המפורש
ֹלְ ַקר ֵּבנ ּו אוֹ ר ָהאוֹ רוֹ ת נַק ַקחֹל נוֹ בֵ ַקע ְמֱקוֹ ר ָחכְ ָמה
ַקר ֵּבנ ּו נַק ְח ָמן ִמ ְּב ֶר ְסֹלֶ ב ז ַקִיע"א

ִעם ּ ִפר ּוש עוֹ ֶטה אוֹ ר
חֹלֱק א’ ֱקמא תורות א-כב

ביאור משוֹלב ותמציתי השװה ֹלכֹל נפש
עֹל פי ביאוריו שֹל מוהרנ"ת ב'ֹלֱקוטי הֹלכות'
וגִדוֹלי אנשי שֹלומנו ,ה'פרפראות ֹלחכמה'
'ביאור הֹלֱקוטים'' ,מי הנחֹל' ו'איבי הנחֹל' ועוִד
נערך ע"י אֹליהו עטײה יצ"ו
בן אאמו"ר הרב הגאון ר' מרִדכי שֹליט"א
מחבר ספר ױאמר אֹליהו
ספר המִדות המבואר
ועשירות ִדֱקִדושה בפרשה ועוִד

הובא ֹלִדפוס עֹל יִדי מכון אב"ן שתיה

פה ירושֹלים עיה"ֱק תובב"א ניסן תשפ"א ֹלפ"ֱק

מנכ”ֹל:
הגהה:
עימוִד:

הרב אֹליהו עטיה
הרב ִדורון בן ויס
הרב יונתן ֹלהב
הרב יהוִדה גרינווֹלִד
הרב שמעון בן שחר

הרב ִדורון בן ױס
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ּת ֹו ָרה ו
(לְ ׁשֹון ַרּבֵ נּו זִ כְ רֹונֹו לִ בְ ָרכָ ה)

ש ַע ְוכוּ' ְ(ּד ָב ִרים לא ,יד).
הו ׁ ֻ
ֹשהְ ,ק ָרא ֶאת יְ ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר ה' ֶאל מ ׁ ֶ

א

ִּכי ָצ ִר ְ
קום (עיין תנא דבי אליהו פי"ג ,במדבר רבה ד ,כ).
בוד הַ ּ ָמ ֹ
מו וּלְ הַ ְר ּב ֹות ִּב ְכ ֹ
בוד ַע ְצ ֹ
יך ּ ָכל ָא ָדם לְ ַמ ֵעט ִּב ְכ ֹ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

נו לִ ְב ָרכָ ה.
רו ֹ
לְ ׁש ֹון ַר ּ ֵבנ ּו זִ ְכ ֹ
2

ש ַע
הו ׁ ֻ
ֹשה ,הן קרבו ימיך למותְ ,ק ָרא ֶאת יְ ֹ
רבינו 1ז"ל מקדים את הפסוק (דברים לא ,יד)" :וַ ּיֹאמֶ ר יְ יָ ֶאל מ ׁ ֶ
ְוכוּ' והתייצבו באוהל מועד ,ואצוונו" .וקשה ,כיון שהקב"ה רוצה לצוות את יהושע ולא את משה ,מדוע
אמר הקב"ה למשה שגם הוא יתייצב באהל מועד.
יבאר ,שישנן שתי בחינות של כבוד :כבוד מלכים (היינו ,כבוד בני אדם) ,שאותו צריך למעט ,וכבוד אלהי"ם ,שאותו צריך
להרבות ,ויבאר עו ד ,שע"י זה שממעט בכבוד עצמו ,זוכה לכבוד אלהי"ם.

אִּ .כי – כלומר ,הטעם שציוה הקב"ה ,שגם משה יבוא עם יהושע לאהל מועד ,למרות שה' יצוה
רק את יהושע בנוכחות משה ,3הוא משום ש ָצ ִר ְ
מו – 5להיות עניו
בוד ַע ְצ ֹ
יך ּ ָכל ָא ָדם לְ ַמ ֵעטִּ 4ב ְכ ֹ
ולא להקפיד על כבודו ,ולהיות צנוע במעשיו ולהסתירם ,כדי שלא יכבדוהו כשעושה מצוות ומעשים
מקורות ועיונים

לענין פני התפילה בהלבשה ,בסיפורים יחד ,שזה ענין
אהבה ואחדות בשבתם יחד ,עכ"ל.
 .201במי הנחל ביאר על פי זה גם את הפסוק הבא,
וז"ל :וזה שסיים הכתוב "לִ פְ נֵ י ה' ּכִ י ָבא לִ ְׁשּפֹט
ָה ָא ֶרץ" ,היינו בעת שהקב"ה שופט הארץ ,אז על ידי
התיקונים האלה שנזכרים בהתורה הזאת ,הצדיקים
יודעים אם הוא קודם גזר דין – ומתפללים תפילתם
כסדר ,או לאחר גזר דין – ומלבישין את תפילתם
בסיפורים יחד.
 .1תורה זו נאמרה בשבת תשובה שנת תקס"ג,
ּתֹורה ְק ָרא
וכמבואר בחיי מוהר"ן (אות ב') ,וז"לַ :ה ָ
הֹוׁשעַ (ּבְ ִס ָימן ו')ָ ,א ַמר ּבְ ַׁש ָּבת ְּתׁשּובָ ה ֶׁש ַא ַחר רֹאׁש
ֶאת יְ ֻ
ַה ָּׁשנָ ה( .והספורים ששייכים לתורה זו ,הובאו כל אחד במקומו).
הֹוׁשעַ "
"ק ָרא ֶאת יְ ֻ
 .2כתב בביאור הלקוטים ,וז"לְ :
ֶׁשעָ לָ יו ְמיֻ ָּסד ַה ַּמ ֲא ָמר ,זֶ ה ַהּפָ סּוק הּוא ְּבפָ ָר ַׁשת וַ ּיֵלֶ ְך
ֶׁש ָהיְ ָתה ְק ִר ַיאת ַהּפָ ָר ָׁשה ַהּזֹאת ּבְ ַׁשּבַ ת ּפָ ָר ַׁשת ׁשּובָ ה...
וְ ַהּפֵ רּוׁש לְ כַ ּוָ נַ ת ֱאלּול ּבִ פְ ָר ִטּיּות ֹלא ּגִ ּלָ ה ַרּבֵ נּו זַ "ל ּבְ עֵ ת
מֹוצ ֵאי
ּתֹורתֹו ַּב ַּׁש ָּבת ַהּנַ "לֲ ,א ָבל ַא ַחר ּכָ ְך ְּב ָ
ֲא ִמ ַירת ָ
ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁשֶ ,ה ְר ָאה לְ עֵ ינֵ י ַּתלְ ִמ ָידיו ּפֵ רּוׁש ַהּכַ ּוָ נֹות לְ פִ י
ַהּנַ "ל ,עכ"ל .וע' לקמן בסוף התורה מה שנעתיק בזה
מחיי מוהר"ן.
 .3ראה כעין זה באור החיים הקדוש בפסוק ,וז"ל:

כאן ציוה שיתנהג יהושע בשררה לפני משה ,והוא
אומרו "וְ ִה ְתיַ ְּצבּו"  -לשון מינוי ושררה שניהם
בהשואה וכו' ,ואומרו "וַ ֲא ַצּוֶ ּנּו"  -לשון מלכות על
דרך אומרו (שמואל א' יג ,יד) "וַ יְ ַצּוֵ הּו ה' לְ נָ גִ יד עַ ל עַ ּמֹו"
וכו' ,עכ"ל .וגם הרמב"ן רמז לזה בתירוצו השני ,ע"ש.
 .4כתב במעדני מלך בשם ר' לוי יצחק בנדר ,וז"ל:
דייקו אנשי שלומנו בזה ,שלכאורה מה העבודה הזו
למעט בכבוד עצמו ,וכי מה לו לאדם ולכבוד כלל ,עד
שצריך למעט בכבודו ,ויותר היה נראה לומר כי צריך
כל אדם 'לבטל' כבוד עצמו (ולא רק למעט) ,ואמרו שעל
כן נקט רבינו לשון זה ,לרמז ,שענין זה להרבות בכבוד
המקום תלוי במיעוט כבודו ,ומיעוט כבודו היא עבודה
תמידית בכל עת ורגע ,שצריך כל ימי חייו להשתדל
למעט עוד ועוד בכבודו ,ולהרבות תמיד בכבוד המקום,
ועל כן נקט 'למעט' ,כי תאוה זו מתגברת בכל רגע ,על
כן נקט למעט ,והיינו למעט תמיד ,עכ"ל.
 .5פי' ,אפילו משה שהיה העניו מכל אדם ,עתה ביום
פטירתו שהוא עתיד לקבל את השער החמשים ,וכמו
דאיתא בהאריז"ל (שער הליקוטים פ' ואתחנן ,בפסוק ויתעבר
בי) ,משה רבינו זכה לשער החמישים בפטירתו ,וזהו
מֹואב ֶאל ַהר
שכתוב (דברים לד ,א) "וַ ּיַעַ ל מ ׁש ֶֹ�ה ֵמעַ ְרבֹת ָ
נְ בֹו" – נ' בו ,כי זכה לשער החמשים בפטירתו ,ע"כ.
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ש ּנֶאֱ ַמר ּב ֹו
לָכיםֶ ׁ ,
של ְמ ִ
בוד ׁ ֶ
בוד אֱ ל ִֹקיםֶ ,א ּלָא לְ כָ ֹ
ינו ֹזוכֶ ה לִ ְכ ֹ
בודֵ ,א ֹ
רו ֵדף ַאחַ ר הַ ּ ָכ ֹ
ש ֹ
ִּכי ִמי ׁ ֶ
חולְ ִקים
ש ֹ
חו ְק ִרים ַאח ֲָריו ְו ׁש ֹואֲ לִ יםִ :מי הוּא זֶה ְו ֵאיזֶהוֶּ ׁ ,
לָכים ֲחקֹר ָ ּדבָ ר"ְ ,והַ ּכֹל ֹ
"כבֹד ְמ ִ
כה ,ב) ְּ
בוד,
ש ּב ֹו ֵרחַ ִמן הַ ּ ָכ ֹ
בוד הַ זֶּה .אֲ בָ ל ִמי ׁ ֶ
ינו ָראוּי ל ּ ַָכ ֹ
ש ֵא ֹ
או ְמ ִרים ׁ ֶ
ש ֹ
חולְ ִקים ָעלָיוֶ ׁ ,
בוד הַ זֶּהְ ,ו ֹ
לו ּ ָכ ֹ
ֹ
(מ ְׁשלֵ י
ִ

עוֹ טֶ ה אוֹ ר
9

קום – כלומר ,ע"י שממעט בכבוד עצמו
בוד הַ ּ ָמ ֹ
טובים ,6וכשמבזים אותו שותק לבזיונו .7וּלְ הַ ְר ּב ֹותִּ 8ב ְכ ֹ
ממילא מתרבה כבוד המקום ,כי הגאוה דוחקת כביכול את רגלי השכינה ,10ואילו הענוה מרבה את מקום
רו ֵדף
ש ֹ
השכינה .ולמעשה ,בכל פעם שמגיע לאדם כבוד ,צריך הוא לעלות את הכבוד 11ללמעלהִּ .12כי ִמי ׁ ֶ
בוד אֱ ל ִֹקים' – 15אינו זוכה ,שע"י מעשיו הטובים יתרבה
ינו ֹזוכֶ ה 'לִ ְכ ֹ
בוד 13להנות ממנוֵ 14א ֹ
ַאחַ ר הַ ּ ָכ ֹ
18
17
16
של ְמל ִָכים'
בוד ׁ ֶ
כבוד ה' בעולם ויתכלל הוא בכבוד ה'  ,ואף נחשב הוא כעובד עבודה זרה ֶ ,א ּלָא 'לְ כָ ֹ
ש ּנֶאֱ ַמר ּב ֹו (משלי כה ,ב):
שהוא כל סוגי הכבוד של העולם הזה ,19שלבסוף לא נשאר לו מהם כלום ,וכמו ׁ ֶ
חו ְק ִרים
"כבֹד ְמלָ ִכים ֲחקֹר ָ ּדבָ ר"ְ ,והַ ּכֹל – היינו ,בין בני אדם כאן למטה ובין מידת הדין מלמעלהֹ 20
ְּ
21
או ְמ ִרים
ש ֹ
חולְ ִקים ָעלָיוֶ ׁ ,
בוד (מלכים) הַ זֶּהְ ,ו ֹ
לו ּ ָכ ֹ
חולְ ִקים ֹ
ש ֹ
ַאח ֲָריו ְו ׁש ֹואֲ לִ יםִ :מי הוּא זֶה ְו ֵאיזֶהוֶּ ׁ ,
בוד הַ זֶּה ,כי בודאי שהרודף אחר הכבוד אינו ראוי לכבוד כלל ,גם לא לכבוד מלכים,
ינו ָראוּי ל ּ ַָכ ֹ
ש ֵא ֹ
ֶׁ
22
שהרי הוא נחשב כעובד עבודה זרה .
מקורות ועיונים

ולכן הוצרך להגיע למדרגה יותר גדולה בענוה ,שהיא
הביטול בתכלית הביטול ששייך ,שאז יכול לזכות
לשער החמשים דקדושה.
 .6על פי מה שביאר ר' לוי יצחק בנדר (שיש"ק ח"ו
אות רנ"ג).
 .7כן מתבאר מהמשך התורה ,אות ב' והלאה .וכן
כתב בביאור הלקוטים (בד"ה כשישמע).
 .8כמו שאמרו בגמ' ביומא (דף לח ).שכל העולם לא
נברא אלא לכבודו ית' ,דכתיב (ישעיה מג ,ז) "ּכֹל ַהּנִ ְק ָרא
אתיו".
בֹודי ּבְ ָר ִ
בִ ְׁש ִמי וְ לִ כְ ִ
 .9כעין זה במדרש (במדבר רבה ד ,כ) ,וז"ל :אליהו
אומר ,כל המרבה כבוד שמים וממעט כבוד עצמו,
כבוד שמים מתרבה וכבודו (לבסוף) מתרבה ,וכל
הממעט כבוד שמים ומרבה כבוד עצמו ,כבוד שמים
במקומו וכבודו מתמעט( .וע"ש שהביא כמה מעשים בזה).
 .10ע' ברכות (סוף דף מג' ):המהלך בקומה זקופה אפילו
ארבע אמות כאילו דוחק רגלי שכינה' .ובגמ' בסוטה
(דף ה ).ובערכין (דף טו ,):כל אדם שיש בו גסות הרוח,
אומר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם ,ע"כ.
 .11כמבואר לקמן (תניינא ,תורה ע"א) ,וז"לּ :כְ ֶׁש ֶא ָחד
ִמּיִ ְש ָֹר ֵאל זֹוכֶ ה לִ ְראֹות ְּבעַ ְצמֹו ֵאיזֶ ה ִה ְתּגַ ּלּות ַהּכָ בֹוד,
ַהיְ נּו ּכְ ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ֵאיזֶ ה ּכָ בֹודֲ ,אזַ י הּוא ָצ ִריְך לֵ ַידע ֵמ ֵאיזֶ ה
ַמ ֲא ָמר (מעשרה מאמרות) נִ ְת ַהּוָ ה זֶ ה ַהּכָ בֹודֲ ,א ֶׁשר ּבִ ְׁשבִ יל

זֶ ה ַהּכָ בֹוד ָהיָ ה אֹותֹו ַה ַּמ ֲא ָמרֶׁ ,שעַ ל יָ דֹו נִ ְב ָרא ֵחלֶ ק
ּובוַ ַּדאי לָ או ּכָ ל ָא ָדם זֹוכֶ ה לָ זֶ ה ,לְ ַה ְרּגִ יׁש
ֵמ ַה ְּב ִר ָיאהְ .
ְּבעַ ְצמֹו ִה ְתּגַ ּלּות ּכְ בֹוד ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְךֲ .א ָבל ֵאּלּו ֶׁש ֵהם
ְּב ֵהיכָ לָ א ְּד ַמלְ ּכָ אּ ,כְ ֶׁשּיֵ ׁש לָ ֶהם ֵאיזֶ ה ּכָ בֹודֲ ,אזַ י ֵאין
לֹוק ִחין לְ עַ ְצ ָמן ּכְ לָ ל ִמן ַהּכָ בֹודַ ,רק ֵהם ַמ ֲעלִ ין ּכָ ל
ְ
ַהּכָ בֹוד לְ ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְךּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיִ ְתּגַ ֵּדל וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה ּכְ בֹודֹו
יִ ְתּבָ ַרְךּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה עַ ל יְ ֵדי זֶ ה ִּתּקּון ָהעֹולָ ם וכו' ,עכ"ל.
 .12על פי לקוטי הלכות (ברכת הפירות ה ,כב ד"ה ואז),
רֹוח ִמן ַהּכָ בֹוד ,וְ ָאז ַּדיְ ָקא זֹוכִ ין לִ בְ ִחינַ ת
וז"לְּ :צ ִריכִ ין לִ בְ ַ
ֹלקים'ַ ,היְ נּו ֶּׁש ַה'ּכְ בֹוד ְמלָ כִ ים' נִ כְ לָ ל ִּב ְב ִחינַ ת
'ּכְ בֹוד ֱא ִ
ֹלקים'ּ .כִ י ּבְ וַ ַּדאי ּכָ ל ַהּכָ בֹוד ֶׁשּיֵ ׁש לְ ֵאיזֶ ה ָא ָדם
'ּכְ בֹוד ֱא ִ
ֶׁש ָּבעֹולָ ם הּוא ְּב ִחינַ ת 'ּכְ בֹוד ְמלָ כִ ים' ֶׁשהּוא ּכְ בֹוד
ׁשּובה'
ׁשּובה עַ ל ְּת ָ
עֹושה ְ'ּת ָ
עֹולָ ם ַהּזֶ ה וכו'ֲ .א ָבל ּכְ ֶׁש ֶ
ּבִ ְׁשלֵ מּות (ענין זה מבואר לקמן באות ג') עַ ד ֶׁשּזֹוכֶ ה לִ כְ בֹוד
ֹלקים'ּ ,כִ י
ֹלקיםָ ,אז ְמ ַק ֵּׁשר 'ּכְ בֹוד ְמלָ כִ ים' ּבִ 'כְ בֹוד ֱא ִ
ֱא ִ
ְמ ַק ֵּׁשר ּכְ בֹוד ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה ּבִ כְ בֹוד ָהעֹולָ ם ַהּבָ אּ ,כִ י ֵאינֹו
ְמ ַק ֵּבל ַהּכָ בֹוד ִּב ְׁש ִביל עֹולָ ם ַהּזֶ ה ּכְ לָ לַ ,רק ִּב ְׁש ִביל ה'
יִ ְתּבָ ַרְך לְ בַ ד ּכְ ֵדי לְ כַ ּבֵ ד ה' יִ ְתּבָ ַרְך ּבִ ְׁשנֵ י עֹולָ מֹות ,עכ"ל.
והעבודה למעשה היא ,שאם מכבדים אותו מחמת
שהוא תלמיד חכם ,לא ירגיש הנאה מהכבוד ,אלא
יברר לעצמו באמת ,שהכבוד שמכבדים אותו ,אינו
את ישותו ,אלא את התורה שלמד ,נמצא שהכבוד
הוא לתורת ה' .וכן אם מכבדים את חכמתו עושרו
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מקורות ועיונים

וגבורתו ,ג"כ ידחה כל הנאה מעצמו ,עד שיתברר
לו באמת ובתמים ,שאין כל מידות אלו שלו ,אלא
הכל של ה' ית' שנתנם לו ,ולכן הכבוד באמת הוא
לה' ית' שהשפיע שפע כזה בעולם ,ויתן תודה לה'
ית' שזיכהו במתנות אלו( .ולמדרגות אלו אפשר להגיע ,ע"י
עבודת ההתבודדות ,שישנן לעצמו דברים אלו ,אין ספור פעמים,
עד שיבלעו היטב במוחו ,ואז ,כשיגיענו הכבוד ימאס בו לקחתו
לעצמו ,ויעלהו למלך הכבוד ,וזו בחינת 'ביטול' הישות העצמית.

"ּתֹוע ַבת ה' ּכָ ל ּגְ ַבּה לֵ ב").
ֲ
ובפרט ישנן את הפסוק [משלי טז ,ה]
על פי באבי הנחל.
 .13בגמ' בעירובין (דף יג ,):מובא :כל המשפיל עצמו
הקב"ה מגביהו ,וכל המגביה עצמו הקב"ה משפילו.
כל המחזר על הגדולה – גדולה בורחת ממנו ,וכל
הבורח מן הגדולה – גדולה מחזרת אחריו .ובמדרש
תנחומא (ויקרא ג') ,מובא' :כל מי שרודף אחר שררה
 שררה ברחת ממנו ,וכל מי שבורח משררה  -שררהרודפת אחריו' ,ע"כ.
  .14שאז אפילו אם לומד תורה ועושה מעשים טובים
ומקיים מצוות ,אבל כוונתו כדי להנות מהכבוד שינחל
בעשייתם( ,ובאמת זה טבע רוב בני אדם ב'תת מודע' שלהם,
לעשות כל דבר בשביל כבוד עצמן ולהתענג מזה ,וצריך לעבוד
הרבה מאוד כדי לבטל באמת את עצמו כל כך ,עד שיזכה לעשות

שלא לכבודו) ,זהו בכלל 'רודף אחר הכבוד' ,ואינו משיג
אז 'כבוד אלהי"ם' – היינו ,שאין כבוד ה' ית' מתרבה
על ידו בעולם ,אלא להיפך משיג רק 'כבוד מלכים',
שהוא באמת אינו כבוד כי הכל חוקרים אחריו אם
מגיע לו כבוד זה.
 .15גם ענין זה מוזכר בפסוק שיביא בסמוך (משלי כה,
ֹלהים ַה ְס ֵּתר ָּדבָ ר ּוכְ בֹד ְמלָ כִ ים ֲחקֹר ָּדבָ ר".
ב) "ּכְ בֹד ֱא ִ
ֹלהים ַה ְס ֵּתר ָּד ָבר" –
ובפשט הפסוק פירש"יּ" :כְ ב ֹד ֱא ִ
כגון ,מעשה מרכבה ומעשה בראשית ,ע"כ .ופירושו
על פי המבואר בחגיגה (דף יא ,):שאסור ללמוד ברבים
ֹלהים ַה ְס ֵּתר ָּדבָ ר".
סודות אלו ,מחמת "ּכְ בֹד ֱא ִ
 .16כמבואר בלקוטי הלכות (תפילה ד ,ג) ,וז"ל :עִ ַּקר
ַה ַּתכְ לִ ית ֶׁשל ַה ְּב ִר ָיאה הּוא ַרק ּכְ בֹוד ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך
תֹורתֹו וְ ַצ ִּד ָיקיו ָה ֲא ִמ ִּתּיִ יםֶׁ ,ש ִאי ֶאפְ ָׁשר לִ זְ ּכֹות לָ זֶ ה
וְ ָ
ּובֹור ִחים ִמן
ּכִ י ִאם ּכְ ֶׁש ְּמ ַמ ֲע ִטין ִּבכְ בֹוד עַ ְצמֹו לְ גַ ְמ ֵריְ ,
יֹודעִ ין ּפְ ִחיתּותֹו וְ ִׁשפְ לּותֹו,
ַהּכָ בֹוד לְ גַ ְמ ֵרי ֶּב ֱא ֶמת ,וְ ְ
וְ הּוא "נִ ְבזֶ ה ְּבעֵ ינָ יו נִ ְמ ָאס וְ ֶאת יִ ְר ֵאי ה' יְ כַ ֵּבד" ְ(ּת ִהּלִ ים
טו ,ד)ָ ,אז ַּדיְ ָקא יִ זְ ּכֶ ה לְ ַהּגִ יעַ ֶאל ַה ַּתכְ לִ ית ָה ֲא ִמ ִּתי

לֶ עָ ִתיד לְ ִהּכָ לֵ ל ִּבכְ בֹוד ה' ֶּב ֱא ֶמתִּ ,ב ְב ִחינַ ת
מּואל א' ב ,ל)ּ" :כִ י
(ׁש ֵ
ח)ּ" :כְ בֹוד ה' יַ ַא ְספֶ ָך"ְּ ,ב ִחינַ ת ְ
ְמכַ ּבְ ַדי ֲאכַ ּבֵ ד" וְ כּו'ֶׁ ,ש ֵאין ָא ָדם זֹוכֶ ה לָ זֶ ה ּכִ י ִאם ּכְ פִ י
ּומ ְתיַ ּגֵ עַ
ּומ ְׁש ַּת ֵּדל ִ
ַמה ֶּׁש ְּמ ַב ֵּטל ּכְ בֹודֹו ֶּב ֱא ֶמת לְ גַ ְמ ֵריִ ,
ּתֹורה
ּכָ ל יָ ָמיו לְ ַה ְרּבֹות ּכְ בֹוד ַה ָּמקֹוםֶׁ ,שהּוא ּכְ בֹוד ַה ָ
חֹוׁשׁש עַ ל ּכְ בֹוד עַ ְצמֹו ּכְ לָ ל
וְ ַה ַּצ ִּד ִיקים ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים ,וְ ֵאינֹו ֵ
וְ כּו'ּ ,כַ ְמב ָֹאר ּבְ ָמקֹום ַא ֵחר (בתורה דידן).
 .17כמו שביאר בלקוטי הלכות (יו"ד ח"א תערובות ב ,ב),
ּבֹור ַח
רֹודף ַא ַחר ַהּכָ בֹודַ ,הּכָ בֹוד ֵ
וז"ל :וְ זֶ ה ּבְ ִחינַ ת ּכָ ל ָה ֵ
בֹודה זָ ָרהּ ,כִ י
רֹודף ַא ַחר ַהּכָ בֹוד זֶ ה ּבְ ִחינַ ת ֲע ָ
ִמ ֶּמּנּוּ ,כִ י ָה ֵ
בֹודה זָ ָרה' (ּכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו ַרזַ "ל
'ּכָ ל ַה ִּמ ְתּגָ ֶאהּ ,כְ ִאּלּו עֹובֵ ד ֲע ָ
יֹותר ַא ַחר ּכְ בֹוד
רֹודף ּבְ ֵ
סֹוטה ַּדף ד .):וְ עַ ל ּכֵ ן ּכָ ל ַמה ֶּׁש ֵ
ּבְ ָ
ּבֹור ַח ִמ ֶּמּנּו,
בֹודה זָ ָרהַ ,הּכָ בֹוד ֵ
עַ ְצמֹוֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַ ת ֲע ָ
ּומ ְס ַּתּלֵ ק ִמ ֶּמּנּו,
ּבֹור ַח ִ
ּכִ י ַהּכָ בֹוד ִּד ְק ֻד ָּׁשה (כבוד אלהי"ם) ֵ
ּכִ י ֵאינֹו ְמ ַק ֵּבל ַחּיּות ִמּכָ בֹוד ִּד ְק ֻד ָּׁשהִּ .ב ְב ִחינַ ת (ישעיה
בֹודי לְ ַא ֵחר ֹלא ֶא ֵּתן".
מב ,ח) "ּוכְ ִ
 .18רבינו מבאר את הגמ' ,שמה שאמרה שהרודף אחר
הגדולה והכבוד הם בורחים ממנו ,הכוונה שהכבוד
האמיתי שהוא 'כבוד' אלהי"ם' הוא זה שבורח ממנו.
[ובזה מיושב מה שאנו רואים כמה פעמים בעולם
אנשים ,שרודפים אחר הכבוד ,וגם משיגים אותו,
אכן לא השיגו 'כבוד אלהי"ם' אלא רק 'כבוד מלכים'.
ובאמת ,רואים זאת בחוש ,איך שאנשים אחרים תמיד
חוקרים אחר כבודן ,לראות האם הם ראויים לכבוד זה
או לא ,ומנסים להשפילם ולהורידם מהכבוד שיש להם].
 .19כמבואר בלקוטי הלכות (ברכת הפירות) שהועתק
לעיל.
חֹוק ִרים',
 .20אמרו אנשי שלומנוַּ :מה ֶּׁש ָא ַמר ַ'הּכֹל ְ
יֹותר,
ּוב ֵ
ּובעִ ָּקר ְ
ַהּכַ ּוָ נָ ה ּגַ ם לְ ַמ ָּטה ּכָ אן ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ הְ ,
ּׁשֹואלִ ים ּבַ ָּׁש ַמיִ ם ִאם הּוא ָראּוי לַ ּכָ בֹוד ַהּזֶ ה ִאם לָ או.
ֶׁש ֲ
(שיש"ק ח"ו רנ"ב).
 .21כתב בלקוטי הלכות (חו"מ ח"ב הלכות אפוטרופוס א,
כּותא',
ב) ,וז"לּ' :כְ בֹוד ְמלָ כִ ים' וכו' ּבְ ִחינַ ת ִ'ּדינָ א ְּד ַמלְ ָ
וְ ַהּכָ בֹוד ְּבעַ ְצמֹו הּוא ָּדן ַה ִּדיןּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ ַתב ַר ֵּבנּו (תורה
ֹלקים
ּומ ַא ַחר ֶׁש ֲע ַדיִ ן ֹלא זָ כָ ה לִ ְב ִחינַ ת "ּכְ בֹוד ֱא ִ
קל"א)ֵ ,
חֹוק ִרין עָ לָ יוּ ,כִ י הּוא ָּת ִמיד
ַה ְס ֵּתר ָּד ָבר" ,עַ ל ּכֵ ן ַהּכֹל ְ
עַ ל ַה ִּמ ְׁש ָקל עַ ל ּפִ י ִּדיןִּ ,ב ְב ִחינַ ת (ויקרא יט ,לו) "מֹאזְ נֵ י
ֶצ ֶדק"ּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ ַתב ַרּבֵ נּו (שם).
 .22כמו שהעתקנו לעיל את דברי הלקוטי הלכות
(הלכות תערובות).
(יְ ַׁשעְ יָ ה נח,
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בוד אֱ ל ִֹהיםְ ,ו ָאז ֵאין ְּבנֵי ָא ָדם
קום ,אֲ זַי הוּא ֹזוכֶ ה לִ ְכ ֹ
בוד הַ ּ ָמ ֹ
מו ו ַּמ ְר ּ ֶבה ִּב ְכ ֹ
בוד ַע ְצ ֹ
ש ּ ְמ ַמ ֵעט ִּב ְכ ֹ
ֶׁ
ם)
(ׁש
ָ
"כבֹד אֱ ל ִֹהים הַ ְס ּ ֵתר ָ ּדבָ ר"ִּ ,כי ָאסוּר
ְּ
דו ִאם הוּא ָראוּי ִאם לָאוְ ,ו ָעלָיו נֶאֱ ַמר
בו ֹ
חו ְק ִרים ַעל ְּכ ֹ
ֹ
ּ
בוד הַ זֶה.
ַל ֲחקֹר ַעל הַ ּ ָכ ֹ

ב

ש ִּי ְׁש ַמע ִּבזְ ֹיו ֹנו  -יִ ּדֹם
בוד הַ זֶּהֶ ,א ּלָא ַעל יְ ֵדי ְּת ׁשוּבָ הְ .ו ִע ַ ּקר הַ ְּת ׁשוּבָ הְּ ,כ ׁ ֶ
שר לִ זְ ּכ ֹות ל ּ ַָכ ֹ
ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
ְויִ ְׁש ּתֹק.
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

מו ,שאינו לוקח מאומה מהכבוד על מעשיו
בוד ַע ְצ ֹ
ש ְּמ ַמ ֵעט ִּב ְכ ֹ
בוד ,היינו ׁ ֶ
ש ּב ֹו ֵרחַ ִמן הַ ּ ָכ ֹ
אֲ בָ ל ִמי ׁ ֶ
23
לעצמו ,ועסוק כל הזמן בתשובה וחרטה על מה שעשה שלא כהוגן ,ומבזה את עצמו וממעט את כבודו ,
בוד
קום – כי מעלה את כל הכבוד שמקבל כלפי מעלה ,24וכנ"ל ,אֲ זַי הוּא ֹזוכֶ ה לְ כָ ֹ
בוד הַ ּ ָמ ֹ
ו ַּמ ְר ּ ֶבה ִּב ְכ ֹ
25
אֱ ל ִֹהי"ם ,להיות בטל אל ה' ואז הקב"ה משפיע עליו מכבודו ,בבחינת (שמואל א' ב ,ל') "כי מכבדי אכבד"
דוִ ,אם
בו ֹ
חו ְק ִרים ַעל ְּכ ֹ
והוא בחינת הארת 'ספירת הכתר' ,שמשם בא הכבודְ ,26ו ָאז ֵאין ְּבנֵי ָא ָדם ֹ
הוּא ָראוּי ִאם לָאו ,כי מי שלוקח לעצמו כבוד מלכים ,אזי ספירת המלכות ,שהיא 'דינא דמלכותא דינא',
דנה אותו ,27וכביכול נותנת בלב בני אדם לחקור אחריו האם מגיע לו כבוד .אבל אם זכה ל'כבוד אלהי"ם'
"כבֹד אֱ ל ִֹהים הַ ְס ּ ֵתר ָ ּדבָ ר" – כי מכיון שהוא
שהוא בחינת הארת 'ספירת הכתר'ְ ,ו ָעלָ יו נֶאֱ ַמר (שם)ְּ :
נכלל בכבוד של מעלה ,דין כבודו הוא כדין כבוד אלהי"ם ,שצריך להסתיר את הכבוד ולא לחקור אחריו,
ֲקור ַעל הַ ּ ָכ ֹ
ִּכי ָאסוּר ַלח ֹ
בוד הַ זֶּה – היינו ,על 'כבוד אלהי"ם ,כי אנו בני אדם גשמיים אין אנחנו יכולים
28
להשיג בשכלנו מה הוא 'כבוד אלהי"ם' ,ואם נחקור אחריו נבוא ל'הגשמה' חס ושלום ,לכן בודאי שאין
בני אדם רשאים לחקור על כבודו ,אם מגיע לו הכבוד או לא[ .ורבינו מחדש ,שגם אם תחקור אחר הצדיק
הזוכה לכבוד אלהי"ם ,הרי אתה פוגע בכבוד אלהי"ם ,שכן הוא מיעט בכבוד עצמו ,וכל הכבוד שיש לו
הוא רק כבוד אלהי"ם].
לאחר שביאר ,שצריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ,עד שיזכה לכבוד אלהי"ם ,שהוא הארת הכתר ,יבאר עתה ,כיצד
הדרך למעט בכבוד עצמו ,והוא על ידי שיבזה את עצמו בעשיית התשובה ,עד שירגיש בעצמו את בחינת השפעת
שם אהי"ה שהוא הארת הכתר.

בוד הַ זֶּה – לכבוד אלוקי ,שהוא הארת ספירת הכתר אלא כשזוכים להתבטל
שר לִ זְ ּכ ֹות ל ּ ַָכ ֹ
בְ .ו ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
29
ולהכלל בכבודו ית'ֶ ,א ּ ָלא ַעל יְ ֵדי ְּת ׁשוּבָ ה( ,שהיא בשם אהי"ה שב'ספירת הכתר')ְ ,ו ִע ַ ּקר הַ ְּת ׁשוּבָ ה הוא
ש ִּי ְׁש ַמע ִּבזְ ֹיו ֹנו יִ ּדֹם ְויִ ְׁש ּת ֹוק – 30כשאנשים אחרים מבזים אותו ישתוק ויקבל זאת באהבה ,כי עי"ז
ְּכ ׁ ֶ
33
32
31
ימעט בכבוד עצמו  ,ורק אז יוכל לשוב בתשובה  .ובעיקר  ,שידום וישתוק כשמבזה את עצמו בשעה
מקורות ועיונים

 .23על פי מי הנחל.
 .24על פי באבי הנחל.
 .25על פי הלקוטי הלכות (הלכות תפילה הנ"ל),
פרפראות לחכמה (אות א') ,וביאור הלקוטים.
 .26כמבואר לקמן באות ב'.
 .27כמו שנתבאר בלקוטי הלכות (הלכות אפוטרופוס)
המועתק לעיל.
 .28וכמו שאמרו בגמ' בחגיגה (דף יג ,).על דברים
רוחניים שאין לנו בהם השגה (כגון בענין הרקיע ,שמעל

לראשי החיות ,ע"ש) .במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה
ממך אל תחקור ,במה שהורשית התבונן ,אין לך עסק
בנסתרות ,ע"כ .הרי ,שאסור לחקור אחר כבוד ה' ,כי
מכיון שכלי השכל והמחשבה שלנו הם גשמיים ,הרי,
שמיד נדמה את זה לאיזו השגה הקרובה לבני אדם,
ונמצא ,שאנחנו מייחסים לה' ית' הנהגת בני אדם,
וזוהי כפירה גמורה .לכן ,אסור לחקור על כבוד ה',
ועל כבוד הצדיקים הנכללים בכח ביטולם בכבוד ה'
ית'.

ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר"ן ו הָ רֹוּת אוֹ ת ב

195

מקורות ועיונים

 .29לכאורה תמוה ,הרי ,עיקרי התשובה שביארם
הרמב"ם (הלכות תשובה ב ,ב) ,הם שלושה :עזיבת
החטא ,וידוי וקבלה לעתיד .ומהיכן לנו שהבושה
והבזיון הם עיקר התשובה? ולכאורה ,הם רק מכלל
הייסורים שמקבל החוטא לכפרת עוונו (ובסמוך נוסיף
עוד קושיות) .אכן ,כפי שנבאר בסמוך ,שהבזיונות
המבוארים כאן ,עיקרן הוא מה שהאדם מבזה את
עצמו ,כשעושה וידוי ואומר 'אשמנו ,בגדנו ,גזלנו'
וכו' ,ומתכוון היטב בתיבות שהוא אומר ,אזי אין ביזוי
גדול מזה ,כי הנה אומר שהוא ה'אשם' בכל העבירות
שעשה ,ושהוא 'בוגד' בהקב"ה ,כי הקב"ה נתן לו כח
וחיות ,והוא השתמש בכח זה לבגוד ולעשות היפך
רצון ה' .וכן בכל תיבה ותיבה ,כשמתבונן בה ,אין
בזיון גדול מזה .ועל הבזיון הזה צריך לידום ולשתוק,
היינו ,שלא לתרץ את עצמו בשום תירוץ ,שאין הוא
אשם בעבירות שעשה כי אם אחרים ,או המציאות
ודוחק הפרנסה וכו' ,ככלל התרוצים הנמצאים עמוק
עמוק בדעת האדם ,כי דבר זה נקרא ,שאינו שומע
בזיונו שמבזה את עצמו ודומם ושותק ,אלא הוא
עונה על הבזיונות כמה מיני תרוצים .ובזה מובן,
מדוע ענין זה הוא עיקר התשובה ,כי הוא שלמות
הוידוי האמיתי שמבזה את עצמו ושותק לבזיון
שמבזה את עצמו .כי במצות התשובה ,מנה הרמב"ם
(תשובה א ,א ,וע' מנחת חינוך מצוה שס"ד) את הוידוי (וכפי
שנתבאר ,שוידוי הוא לשמוע בזיונו ולידום ולשתוק) .ובאמת,
עזיבת החטא וקבלה לעתיד ,הם הכשר הוידוי ,כי
איך אפשר להתוודות ולהתחרט על החטא ולבזות את
עצמו ,אם עדיין לא עזב את החטא ,או שלא קיבל
על עצמו לעתיד שלא יעשהו ,והוא כטובל ושרץ
בידו.
 .30אפילו שאין הבזיון נכון וצודק ,ויש לו להשיב
ולנקות את עצמו מבזיון זה ,בכל אופן ישמע בזיונו
וידום וישתוק למחרפיו.
 .31כתב בביאור הלקוטים ,שבזה משלים את מיעוט
כבוד עצמו ,שלא רק שאינו רוצה בכבוד להתכבד
מזולתו ,אלא גם אם זולתו מבזה ומחרף אותו ,יהיה
מן השומעים חרפתם ואינם משיבים ,עכ"ד.
 .32כי כל זמן שהאדם מכובד בעיני עצמו ,ובפרט
אם רודף אחר הכבוד ,עדיין הוא אינו נוגע ולא
פוגע בעבודת התשובה ,כי עיקר התשובה ,הוא

כמו שנתבאר ,שיתוודה על חטאיו ,וכשמסדר כנגד
עיניו את חטאיו המרובים ופגמיו העצומים ,ירגיש
את האמת ,שהוא האדם הכי שפל וגרוע שרק אפשר
לעלות בדעתו ,וא"כ ,איך יתכן שירדוף אחר כבוד,
ושיצר לו כשמבזים אותו ואינו שותק להם .נמצא,
שכל מי שעדיין שייך לכבוד מלכים ,ולא ממעט
בכבודו ,אין הוא שייך בכלל לעבודת התשובה ,ואין
הוא יכול להתחיל בעבודת השגת כבוד אלהי"ם ,עד
שיקדים עבודה זו למעט בכבוד עצמו להיות אין,
ולשתוק למחרפיו ולמבזיו.
 .33על פי ביאור הלקוטים (בד"ה ויש להתפלא),
שהקשה כיצד יתכן ,שעיקר התשובה הוא לשמוע את
בזיונו מאחרים ולשתוק להם ,דא"כ קשה בתרתי :א)
איך נעלם עד עתה מכל הדורות הסוד הזה ,שעיקר
התשובה היא הדמימה על הבזיונות ,שהרי חיוב
התשובה ,מופיע כבר בתורה ע"י משה רבינו ,ואיך עד
עתה לא עשו (כל הדורות) עיקר התשובה ,כי לא מצאנו
לכאורה שכתוב באיזה מקום ,שזהו עיקר התשובה
כמו שכתב רבינו כאן .ב) איך יתכן שהתשובה
תהיה תלויה באדם אחר ,ולא בחוטא עצמו ,וכי אם
לא יזדמן אחר שיבזה את החוטא ,לא יוכל לעשות
תשובה ויהיה מעוכב ממנה עד שיקבל בזיונות ,אפילו
שהתעורר בעצמו והזדרז לתקן את חטאיו? [ויש
להוסיף ולהקשות ,שהרי לבזות בני אדם היא עבירה,
ואיך יתכן שרק על ידי זה שהשני יעבור עבירה ,יהיה
לחוטא תיקון ותשובה].
ולכן ,על כרחך שאף שהדברים הם גם כפשוטם,
ובשמיעת בזיונות ושתיקה ודמימה להם ,יש בזה
עיקר התשובה ,כמו שביארנו ,שעי"ז זוכה למעט
בכבוד עצמו ,שהוא התנאי הראשוני של התשובה.
מ"מ עיקר התשובה ,הוא מה שהאדם מבזה את עצמו
בוידוי שעושה .ובזה מיושבים כל הקושיות הנ"ל ,כי
מצות הוידוי כבר כתובה בתורה ,אלא שכאן בתורה
זו מלמד אותנו רבינו את הדרך הנכונה איך עושים
אותה ,והוא שיבזה את עצמו וידום וישתוק לבזוי
עצמו ולא יתרץ את עצמו וכנ"ל .גם ענין זה ,שהוא
מבזה את עצמו ,הוא באמת תלוי רק בחוטא עצמו,
המתעורר לעשות תשובה ולא באחרים .ולענין זה
הביא ביאור הלקוטים את דברי מוהרנ"ת שנעתיק
בסמוך.
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'א ְהיֶה'ְּ ,ב ִחינַת
'כ ֶתר' (שם ובתיקונים דף חְּ ,).ב ִחינַת ֶ
בוד ְּבלֹא ּ ָכ"ף (זוהר פינחס ח"ג דף רנהְ ,):והַ ּ ָכ"ף הוּא ּ ֶ
ִּכי לֵית ּ ָכ ֹ
לו הֲוָ יָ הְּ ,כ ִאיל ּו
'א ְהיֶה' ּ ָ -דא ָאנָ א ז ִָמין לְ מֵ הֱוֵ י .הַ יְ נ ּו ק ֶֹדם הַ ְּת ׁשוּבָ הֲ ,ע ַדיִ ן ֵאין ֹ
ְּת ׁשוּבָ הִּ ,כי ֶ
מו
ש ּ ָבא לְ ַטהֵ ר ֶאת ַע ְצ ֹ
ש ִ ּנ ְב ָרא (ע' עירובין יג .):ו ְּכ ׁ ֶ
שלּ ֹא נִ ְב ָרא ִמ ּ ׁ ֶ
לו ׁ ֶ
טוב ֹ
עולָםִּ ,כי ֹ
ֲע ַדיִ ן לֹא נִ ְתהַ ָּוה ּ ָב ֹ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

שעושה וידוי ומזכיר את חטאיו ,34היינו שלא יתרץ את עצמו שאינו אשם על מה שחטא וכדומה ,אלא
ישתוק וידום מרוב הבושה 35מחטאיו ,עד שיאדימו פניו.36
ימשיך לבא ר ,מדוע הזכייה בכבוד אלהי"ם ,שהיא בחינת 'ספירת הכתר' ,שייכת רק ע"י עיקר התשובה ,שהיא
שמיעת בזיונו וידום וישתוק.

בוד אמיתי
ועל ידי ,שממעט בכבוד עצמו בשמיעת בזיונו ,בזה עצמו מתרבה כבוד המקוםִּ ,כי 'לֵית ּ ָכ ֹ
ְּבלֹא ּ ָכ"ף' – כ' כפופה הרומזת על שפלות האדם וכבוד אלהי"םְ ,37והַ כָ "ף הוּא ּ ֶכ ֶתר ,38האות כ' שבמילת
'א ְהיֶ ה' 40שהוא
'כבוד' רומזת על ספירת ה'כתר' ,39שהיא בחינת הכבוד העליון של הקב"הְּ ,ב ִחינַ ת שם ֶ
שם ספירת ה'כתר' ,41כי כל שם משמותיו של הקב"ה ,מכוון כנגד ספירה אחת מעשר הספירות .ושם
'אנָ א ז ִָמין לְ מֵ הֱוֵ י'' – 42אני מזמין ומכין
'א ְהיֶ ה' – ָ ּדא (פירושהָ ):
'אהיה' הוא ְּב ִחינַ ת ְּת ׁשוּבָ הִּ ,כי תיבת ֶ
את עצמי להיות' ,43ופירושו ,שרק עתה שעשה תשובה יש לאדם הויה בעולם ,ונחשב שנברא .הַ יְ נוּ ,כי
עולָםִּ ,45כי אמרו חז"ל (עירובין יג ):על
לו הֲוָ יָ הְּ ,44כ ִאיל ּו ֲע ַדיִ ן לֹא נִ ְתהַ ָּוה ּ ָב ֹ
קו ֶדם הַ ְּת ׁשוּבָ הֲ ,ע ַדיִ ן ֵאין ֹ
ֹ
מקורות ועיונים

 .34כן פירש בביאור הלקוטים (בד"ה ואולם) ,וז"ל:
ואולם כפי ביאור מוהרנ"ת ז"ל בדבריו הקדושים
(בהלכות שבת ז ,מה) ,תבין מרחוק שזה דבר הכתוב
(ויקרא כו ,מ) "וְ ִה ְתוַ ּדּו ֶאת ֲעוֹנָ ם" ,וכן חיוב הווידוי ביום
התשובה והכפורים ,שכל פירוש הוידוי הוא ,שהאדם
יבזה ויחרף את עצמו ,ויבוש ויתבייש לפני השם
יתברך בהתוודותו חטאתי עויתי וכו' ,עד שבאמת
יהיה נשפך דמו בקרבו וכו' ,עכ"ל[ .ולשון הלקוטי
הלכות (שם) שנראה שנתכוון אליו :עִ ַּקר ַה ְּתׁשּובָ ה הּוא
ּכְ ֶׁשּיִ ְׁש ַמע ּבִ זְ יֹונֹו יִ ּדֹם וְ יִ ְׁשּתֹק וִ ַיקּיֵ ם ּדֹם לַ ה' וְ כּו'ּ ,ובִ כְ לַ ל
ּוׁשפִ יכּות ָּד ִמים
זֶ ה הּוא ּגַ ם ּכֵ ן ַמה ֶּׁש ָּצ ִריְך לִ ְסּבֹל ּבִ זְ יֹונֹות ְ
"ח ְרּפָ ה ָׁש ְב ָרה לִ ִּבי"
ֵמעַ ְצמֹוִּ ,ב ְב ִחינַ ת (תהלים סט ,כא) ֶ
וֹונֹותיו ּופְ גָ ָמיו ,עַ ד
וְ כּו'ּ ,כִ י ָצ ִריְך לְ ִה ְתּבַ ּיֵ ׁש ּבְ עַ ְצמֹו ֵמ ֲע ָ
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה נִ ְׁשּפַ ְך ָּד ָמיו ּבְ ִק ְרּבֹוּ ,וכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו ַרזַ "ל (ברכות
מֹוחלִ ין לֹו עַ ל ּכָ ל
ּומ ְתּבַ ּיֵ ׁש ּבָ ּה ֲ
יבּ' ,):כָ ל ָהעֹובֵ ר ֲעבֵ ָרה ִ
וֹונֹותיו'].
ֲע ָ
 .35כתב בלקוטי הלכות (ספירת העומר א ,ב) ,וז"ל:
ּוׁש ִת ָיקה וכו'ּ ,כִ י ָאנּו
ימה ְ
ּבּוׁשהְּ ,ב ִחינַ ת ְּד ִמ ָ
ְּב ִחינַ ת ָ
ְמ ַד ִּמין עַ ְצ ֵמינּו לִ ְב ֵה ָמהּ ,כִ י ֵאין לָ נּו ּפֶ ה לְ ַד ֵּבר וְ כּו'
(זוהר משפטים ח"ב קיט ,).וְ זֶ ה עִ ַּקר ַה ְּתׁשּובָ הּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב
(יִ ְר ְמיָ ה ג ,כה)" :נִ ְׁשּכְ ָבה ְּב ָב ְׁש ֵּתנּו" וְ כּו'ֶׁ .ש ָאנּו ְמ ַב ְּק ִׁשין
ָאז ֶׁשּיִ ֵּתן לָ נּו ּפֶ ה לְ ַד ֵּברּ ,כִ י ָאנּו עַ כְ ָׁשיו ּכִ ְב ֵה ָמה ,וְ עַ ל

יְ ֵדי זֶ ה ְּבעַ ְצמֹו ָאנּו ְמ ַת ְּקנִ ין ַה ִּדּבּור ,וְ זֹוכִ ין לִ פְ ּת ַֹח ּפֶ ה
"ה ֻא ְמנָ ם ֵאלֶ ם ֶצ ֶדק
ּולְ ַד ֵּברִּ ,ב ְב ִחינַ ת ְ(ּת ִהּלִ ים נח ,ב)ַ :
ְּת ַד ֵּברּון"ַ ,היְ נּו ּכְ ֶׁש ָא ְמנָ ם וֶ ֱא ֶמת ֶׁשהּוא ִאּלֵ םּ ,כִ י ֵאין
"צ ֶדק ְּת ַד ֵּברּון"ֲ ,אזַ י יִ פְ ַּתח ּפִ יו
לֹו ּפֶ ה לְ ַד ֵּברֲ ,אזַ י ֶ
וִ ַידּבֵ רּ ,כִ י ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך ְמ ַקּיֵ ם ִ(מ ְׁשלֵ י לא ,ח)ּ" :פְ ַתח ּפִ יָך
"מי ָׂשם ּפֶ ה לָ ָא ָדם אֹו
לְ ִאּלֵ ם" .זֶ ה ּבְ ִחינַ ת ְ(ׁשמֹות ד ,יא)ִ :
ִמי יָ ׂשּום ִאּלֵ ם"'ִ ,אּלֵ ם' ַּדיְ ָקאַ ,היְ נּו ִמי ֶׁש ֵּמ ִׂשים עַ ְצמֹו
ּבּוׁשהֶׁ ,ש ִהיא ְׁשפִ יכּות
ּכְ ִאּלֵ םּ ,כִ י עַ ל יְ ֵדי ַה ְּׁש ִת ָיקה וְ ַה ָ
חֹורי ֶא ְהיֶ "הֶׁ ,שהּוא
ָּד ִמים (כדלקמן) ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה נִ ְת ַּת ֵּקן ֲא ֵ
ּגִ ַמ ְט ִרּיָ א ָּד"ם וְ נַ ֲע ֶׂשה ִמ ֶּמּנּו ּדֹום לַ ה' וְ כּו' (כל זה מבואר
בסמוך) .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה נַ ֲע ֶׂשה ְּב ִחינַ ת ָ'א ָדם' ,וְ גֶ ֶדר ָה ָא ָדם
יֹוצא ִמּבְ ִחינַ ת
הּוא ְמ ַדּבֵ ר .נִ ְמ ָצאֶׁ ,שעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ּבְ עַ ְצמֹו ֵ
ּבְ ֵה ָמה לִ בְ ִחינַ ת ָא ָדם ְמ ַדּבֵ ר ,עכ"ל.
עוד כתב שםֶׁ :שיֵ ׁש ְׁשנֵ י ִמינֵ י ְׁש ִתיקֹות ,יֵ ׁש ְׁש ִת ָיקה
ּבּוׁשה ֵמ ֲח ָט ָאיו
ֵמ ֲח ַמת ֶׁש ֵאינֹו יָ כֹול לְ ַדּבֵ רְּ ,ד ַהיְ נּו ֵמ ֲח ַמת ָ
ֶׁש ֵאין לֹו ּפֶ ה לְ ַד ֵּבר ,וְ ַאף ֶׁשּזֶ ה ִּתּקּונֹו ,עִ ם ּכָ ל זֶ ה עִ ַּקר
ִּתּקּונֹו הּוא ַה ִּדּבּורְּ ,ד ַהיְ נּו ֶׁשעַ ל יְ ֵדי זֶ ה (ע"י השתיקה
הבאה מבושה) ,זֹוכֶ ה ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו ּפֶ ה לְ ַדּבֵ רּ .כִ י ּבְ וַ ַּדאי ֵאינֹו
ַמ ֲעלָ ה ֶׁשּיִ ָּׁש ֵאר ָה ָא ָדם ִּב ְׁש ִת ָיקה ַחס וְ ָׁשלֹוםַ ,רק עִ ַּקר
ּותפִ ּלָ הּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב (הושע
תֹורה ְ
ִּתּקּונֹו ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לְ ַדּבֵ ר ּבְ ָ
"קחּו עִ ָּמכֶ ם ְּד ָב ִרים וְ ׁשּובּו ֶאל ה'"ֲ .א ָבל ַא ַחר
יד ,ג) ְ
ּכָ ְך ּכְ ֶׁשּזֹוכֶ ה לִ ְׁשלֵ מּות ַה ִּדּבּורֲ ,אזַ י ַּתכְ לִ ית ַה ְּׁשלֵ מּות,
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ַּתכְ לִ ית ַה ַה ָ ּׂשגָ ה הּוא ִּב ְב ִחינַ ת ְׁש ִת ָיקהֶׁ ,שהּוא לְ ַמעְ לָ ה
ִמן ַה ִּדּבּורֶׁ ,שּזֶ ה ּבְ ִחינַ ת ּכֶ ֶתר וכו'
  .36שיח שרפי קודש (ח"א אות תש"ל) ,וז"לָ :א ַמר ַרּבֵ נּו
הֹוׁשעַ 'ֶׁ ,שהּוא
ּתֹורה ְ'ק ָרא ֶאת יְ ֻ
(ּבעִ נְ יַ ן ַה ָ
"ּת זַ "ל ְ
מֹוה ְרנַ ְ
זַ "ל לְ ַ
ּבּוׁשה ִמּלִ פְ נֵ י ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך) ּבִ לְ ׁשֹון ְׁש ֵאלָ ה
ִמּכַ ּוָ נַ ת ֱאלּול וְ עַ ל עִ נְ יַ ן ַה ָ
ּבּוׁשה ִמלִ פְ נֵ י
ַ'ה ִאם ַא ָּתה ּפַ עַ ם ַמ ְס ִמיק עַ ד לִ ְמאֹד ֵמרֹוב ָ
לֹומרֶׁ :ש ָּצ ִריְך לְ ִה ְת ַּבּיֵ ׁש ְמאֹד לִ פְ נֵ י
ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך'? ּכְ ַ
ַה ֵׁשם יִ ְת ָּב ַרְך עַ ד ֶׁשיִ ְת ַא ֵּדם ּפָ נָ יו ְמאֹדִּ ,ב ְב ִחינַ ת ַמ ֲא ַמר
ֲחזַ "ל (בבא מציעא סוף דף נח'ַ ):ה ַּמלְ ּבִ ין ּפְ נֵ י ֲחבֵ רֹו ּבָ ַרּבִ ים
סּומ ָקא וְ ָא ֵתי ִחוְ ָורא' ,עכ"ל .ויש
ּכְ ׁשֹופֵ ְך ָּד ִמים ְּד ָאזִ יל ְ
לסמוך לכאן את המובא בשיחות הר"ן (שיחה קס"ח),
ּבּוׁשה ֶׁש ָהיָ ה לֹוֶׁ ,ש ָהיָ ה ִמ ְת ַּבּיֵ ׁש
וז"לִ :סּפֵ ר ִמּג ֶֹדל ַה ָ
ּבּוׁשה עַ ל ּפָ נָ יו.
ֵמ ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך ,וְ ָהיָ ה ַמ ְרּגִ יׁש ַמ ָּמׁש ַה ָ
וְ ָהיָ ה ַמ ְרּגִ יׁש ּכְ מֹו ִמי ֶׁש ִּמ ְת ַּבּיֵ ׁש ֵמ ֲח ֵברֹו ְמאֹדּ ,כִ י ָהיָ ה
ַמ ְרּגִ יׁש ֶׁש ַּמ ְת ִחילִ ין ַמ ְר ֵאה ּפָ נָ יו לְ ִה ְׁש ַּתּנֹות לְ כַ ָּמה ּגְ וָ נִ ין
ּכְ ֶד ֶרְך ַה ִּמ ְת ַּבּיְ ִׁשין ַמ ָּמׁש ְּבלִ י ׁשּום ִׁשּנּויּ .וכְ ָבר נִ ְת ָּב ֵאר
ּבּוׁשה וְ ַהּיִ ְר ָאה ֶׁש ָהיְ ָתה ֻמּנַ ַחת עַ ל ּפָ נָ יו ָּת ִמיד
ִמּג ֶֹדל ַה ָ
מֹורנּו ָה ַרב ַר ִּבי
ֲא ֶׁשר ֹלא נִ ְר ָאה ּכָ זֹאת .וְ ָה ַרב ַה ָּקדֹוׁש ֵ
עּוריו
ימי נְ ָ
אּביל ָר ָאה אֹותֹו ִּב ֵ
ארנָ ִ
נַ חּום זַ "ל ִמ ְּט ֶׁש ְ
ועדוְ ֶוקע ,וְ נִ ְת ַּב ֵהל ֵמע ֶֹצם ַהּיִ ְר ָאה ֶׁש ָהיָ ה
עדוֶ ִ
ִּב ְק ִהּלַ ת ֶמ ְ
עַ ל ּפָ נָ יו ָאז .וְ ָא ַמר ֶׁש ַּמה ֶּׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות כ ,יז) "לְ ַמעַ ן
רֹואין
ִּת ְהיֶ ה יִ ְר ָאתֹו עַ ל ּפְ נֵ יכֶ ם לְ ִבלְ ִּתי ֶת ֱח ָטאּו" – זֶ ה ִ
ּבְ חּוׁש ֶא ְצלֹו.
 .37היינו ,מה שהאדם מתכופף ושפל בעיני עצמו
ומבין את חטאיו ושובר את לבו ,ושומע מעצמו את
בזיונו וחירופיו ,שמחרף את עצמו באומרו חטאתי
עויתי פשעתי .עוד נראה לבאר ,דכל דבר בעולם הוא
מתקשר לאחת מכ"ב אותיות הא' ב' ,שהיא יסודו
חיותו ושורשו ,וזה שאמר ש'לית כבוד בלא כ"ף' ,כי
השורש והחיות של הכבוד הוא בא מהאות כ'.
 .38ע' גמ' שבת (דף כד ).וברש"י ד"ה כתר ,היינו
כ"ף .וע' עוד בתקוני זוהר בהקדמה (דף ח .ודף טז):
ובתיקון ע' (דף קלה[ .).ויש להוסיף כ' מנינה עׂשרים,
'עׂשרים' גי' כת"ר].
 .39כמבואר בזוהר פרשת פינחס (ח"ג דף רנה,):
וז"לִׁ :שיעּור ֻסּכָ ה ֹלא ּפָ חּות ֵמעֶ ֶׂשר וכו' וְ לָ א לְ ַמעְ לָ ה
ֵמעֶ ְׂש ִריןְּ ,ד ִא ִיהי כ'ּ ,כֶ ֶתר עֶ לְ יֹוןְּ ,דלָ א ַׁשלְ ָטא ּבֵ יּה עֵ ינָ א.
"ה ְר ֵאנִ י נָ א
ּכָ בֹוד עִ ּלָ ָאה ,עָ לֵ יּה ָא ַמר מ ׁש ֶֹ�ה( ,שמות לג ,יח) ַ
קּוד ָׁשא ּבְ ִריְך הּואֹ" ,לא ּתּוכַ ל
בֹודָך" .וְ ָא ִתיב לֵ יּה ְ
ֶאת ּכְ ֶ
לִ ְראֹות ֶאת ּפָ נָ י" .וְ לֵ ית ּכָ בֹודּ ,בְ לָ א כ'[ .תרגוםִׁ :שעּור

ֻסּכָ ה ֹלא פָ חֹות ֵמעֶ ֶׂשר וכו' .וְ ֹלא לְ ַמעְ לָ ה ֵמעֶ ְׂש ִרים,
ֶׁש ִהיא אֹות כ'ּ ,כֶ ֶתר עֶ לְ יֹוןֶׁ ,שֹּלא ׁשֹולֶ ֶטת ּבֹו עַ יִ ןּ .כָ בֹוד
"ה ְר ֵאנִ י נָ א ֶאת ּכְ ב ֶֹדָך" .וְ ֵה ִׁשיב
עֶ לְ יֹון ,עָ לָ יו ָא ַמר מ ׁש ֶֹ�ה ַ
לֹו ַה ָּקּבָ "ה "ֹלא תּוכַ ל לִ ְראֹת ֶאת ּפָ נָ י" ,וְ ֵאין ּכָ בֹוד ּבְ לִ י
אֹות כ'].
ֹלהים ֶאל
ֹאמר ֱא ִ
 .40הנזכר בכתוב (שמות ג' ,יד) "וַ ּי ֶ
ֹאמר לִ בְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ֹאמר ּכֹה ת ַ
מ ׁש ֶֹ�ה ֶא ְהיֶ ה ֲא ֶׁשר ֶא ְהיֶ ה וַ ּי ֶ
ֶא ְהיֶ ה ְׁשלָ ַחנִ י ֲאלֵ יכֶ ם".
יׁשא (הכתר)
 .41תקוני זוהר (תיקון ע' דף קלא ,):וז"לֵ :ר ָ
ּוביּה ָׁש ֲאלִ ין ַמלְ ָאכִ ין
ִאיהּו ּכִ ּנּויָ יא ְד ֵׁשם אהי''ה וכו'ֵ ,
(ובשם אהי"ה שואלים המלאכים ַ'אּיֵ ה ְמקֹום ּכְ בֹודֹו לְ ַה ֲע ִריצֹו',

אי''ה ְר ִׁשים ּבְ 'אהי''ה' ,וְ ַת ָּמן (בשם זה אותיות) 'הי''ה' ְד ָסלִ יק
חּוׁשּבַ ן כ' ְּד ִאיהּו ּכֶ ֶתר ,ע"כ.
ּבְ ְ
 .42כעין המבואר בזוהר ויקרא (ח"ג דף יא ,).וז"ל:
ֶא ְהיֶ הֲ ,אנָ א זַ ִּמין לְ ִא ְתּגַ לְ יָ א.
 .43כן פירש בלקוטי הלכות (ברכת הפירות ה ,ו) ,וז"ל:
ׁשּובה הּוא ְּב ִחינַ ת ֶ'א ְהיֶ ה'ְּ ,ב ִחינַ ת ֲ'אנָ א זָ ִמין
עִ ַּקר ַה ְּת ָ
רֹוצה לָ ׁשּוב – הּוא
לְ ֶמ ֱהוֵ י' ֲ(אנִ י ֵמכִ ין ֶאת עַ ְצ ִמי 'לִ ְהיֹות')ֶׁ ,שּכְ ֶׁש ֶ
ּומזְ ִמין ֶאת עַ ְצמֹו ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו ֲהוָ יָה ָּבעֹולָ םּ ,כִ י
ַמ ְת ִחיל ַ
ק ֶֹדם ַה ְּתׁשּובָ ה ֲע ַדיִ ן ֵאין לֹו ֲהוָ יָה ּכְ לָ לּ ,כִ י טֹוב לֹו ֶׁשֹּלא
רֹוצה לָ ׁשּוב ,הּוא ַמ ְת ִחיל לְ ָהכִ ין
נִ בְ ָרא (עֵ רּובִ ין יגּ .):וכְ ֶׁש ֶ
עַ ְצמֹו ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו ֲהוָ יָה ּבָ עֹולָ םֶׁ ,שּזֶ הּו ּבְ ִחינַ ת ֶ'א ְהיֶ ה'.
 .44בלקוטי הלכות (ברכת הפירות ה' סוף אות י"ד) ,רמז על
פי דברי רבינו כאן ,שכל זמן שאדם לא עשה תשובה
הוא כבהמה ,והתשובה הוא מה שמזמין ומכין את
עצמו להיות אדם .וכן ביאר בביאור הלקוטים (אות ב'),
שכל זמן שלא עשה תשובה ,אין לו כלל הוית אדם,
ואינו אלא 'חיה בדמות אדם'.
 .45פי' ,ידוע הדין (בגמ' ראש השנה כח' ).כל העומד
להשרף כשרוף דמי' (ע' לקמן תורה י"א אות ב') ,ולכן אי
אפשר לצאת ידי חובה בשופר או לולב של אשירה,
דכיון שהוא עומד להשרף ,אין בו שיעור שופר או
לולב ,שכן מסתכלים עליו כאילו הוא כבר שרוף,
ודבר שרוף אין בו שיעור .וה"ה כאן על האדם
בעצמו ,אם נמנו וגמרו ב"ש וב"ה שטוב לו לאדם
שלא נברא משנברא (ע' בסמוך לשון הגמ') ,א"כ יש
להתייחס אל האדם – כאל 'לא נברא' ,נמצא ,שקודם
שעשה תשובה הוא כאילו עדין לא נברא בעולם ,ורק
התשובה שהיא בחי' "אהיה" – אנא זמין למיהוי,
עושה לו הויה בעולם.
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עולָם ,הַ יְ נ ּו אֲ נָא ז ִָמין לְ מֶ הֱוֵ י.
לו הֲוָ יָ ה ּ ָב ֹ
ש ִּי ְהיֶה ֹ
'א ְהיֶה' ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
ַע ׂש ֹות ְּת ׁשוּבָ הָ ,אז הוּא ִּב ְב ִחינַת ֶ
ְול ֲ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ש ָא ְמר ּו חֲכָ מֵ ינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
ְוזֶה ְּב ִחינַת ּ ֶכ ֶתרִּ ,כי ּ ֶכ ֶתר לְ ׁש ֹון הַ ְמ ּ ָתנָהְּ ,ב ִחינַת ְּת ׁשוּבָ הְּ ,כ ֹ
ָ
לו :הַ ְמ ּ ֵתן' ְוכוּ',
או ְמ ִרים ֹ
מוןֹ .
ש ּ ָבא לִ ְק ֹנות אֲ פַ ְר ְס ֹ
של לְ ֶאחָ דֶ ׁ ,
לו ָמ ׁ ָ
(יֹומא לח :לט' ).הַ ּ ָבא לִ ּ ָטהֵ ר ְמסַ ְּי ִעין ֹ
"כ ּ ַתר לִ י זְ ֵעיר וַ אֲ חַ ֶ ּו ּ ָך".
ש ּ ָכתוּב ִ(אּיֹוב לו ,ב) ּ ַ
מו ׁ ֶ
ְוזֶה ְּב ִחינַת ּ ֶכ ֶתרְּ ,כ ֹ
מו
'א ְהיֶה' ְּבהַ ְס ּ ָת ַרת ּ ָפנִ ים ִמ ּ ֶמנּ וִּּ ,כי ֲע ַדיִ ן לֹא הֵ ִכין ֶאת ַע ְצ ֹ
אֲ בָ ל ק ֶֹדם הַ ְּת ׁשוּבָ ה ,אֲ זַי ְּב ִחינַ ת ֶ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

ש ִ ּנ ְב ָרא' ,46כי כל הסיבה שנברא היא ,כדי שיעשה רצון ה' ,ואם חס
שלּ ֹא נִ ְב ָרא ִמ ּ ׁ ֶ
לו ׁ ֶ
טוב ֹ
בריאת האדם ' ֹ
מו
ש ּ ָבא לְ ַטהֵ ר ֶאת ַע ְצ ֹ
ושלום הוא חוטא ,ודאי שטוב לו יותר שלא היה נברא ,ולא היה פוגם כל כך ,ו ְּכ ׁ ֶ
47
עולָ ם ,
לו הֲוָ יָ ה ּ ָב ֹ
שמעכשיו ע"י התשובה ִּי ְהיֶה ֹ
'א ְהיֶה' ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
ְו ַל ֲע ׂש ֹות ְּת ׁשוּבָ הָ ,אז הוּא ִּב ְב ִחינַ ת ֶ
48
הַ יְ נ ּו שם אהי"ה 'אֲ נָ א ז ִָמין לְ מֶ ְהוֵ י' – 'אני עומד להיות' ,כי ע"י התשובה טוב לו שנברא  .נמצא ,שע"י
התשובה מאיר שם אהי"ה ,שהוא בחינת 'כתר' ,ומתרבה הארת כבוד ה' בעולם .וכל זה נעשה ,ע"י שממעט
כבוד עצמו ושומע בזיונו ודומם ושותק ,שזוהי בחינת התשובה.
'כ ֶתר' לְ ׁש ֹון הַ ְמ ּ ָתנָ ה (כמו שיתבאר),
'כ ֶתר'ִּ ,כי ּ ֶ
ְוזֶה שהובא ששם אהי"ה – השם של התשובה ,הוא ְּב ִחינַ ת ּ ֶ
50
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (יומא לח :לט' : ).הַ ּ ָבא לִ ּ ָטהֵ ר
ש ָא ְמר ּו חֲכָ מֵ ינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
והמתנה היא ְּב ִחינַ ת ְּת ׁשוּבָ הְּ ,49כ ֹ
ְ
(לעשות תשובה) ְמסַ ְּי ִעין ֹ
לו מהשמים ,ואומרים לו תמתין מעט ,ואל תבהל בעצמך שאין התשובה עולה בידך
51
מון (שיש לו ריח
נות שמן אֲ פַ ְר ְס ֹ
ש ּ ָבא לִ ְק ֹ
של לְ ֶאחָ דֶ ׁ ,
כפי רצונך ,אלא תמתין עד שנבוא לסייע לך ָ .מ ׁ ָ
לו :הַ ְמ ּ ֵתןְ 52וכוּ' לי עד שאבוא ואמדוד עמך כדי שנתבסם אני ואתה'ְ .והמתנה זֶה
או ְמ ִרים ֹ
טוב ונפלא)ֹ ,
53
"כ ּ ַתר לִ י זְ ֵעיר וַ אֲ חַ ֶ ּו ּךָ" – 'המתן לי מעט ואומר לך' .כי דרך
ש ּ ָכתוּב (איוב לו ,ב)ַ ּ :
מו ׁ ֶ
ְּב ִחינַ ת ּ ֶכ ֶתרְּ ,כ ֹ
התשובה היא ,שמעלים אותו למעלה ממדרגתו ,לטעום צוף ונועם של השגה גבוהה ,ואחר כך מורידים אותו
להזדכך ולהצטרף ,ויש לו 'שפיכות דמים' גדולה מהורדה זו ,כי צריך לשוב ולעבור בכל הדרכים הרעות
שהיה שם ,כדי לזכות ל'תשובת המשקל' .ולענין זה ,צריך 'המתנה' וסבלנות גדולה ,על מנת לסבול כל זה.54

נמצא ,שכדי לזכות לכבוד אלהי"ם הבא מבחינת 'כתר' ,צריך שיעשה תשובה גמורה ,שאז זוכה להיות
קו ֶדם הַ ְּת ׁשוּבָ ה אֲ זַי צריך שישמע בזיונו וישתוק,
נברא ,בבחינת שם 'אהיה' ,שהוא השם של הכתר ,אֲ בָ ל ֹ
מקורות ועיונים

 .46בגמ' שם מובא :תנו רבנן שתי שנים ומחצה
נחלקו בית שמאי ובית הלל ,הללו אומרים נוח לו
לאדם שלא נברא יותר משנברא ,והללו אומרים נוח
לו לאדם שנברא יותר משלא נברא .נמנו וגמרו נוח
לו לאדם שלא נברא יותר משנברא ,עכשיו שנברא
יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו ,ע"כ.
וקשה ,דא"כ הדבר תמוה ,למה באמת נברא האדם,
אם באמת נוח לו שלא נברא משנברא .ועל קושיא זו
משיב רבינו כאן ,שכל זמן שעדיין לא עשה תשובה,
ודאי 'נוח לו שלא נברא מאשר נברא' ,אבל אחר
התשובה ודאי נוח לו שנברא ,וזהו שאמרה הגמ'
'עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש
במעשיו' – שפירושו שיעשה תשובה (הפשפוש הוא

על המעשים שאינם טובים ,והמשמוש הוא במעשים הטובים

בעצמם לבדוק מה עוד יכול לתקן ולשפר) .כי כל מה שלא
טוב לאדם להברא בעולם ,הוא דוקא אם לא יעשה
תשובה ,שאז נמצא שהזיק לעצמו בבריאתו יותר
מאשר לא היה נברא ולא היה חוטא .אולם ,עתה
שהוא עושה תשובה ,הרי שבודאי שמשנברא עשה
הרבה מעשים טובים ,ועל העבירות עשה תשובה,
וא"כ יש לו שכר טוב בעולם הבא ,וטוב לו שנברא.
 .47כי מאיר בו הפנים של שם 'אהי"ה' ,והויה זו
אינה חס ושלום איזו ישות וכבוד ,אלא שזוכה להיות
נכלל בכבוד ה' ,ונאמר עליו טוב לו שנברא ,כי מרבה
כבוד ה' בעולם ,בזה שמיעט כבוד עצמו בתשובתו.
[ויש בזה עדיין כמה מדרגות ,וכמו שיתבאר לקמן].
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מקורות ועיונים

 .48הקשה בביאור הלקוטים (אות ב') ,וז"ל :יש
להתפלא בדבריו הקדושים ,שהתשובה נקראה בשם
'אהי"ה' ובשם 'כתר' (שהוא לשון המתנה כדבסמוך) .כי
הלא באמצעות התשובה יגיע האדם להויה אמיתיית,
וא"כ למה קראה בשם 'אהי"ה' שאין זה רק ההכנה
וההזמנה להיות להויה אמיתיות וכו' ,עכ"ל בקושיא.
ותירץ על פי המבואר לקמן ,שצריך תמיד לעשות
'תשובה על תשובה' ,נמצא שבכל תשובה ,הוא
מוכרח לחזור מיד לשם 'אהי"ה' ושם 'כתר' ,המורים
על קודם התשובה ,כי צריך מיד לעשות תשובה
על תשובה[ .ונראה להוסיף ולכלול בדבריו ,דבחי'
ד"אנָ א זָ ִמין לְ ֵמ ְהוֵ י" ,כי
תשובה ,היא בחי' אהי"ה ָ
אם איך שהיה עושה תשובה ,היה מרגיש שעכשיו
בודאי כבר נתכפרו לו כל עונותיו והגיע לשלמות,
נמצא שרודף אחר 'כבוד מלכים' גאוה וישות ,ונתרחק
מיד מהתשובה שעשה ,וחזר לסרחונו הראשון -
גאוה וכו' .וכל בחי' התשובה הוא שירגיש כל הזמן
"אנָ א זָ ִמין
שעדיין לא עשה תשובה ,ורק הוא עדיין ָ
לְ ֵמ ְהוֵ י" ,אבל עתה ,גם אחר התשובה ,עדיין אני לא
כלום].
 .49בקיצור לקוטי מוהר"ן (כאן אות ד') ,ביאר וז"ל:
צריך לדעת שכשבא לטהר ולעשות תשובה אומרים
לו המתן ,היינו אף שהוא צריך למהר מאוד להמלט
על נפשו לברוח מתוך החושך ,אעפ"כ אל יבהלוהו
רעיוניו כשרואה ריחוקו מתפילה ומכל הדברים
שבקדושה ,כי ההכרח להמתין עד שיזכה לתיקון
גמור ,ולילך בהדרגה כפי אשר יורהו הצדיק האמת,
כי אי אפשר להיכנס בפעם אחת אל הקדושה ,עכ"ל.
והובא גם במי הנחל.
 .50לשון הגמ' שם :אמר ריש לקיש מאי דכתיב
"אם לַ ּלֵ ִצים הּוא יָ לִ יץ וְ לַ ֲענָ וִ ים יִ ֶּתן ֵחן",
(משלי ג:לד) ִ
בא לטמא פותחין לו ,בא לטהר מסייעין אותו .תנא
דבי רבי ישמעאל ,משל לאדם שהיה מוכר נפט (שיש
לו ריח רע) ואפרסמון (שיש לו ריח טוב מאוד) ,בא (הקונה)
למדוד נפט ,אומר לו (המוכר) מדוד אתה לעצמך ,בא
(הקונה) למדוד אפרסמון אומר לו (המוכר) המתן לי עד
שאמדוד עמך ,כדי שנתבסם אני ואתה ,ע"כ.
 .51טעם הדבר ,שאין מסייעים לו מיד כל צרכו,
אלא אומרים לו 'המתן' ,כי אם היו מסייעים לו כל
צרכו מיד כשמתעורר לתשובה ,היתה מתבטלת

ממנו הבחירה .לכן נותנים לו קודם לעשות לבד את
ההתעוררות הראשונה ,וצריך גם להמתין זמן מה
ולעסוק בתשובה לבד ,אף שאינו רואה תוצאות,
ועדיין מרגיש נסיונות וקשיים גדולים ,ואם בכל
אופן הוא מתעקש לילך בדרך התשובה ,מסייעים
לו מן השמים .לכך מודיע לו רבינו ,שאומרים לו
'המתן' ,כדי שלא יתייאש ממה שרואה שהכל הולך
שלא כפי הסדר שהיה רוצה שילך ,כי על ידי כך
שיודע שצריך להמתין ,ושכך היא הדרך מלמעלה,
יחזק את עצמו להוסיף כח ולהמתין בלי להתייאש.
[על פי לקוטי הלכות (שבת ז ,לא)].
 .52כתב בלקוטי הלכות (שבת ז ,ל) ,בטעם הדבר
שלבעל תשובה אומרים 'המתן' ,וז"לּ :כָ ל ָה ֲע ֵברֹות
וְ ַהּפְ גָ ִמים ַחס וְ ָׁשלֹוםּ ,בָ ִאים עַ ל ֶׁשֹּלא ִה ְמ ִּתין( ,ע' ִהלְ כֹות
אׁשית ַרּבָ ה כא,
טֹועֵ ן וְ נִ ְטעָ ן ֲהלָ כָ ה ג ,ב)ּ ,וכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו ַרזַ "ל (ּבְ ֵר ִ
ז) לְ עִ נְ יַ ן ָא ָדם ָה ִראׁשֹון ֶׁש ָח ָטא ּבְ עֵ ץ ַה ַּדעַ ת וְ כּו' עַ ל ֶׁשֹּלא
ִה ְמ ִּתיןּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ָׁשם'ִ :מי יְ גַ ּלֶ ה עָ פָ ר ֵמעֵ ינֶ יָך ָא ָדם
ָה ִראׁשֹון' וְ כּו' (ולא המתנתה) ,וְ עִ ַּקר ַהּפְ גַ ם עַ ל יְ ֵדי ַהּבֶ ָהלָ ה,
חֹוטא" ,וְ עַ ל
ּכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ִ(מ ְׁשלֵ י יט ,ב)" :וְ ָאץ ְּב ַרגְ לַ יִ ם ֵ
ּכֵ ן נִ ְק ָרא ַהּפֹוגֵ ם וְ תֹועֶ ה ִמ ֶּד ֶרְך ָה ֱא ֶמת ִאיׁש ְמב ָֹהל ,וְ עַ ּיֵ ן
ִמּזֶ ה ּבְ ִׂשיחֹות ָה ַר"ן ִ(ס ָימן כ"ז).
 .53כן מובא בתקוני זוהר (תקון ע' דף קלה ,).וז"ל :וְ ִאית
ּכִ ְת ָרא ִדזְ עִ יר ַאנְ ּפִ ין ְּד ִא ְּת ַמר ּבֵ יּה "ּכַ ַּתר לִ י זְ עִ יר וַ ֲא ַחּוְ ָּך".
וע' פרד"ס (שער כ"ג פרק י"א).
 .54כן ביאר בלקוטי הלכות (יו"ד הלכות מליחה א,
ּמּובא ְּב ֵׁשם ַה ַּבעַ ל ֵׁשם טֹוב זַ "ל
סוף אות ב' וג') ,וז"לָ :
ׁשּובה ַמ ֲעלִ ין ֶאת
(בתולדות פרשת לך לך)ֶׁ ,ש ִּב ְת ִחּלַ ת ַה ְּת ָ
ָה ָא ָדם לִ ְב ִחינַ ת ַמ ְד ֵרגָ ה ּגְ דֹולָ ה לְ ַמעְ לָ ה ִמ ַּמ ְד ֵרגָ תֹו,
מֹור ִידין אֹותֹו ִמ ָּׁשם ּכְ ֵדי לְ ַה ְב ִחין ּולְ ִה ְצ ָט ֵרף
וְ ַא ַחר ּכָ ְך ִ
אֹותן ַה ְּד ָרכִ ים
ּולְ ִהזְ ַּדּכֵ ְךּ ,כִ י ָצ ִריְך לָ ׁשּוב וְ לַ ֲעבֹור ְּבכָ ל ָ
ֶׁש ָהיָ ה ָׁשם ּבִ בְ ִחינַ ת ְ'ּתׁשּובַ ת ַה ִּמ ְׁש ָקל' וכו'ֶׁ ,שּזֶ ה עִ ַּקר
ׁשּובה ּכְ ֶׁשּזֹוכֶ ה לִ ּכָ נֵ ס לִ ְב ִחינַ ת ִמ ְקוֵ ה ַמיִ ם
ְּב ִחינַ ת ַה ְּת ָ
ּוב ְת ִחּלָ ה
ׁשּובהִ ,
ֶׁשהּוא ְּב ִחינַ ת עָ לְ ָמא ְּד ָא ֵתיְּ ,ב ִחינַ ת ְּת ָ
ַמ ֲעלִ ין אֹותֹו ִמּלְ ַמעְ לָ ה לְ ַמ ְד ֵרגָ ה ּגְ דֹולָ ה ,לִ ְב ִחינַ ת
ׁשּובהְּ ,ב ִחינַ ת ִמ ְקוֵ ה ַמיִ ם ,וְ ַאף ֶׁשּכְ ָבר זָ כָ ה לְ ַתכְ לִ ית
ְּת ָ
מֹור ִידין אֹותֹו
ַה ִּתּקּון ֶׁשהּוא ְּב ִחינַ ת ִמ ְקוֶ הַ ,א ַחר ּכָ ְך ִ
אֹומ ִרים לֹו
ְ
ִמ ָּׁשם ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְצ ָט ֵרף וְ יִ זְ ַּדּכֵ ְךִּ ,ב ְב ִחינַ ת
ַ'ה ְמ ֵּתן' .וַ ֲאזַ י ַא ַחר ּכָ ְך זֹוכִ ין ֵׁשנִ ית לִ גְ מֹר ַה ִּתּקּון ּבֶ ֱא ֶמת,
ְּב ִחינַ ת ִמ ְקוֵ ה ַמיִ םֶׁ ,ש ַּמכְ נִ ִיסין אֹותֹו ַא ַחר ּכָ ְך ּכְ ֶׁשּזָ כָ ה
לְ ִהזְ ַּדּכֵ ְך לִ פְ לֹוט ָּד ָמיו ָה ָרעִ ים.
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שם
ימ ְט ִר ָ ּיא ָ ּדם* ,הַ יְ נ ּו ְׁש ִפיכוּת ָ ּד ִמים ו ִּבזְ ֹיו ֹנותַ ,על ׁ ֵ
'א ְהיֶה' ִ ּג ַ
עולָםְ ,והַ ְס ּ ָת ַרת ּ ְפנֵי ֶ
לְ מֶ הֱוֵ י ּ ָב ֹ
ש ּ ָכתוּב
מו ׁ ֶ
דור הַ ּיֵצֶ ר הָ ָרעְּ ,כ ֹ
שם ְמ ֹ
ש ָּׁ
ש ּ ַב ּלֵבֶ ׁ ,
ש ּ ֶבחָ לָל הַ ּ ְׂש ָמאלִ י ׁ ֶ
יֵקלּ וּ"ִּ ,כי ֲע ַדיִ ן הַ ָ ּדם ׁ ֶ
בזַי ָ
א' ב ,ל) " ּו ֹ
ּש ִפיכוּת
ֹאלו"ֲ ,ע ַדיִ ן הוּא ְּבת ֶֹקף וָ עֹז .ו ִּב ְׁש ִביל זֶה ּ ָב ִאין ָעלָיו ִּבזְ ֹיו ֹנות ו ְׁ
"ולֵב ְּכ ִסיל לִ ְׂשמ ֹ
(ק ֶֹהלֶ ת י ,ב) ְ
'דם'.
ָ ּד ִמיםִּ ,כי זֶה ְּב ִחינַת הַ ְס ּ ָת ַרת ְוהַ ְחז ַָרת ּ ְפנֵי אהי"הּ ִ ,ג ַ
ימ ְט ִר ָ ּיא ּ ָ -
מּואל
(ׁש ֵ
ְ

חו ַריִ ם ,דְּ הַ יְ נ ּו א ,אה ,אהי ,אהיה,
שם ּ ַבאֲ ֹ
ש ּכ ֹו ְת ִבין הַ ּ ׁ ֵ
ימ ְט ִר ָ ּיא דָּ םַ ּ ,כ ּמוּבָ א .הַ יְ נ ּו ְּכ ׁ ֶ
שם ֶא ְהיֶ ה הוּא ְּבגִ ַ
חו ֵרי ׁ ֵ
ּשִּ :כי אֲ ֹ
* ּ ֵפרו ׁ
עולֶה דָּ ם:
ש ֹ
ימ ְט ִר ָ ּיא דָּ םְ ,וזֶה ּו ְּב ִחינַ ת הַ ְחז ַָרת ְוהַ ְס ּ ָת ַרת ּ ְפנֵי ֶא ְהיֶ הֶ ׁ ,
חור ,הוּא ְּבגִ ַ
חוזְ ִרין ְּבכָ ל ּ ַפעַ ם לְ ָא ֹ
ש ֹ
ֶׁ

עוֹ טֶ ה אוֹ ר

'א ְהיֶ ה' המורה שהוא זמין להיברא ,עדיין ְּבהַ ְס ּ ָת ַרת ּ ָפנִ ים ִמ ּ ֶמנּ וִּּ ,כי ֲע ַדיִ ן לֹא הֵ ִכין ֶאת
כי ְּב ִחינַ ת ֶ
'דם'( ,ומבאר ר' נתן:
'א ְהיֶ ה' ִ ּג ַ
עולָ םְ .והַ ְס ּ ָת ַרת ּ ְפנֵי ֶ
מו בעבודת התשובה לְ מֶ ְהוֵ י – להיות ּ ָב ֹ
ַע ְצ ֹ
ימ ְט ִר ָ ּיא ָ ּ
56
55
חו ַריִ ם ,
שם ּ ַבאֲ ֹ
ש ּכ ֹו ְת ִבין הַ ּ ׁ ֵ
'דם'ַ ּ ,כ ּמוּבָ א  .הַ יְ נ ּו ְּכ ׁ ֶ
'א ְהיֶה' הוּא ְּבגִ ַ
שם ֶ
חו ֵרי ׁ ֵ
ּשִּ ,כי אֲ ֹ
ּ ֵפרו ׁ
ימ ְט ִר ָ ּיא ָ ּ
'דם',
חור ,ומנין אותיות אלו הוּא ְּבגִ ַ
חוזְ ִרין ְּבכָ ל ּ ַפ ַעם לְ ָא ֹ
ש ֹ
ְ ּדהַ יְ נ ּו א ,אה ,אהי ,אהיהֶ ׁ ,
ימ ְט ִר ָ ּיא ָ ּ
עולֶה ָ ּדם) ,ו'דם' הַ יְ נ ּו ְׁש ִפיכוּת ָ ּד ִמים
ש ֹ
'א ְהיֶה'ֶ ׁ ,
ְובחינת אחוריים זֶה ּו ְּב ִחינַ ת הַ ְחז ַָרת ְוהַ ְס ּ ָת ַרת ּ ְפנֵי ֶ
ו ִּבזְ ֹיו ֹנות הבאים עליו כשלא עשה עדיין תשובה ,שאז בחינת 'אהיה' בהסתרת פנים ממנו ,בבחינת 'דם',
שפיכות דמים ובזיונות.

שם הכתוב (שמואל א' ב ,ל):58
הסיבה השניה 57מדוע קודם שעשה תשובה ,ראוי לו לקבל בזיונות ,היא ַעל ׁ ֵ
בזַי יֵ ָקלּ וּ"' – 59המבזים אותי יתבזו' ,כי כשאדם חוטא ,כביכול אין ה' ית' שציווה על עבירה זו חשוב
" ּו ֹ
ש ּ ֶבחָ לָ ל
בעיניו ,ומבזה כביכול את גדולתו .סיבה שלישית ,שצריך שישפך דמו בבזיונותִּ ,כי ֲע ַדיִ ן הַ ָ ּדם ׁ ֶ
ש ּ ָכתוּב (קהלת י ,ב)" :לב חכם לימינו ְולֵב ְּכ ִסיל
מו ׁ ֶ
דור הַ ֵ ּיצֶ ר הָ ָרעְּ ,כ ֹ
שם ְמ ֹ
ש ָּׁ
ש ּ ַב ּלֵבֶ ׁ ,
ש ָמאלִ י ׁ ֶ
הַ ּ ְׂ
תו ֶקף וָ עֹז ,כי מחמת עוונותיו
ֹאלו" ,וכסיל רומז ליצר הרע ,והדם שבחלל השמאלי ֲע ַדיִ ן הוּא ְּב ֹ
לִ ְׂשמ ֹ
ּש ִפיכוּת ָ ּד ִמים לשפוך את הדם
נות ו ְׁ
הגביר על עצמו את יצר הרע ,ו ִּב ְׁש ִביל זֶה ּ ָב ִאין ָעלָ יו ִּבזְ ֹיו ֹ
'דם' ,כי הדם
הזה שבחלל לבו השמאליִּ ,60כי זֶה ְּב ִחינַ ת הַ ְס ּ ָת ַרת ְוהַ ְחז ַָרת ּ ְפנֵי 'אהי"ה'ּ ִ ,ג ַ
ימ ְט ִר ָ ּיא ָ ּ
מקורות ועיונים

 .55בשער הכוונות דרוש א' מפסח ,ובעוד הרבה
מקומות.
 .56כל שם משמות הקודש יש בו פנים ואחור,
בחינת פנים הוא השם שכפי שהוא נקרא הוא נכתב,
כזה :אהי"ה ,ואחור פירושו ,שכל פעם שבאים לכתוב
איזו אות מן השם ,חוזרים לאחור לכתוב שוב את
תחילת השם.
 .57כן כתב בביאור הלקוטים ,שיש כאן ג' ראיות,
וז"ל :מביא ג' ראיות בהכרח הבזיונות ושפיכות
דמים להבא להטהר לעשות תשובה ,שהם קשורים
ומשולבים יחד לראיה אחת .ראיה א' :כי קודם
התשובה נסתר האדם מפני 'אהי"ה' שהוא (האחוריים)
גי' 'דם' .ראיה ב' :מהכתוב "ּובֹזַ י יֵ ָקּלּו" .ראיה ג' :הוא
מחמת שקודם התשובה עדיין הדם שבחלל השמאלי
שבלב בתוקף ועוז.

 .58כתב במי הנחל ,וז"ל :מה שמביא הפסוק "ּובֹזַ י
יֵ ָקּלּו" מרמז גם כן על תחילת הפסוק "ּכִ י ְמכַ ְּב ַדי
ֲאכַ ֵּבד" ,שזה מובן ,כשזוכה לתשובה שהוא בחינת
'זביחת היצר' (לקמן בסמוך) שנותן על ידי זה כבוד
ּתֹודה
להשם יתברך ,שזה בחינת (תהלים נ ,כג) "ז ֵֹב ַח ָ
יְ כַ ּבְ ָדנְ נִ י" ,ועל ידי זה השם יתברך מכבד גם אותו.
 .59פסוק זה נאמר על חטא בני עלי ,שביזו קדשי
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ָאמֹור ָא ַמ ְר ִּתי ּבֵ ְיתָך
שמים" :לָ כֵ ן נְ ֻאם ה' ֱא ֵ
ּובֵ ית ָאבִ יָך יִ ְת ַהּלְ כּו לְ פָ נַ י עַ ד עֹולָ ם וְ עַ ָּתה נְ ֻאם ה' ָחלִ ילָ ה
ּלִ י ּכִ י ְמכַ ּבְ ַדי ֲאכַ ּבֵ ד ּובֹזַ י יֵ ָקּלּו" .ופירש במצודת דוד,
וז"לּ :וב ֹזַ י – הם בני עלי שביזו את המקום ,יקל
כבודם .וכן היה בימי שלמה ,כי גירש את אביתר
מכהן לה' שהיה מזרע עלי ,וכיהן צדוק תחתיו שהיה
מזרע פינחס.
 .60כי כששותק למחרפיו ,אף שיש בכוחו לענות
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יבים ְולֹא יְ ַד ְק ֵ ּדק ַעל ִּבזְ ֹיון
ש ִּי ְהיֶה ִמן הַ ּ ׁש ֹו ְמ ִעים חֶ ְר ּ ָפ ָתם ְו ֵאינָ ם ְמ ִׁש ִ
ש ַ ּי ֲהפ ְֹך ָ ּדם לְ דֹםֶ ׁ ,
ְו ִתקּ וּן ָלזֶהֶ ׁ ,
ְ
כתוּב ְ(ּת ִהּלִ ים לז ,ז)
ש ָּ
מו ׁ ֶ
לו ֲחלָלִ ים ֲחלָלִ יםְּ ,כ ֹ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּא ַמ ּ ִפיל ֹ
ש ְּמ ַק ּיֵם ּדֹם לַה'ָ ,אז הַ ָ ּק ֹ
דו .ו ְּכ ׁ ֶ
בו ֹ
ְּכ ֹ
ָ
כב)
קט,
ים
ּלִ
ה
ִ
(ּת
ְ
ז).
ין
ּט
ִ
גִ
"ל
זַ
ר
ַ
ׁשּו
ר
ְ
ּד
ָ
ׁש
ֶ
מֹו
(ּכְ
,
"ולִ ִּבי חָ לַל ְּב ִק ְר ִּבי"
 ,הַ יְ נ ּו ְ
לו ְוהוּא יַ ּ ִפיל לְ ך ֲחלָלִ ים"
חולֵל ֹ
"ד ֹום לַה' ְו ִה ְת ֹ
ּ
זְביחַ ת הַ ּיֵצֶ ר הָ ָרעְ ,ו ַעל יְ ֵדי זֶה ֹזוכֶ ה
ש ּ ֶבחָ לָל הַ ּ ְׂש ָמאלִ יְ .וזֶה ְּב ִחינַת ִ
הַ יְ נ ּו ַעל יְ ֵדי זֶה נִ ְת ַמ ֵעט הַ ָ ּדם ׁ ֶ
ב ָרכָ ה ַ(סנְ ֶה ְד ִרין מג):
רונָ ם לִ ְ
ש ּ ָכתוּב ָ(ׁשם נ ,כג) "זֹבֵ חַ ּת ֹו ָדה יְ כַ ְּב ָדנְ נִ י"ְ ,ו ָד ְר ׁש ּו חֲכָ מֵ ינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
בוד אֱ ל ִֹקיְּ ,כ ֹ
לְ כָ ֹ
זְביחַ ת הַ ּיֵצֶ ר הָ ָרע:
ַעל ִ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

שבחלל השמאלי כשהוא בתוקף ועוז ,גורם שתהיה ממנו הסתרת פני שם 'אהיה' ,שהוא בגימטריא 'דם',
ושיבואו עליו בזיונות ושפיכות דמים ,בחינת 'דם' .ולכן ,צריך לשתוק ולידום למחרפים אותו ,ולהבין שכל
החרפות שהוא שומע ,הוא בעצמו הגורם להם ,מחמת העוונות שלו ,כי הם המסתירים את פני שם אהי"ה
ממנו ,ונמשכת עליו בחינת 'דם' מהאחוריים של השם אהי"ה ,שאז הוא בגי' ד"ם.
לאחר שביאר ג' סבות מדוע קודם התשובה באים על האדם בזיונות ושפיכות דמים :א) מחמת הסתרת שם אהי"ה,
שהיא גימטריא דם .ב) מדכתיב " ּובֹזַ י יֵ ָקלּ ּו " – שהמבזה כבוד ה' בחטאיו גם כבודו יקל .ג) כי בחטאיו הגביר את
היצר הרע ,שהוא בחלל השמאלי ,המלא דם ,וצריך שפיכות דמים ובזיונות להחלישו .יבאר עתה את התיקון לזה.

ְו ִתקּ וּן ָלזֶה – לשפיכות הדמים ולבזיונות הבאים עליו ,מחמת הסתר פני שם 'אהי"ה' ,ומכך שנמשכת עליו
ש ִּי ְהיֶ ה ִמן 'הַ ּ ׁש ֹו ְמ ִעים חֶ ְר ּ ָפ ָתם ְו ֵאינָ ם
'דם' לְ 'דֹם'ֶ ׁ ,
ש ַ ּיה ֹ
מהאחוריים של שם זה ,בחינת 'דם' – ׁ ֶ
ֲפו ְך ַ ּ
דו אלא ימחל עליו ,ובזה זוכה לעיקר התשובה ,שהוא
בו ֹ
יבים' (שבת פחְ ,61):ולֹא יְ ַד ְק ֵ ּדק ַעל ִּבזְ ֹיון ְּכ ֹ
ְמ ִׁש ִ
'דֹם לַה'' מתקן גם את הסיבה הנ"ל ,שהגביר את הדם בחלל הלב
בחינת הפנים של שם אהי"ה .ו ְּכ ׁ ֶ
ש ְּמ ַק ּיֵם ּ
חולֵל
"ד ֹום לַה' ְו ִה ְת ֹ
מו ׁ ֶ
לו ֲחלָלִ יםְּ ,כ ֹ
דו ׁש ּ ָברו ְּך הוּא ַמ ּ ִפיל ֹ
השמאלי ,כי ָאז הַ ָ ּק ֹ
ש ּ ָכתוּב (תהלים לז ,ז)ּ :
ָ
63
לו" – 62ודרשו חז"ל (גיטין ז'ְ :).והוּא יַ ּ ִפיל לְ ך ֲחלָלִ ים'  ,שיכניע לך הדם שבחלל לבך השמאלי ,הַ יְ נ ּו שהיצר
ֹ
"ולִ ִּבי חָ לַל
הרע שלך ,השוכן שם ,ימות ויהיה הלב חלל וריק ממנו ,וכמו שאמר דוד המלך (תהלים קט ,כב)ְ :
ְּב ִק ְר ִּבי" ,כי הרג את יצר הרע שבליבו ,64הַ יְ נ ּו ַעל יְ ֵדי זֶה ששותק נִ ְת ַמ ֵעט הַ ָ ּדם ׁ ֶ
ש ּ ֶבחָ לָל הַ ּ ְׂש ָמאלִ י כי
היצר הרע הינו הישות והגאוה של האדם ,ומצידו היה עונה ומחרף למחרפיו ,ובזה ששותק ,מכניע את יצרו
ונתמעט הדם וכו'ְ ,וזֶה ְּב ִחינַ ת זְ ִביחַ ת הַ ֵ ּיצֶ ר הָ ָרע הנמצא בחלל השמאלי ,וכנ"לְ .ו ַעל יְ ֵדי זֶה נתקן
בוד
מה שהיה מקודם בבחינת "ובוזי יקלו" ,כי עתה שזובח את יצר הרע ,הוא מכבד את ה' ית' ו ֹזוכֶ ה לְ כָ ֹ
ב ָרכָ ה (סנהדרין מג):
רונָ ם לִ ְ
ש ּ ָכתוּב (שם נ ,כג)" :זֹבֵ חַ ּת ֹו ָדה יְ כַ ְּב ָדנְ נִ י"ְ ,ו ָד ְר ׁש ּו חֲכָ מֵ ינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
אֱ ל ִֹקיְּ ,כ ֹ
ַעל זְ ִביחַ ת הַ ֵ ּיצֶ ר הָ ָרע ,ש'כל הזובח את יצרו ומתוודה עליו ,מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו להקב"ה
מקורות ועיונים

להם ולהשיב להם מנה אחת אפים ,הוא שוחט וזובח
את יצר הרע ,המסיתו לשמור על כבודו ולענות
למחרפיו .נמצא ,שממעט את הדם שבחלל לבו
השמאלי ,שהוא היצר הרע.
 .61בגמ' שם מובא :תנו רבנן עלובין ואינן עולבין
שומעין חרפתן ואינן משיבין עושין מאהבה ושמחין
ביסורין וכו'.
 .62בפשט הפסוק פירש"י ,וז"ל :דום לה' – המתן
ֹאמרּו ֵאלֵ ינּו
"אם ּכֹה י ְ
לישועתו כמו (שמואל א' יד ,ט) ִ

ּד ֹּמּו" דיהונתן
תוחלת.
 .63הגמ' שם מדברת על מר עוקבא ,שהיו אנשים
מצערים אותו והיה יכול למוסרם למלכות להענישם,
ושלח לר' אלעזר מה לעשות? וענה לו ר' אלעזר
בפסוק זהּ" :דֹום לַ ה' וְ ִה ְתחֹולֵ ל לֹו" – והוא יפילם לך
חללים חללים ,היינו שאותם שמצערים אותו יפלו
חללים חללים (שיהרגו ,וכן היה).
 .64הגמ' בבא בתרא (דף יז ).דרשה מפסוק זה ,שלא
(היינו המתינו)

וכו' .והתחולל – לשון
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ג ְוצָ ִר ְ
אתי" ִ(מ ְׁשלֵ י כ ,ט)ִּ ,כי
יתי לִ ִּביָ ,טהַ ְר ִּתי מֵ חַ ּ ָט ִ
ֹאמר זִ ִּכ ִ
"מי י ַ
יך לֶאֱ חֹז ּ ָת ִמיד ְּב ִמ ַ ּדת הַ ְּת ׁשוּבָ הִּ ,כי ִ
לו ַמר ְּבבַ ר לֵבָ ב ְּבלִ י ּ ְפנִ ָ ּיה.
שר ֹ
ש ְע ִּתי' ,אֲ ִפלּ ּו זֶה ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
יתיָ ּ ,פ ׁ ַ
אתיָ ,ע ִו ִ
אומֵ ר 'חָ ָט ִ
ש ָא ָדם ֹ
ש ָעה ׁ ֶ
ְּב ׁ ָ
ְ
הור ִמ ּ ְפנִ י ֹּות,
שלִ ּב ֹו זַך ְו ָט ֹ
לו ַמרֶ ׁ ,
אתי" ,הַ יְ נ ּו ִמי יוּכַ ל ֹ
יתי לִ ִּביָ ,טהַ ְר ִּתי מֵ חַ ּ ָט ִ
ֹאמר "זִ ִּכ ִ
[ ְוזֶה ּו ִמי י ַ
י]

עוֹ טֶ ה אוֹ ר

בשני עולמים' ,ומי שמכבד את הקב"ה ,גם הקב"ה מכבד אותו ונותן לו כבוד אלוקי ,כמו שנאמר
ל)" :כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו" ,היינו על ידי זה שמכבד את הקב"ה ,זוכה לכבוד אלהי"ם ונתקן מה שהיה
בחטאו בבחינת "בוזי יקלו" ,שעל כן נשפך דמו בבזיונות.
(שמואל א' ב,

לאחר שביאר ,שעיקר התשובה היא לשמוע בזיונו וידום וישתוק ,כי קודם התשובה היה בבחינת 'דם'  -שהוא
אחורי שם אהי"ה ,וגם היה הדם בחלל לבו השמאלי בתוקף ועוז ,וגם היה מבזה להקב"ה בחטאיו .עתה ,שעשה
תשובה ,חזרו פני שם אהי"ה ,ונעשית לו הוי"ה בעולם ,ונתמעט הדם בחלל לבו השמאלי ,בזביחת היצר הרע ,כאשר
שתק למבזיו .ובזה כיבד את הקב"ה ,ועל כן ,זוכה לכבוד אלהי"ם ,שהוא בא מספירת ה'כתר' ,שהוא בחינת 'המתן'.
עתה יבאר ,שצריך להיות אוחז תמיד במידת התשובה ,שזהו ג"כ בחינת המתן ,65כי ממתין בבחינה זו ולא עוזבה,
ועושה תמיד תשובה על תשובה.

גְ .וצָ ִר ְ
חוז ּ ָת ִמיד ְּב ִמ ַ ּדת - 66בעבודת הַ ְּת ׁשוּבָ ה ,67ולא די במה שקיבל פעם אחת בזיונות וזכה
יך לֶאֱ ֹ
יתי לִ ִּבי
ֹאמר – מי יכול לומר ,שכבר בתשובתו הראשונה "זִ ִּכ ִ
לאיזושהי מדרגה של תשובהִּ ,כי ִמי י ַ
אומֵ ר:
ש ָא ָדם ֹ
ש ָעה ׁ ֶ
אתי"( 68משלי כ ,ט) ,שעשה כבר בתשובה הראשונה וידוי בלב זךִּ ,כי ְּב ׁ ָ
ָטהַ ְר ִּתי מֵ חַ ּ ָט ִ
69
לו ַמר ְּבבַ ר לֵבָ ב – בלב זך ונקי ְּבלִ י ּ ְפנִ ָ ּיה של
שר ֹ
ש ְע ִּתי' – אֲ ִפלּ ּו זֶה ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
יתיָ ּ ,פ ׁ ַ
אתיָ ,ע ִו ִ
'חָ ָט ִ
ישות ,כי ודאי שעושה את הוידוי בשביל להינצל מהעונש ,שחס על גופו בעולם הזה ועל נשמתו בעולם
הבא ,כי מכיון שרק עתה התחיל לעשות תשובה ,עדיין חלל לבו מלא דם ,וגורם לו לדאוג לעצמו בלבד,
שזוהי הפנייה בשעה שעושה את הוידוי .נמצא ,שעדיין לא זבח את יצרו לכבוד ה' ית' ,ולא היתה תשובתו
לכבוד הקב"ה לבדו ,שעל ידה יוכל לזכות לכבוד אלהי"ם ,70עד שיאמר 'חטאתי ,פשעתי ,עויתי' בבר לבב,
ויהיה כל כאבו וצערו בוידויו ,על שפגם בכבוד אלהי"ם וללא שום פנייה אחרת.
מקורות ועיונים

שלט יצר הרע בדוד .ובזוהר רעיא מהימנא פרשת
פינחס (ח"ג דף רכז ):דרש מפסוק זה ,שדוד העביר את
יצר הרע מלבו והרגו.
 .65כמו שכתב בלקוטי הלכות (יו"ד מליחה א ,סוף אות
אֹומ ִרים לֹו ַה ְמ ֵּתן,
א) ,וז"לַ :הּבָ א לִ ָּט ֵהר ְמ ַסּיְ עִ ין לֹוֶׁ ,ש ְ
ׁשּובה ,וְ ָצ ִריְך
ּכִ י ִאי ֶאפְ ָׁשר לִ ּכָ נֵ ס ְּבפַ עַ ם ֶא ָחד ֶאל ַה ְּת ָ
לְ ַה ְמ ִּתין וְ לִ ְׁשהֹות וְ לִ ְסּבֹול ְׁשפִ יכַ ת ָּד ִמים ַה ְר ֵּבה ּכְ ֵדי
לְ ַהכְ נִ יעַ ַה ָּדם ָה ָרע ֶׁשּבֶ ָחלָ ל ַה ְּש ָמאלִ י ֶׁש ִה ְתּגַ ּבֵ ר עַ ל יְ ֵדי
וֹונֹותיו ,עכ"ל.
ֲע ָ
 .66יתכן לפרש תיבת 'מידת'  -היינו ספירת הכתר
שהיא השם הקדוש אהי"ה ,שממנו באה התשובה
וכנ"ל ,שנתבאר לעיל שהוא בחינת 'המתן' ,שצריך
להמתין ולאחוז תמיד במידה זו ,ולא לחשוב שכבר גמר.
 .67כתב בלקוטי הלכות (חנוכה ז ,א) ְּצ ִריכִ ין לַ ְחׁשֹב
ְּבכָ ל ּפַ עַ ם ֶׁש ֲע ַדיִ ן ֵאין לֹו ֲהוָ יָה ָּבעֹולָ ם וְ כּו'ּ ,כִ י ֲאפִ ּלּו

בֹודת ה' ֶּב ֱא ֶמתּ ,גַ ם הּוא ָצ ִריְך לִ ְהיֹות
ִמי ֶׁשּזֹוכֶ ה לַ ֲע ַ
ּבִ בְ ִחינַ ת ֶא ְהיֶ "הּ ,כְ נֶ גֶ ד ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ֶׁש ָּצ ִריְך לַ ֲעלֹות
ֵאלֶ ָיהֶׁ ,ש ָּׁשם ֲע ַדיִ ן ֵאין לֹו ֲהוָ יָה וְ כּו' .וְ כָ ל זֶ ה ְמ ֻר ָּמז ָׁשם
ֶׁשּכָ ַתב ֶׁש ָּצ ִריְך לֶ ֱאחֹוז ָּת ִמיד ּבְ ִמ ַּדת ַה ְּתׁשּובָ ה,
 .68פירש במצודת דוד ,וז"ל :הואיל והכל גלוי
לפניו ,מי יוכל להכחיש ולומר ,הנה לבי זך ובהיר
מבלי סיג עון ,ואני כבר טהרתי עצמי מחטאתי כי
עשיתי תשובה עליה.
אתי' – בשוגג' ,עָ וִ ִיתי' –
 .69ע' יומא (דף לו'ָ ):ח ָט ִ
במזידּ' ,פָ ַׁשעְ ִּתי' – בכוונה למרוד.
 .70מבואר ,שאי אפשר לעשות תשובה בפעם אחת
בלי פנייה ,והביאור בזה כמו שכתבנו לעיל ,שכיון
שעתה הוא בא לעשות את התשובה ,הרי ,שעדיין
יש לו ישות וגאוה ,כי עדיין דואג לעצמו שלא יענש,
וזוהי הפנייה בתשובתו .אלא שהתשובה בעצמה
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הור
ש ִּי ְהיֶה ָט ֹ
אתי" ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
ֹאמר ְוכוּ' ָטהַ ְר ִּתי מֵ חַ ּ ָט ִ
"מי י ַ
אתי ְוכוּ'ְ .וזֶה ּו ִ
אומֵ ר :חָ ָט ִ
ש ֹ
ש ָעה ׁ ֶ
אֲ ִפלּ ּו ְּב ׁ ָ
ְ
הור ְּבלִ י ּ ְפנִ י ֹּותַ ּ ,כ ּנַ"ל].
ינו זַך ְו ָט ֹ
ש ָא ַמרִּ ,כי ַּגם ָאז ֵא ֹ
ש ְע ִּתי ֶ ׁ -
יתיָ ּ ,פ ׁ ַ
אתיָ ,ע ִו ִ
ִמן הֶ חָ ָט ִ
ש ָּצ ִר ְ
ש ָא ַמר,
ש ְע ִּתי' ׁ ֶ
יתי ּ ָפ ׁ ַ
אתי ָע ִו ִ
אש ֹונָה ,הַ יְ נ ּו ַעל 'חָ ָט ִ
יך ַל ֲע ׂש ֹות ְּת ׁשוּבָ ה ַעל הַ ְּת ׁשוּבָ ה הָ ִר ׁ
נִ ְמצָ אֶ ׁ ,
"ולִ ּב ֹו ָרחַ ק
בוד ה'ְ ,
"ב ְׂשפָ ָתיו ִּכ ְּבדוּנִ י"ִּ ,כי ַעל יְ ֵדי ְּת ׁשוּבָ ה ֹזוכֶ ה לִ ְכ ֹ
ִּכי ָעלָ יו נֶאֱ ַמר (יְ ַׁשעְ יָ ה כט ,יג) ִּ
ִמ ּ ֶמ ִ ּני".
שה ְּת ׁשוּבָ ה ְׁשל ֵָמהַ ,אף ַעל ּ ִפי כֵ ן ָצ ִר ְ
ַע ׂש ֹות ְּת ׁשוּבָ ה ַעל
ש ָע ָׂ
מוֶ ׁ ,
וַ אֲ ִפלּ ּו ִאם ֹיו ֵד ַע ָא ָדם ְּב ַע ְצ ֹ
יך ל ֲ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

אתי" ,כי 'זיכיתי ליבי' הַ יְ נוּ,
יתי לִ ִּביָ ,טהַ ְר ִּתי מֵ חַ ּ ָט ִ
ֹאמר זִ ִּכ ִ
"מי י ַ
[ומבאר ר' נתןְ :וזֶה ּו פירוש הכתובִ :
ֹאמר
"מי י ַ
אתי ְוכוּ''ְ .וזֶהוִּ :
אומֵ ר' :חָ ָט ִ
ש ֹ
ש ָעה ׁ ֶ
הור ִמ ּ ְפנִ י ֹּות ,אֲ ִפלּ ּו ְּב ׁ ָ
שלִ ּב ֹו ז ְַך ְו ָט ֹ
לו ַמרֶ ׁ ,
ִמי יוּכַ ל ֹ
ש ָא ַמר ,עד שיוכל
ש ְע ִּתי' ׁ ֶ
יתיָ ּ ,פ ׁ ַ
אתיָ ,ע ִו ִ
הור ִמן הֶ 'חָ ָט ִ
ש ִּי ְהיֶ ה ָט ֹ
אתי" ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
ְוכוּ' ָטהַ ְר ִּתי מֵ חַ ּ ָט ִ
להעיד על עצמו ,שאמרו בלי שום פנייה לדאגת עצמו וישותו ,להינצל מהעונשים בעולם הזה ובעולם
הור ְּבלִ י ּ ְפנִ י ֹּות ּ ַכ ַּנ"ל).
ינו ז ְַך ְו ָט ֹ
הבאִּ ,כי ַּגם ָאז בשעת הוידוי ֵא ֹ
ְ
ש ֹות ְּת ׁשוּבָ ה ַעל הַ ְּת ׁשוּבָ ה
שמכיון שהתשובה הראשונה היתה עם פניה ,לכן ָּצ ִריך ַל ֲע ׂ
נִ ְמ ָצא ׁ ֶ

ש ָא ַמר אותו עם פנייה בשביל עצמו ,ולא היה
ש ְע ִּתי" ׁ ֶ
יתיָ ּ ,פ ׁ ַ
אתיָ ,ע ִו ִ
אש ֹונָ ה ,הַ יְ נ ּו ַעל הוידוי" :חָ ָט ִ
הָ ִר ׁ
"ב ְׂשפָ ָתיו
לבו זך ונקי מכל פסולת של ישות ,לומר את הוידוי רק לכבוד ה'ִּ ,כי ָעלָיו נֶאֱ ַמר (ישעיהו כט ,יג)ִּ :
ִּכ ְּבדוּנִ י"ִּ ,71כי ַעל יְ ֵדי ְּת ׁשוּבָ ה ֹזוכֶ ה לִ ְכ ֹ
בוד ה' ,כי בזה שאמר את הוידוי בפיו וביזה את עצמו מאוד,
הרי ,שמיעט בכבוד עצמו והרבה בכבוד המקום וזכה לאיזו בחינה של כבוד ה' .אולם ,בשעה שעשה את
"ולִ ּב ֹו ִרחַ ק ִמ ּ ֶמ ִ ּני" ,כי בודאי לא יכול היה לעשות את התשובה הראשונה ללא
התשובה הראשונה ,עדיין ְ
שום פניה ,היינו ,בלי שום מחשבה על עצמו וישותו ,כי בודאי כוונתו הייתה גם להינצל מהעונשים הקשים
בעולם הזה ובעולם הבא ,ולא עשה את התשובה ב'בר לבב' ואמת ,רק לכבוד ה' ,לזבוח את יצרו בשביל
להרבות כבוד ה' בעולם.
לאחר שביאר ,שתי בחינות של תשובה :אחת ,לשוב מהחטא ,ובתשובה זו עדיין יש פניות .והשניה ,תשובה שלימה
שעושה תשובה רק לכבוד ה' ,ללא שום פניות .יבאר ,כי עדיין צריך לעשות תשובה נוספת .והטעם הוא ,שאף שזכה
לתשובה ללא פניות ,רק לכבוד ה' ,מ"מ היא היתה רק כפי השגתו אז בכבוד ה' ,אבל עתה שזכה לבחינה כלשהי של
כבוד אלהי"ם ,הרי הוא מבין ,שגם תשובתו הקודמת השלמה (לכאורה) היתה רק כפי השגתו ,ולכן ,הוא עושה על כך
תשובה נוספת ,והיא תשובה תמידית ,כי תמיד הוא עולה ומשיג בכבוד ה' השגה גבוהה יותר.

שה ְּת ׁשוּבָ ה ְׁשל ֵָמה בלב שלם זך ונקי ,בשתי בחינות התשובה
ש ָע ָׂ
מוֶ ׁ ,
וַ אֲ ִפלּ ּו ִאם ֹיו ֵד ַע ָא ָדם ְּב ַע ְצ ֹ
מקורות ועיונים

מתקנת זאת ,כי על ידי ששומע בזיונו ודומם ושותק,
שעושה את הוידוי באמת ,ומרגיש בעצמו את הבושה,
שהוא אשם ובוגד ,גוזל ומדבר דופי וכו' ,עד שנשפך
דמו מרוב בושה וכנ"ל ,אזי זוכה לבטל את עצמו
לגמרי .וכשיעשה תשובה נוספת ,יוכל לעשות אותה
בלי פנייה ,היינו ,בלי שידאג לגופו מפני עונשי
העולם הזה ,ולנשמתו מפני עונשי העולם הבא,
אלא עושה את התשובה רק בשביל כבוד ה' ית'
בשלמות ,וכזאת תשובה לא שייך לעשות ,אלא רק

אחרי שמגיע לביטול גמור ,בכח התשובה הראשונה
שעשה.
ֹאמר ֲאד ֹנָ י יַ עַ ן ּכִ י נִ ּגַ ׁש ָהעָ ם
 .71לשון הכתוב "וַ ּי ֶ
ּוב ְׂשפָ ָתיו ּכִ ְּבדּונִ י וְ לִ ּבֹו ִר ַחק ִמ ֶּמּנִ י" ,ופירש
ַהּזֶ ה ְּבפִ יו ִ
במצודת דוד וז"ל :בעבור כי העם הזה נגש אלי
להתקרב בדבור הפה וכבדוני בשפתי' ולא בלב ידברו
כי לבו רחק ממני ,עכ"ל .אולם רבינו מפרש שהפסוק
מגדיר מה היא התשובה הראשונה ,כי תחילה מקיים
"ּוב ְׂשפָ ָתיו ּכִ ְּבדּונִ י" ,כי בשעה שמתוודה ,אפילו
ִ

204

ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר"ן ו הָ רֹוּת אוֹ ת ג

שה
עו ׂ ֶ
ש ֹ
תוְ ,ו ַאחַ ר ּ ָכ ְך ְּבוַ ַ ּדאי ְּכ ׁ ֶ
שגָ ֹ
שה לְ ִפי הַ ּ ָׂ
שה ְּת ׁשוּבָ הָ ,ע ָׂ
ש ָע ָׂ
אש ֹונָהִּ .כי ִמ ְּת ִח ּלָה ְּכ ׁ ֶ
ְּת ׁשוּבָ ה הָ ִר ׁ
ְ
שו,
ש ּ ַמ ּ ִׂשיג ַע ְכ ׁ ָ
תו ׁ ֶ
שגָ ֹ
שם יִ ְת ּ ָב ַרך .נִ ְמ ָצא לְ ִפי הַ ּ ָׂ
ְּת ׁשוּבָ הְּ ,בוַ ַ ּדאי הוּא ַמ ִּכיר ו ַּמ ּ ִׂשיג ֹיו ֵתר ֶאת הַ ּ ׁ ֵ
ְ
תו
שגָ ֹ
ַע ׂש ֹות ְּת ׁשוּבָ ה ַעל הַ ּ ָׂ
ַש ִמ ּיוּת .נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,
אש ֹונָ ה הוּא ִּב ְב ִחינַ ת ּג ְׁ
תו הָ ִר ׁ
שגָ ֹ
ְּבוַ ַ ּדאי הַ ּ ָׂ
ש ָּצ ִריך ל ֲ
ּתו.
רו ְממוּת אֱ לֹקו ֹ
ַשם ֶאת ֹ
ש ִה ְת ּג ּ ׁ ֵ
אש ֹונָהַ ,על ׁ ֶ
הָ ִר ׁ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

הנ"לַ ,72אף ַעל ּ ִפי כֵ ן ָצ ִר ְ
אש ֹונָ ה שהן
ַע ׂש ֹות עוד ְּת ׁשוּבָ ה שלישית ַעל ְּת ׁשוּבָ ה הָ ִר ׁ
יך לאחר מכן ל ֲ
תו שהיתה לו קודם
שגָ ֹ
שה לְ ִפי הַ ּ ָׂ
שה ְּת ׁשוּבָ הָ ,ע ָׂ
ש ָע ָׂ
שתי בחינות התשובה הראשונותִּ ,73כי ִמ ְּת ִח ּלָה ְּכ ׁ ֶ
שם יִ ְת ּ ָב ַר ְך,
שה ְּת ׁשוּבָ הְּ ,בוַ ַ ּדאי הוּא ַמ ִּכיר ו ַּמ ּ ִׂשיג ֹיו ֵתר ֶאת הַ ּ ׁ ֵ
עו ׂ ֶ
ש ֹ
התשובהְ ,ו ַאחַ ר ּ ָכ ְך ְּבוַ ַ ּדאי ְּכ ׁ ֶ
שכן נתבאר ,שע"י התשובה שלו הוא מרבה בכבוד אלהי"ם ,ולכן זוכה בעצמו לכבוד אלהי"ם ,שהוא בחינת
הארת הכתר וכנ"ל ,וכשנכלל גם הוא בכבוד אלהי"ם ,בודאי שמכיר ומשיג יותר את ה' ית' .נִ ְמ ָצא לְ ִפי
אש ֹונָ ה הוּא
תו הָ ִר ׁ
שגָ ֹ
שיו במדרגה גבוהה יותר בכבוד ה' ורוחניותוְּ ,בוַ ַ ּדאי הַ ּ ָׂ
ש ּ ַמ ּ ִׂשיג ַע ְכ ׁ ָ
תו ׁ ֶ
שגָ ֹ
הַ ּ ָׂ
ִּב ְב ִחינַ ת ַּג ְׁש ִמ ּיוּת לעומתה ,פי' ,כי בתחילה השיג מדרגה פחותה בגדולת ה' ,עד שהיא נחשבת כ'גשמיות'
ש ָּצ ִר ְ
אש ֹונָ הַ ,74על
תו הָ ִר ׁ
שגָ ֹ
יך ַל ֲע ׂש ֹות ְּת ׁשוּבָ ה ַעל הַ ּ ָׂ
לעומת ההשגה ה'רוחנית' שמשיג עתה .נִ ְמצָ א ׁ ֶ
ּתו ,כי לפי מה שמשיג עכשיו ,עד כמה הקב"ה רם וגבוה ורוחני ,הרי,
רו ְממוּת אֱ לֹקו ֹ
שםֶ 75את ֹ
ש ִה ְת ַּג ּ ׁ ֵ
ֶׁ
76
שההשגה הקודמת נחשבת ,כאילו החשיב את הקב"ה לגשמי ח"ו ,ומתחרט עליה ועושה עליה תשובה .
נמצא ,שכל ימיו הוא עושה תשובה על תשובה.77
מקורות ועיונים

שהוידוי שלו בפניות גדולות לשם עצמו ,בכל אופן
בשפתים הוא מכבד את ה' ית' ,כי מבזה את עצמו
וממעט מכבוד עצמו ,וממילא זוכה לכבוד ה' .אמנם,
באותה שעה עדיין "וְ לִ ּבֹו ִר ַחק ִמ ֶּמּנִ י" ,כי עדיין אינו
יכול ,בזמן התשובה הראשונה ,לעשות תשובה
שלמה ,שיהיה ליבו נקי בבחינת 'בר לבב' ,עד שיוכל
לעשות את התשובה רק בשביל כבוד ה' לגמרי ,ללא
שום פניה אחרת( .ולזה יזכה בבחינה של התשובה השניה).
 .72ע' בלקוטי הלכות (שבת ז ,נ) ,וז"לְׁ :ש ָאר ָה ֲאנָ ִׁשים
עֹושים ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם ְּתׁשּובָ ה
ֲאפִ ּלּו ִאם ִמ ְתּגַ ּבְ ִרים ּכָ ָראּוי וְ ִ ׂ
אתי וְ כּו'ֶׁ ,שֹּלא ָהיָ ה
עַ ל ְּתׁשּובָ ה ָה ִראׁשֹונָ הְּ ,ד ַהיְ נּו עַ ל ַח ָּט ִ
ׁשּובה
זַ ְך ְּבלִ י ּפְ נִ ּיָ ה וְ כֵ ן ַא ַחר ּכָ ְךּ ,כָ ל זֶ ה ֵאינֹו נִ ְק ָרא ְּת ָ
ׁשּובה ֶּב ֱא ֶמתּ ,כִ י ִאם ְּב ֵׁשם ַה ֻּמ ְׁש ָאלּ ,כִ י ּכָ ל זְ ַמן
עַ ל ְּת ָ
ֶׁשֹּלא זִ ּכֵ ְך ָה ָא ָדם ֶאת עַ ְצמֹו ְּב ַתכְ לִ ית ַהּזַ ּכּות עַ ד ֶׁש ֵאין
עֹולֶ ה עַ ל ַמ ְח ַׁשבְ ּתֹו ׁשּום ּפְ נִ ּיָ ה וְ ׁשּום ַמ ְח ָׁשבָ ה זָ ָרהֲ ,ע ַדיִ ן
ׁשּובה ּגָ מּורֵ ,מ ַא ַחר ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ֲע ַדיִ ן
ֵאינֹו ִּבכְ לַ ל ַּבעַ ל ְּת ָ
ֵאיזֶ ה ֶׁש ֶמץ ֲא ִחיזַ ת ַהּפְ סֹולֶ ת ,וְ עַ ל ּכֵ ן ּכָ ל ֵאּלו ַה ְּתׁשּובֹות
ׁשּובה זַ ּכָ ה
עֹושין ְּבכָ ל ּפַ עַ ם ֵמ ֲח ַמת ֶׁשֹּלא ָהיְ ָתה ַה ְּת ָ
ֶׁש ִ ׂ
ׁשּובה ִראׁשֹונָ ה,
ּכָ ל ּכָ ְךּ ,כָ ל ֵאּלּו ַה ְּתׁשּובֹות נִ ְק ָר ִאים ְּת ָ
ׁשּובה ְׁשלֵ ָמה
ׁשּובֹותיו ָה ַר ִּבים לִ ְת ָ
ָ
וְ ָאז ּכְ ֶׁש ָּבא ִּב ְת

ֶּב ֱא ֶמת ְּב ַתכְ לִ ית ַהּזַ ּכּות ְּבלִ י ׁשּום ֶׁש ֶמץ ֶׁשל ֵאיזֶ ה ַצד
ׁשּובה ָה ִראׁשֹונָ ה ,וְ ַא ַחר
ַמ ְח ֶׁש ֶבת חּוץּ ,כָ ל זֶ ה נִ ְק ָרא ְּת ָ
ׁשּובה עַ ל ַה ָּשֹגָ תֹו ָה ִראׁשֹונָ ה זֶ ה עִ ַּקר
עֹושה ְּת ָ
ּכָ ְך ּכְ ֶׁש ֶ ׂ
ּבְ ִחינַ ת ְּתׁשּובָ ה עַ ל ְּתׁשּובָ ה ,עכ"ל.
 .73כן מבואר בלקוטי הלכות (קריאת התורה ו ,סוף אות
הֹוׁשעַ '
ּתֹורה ְ'ק ָרא ֶאת יְ ֻ
יט ואות כ') ,וז"לְ :מב ָֹאר ְּב ַה ָ
ׁשּובה הּוא ִּב ְב ִחינַ ת
רֹוצה לַ ֲעׂשֹות ְּת ָ
ֶׁשּכְ ֶׁש ָה ָא ָדם ֶ
ֶ'א ְהיֶ ה'ֶׁ ,ש ִהיא ְּב ִחינַ ת ֲ'אנָ א זָ ִמין לְ ֶמ ֱיהוֵ י'ֶׁ ,ש ַּמ ְת ִחיל
ּומב ָֹאר,
יטבְ .
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו ֲהוָ יָה ָּבעֹולָ ם וְ כּו' ,עַ ּיֵ ן ָׁשם ֵה ֵ
ֶׁש ְּצ ִריכִ ין לַ ֲעׂשֹות ְּתׁשּובָ ה עַ ל ְּתׁשּובָ הּ ,כִ י ֲאפִ ּלּו ּבְ ָׁשעָ ה
אתי' ֵאינֹו זַ ְך ְּבלִ י ּפְ נִ ּיָ ה וְ כּו' .וַ ֲאפִ ּלּו ִמי
אֹומר ָ'ח ָט ִ
ֶׁש ֵ
ׁשּובה ְׁשלֵ ָמהָ ,צ ִריְך ּגַ ם ּכֵ ן לַ ֲעׂשֹות
ֶׁשּכְ ָבר עָ ָׂשה ְּת ָ
ׁשּובה עַ ל ַה ָּׂשגָ תֹו ָה ִראׁשֹונָ ה וְ כּו' .נִ ְמ ָצאֶׁ ,ש ֶא ְהיֶ ה
ְּת ָ
ְמ ַר ֵּמז ֶׁש ְּצ ִריכִ ין לְ ַה ְת ִחיל ְּבכָ ל ּפַ עַ ם ֵמ ָח ָדׁשִּ ,ב ְב ִחינַ ת
ֲ'אנָ א זָ ִמין לְ ֵמ ֱיהוֵ י'ּ ,כְ ִאּלּו ֹלא ָהיָ ה לֹו ֲע ַדיִ ן ׁשּום ֲהוָ יָה
ּתֹורה ֶׁש ִהיא
ָּבעֹולָ ם וְ כַ ּנַ "ל ,וְ זֶ הּו עִ ַּקר ָהעֵ ָצה לְ ִקּיּום ַה ָ
ְׁשמֹו יִ ְת ָּב ַרְך ,עַ ל ּכֵ ן ֵה ִׁשיב לֹו (הקב"ה למשה שמות ג,
"א ְהיֶ ה ֲא ֶׁשר ֶא ְהיֶ ה"ֶׁ ,ש ְּמ ַר ֵּמז ֶׁש ְּצ ִריכִ ין לְ ַה ְת ִחיל
יד) ֶ
לְ ַהזְ ִמין עַ ְצמֹו ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו ֲהוָ יָה ּבָ עֹולָ םֶׁ ,שּיַ ּכִ יר
"א ְהיֶ ה ֲא ֶׁשר ֶא ְהיֶ ה" ְׁש ֵּתי
אֹותֹו יִ ְת ָּב ַרְך וְ כַ ּנַ "ל .וְ זֶ הּו ֶ
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ּפְ עָ ִמיםּ ,כִ י ְצ ִריכִ ין לְ ַה ְת ִחיל ַה ְת ָחלָ ה ַא ַחר ַה ְת ָחלָ ה,
ׁשּובה .וְ זֶ ה ְּב ִחינַ ת
ׁשּובה עַ ל ְּת ָ
ֶׁש ְּצ ִריכִ ין לַ ֲעׂשֹות ְּת ָ
ֹאמר וְ כּו'
יׁשיֶׁ ,ש ָא ַמר לֹו עֹודּ" :כֹה ת ַ
ֶ'א ְהיֶ ה' ַה ְּׁשלִ ִ
ֶא ְהיֶ ה ְׁשלָ ַחנִ י ֲאלֵ יכֶ ם"ּ .כִ י ִאם ְּת ַד ְק ֵּדק ִּת ְר ֶאהֶׁ ,ש ְּמ ַדּבֵ ר
ֹל�ה ִמינֵ י ְּתׁשּובֹותּ ,כִ י ַּב ְּת ִחּלָ ה ְמ ָב ֵאר
ָׁשם ִּבכְ לָ ל ִמ ְּׁש ׁש ָ
ָׁשם ֶׁש ַה ְּתׁשּובָ ה ִהוא ּבְ ִחינַ ת ֶ'א ְהיֶ ה – ֲאנָ א זָ ִמין לְ ֵמ ֱיהוֵ י'
וְ כּו' ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ּכָ ַתב ָׁשם ֶׁש ְּצ ִריכִ ין לַ ֲעׂשֹות ְּתׁשּובָ ה עַ ל
אתי' וְ כּו' –
אֹומר ָ'ח ָט ִ
ְּתׁשּובָ הּ ,כִ י ֲאפִ ּלּו ּבְ ָׁשעָ ה ֶׁש ָא ָדם ֵ
לֹומר ְּבלִ י ּפְ נִ ּיָ ה וְ כּו' ,נִ ְמ ָצא ֶׁש ָּצ ִריְך
ּגַ ם זֶ ה ִאי ֶאפְ ָׁשר ַ
ׁשּובה ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ּכָ ַתב' :וַ ֲאפִ ּלּו
ׁשּובה עַ ל ְּת ָ
לַ ֲעׂשֹות ְּת ָ
ִמי ֶׁשעָ ָׂשה ְּתׁשּובָ ה ְׁשלֵ ָמהַ ,אף עַ ל ּפִ י כֵ ן ָצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות
ׁשּובה'ְּ ,ד ַהיְ נּו ֶׁש ָּצ ִריְך ְּבכָ ל ּפַ עַ ם לָ ׁשּוב
ׁשּובה עַ ל ְּת ָ
ְּת ָ
עַ ל ַה ָּׂשגָ תֹו ָה ִראׁשֹונָ ה וְ כּו'ֶׁ ,שּזֶ הּו ּבְ ִחינַ ת ַׁשּבָ תּ ,בְ ִחינַ ת
יטב .נִ ְמ ָצאֶׁ ,שּבְ ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל
עֹולָ ם ַהּבָ א' וְ כּו' ,עַ ּיֵ ן ָׁשם ֵה ֵ
ֹל� ְּתׁשּובֹותְּ ,ד ַהיְ נּו ְּתׁשּובָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה,
ַמזְ ּכִ יר ּכָ אן ָׁש ׁש
ׁשּובה,
ׁשּובה עַ ל ְּת ָ
וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַמה ֶּׁש ָּצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות ְּת ָ
ֵמ ֲח ַמת ֶׁש ַה ְּתׁשּובָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ֹלא ָהיְ ָתה ֲע ַדיִ ן ּבִ ְׁשלֵ מּות
ׁשּובה ְׁשנִ ּיָ ה .וְ ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁשּיֵ ׁש
ּכָ ָראּוי ,וְ זֶ הּו ְּב ִחינַ ת ְּת ָ
ּוב ִחינֹותֶׁ ,ש ָּצ ִריְך ְּבכָ ל
ָּבזֶ ה ֲאלָ פִ ים וְ ִר ְבבֹות ַמ ְד ֵרגֹות ְ
ּפַ עַ ם לְ ַה ְת ִחיל וְ לָ ׁשּוב עַ ל ְּתׁשּובָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשֹּלא ָהיְ ָתה
ּכָ ָראּויֲ ,אבָ ל ּכָ ל זֶ ה נִ כְ לָ ל ּבִ ְׁש ֵּתי ְּתׁשּובֹותֶׁ ,שהּוא ְּתׁשּובָ ה
ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ִה ְת ִחיל לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך
יח ֶאת עַ ְצמֹו
ַמה ֶּׁש ְּמ ַחּזֵ ק ֶאת עַ ְצמֹו ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם וְ ֵאינֹו ַמּנִ ַ
ּומ ְת ִחיל ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם ֵמ ָח ָדׁשֶׁ ,שּזֶ הּו ּבְ עַ ְצמֹו ּבְ ִחינַ ת
לִ ּפֹל ַ
ׁשּובה
ָ'ּב ִקי ְּב ָרצֹוא ָּב ִקי ְּבׁשֹוב' – ּכָ ל זֶ ה הּוא ְּב ִחינַ ת ְּת ָ
ְׁשנִ ּיָ הֲ .אבָ ל ַא ַחר ּכָ ְך ּכְ ֶׁשּזֹוכֶ ה לִ ְתׁשּובָ ה ְׁשלֵ ָמה ּבֶ ֱא ֶמת
ּכָ ָראּוי ְּב ַתכְ לִ ית ַה ְּׁשלֵ מּות ְּבלִ י ׁשּום ּפְ נִ ּיָ ה ,וְ ַאף עַ ל ּפִ י
ׁשּובה ְּד ַהיְ נּו עַ ל ַה ָּׂשגָ תֹו
ׁשּובה עַ ל ְּת ָ
עֹוׂשה ְּת ָ
כֵ ן הּוא ֶ
ָה ִראׁשֹונָ ה וְ כּו' ּכְ מֹו ֶׁש ְּמב ָֹאר ָׁשם ,זֶ הּו עִ נְ יָ ן ַא ֵחר לְ גַ ְמ ֵרי,
ׁשּובה
ּות ָ
ׁשּובה ְ
יׁשית .וְ כָ ל ְּת ָ
ׁשּובה ְׁשלִ ִ
וְ זֶ הּו ְּב ִחינַ ת ְּת ָ
ֹל� ְּתׁשּובֹות ּכַ ּנַ "ל ִהיא ְּב ִחינַ ת ֶ'א ְהיֶ ה',
ַהּנִ כְ לָ לִ ין ְּב ָׁש ׁש
ֶׁש ִהיא ְּב ִחינַ ת ֲ'אנָ א זָ ִמין לְ ֶמ ֱהוֵ י'ֶׁ ,ש ָּצ ִריְך לְ ַה ְת ִחיל
לְ ָהכִ ין ֶאת עַ ְצמֹו ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם ֵמ ָח ָדׁש ּכַ ּנַ "ל.
 .74ע' בסדורו של שבת (ח"ב דרוש ג' מאמר ה') ,הביא
את המעשה ברב סעדיה גאון ,שהיה עושה תשובה על
תשובה ,כי בכל יום ידע יותר בגדולת יוצר בראשית,
אשר עתה נתרבה הדעת וההכרה אצלי ביותר ויותר
מאשר ידעתי מאז ,ועתה גדלה עבודתי ויראתי
ואהבתי אליו ביתר שאת ,לפי ערך גדולת ההכרה
בו .ועל העבר אני מתחנן ומבקש מלפניו ,ומסגף

עצמי בסגופים האלה ,שימחול לי על מעוט עבודתי
וקטנות יראתי ואהבתי בימים שעברו ,כי ִמ ְצעַ ר הוא
מאוד לפי ערך העבודה שראוי לעובדו בפחד ובאימה
כאשר עתה אני מכיר בו .ולא זו בלבד שהיא בחינת
הכלליות תשובה על העבר ,אף גם בעזרת ה' ית' בכל
יום ויום אני מכיר יותר בגדולתו לפי שכלי ,ועבודה
רבה נוספת אלי בכל עת ,ובכל יום אני מתחרט ועושה
תשובה שלימה על יום אתמול כי יעבור במעוט
הכבוד הראוי לפי אשר ידעתי ביום זה וכו' ,ע"ש.
 .75דקדק רבינו לכתוב בלשון ִ'ה ְתּגַ ֵּׁשם' ,ולא כתב
ִהגְ ׁ ִשים ,כי ודאי לא עשה מעשה רע לחטוא בהגשמה,
אלא שכפי השגתו הקטנה שהיתה לו ממילא כביכול
ִ'ה ְתּגַ ֵּׁשם' בדעתו בעל כרחו הכבוד והשגת אלקות .וגם
על זה צריך לעשות תשובה ,על שקודם לכן עדיין לא
זכה לכבוד אלהי"ם בשלמות.
 .76כעין ענין זה ביאר רבינו לקמן (קמא ,תורה ל"ח אות
ּדֹומה ּבֶ ן ּכְ פָ ר לְ בֶ ן ּכְ ָרְךּ ,כִ י ּכָ ל
ה') ,וז"ל :זֶ ה יָ דּועַ ֵאין ֶ
יֹותר ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך ָּב ְׁשּתֹו ּגָ דֹול ,וְ כָ ל ַמה
קֹורב ְּב ֵ
ַמה ֶּׁש ְּמ ָ
יֹותר ֵמ ַה ֶּמלֶ ְך.
יֹותר ִּבכְ בֹוד ַה ֶּמלֶ ְך ,הּוא ּבֹוׁש ֵ
ּיֹודעַ ְּב ֵ
ֶּׁש ֵ
ׁשּובהֲ ,ע ַדיִ ן יְ ִדיעָ תֹו ְּב ַק ְטנּות ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה
קֹודם ַה ְּת ָ
וְ ֶ
ֹאתיו ְמ ַט ְמ ְט ִמין
ָּב ְׁשּתֹו ֵאינֹו ְּבפֹועַ ל עַ ל ּפָ נָ יוּ ,כִ י ַחּט ָ
רּוח ְׁשטּות ֶׁש ְּב ִק ְרּבֹוּ ,כְ מֹו
ִ ׂשכְ לֹו וִ ִידיעָ תֹו ,עַ ל יְ ֵדי ַ
(סֹוטה ג'ֵ ).אין ָא ָדם עֹובֵ ר ֲעבֵ ָרה' וְ כּו'ֲ .אבָ ל ַא ַחר
ֶׁש ָא ְמרּו ָ
ּתֹוסף
ּומ ִסיר ִמ ֶּמּנּו ַה ִּטּפְ ׁשּות ,וְ נִ ֵ
עֹושה ְּתׁשּובָ הֵ ,
ּכָ ְך ּכְ ֶׁש ֶ ׂ
ּבּוׁשה עַ ל
יֹותר ,וְ נִ ְתּגַ ּלֶ ה ַה ָ
ּבֹו ִ ׂשכְ לֹוֲ .אזַ י הּוא ִמ ְתּבַ ּיֵ ׁש ּבְ ֵ
ּפָ נָ יו ,עכ"ל.
 .77כתב בחובת הלבבות (שער עבורת האלהי"ם פרק
ג' בד"ה והחמישי) ,וז"ל :נאמר על קצת הפרושים,
שהיו כל ימיהם בתשובה ,מפני שהיו מחדשים
בכל יום תשובה בעבור תוספת הכרתם בגדולת
האלהי"ם בכל יום ,וקיצורם במה שהם חייבים לו
מן העבודה בשעבר ,עכ"ל .עוד מבואר ענין זה היטב
בקדושת לוי (פרשת וירא) ,וז"ל :יש בעלי תשובה
הלא המה קדושי עליון ,אשר בכל יום 'אור זרוע
לצדיק' ,ונראה לו כאלו יום אתמול כי יעבור חטא
חס ושלום ,כי התגלות של היום ההוא בעבדות ה'
הוא מתחזק יותר מיום של אתמול ,לכן בכל יום הוא
עושה תשובה על יום אתמול .אבל אותו חטא הוא
שוגג ,כי ביום אתמול לא היה לו התגלות של היום,
עכ"ל.
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ש ִּי ְהיֶ ה ּ
ש ּ ָכתוּב
מו ׁ ֶ
ש ּ ָבת' (ר"ה לא ,).הַ יְ נ ּו ּכֻלּ ֹו ְּת ׁשוּבָ הְּ ,כ ֹ
'כֻלּ ֹו ׁ ַ
עולָם הַ ּ ָבאֶ ׁ ,
ְוזֶה ְּב ִחינַ ת ֹ
ָ
"וי ְֵדע ּו
ש ּ ָכתוּב (יִ ְר ְמיָ ה לא ,לג) ְ
מו ׁ ֶ
ּתוְּ ,כ ֹ
שגַ ת אֱ לֹקו ֹ
עולָם הַ ּ ָבא הוּא הַ ּ ָׂ
ש ְב ּ ָת ַעד ה' אֱ ל ֶֹקיך"ִּ ,כי ִע ָ ּקר ֹ
"ו ׁ ַ
ְ
שגָ ה
שגָ ה יְ ֵת ָרה ,אֲ זַי יַ ֲע ׂש ּו ְּת ׁשוּבָ ה ַעל הַ הַ ּ ָׂ
ַשיג ּו הַ ּ ָׂ
ש ּי ּ ִׂ
דולָם" .נִ ְמצָ א ְּבכָ ל ֵעת ׁ ֶ
או ִתי לְ ִמ ְ ּק ַט ָּנם ְו ַעד ְ ּג ֹ
ֹ
אש ֹונָה.
הָ ִר ׁ

ְ(ּד ָב ִרים ד ,ל)

רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה:
ש ָא ְמר ּו חֲכָ מֵ ינ ּו זִ ְכ ֹ
ְוזֶה ׁ ֶ

ְ(ּב ַסנְ ֶה ְּד ִרין מג):

'ת ׁשוּבָ ה',
רו' ,הַ יְ נ ּו ְּב ִחינַ ת ְּ
'כל הַ ז ֹּובֵ חַ ֶאת יִ ְצ ֹ
ָּ

עוֹ טֶ ה אוֹ ר

ְוזֶה שזוכה לעשות בכל פעם תשובה על מה שהשיג את הקב"ה קודם לכן בבחינת 'גשמיות' ,ועתה משיג
מו
ש ּ ָבת ,78הַ יְ נ ּו ּ ֻכלּ ֹו ְּת ׁשוּבָ הְּ ,כ ֹ
ש ִּי ְהיֶ ה ּ ֻכלּ ֹו ׁ ַ
עולָ ם הַ ּ ָבאֶ ׁ ,
יותר את רוממות אלקותו ,זוהי ְּב ִחינַ ת ֹ
ָ
79
'ׁש ָּבת'  ,ובעולם הבא שכולו שבת ,יעשו
ו'ׁש ְב ָּת' אותיות ַ
ש ְב ּ ָת ַעד ה' אֱ ל ֶֹקיך" – ַ
"ו ׁ ַ
ש ּ ָכתוּב (דברים ד ,ל)ְ :
ֶׁ
80
ש ּ ָכתוּב (ירמיה לא ,לג):
מו ׁ ֶ
ּתו ְּ ,כ ֹ
שגַ ת אֱ לֹקו ֹ
עולָם הַ ּ ָבא הוּא הַ ּ ָׂ
כל הזמן תשובה על תשובהִּ ,כי ִע ָ ּקר ֹ
שגָ ה יְ ֵת ָרה ,אֲ זַי יַ ֲע ׂש ּו ְּת ׁשוּבָ ה
ש ַ ּי ּ ִׂשיג ּו הַ ּ ָׂ
דולָם" ,81נִ ְמצָ אְּ ,בכָ ל ֵעת ׁ ֶ
או ִתי לְ ִמ ְ ּק ַט ָּנם ְו ַעד ְ ּג ֹ
"וי ְֵדע ּו ֹ
ְ
82
אש ֹונָ ה ,וזוהי תשובה על תשובה .
שגָ ה הָ ִר ׁ
ַעל הַ הַ ּ ָׂ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (בסנהדרין דף מג' :):כל הזובח את יצרו ומתוודה עליו ,כאילו כיבדו
ש ָא ְמר ּו חֲכָ מֵ ינ ּו זִ ְכ ֹ
ְוזֶה ׁ ֶ
83
רו' – הַ יְ נ ּו ְּב ִחינַ ת ְּת ׁשוּבָ ה ְּ ,ב ִחינַ ת:
'כל הַ ז ֹּובֵ חַ ֶאת יִ ְצ ֹ
להקב"ה בשני עולמות' ,וביאור דבריהםָ ּ :
84
"ולִ ִּבי חָ לַל ְּב ִק ְר ִּבי" – שהרג את היצר הרע שבליבו בכח תשובתו ,כי
הכתוב בדוד המלך (תהלים קט ,כב)ְ :
מקורות ועיונים

 .78במשנה בתמיד (ז ,ד) "מזמור שיר ליום השבת",
מזמור שיר לעתיד לבוא ,ליום שכולו שבת מנוחה
לחיי העולמים .והובא בראש השנה (דף לא,).
ובסנהדרין (דף צז.).
עֹושה
 .79כן מבואר לקמן (תורה ע"ט) ,וז"לּ :כְ ֶׁש ֶ ׂ
ְּתׁשּובָ ה ְׁשלֵ ָמהֶׁ ,ש ִהיא ַׁשּבָ תּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב" :וְ ַׁשבְ ָּת עַ ד
('ׁשבְ ָּת' הוא אותיות
'א ְתוָ ן ְּד ֵדין ּכְ ַא ְתוָ ן ְּד ֵדין' ַ
ֹלקיָך"ַ ,
ה' ֱא ֶ
ַ'ׁשּבָ ת') ,עכ"ל.
 .80כי זה עיקר תענוג עולם הבא ,מה שמשיגים
ויודעים את ה' ,ובזה נכללים בו ית' .וכמבואר לקמן
הֹוד ָאה זֶ ה ְּב ִחינַ ת ַׁש ֲעׁשּועַ
(תניינא ,תורה ב ,א) ,וז"לָ :
עֹולָ ם ַה ָּבאּ ,כִ י זֶ ה עִ ָּקר ַׁש ֲעׁשּועַ עֹולָ ם ַה ָּבא לְ הֹודֹות
ּולְ ַהּלֵ ל לִ ְׁשמֹו ַהּגָ דֹול יִ ְתּבָ ַרְך ּולְ ַהּכִ יר אֹותֹו יִ ְתּבָ ַרְךֶׁ ,שעַ ל
יְ ֵדי זֶ ה (שיודעים ומכירים אותו ית')ְ ,סמּוכִ ים ְּוקרֹובִ ים ֵאלָ יו
יֹותר,
ּומּכִ ִירין אֹותֹו יִ ְתּבָ ַרְך ּבְ ֵ
ּיֹודעִ ין ַ
יִ ְתּבָ ַרְךּ ,כִ י כָ ל ַמה ֶּׁש ְ
יֹותר.
ְסמּוכִ ים ֵאלָ יו ּבְ ֵ
 .81הפסוק מדבר על הידיעה וההשגה שתהיה לעתיד
לבוא ,אחרי שנזכה לתשובה הראשונה בשלמות
שהיא בחינת מחילת החטאים ,כי אז יתקיים" :וְ ֹלא
יְ לַ ְּמדּו עֹוד ִאיׁש ֶאת ֵרעֵ הּו וְ ִאיׁש ֶאת ָא ִחיו לֵ אמֹר ְּדעּו
אֹותי לְ ִמ ְק ַטּנָ ם וְ עַ ד ּגְ דֹולָ ם נְ ֻאם
ֶאת ה'ּ ,כִ י כּוּלָ ם יֵ ְדעּו ִ
אתם ֹלא ֶאזְ ּכָ ר עֹוד".
ה' ּכִ י ֶא ְסלַ ח לַ ֲעוֹנָ ם ּולְ ַח ָּט ָ

 .82גם תשובה זו היא בחינה של 'בושה' ,שהיא עיקר
התשובה וכנ"ל ,כי מתבייש מאוד בהשגתו הקודמת,
כי בודאי אם היה זך וקדוש יותר בעולם הזה ,כבר היה
משיג קודם לכן בעולם הזה את ההשגה שהשיג רק עתה
בעולם הבא ,ועל זה הוא עושה תשובה על תשובה.
ובושה זו גורמת לביטול גדול ,כדרך המתבייש ,ועי"ז
נכלל יותר בה' ית' ,כי ככול שמתבטלים אליו ית' יותר,
נכללים בו יותר ,ובזה עצמו גורם להשיג יותר את ה'
ית' ,שהוא התענוג הגדול ביותר .כי בענין הבושה
ישנה גם השתוקקות ורצון להיות כמו מי שמתבייש
ממנו ,וכמו שביאר בביאור הלקוטים (לקמן תורה כ"א
אות כ"ח בד"ה ואולם) ,וז"ל :בכלימת וכוית וצער התחתון
שבהכרת והרגשת שפלותו וחסרונו ,נמצא בו הבחנה
והכרה ברוממות חבירו הגבוה מאתו ,ויחמוד ויתעורר
לקבל ולהתאחד בהשגתו ,עכ"ל.
 .83וכמו שפירש"י שם ,וז"ל :זובח את יצרו – לאחר
שהסיתו לחטוא ,הוא זובחו והורגו ושב בתשובה,
ע"כ.
 .84הגמ' בבא בתרא (דף יז ).דרשה מפסוק זה ,שלא
שלט יצר הרע בדוד .ובזוהר רעיא מהימנא פרשת
פינחס (ח"ג דף רכז ,):דרשו מפסוק זה שדוד העביר
את היצר הרע מלבו והרגו.
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בודַ ּ ,כ ּנַ"ל.
"דֹם לַה'"ְּ ,ב ִחינַת אהי"הְּ ,ב ִחינַת ּ ֶכ ֶתרְּ ,ב ִחינַת ּ ָכ ֹ
ְּב ִחינַת ְ
"ולִ ִּבי חָ לָל ְּב ִק ְר ִּבי"ְּ ,ב ִחינַת ּ
תו
שגָ ֹ
תו ְוהַ ּ ָׂ
שה ְּת ׁשוּבָ ה ַעל ְּת ׁשוּבָ ֹ
עו ׂ ֶ
ש ֹ
רו ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
זְביחַ ת יִ ְצ ֹ
ש ּ ִמ ְתוַ ֶ ּדה ַעל ִ
'ו ִּמ ְתוַ ֶ ּדה ָעלָ יו' ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
ְ
בוד
אש ֹונָהְּ ,ב ִחינַת ְּכ ֹ
ָמות'ִּ ,כי ְּת ׁשוּבָ ה הָ ִר ׁ
עול ֹ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּא ִּב ְׁשנֵי ֹ
דו לְ הַ ָ ּק ֹ
'כ ִאלּ ּו ִּכ ְּב ֹ
אש ֹונָהְּ .
הָ ִר ׁ
שה
עו ׂ ֶ
ּתוְ ,ו ֹ
רו ְממוּת אֱ לֹקו ֹ
שגָ ה יְ ֵת ָרה ,ו ַּמ ִּכיר ְּב ֹיו ֵתר ֶאת ֹ
שז ֹּוכֶ ה לְ הַ ּ ָׂ
עולָם הַ זֶּהְ .ו ַאחַ ר הַ ְּת ׁשוּבָ ה ׁ ֶ
ֹ
עולָם הַ ּ ָבא.
בוד ֹ
תו ,זֹאת הַ ְּת ׁשוּבָ ה הוּא ְּב ִחינַת ְּכ ֹ
ְּת ׁשוּבָ ה ַעל ְּת ׁשוּבָ ֹ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

"דֹם לַה'" – ועי"ז נתקיים בו "והתחולל
דוד המלך היה שומע את בזיונו ודומם ושותקְּ ,85ב ִחינַ ת (שם לז ,ז)ּ :
לו" ,שהיה היצר הרע שלו 'חלל'  -הרוג ,וכן בכל אדם הנוהג בעצמו כן ,לעשות תשובה באופן ששומע
בזיונות ודומם ושותק ,שבזה ממעט כבודו ומרבה בכבוד המקום ,שזוהי ְּב ִחינַ ת 'אהי"ה' – תשובה (וכנ"ל),
בוד'
'כ ֹ
'כ ֶתר' – כי שם אהי"ה הוא בכתר ,כמו שנתבאר שהתשובה היא בחינת 'המתן'ְּ ,ב ִחינַ ת ּ ָ
ְּב ִחינַ ת ּ ֶ
אלהי"ם ,המתרבה ע"י שממעט בכבוד עצמו ,וזוכה להארת הכתרַ ּ ,כ ַּנ"ל' .ו ִּמ ְתוַ ֶ ּדה ָעלָ יו' – הַ יְ נ ּו
שה ְּת ׁשוּבָ ה
עו ׂ ֶ
ש ֹ
רו ,86מלבד הוידוי הראשון שעשה על חטאיו ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
ש ּ ִמ ְתוַ ֶ ּדה אחר כך ַעל זְ ִביחַ ת יִ ְצ ֹ
ֶׁ
ְ
ָמות',
עול ֹ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּא ִּב ְׁשנֵי ֹ
דו לְ הַ ָ ּק ֹ
'כ ִאלּ ּו ִּכ ְּב ֹ
אש ֹונָ ה .מעלים עליו ְּ
תו הָ ִר ׁ
שגָ ֹ
תו ְוהַ ּ ָׂ
ַעל ְּת ׁשוּבָ ֹ
כנרמז בתיבת "יכבדנני" בשתי נוני"ן ,המורה על שני פעמים כבוד ,בעולם הזה ובעולם הבאִּ ,כי ְּת ׁשוּבָ ה
עולָם הַ זֶּה ,כי זהו כוחה של תשובה זו – למעט בכבוד עצמו ולהרבות
בוד ֹ
אש ֹונָ ה ,87היא רק ְּב ִחינַ ת ְּכ ֹ
הָ ִר ׁ
שגָ ה יְ ֵת ָרה מחמת שנתרבה כבוד אלהי"ם
שז ֹּוכֶ ה לְ הַ ּ ָׂ
בכבוד המקום כאן בעולםְ .ו ַאחַ ר הַ ְּת ׁשוּבָ הֶ ׁ ,
תו ,זֹאת הַ ְּת ׁשוּבָ ה הוּא ְּב ִחינַ ת
שה ְּת ׁשוּבָ ה ַעל ְּת ׁשוּבָ ֹ
עו ׂ ֶ
ּתוְ ,ו ֹ
רו ְממוּת אֱ לֹקו ֹ
ו ַּמ ִּכיר ְּב ֹיו ֵתר ֶאת ֹ
עולָם הַ ּ ָבא שזוכה להשיג אותו כבר כאן ,כי כבר נתבאר ,שבחינת תענוג עולם הבא היא השגות
בוד ֹ
ְּכ ֹ
אלוקות ,שלכן עושים כולם בעולם הבא תשובה על תשובה ,כי בכל פעם משיגים עוד השגות אלוקות ,ע"י
שעושים תשובה על ההשגה הקודמת ,ובכך מתרבה כבוד ה' שם בעולם הבא .ובעל התשובה הגדול ,שזוכה
מקורות ועיונים

 .85כמבואר בגמ' בבא מציעא (דף נט ).על הפסוק
(תהלים לה ,טו) "ּובְ ַצלְ עִ י ָׂש ְמחּו וְ נֶ ֱא ָספּו ָק ְרעּו וְ ֹלא ָדּמּו",
אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם גלוי וידוע
לפניך (שבשעה שהיו מלבינים את פניו) ,שאם היו מקרעים
בשרי ,לא היה דמי שותת לארץ (כי מרוב בושה נסתלק
הדם ממקומו) .ולא עוד (שלא רק בזמן שהם בטלים מהתורה,
הם שופכים את דמי) ,אלא אפילו בשעה שעוסקין בנגעים
ואהלות( ,מפסיקים מלימודם) ואומרים לי :דוד הבא על
אשת איש מיתתו במה? (כדי להלבין את פני)[ .והגם
שהיה דוד משיב להם :שמיתתו בחנק ויש לו חלק
לעולם הבא ,ואילו המלבין את פני חבירו ברבים אין
לו חלק לעולם הבא ,לא אמר זאת בשביל לחרף אותם
חס ושלום ,אלא כדי להוכיחם ולהחזירם בתשובה ,על
שחוטאים הם להלבין את פניו].
 .86ובזה מדוקדק לשון חז"ל 'ומתוודה עליו',
שפירושו ,שמתוודה על זביחת היצר הרע ,ולא אמר
מתוודה על חטאיו .כי עתה כבר מדבר בתשובה

השניה ,שהיא וידוי על 'זביחת היצר הרע' ,היינו על
איך שעשה את התשובה הראשונה ,ואינו וידוי על
החטאים ,כי אותם כבר תיקן בתשובה הראשונה.
 .87כבר נתבאר לעיל ,שבתשובה הראשונה הזו
נכללים שתי תשובות ,כי התשובה הראשונה היתה
מחמת יראת העונש ,וממילא היתה תשובה עם פניה,
וכשתיקן בתשובתו וזיכך את לבו מהדמים הרעים,
יכול עתה לעשות עוד תשובה בלי שום פניה ,ובזה
מרבה את כבוד הקב"ה בעולם .ושתי תשובות אלו הן
בחינות 'תשובה ראשונה' ,כי עדיין לא עושה תשובה
על הׂשגות ,אלא רק תשובה על החטא ,ותשובה על
זה שעשה את תשובתו וזבח את יצרו עם פניות .אולם
'התשובה השניה' (באמיתות היא שלישית) ,היא זו שעושה
שוב תשובה על זביחת יצרו בהשגה קטנה ,כי עתה
כשזכה לתשובה זוכה לכבוד ה' ,לדעת ולהכיר את ה'
יתברך יותר ,ועושה תשובה על תשובה – היינו תשובה
על מה שעשה תשובתו בהשגה נמוכה ומגושמת.
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ב ָרכָ ה (ּפְ ָס ִחים נ).
שהוּא יָ ָקר
'אור ׁ ֶ
און" (זְ כַ ְריָ ה יד ,ו)ֹ ,
רות ְו ִק ּ ָפ ֹ
"אור יְ ָק ֹ
ֹ
רונָ ם לִ ְ
ש ָא ְמר ּו חֲכָ מֵ ינ ּו זִ ְכ ֹ
ְוזֶה ׁ ֶ
ּתו,
שגָ ה יְ ֵת ָרה ּ ֶבאֱ לֹקו ֹ
ש ִּיזְ ּכ ּו לְ הַ ּ ָׂ
עולָם הַ ּ ָבאְּ ,כ ׁ ֶ
לָעולָם הַ ּ ָבא' .נִ ְמצָ א ּ ָב ֹ
עולָם הַ זֶּה ,יִ ְהיֶה ָקפוּי ְו ַקל ֹ
ּ ָב ֹ
ֶשם נֶגֶד
עולָם הַ זֶּה ִּב ְב ִחינַת ּג ׁ ֶ
שגַ ת ֹ
עולָם הַ זֶּהִּ ,כי הַ ּ ָׂ
שגַ ת ֹ
יַע ׂש ּו ְּת ׁשוּבָ ה ַעל הַ ּ ָׂ
ְּבוַ ַ ּדאי יִ ְתחָ ְרט ּו ְו ֲ
ְ
זְביחַ ת הַ ּיֵצֶ ר ִהיא
לָמותִּ ,כי ִ
עו ֹ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּא ִּב ְׁשנֵי ֹ
דו לְ הַ ָ ּק ֹ
עולָם הַ ּ ָבאְ .וזֶה ְּכ ִאלּ ּו ִּכ ְּב ֹ
שגַ ת ֹ
הַ ּ ָׂ

עוֹ טֶ ה אוֹ ר

לעשות תשובה כזו כבר בעולם הזה ,מעלה עליו כאילו כבדו להקב"ה בשני העולמות ,כי כבר כאן זכה גם
לתשובה הראשונה ,שהיא כבוד העולם הזה ,וגם לתשובה השניה ,שהיא כבוד העולם הבא.88
ְוזֶה שנתבאר ,שלעומת ההשגות שישיגו בעולם הבא בגדולת ה' ,ההשגות של עולם הזה הם בחינת 'גשמיות',
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (פסחים נ ).על הפסוק הנאמר לעתיד לבוא (זכריה יד ,ו)" :והיה ביום
ש ָא ְמר ּו חֲכָ מֵ ינ ּו זִ ְכ ֹ
זהו מה ׁ ֶ
89
ּ
עולָם הַ זֶה – השגות בכבוד ה' ('יקר' בארמית
שהוּא יָ ָקר ּ ָב ֹ
'אור ׁ ֶ
און"ֹ ,
רות ְו ִק ּ ָפ ֹ
אור יְ ָק ֹ
ההוא לא יהיה ֹ
92
91
90
הוא 'כבוד') של העולם הזה ,יִ ְהיֶה ָקפוּי ְו ַקל ל ֹ
ָעולָם הַ ּ ָבא' – יחשב למגושם וקל כנגד ההשגות שנשיג
בעולם הבא.
ּתוְּ ,בוַ ַ ּדאי יִ ְתחָ ְרט ּו ְויַ ֲע ׂש ּו שם ְּת ׁשוּבָ ה ַעל
שגָ ה יְ ֵת ָרה ּ ֶבאֱ לֹקו ֹ
ש ִּיזְ ּכ ּו לְ הַ ּ ָׂ
עולָם הַ ּ ָבאְּ ,כ ׁ ֶ
נִ ְמ ָצאָ ּ ,ב ֹ
עולָ ם הַ זֶּה והתשובה תהיה על ידי הבושה שנתבייש שרק זו היתה השגתנו ,והבושה היא עיקר
שגַ ת ֹ
הַ ּ ָׂ
עולָם הַ ּ ָבא.
שגַ ת ֹ
שם – גשמיות נֶגֶ ד הַ ּ ָׂ
עולָם הַ זֶּה ִּב ְב ִחינַ ת ּ ֶג ׁ ֶ
שגַ ת ֹ
התשובה (וכנ"ל)ִּ ,כי הַ ּ ָׂ
ְ
מות'ִּ ,כי זְ ִביחַ ת הַ ֵ ּיצֶ ר ש ִהיא
עולָ ֹ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּא ִּב ְׁשנֵי ֹ
דו לְ הַ ָ ּק ֹ
'כ ִאלּ ּו ִּכ ְּב ֹ
ְוזֶה שאמרו שם בגמ'ְּ :
עולָם הַ זֶּהְ ,והַ ִּו ּדוּי ַעל זְ ִביחַ ת הַ ּיֵצֶ ר ,הַ יְ נ ּו ְּת ׁשוּבָ ה ְׁשנִ ָ ּיה,
בוד ֹ
אש ֹונָ ה ,הוּא ְּב ִחינַ ת ְּכ ֹ
ְּת ׁשוּבָ ה הָ ִר ׁ
מקורות ועיונים

 .88מי הנחל ,וז"ל :מה שמבאר כי תשובה הראשונה
הוא בחינת כבוד עולם הזה ,ר"ל כי על ידי תשובה
מכבדים את השם יתברך ועל ידי זה משפיע עליו
השם יתברך מכבוד שלו ,ונעשה כבודו בחינת 'כבוד
אלהי"ם' ,אבל זהו רק 'כבוד אלהי"ם' שנגלה בעולם
הזה .אבל על ידי תשובה השניה ,שעל ידה מכבד את
השם יתברך בכבוד יותר גדול ,ועל ידה ה' יתברך
משפיע עליו מכבוד שלו המופלא שיתגלה לעתיד
לבוא כמו שכתוב (ישעיה מ ,ה) "וְ נִ גְ לָ ה ּכְ בֹוד ה'".
ומי שהולך בדרך הזה ,שעושה תשובה על תשובה,
בבחינת 'ומתוודה עליו' ,אזי כאילו כבדו להקב"ה
בשני עולמות ,ואז השם יתברך ישפיע עליו על ידי זה
אפילו מכבוד אלהי"ם המופלא שיתגלה לעתיד לבוא,
ֹלהים
ואז יהיה כבודו בבחינת (משלי כה ,ב) "ּכְ ב ֹד ֱא ִ
ַה ְס ֵּתר ָּדבָ ר" בשלמות נפלא ,עכ"ל.
 .89כתב במי הנחל ,וז"ל :אור הוא בחינת 'כבוד',
עיין לקמן תורה י"ד (אות ב') ששם מבואר ש'כבוד'
נקרא 'אור' ,כמו שכתוב (יחזקאל מג ,ב) "וְ ָה ָא ֶרץ ֵה ִא ָירה
ִמּכְ בֹדֹו" .ועיין גם כן לקמן תורה י"א ,שמובן שם כי

כבוד הוא בחינת אור ,וזה פירוש "אֹור" היינו 'כבוד',
שיקר בעולם הזה .יהיה קפוי וקל ,נגד האור – היינו
הכבוד ,שיזכו בעולם הבא .ויש לרמז "אֹור" שהוא
'יקר' הוא כבוד ,כי 'יקר' בלשון תרגום הוא 'כבוד'.
רּומה
 .90במשנה (תרומות ד ,יא) ,מובא'ְ :ס ָאה ְת ָ
ּוקפָ ָאה' ,ופירש הרע"ב וז"ל:
גּורה ְ
ֶׁשּנָ פְ לָ ה עַ ל ּפִ י ְמ ָ
וקפאה – הסיר מה שלמעלה ,תרגום (מלכים ב' ו ,ו)
'ּוקפָ א ּבַ ְרזְ לָ א'.
"וַ ּי ֶָצף ַהּבַ ְרזֶ ל" – ְ
 .91פשט הגמ'' :אֹור ֶׁשהּוא יָ ָקר ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה' – האור
החשוב והיקר של השמש בעולם הזה ,כשמאירה
בגבורתה ואורה גדול ,יִ ְהיֶ ה ָקפּוי וְ ַקל לָ עֹולָ ם ַהּבָ א' –
יחשב כאור חלש וקל ,נגד האור הגדול (בחינת אור
שבעת הימים) ,שיהיה בעולם הבא.
 .92קפאון הוא מים מגושמים יותר עד שנעשים
קשים ,ולכן ,רומז כאן בתיבת 'קפאון' על שההשגות
של העולם הזה יחשבו כגשמיות ,לעומת ההשגות
שנשיג בעולם הבא .וכן טבע המים הקפואים
להיות צפים וקלים ,כי הקרח המגושם הוא קל יותר
מהמים.
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זְביחַ ת הַ ּיֵצֶ ר ,הַ יְ נ ּו ְּת ׁשוּבָ ה ְׁשנִ ָ ּיה,
עולָם הַ זֶּהְ ,והַ ִּו ּדוּי ַעל ִ
בוד ֹ
אש ֹונָה ,הוּא ְּב ִחינַת ְּכ ֹ
ְּת ׁשוּבָ ה הָ ִר ׁ
שנִ י.
בוד הַ ּ ׁ ֵ
שה ָקפוּי ְו ַקל ,נֶגֶד הַ ּ ָכ ֹ
אש ֹון נַ ֲע ָׂ
בוד הָ ִר ׁ
שהַ ּ ָכ ֹ
עולָם הַ ּ ָבאֶ ׁ ,
בוד ֹ
ִהיא ְּב ִחינַת ְּכ ֹ
מו ָך"ִּ ,כי
ית ה ֱֹיות ֶא ְהיֶה כָ ֹ
ית ְוהֶ ח ֱַר ְׁש ִּתיּ ִ ,ד ּ ִמ ָ
"א ּלֶה ָע ִׂש ָ
דו ׁש ּ ָברו ְּך הוּא ְ(ּת ִהּלִ ים נ ,כא) ֵ
אומֵ ר הַ ָ ּק ֹ
ש ֹ
ְוזֶה ׁ ֶ
ְ
ּ
יש
ש ּ ַמח ֲִר ׁ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּאַ ,מה ּ ׁ ֶ
שה ְּב ִחינַת אהי"הַ ּ ,כ ּנַ"ל .אֲ בָ ל הַ ָ ּק ֹ
נַע ׂ ֶ
,
יש
ׁ
ֲר
ִ
ח
מ
ַ
ש
ֶ
ׁ
י
ד
ֵ
יְ
ל
ע
ֲ
הָ ָא ָדם ַ
ְ
ְ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּאֵ ,אין זֶה ֶא ּלָא
ש ָ ּיך ֵאצֶ ל הַ ָ ּק ֹ
לוםִּ ,כי זֶה ֵאין ׁ ַ
ש ֹ
לָא ָדםֵ ,אין זֶה ִּב ְׁש ִביל אהי"ה חַ ס ְו ׁ ָ
ָ
תו ַעל ּ ָפנָיוְ ,וזֶה
או ֹ
ש ָאז ְמסַ ְ ּד ִרין לְ ֵעינָיו ֲע ֹוו ֹנו ָתיוְ ,ו ֹיו ִכיחַ ֹ
עולָם הַ ּ ָבאֶ ׁ ,
שם ּ ָב ֹ
ש ְּי ַק ְּבל ּו ָענְ ׁ ָ
ְּכ ֵדי ׁ ֶ
ָ
ָ
"או ִכיחֲך ְו ֶא ֶע ְרכָ ה לְ ֵעינֶיך":
ֹ

(שם)

עוֹ טֶ ה אוֹ ר

שה
אש ֹון שאנו מכבדים את הקב"ה בעולם הזה נַ ֲע ָׂ
בוד הָ ִר ׁ
שהַ ּ ָכ ֹ
עולָ ם הַ ּ ָבאֶ ׁ ,
בוד ֹ
ִהיא ְּב ִחינַ ת ְּכ ֹ
שנִ י ,שמכבד את הקב"ה עתה בהשגה יתירה ,כי השיג ע"י מיעוט כבוד עצמו
בוד הַ ּ ׁ ֵ
ָקפוּי ְו ַקל נֶגֶ ד הַ ּ ָכ ֹ
בתשובה הראשונה ,כבוד אלהי"ם שהיא השגה גדולה יותר בידיעת אלהותו ,ולכן עושה תשובה שניה על
התשובה הקודמת של זביחת היצר ,כי התשובה הקודמת היתה בהשגה גשמית יותר של אלהותו ית' ,ולכן
עושה תשובה על תשובה.
לאחר שנתבאר (באות ב') ,שטוב לו לאדם שלא נברא ,וא"כ אין לו הויה ,ורק ע"י ששומע בזיונו ודומם ושותק ,נעשית
בחינת 'אהי"ה' – 'אנא זמין למהוי' ,יבאר לפ"ז את הפסוק הבא.

מו ָך,
ית ה ֱֹיות ֶא ְהיֶ ה כָ ֹ
ית ְוהֶ ח ֱַר ְׁש ִּתיּ ִ ,ד ִּמ ָ
"א ּלֶה ָע ִׂש ָ
דו ׁש ּ ָברו ְּך הוּא (תהלים נ ,כא)ֵ :
אומֵ ר הַ ָ ּק ֹ
ש ֹ
ְוזֶה ׁ ֶ
93
יש ושותק על בזיונו שזהו עיקר התשובה ,וממעט
ש ּ ַמח ֲִר ׁ
אוכיחך ואערכה לנגדך" ִּ ,כי הָ ָא ָדם ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
שה ְּב ִחינַ ת 'אהי"ה' – 'אנא זמין למהוי' ,היינו ,שעי"ז נעשית לו הויה ּ ַכ ַּנ"ל (באות ב') ,ולפי זה
מכבודו ,נַ ֲע ׂ ֶ
יכול האדם לטעות ולחשוב ("דמית" – מלשון חשבת ודמיינת) ,שאחרי שראה בעצמו שעשה כל כך הרבה מעשים
רעים ,והקב"ה החריש לו ,שזהו בשביל שה' ית' רוצה לעשות כביכול לעצמו שם אהי"ה .ולכן בא הפסוק
יש לָ ָא ָדם על שעשה עבירות ,שבהם
ש ּ ַמח ֲִר ׁ
דו ׁש ּ ָברו ְּך הוּאַ ,מה ּ ׁ ֶ
להוציא מטעות זו ולומר :אֲ בָ ל הַ ָ ּק ֹ
הוא מבזה את כבוד ה' ,וממתין לו ואינו מענישו מידֵ ,אין זֶה ִּב ְׁש ִביל בחינת 'אהי"ה' שתהיה לו הויה
דו ׁש ּ ָברו ְּך הוּא שהוא אינו נברא ואין שייך בו שום בחינה של
ש ָ ּי ְך ֵאצֶ ל הַ ָ ּק ֹ
לוםִּ ,כי זֶה ֵאין ׁ ַ
ש ֹ
חַ ס ְו ׁ ָ
עולָם הַ ּ ָבא,
שם ּ ָב ֹ
ש ְּי ַק ְּבל ּו ָענְ ׁ ָ
'הויה' ,ולכן על כרחך שתיקתו והחרשתו של הקב"ה – ֵאין זֶה ֶא ּלָא ְּכ ֵדי ׁ ֶ
או ֹ
נו ָתיוְ ,94ו ֹיו ִכיחַ ֹ
ש ָאז ְמסַ ְ ּד ִרין לְ ֵעינָ יו ֲע ֹוו ֹ
ֶׁ
תו ַעל ּ ָפנָ יו ,כי כמו שעיקר התשובה הוא בעולם הבא,
שאז משיגים את ה' ית' בהשגה נפלאה ,כך גם עיקר התוכחה שתהיה לחוטאים הוא בעולם הבא ,כשיראו
גודל כבוד ה' ובפני מי חטאו ,ולכן הקב"ה מסדר לפניהם אז את עוונותיהם ,שבזה תהיה לחוטאים תוכחה
"או ִכיח ֲָך ְו ֶא ֶע ְרכָ ה לְ ֵעינ ָ
שלמהְ .וזֶה סיום הפסוקֹ :
ֶיך" – שבעולם הבא אוכיח אותך ואערוך לעיניך את
מקורות ועיונים

 .93פשט הכתוב פירש במצודת דוד ,וז"ל:
והחרשתי – מלהפרע לך על כל אלה (היינו ,העבירות
הנזכרות בפסוקים הקודמים ,שחלקת עם הגנב ,ודיברת לשון הרע

וכו') ,ולזה תדמה ותחשוב אשר אני כמוך לאהוב את
הרע .אוכיחך – אבל דע אשר אתווכח עמך ,ואערוך
לפניך את מעשיך ,ועל כולם תקבל גמול בעולם הבא.
ורבינו יפרש את הכתוב בפנימיות.
 .94בפרפראות לחכמה (אות ב') ביאר ,מדוע דוקא

בעולם הבא עיקר מקום העונש ,וז"ל :כי אם יעניש
אותו בעולם הזה ,אפשר שלא ישים אל לבו כלל
שהעונש בא לו על עוונותיו ,ויתקצף (וימרוד) עוד יותר
חס ושלום ,כי בעולם הזה אי אפשר לגלות לאדם
מלמעלה האמת בתכלית השלמות ,כדי שלא תתבטל
הבחירה .אבל לעתיד שאז תתבטל הבחירה ,ממילא
אז יסדרו לעיני האדם את מעשיו ויוכיחו אותו על
פניו ,עכ"ל .עוד יש לפרש כפשוטו שעבירה פוגמת
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יך לִ ְה ֹיות ּ ָב ִקי ּ ַבהֲלָכָ הְ ,ו ָצ ִר ְ
רוצֶ ה ָא ָדם לֵיל ְֵך ְּב ַד ְרכֵ י הַ ְּת ׁשוּבָ הָ ,צ ִר ְ
לו ְׁשנֵי
יך לִ ְה ֹיות ֹ
ש ֹ
ד ו ְּכ ׁ ֶ
רצב).
ינּו
זִ
א
ֲ
ה
ַ
ריג,:
ל
ה
ֵ
ַק
ְ
ּי
וַ
ר
ֹה
ַ
ז
(
.
נָפיק'
ש ּ ָכתוּב' :ז ּ ַָכ ָאה ַמאן ְ ּד ַעיִ ל ְו ִ
מו ׁ ֶ
צואָ ּ ,ב ִקי ְּב ׁש ֹובְּ ,כ ֹ
ְּב ִקיאוּת ,הַ יְ נ ּו ּ ָב ִקי ְּב ָר ֹ
יעה
צואְ .
שם ָא ּ ָתה"ְּ ,ב ִחינַת ַעיִ לְּ ,ב ִחינַת ּ ָב ִקי ְּב ָר ֹ
ש ַמיִ ם ָ ׁ -
"אם ֶא ּ ַסק ׁ ָ
ְוזֶה ְּב ִחינַת ְ(ּת ִהּלִ ים קלט ,ח) ִ
"ו ַא ִּצ ָ
דו ִדי לִ י"' .אֲ נִ י
דו ִדי ְו ֹ
נָפיקְּ ,ב ִחינַת ּ ָב ִקי ְּב ׁש ֹובְ .וזֶה ִ(ׁשיר ַה ִּׁש ִירים ו ,ג) "אֲ נִ י לְ ֹ
אול ִ -ה ּנ ּ ֶָך"ְּ ,ב ִחינַת ְו ִ
ְׁש ֹ
נָפיק'[ .וְ זֶ ה סֹוד ּכַ ּוָ נַ ת ֱאלּול].
דו ִדי לִ י' זֶה ְּב ִחינַת ְ'ו ִ
'עיִ ל''ְ .ו ֹ
לְ ֹ
דו ִדי'  -זֶה ְּב ִחינַת ַ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

עוונותיך ,כי שם ,כשרואה ומשיג החוטא את כבוד ה' ,תהיה לו בושה גדולה מאוד על חטאיו ,ובושה זו
עצמה תהיה לו לתוכחה.95
לאחר שביאר ,שכדי להרבות כבוד ה' צריך לעשות תשובה ,ועיקרה ,ששומע בזיונו ודומם ושותק ,וכן התבאר,
שישנן בתשובה שני קצוות ,מצד אחד מבזה את עצמו מאו ד ,ומצד שני זוכה לכבוד אלהי"ם .יבאר עתה ,שלכן
צריך להיזהר מאוד להיות בקי בעלייה ובירידה הנעשות בכח התשובה .כי צריך להיזהר ,שכאשר מבזה ומשפיל את
עצמו מאוד מחמת חטאיו ,שלא יתייאש חס ושלום מעצמו ,וכן להיפך ,כשזוכה ע"י התשובה להיות נכלל בכבוד
אלהי"ם במדרגה כלשהי ,צריך שידע כי עדיין ישנן מדרגות רבות לאין סוף ,וימשיך לעשות תשובה על תשובה.

רוצֶ ה ָא ָדם לֵיל ְֵך ְּב ַד ְרכֵ י הַ ְּת ׁשוּבָ ה – בתשובה יש שתי דרכים ,יש את דרך הבזיונות ,שמבזה
ש ֹ
ד .ו ְּכ ׁ ֶ
את עצמו וגם שומע בזיונו מאחרים ודומם ושותק ,ויש שזוכה ע"י התשובה לכבוד אלהי"ם ,כי רואה את
גדולתו ,ומתוך כך מתבייש בפני ה' ,ולכן ָצ ִר ְ
יך לִ ְה ֹיות ּ ָב ִקי ּ ַב ֲהלָכָ ה – 96להיות בקי בדרכי עבודת ה' ,שהן
ה'הלכות' 97שנמסרו לנו בתורה שבכתב ושבעל פהְ ,וצָ ִר ְ
לו ְׁשנֵי ְּב ִקיאוּת בהליכה בדרכי
יך בפרט לִ ְה ֹיות ֹ
ש ּ ָכתוּב
מו ׁ ֶ
צוא – בשעת עליה מדרגה לדרגה ,98ו ּ ָב ִקי ְּב ׁש ֹוב – בשעת ירידה ונפילהְּ ,כ ֹ
ה' ,הַ יְ נ ּו ּ ָב ִקי ְּב ָר ֹ
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בזוהר (ויקהל ריג :האזינו רצב' :).ז ּ ַָכ ָאה ַמאן ְ ּד ַעיֵל ְונָ ִפיק' – 'אשרי מי שנכנס ויוצא'  .דהיינו ,בין שזוכה לעלייה,
שלא יסתפק בזה ויבקש לעלות עוד ויעשה 'תשובה על תשובה' .ובין חס ושלום בנפילה ,ואפילו אם נפל
לשאול תחתיות ,100שלא יתייאש וימשיך לבקש את ה' ויחזק את עצמוְ .101וזֶה ְּב ִחינַ ת הכתוב (תהלים קלט ,ח):
שם ָא ּ ָתה" – 102כלומר ,אפילו אם זכית לכבוד אלהי"ם ,שזהו בחינת עלייה לשמים ,עדיין
ש ַמיִ ם ׁ ָ
"אם ֶא ּ ַסק ׁ ָ
ִ
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"שם אתה" – 'שם' הוא לשון נסתר  ,כי עדיין צריך לעשות 'תשובה על תשובה' ולהשיג עוד ועוד ,וזהו
אול ִה ּנ ֶּךָ" – כלומר ,אפילו
יעה ְׁש ֹ
צוא' .והמשך הכתובְ :
'ב ִקי ְּב ָר ֹ
'עיֵל' – נכנסְּ ,ב ִחינַ ת ּ ָ
"ו ַא ִּצ ָ
ְּב ִחינַ ת ַ
אתה מרגיש מחמת חטאיך ,שנפלת לשאול תחתיות ,צריך לדעת שגם שם הקב"ה נמצא ומחזק ומקרב
'ב ִקי ְּב ׁש ֹוב',
אותך ,כי הוא איתך כאן ,ואין לך להתייאש מעצמך ,וזהו ְּב ִחינַ ת ְ'ונָ ִפיק' – יוצאְּ ,ב ִחינַ ת ּ ָ
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שיודע איך להתנהג גם בשעה שחס ושלום הוא נפל ושב מהקדושה ,דהיינו איך להעלות מנפילתו .
מקורות ועיונים

למעלה ברוחניות ,ועל זה אי אפשר להעניש בעולם
הזה בעונשים גשמיים ,ולכן העונש דוקא בעולם הבא.
 .95וציין בפרפראות לחכמה (באות ב') אל המבואר
לקמן (תורה צ"ח) ,שהצדיקים נותנים עיניהם ברשעים
ועושים אותם גל עצמות ,וביאר רבינו ,שע"י שהצדיק
נותן לרשע עינים לראות את גודל פגמיו ,זהו עונשו.
רֹואה
וכתב שם וז"ל :וְ ֵאין עֹנֶ ׁש ּגָ דֹול ִמּזֶ הּ ,כְ ֶׁש ָא ָדם ֶ
ַמה ֶּׁשּפָ גַ ם.
 .96כתב בלקוטי הלכות (ברכת הפירות ה ,יט) ,וז"ל:
ְּב ִחינַ ת ְּב ִקיאּות – ְּב ִחינַ ת ָּב ִקי ְּבעָ יֵ ל ָּב ִקי ְּבנָ פִ יקִ ,היא
ִמלְ ָח ָמה ּגְ דֹולָ ה וְ הּוא לִ ּמּוד ּגָ דֹול וְ עָ מֹק ְמאֹד ,וְ ָצ ִריְך

לְ ַׁש ֵּמׁש ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ֲא ִמ ִּתּיִ ים ַה ְר ֵּבה ,עַ ד ֶׁשּיִ ְהיֶ ה
ִּבכְ לַ ל ְמלֻ ָּמד ִמלְ ָח ָמה ַהּזֹאת וכו' .וְ עִ ַּקר ֲהלָ כֹות ֶׁשל
ּתֹורה – ֵהם ְּב ִחינַ ת ָ'ּב ִקי ַּב ֲהלָ כָ ה'ֶׁ ,שעַ ל יְ ֵדי זֶ ה זֹוכִ ין
ַה ָ
ּתֹורהּ .כִ י
לֵ ילֵ ְך ּבְ ַד ְרכֵ י ַה ְּתׁשּובָ ה ּולְ ַקּיֵ ם ֶאת ּכָ ל ִּדבְ ֵרי ַה ָ
'ֹלא ַה ִּמ ְד ָרׁש הּוא ָהעִ ָּקר ּכִ י ִאם ַה ַּמ ֲע ֶׂשה' ָ(אבֹות א ,יז).
וְ לִ ְב ִקיאּות ַּב ֲהלָ כָ ה ַהּזֹאת ֶׁשל עָ יֵ ל וְ נָ פִ יקְ ,צ ִריכִ ין ּכָ ל
ּתֹורה ּכֻ ּלָ ּה ,וְ כָ ל ַה ֲהלָ כֹות וְ ַה ִּדינִ ים ַהּפְ ָר ִטים ֶׁשּיֵ ׁש ּבְ כָ ל
ַה ָ
ּומ ְצוָ הּ ,כִ י ַהּבַ עַ ל ָּדבָ ר ִמ ְתּגַ ּבֵ ר ְמאֹד ְמאֹד ּבְ כָ ל יֹום
ִמ ְצוָ ה ִ
וָ יֹום ּבְ כַ ָּמה וְ כַ ָּמה ַּת ְחּבּולֹות ּבְ לִ י ִׁשעּורּ ,וכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו
ּתֹורה
ּוצ ִריכִ ין ּכָ ל ִמינֵ י ַמ ְטעַ ִּמים ֶׁשל ַה ָ
ַרזַ "ל ֻ(סּכָ ה נבְ .).
דֹוׁשה ,לְ ַה ֲחיֹות ֶאת ַהּנְ פָ ׁשֹות ַה ֲחלּוׁשֹותֶׁ ,ש ֵהם
ַה ְּק ָ

ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר"ן ו הָ רֹוּת אוֹ ת  ד
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ּבִ בְ ִחינַ ת 'וְ נָ פִ יק'ֶׁ ,שּיָ ְצאּו ִמ ְּׁשלֵ מּות ַה ְּק ֻד ָּׁשה .וְ כָ ל ֶא ָחד
יָ ָצא וְ נִ ְתעָ ה לְ ָמקֹום ֶׁשּנִ ְתעָ ה עַ ד ֶׁש ָּק ֶׁשה לֹו ְמאֹד ְמאֹד
"ּתעִ ִיתי
לַ ֲחזֹור ִמ ָּׁשםּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ְ(ּת ִהּלִ ים קיט ,קעו)ָ :
ּוצ ִריכִ ין לְ ַחּזְ קֹו וְ לַ ֲה ִׁשיבֹו ּולְ ַה ֲחיֹותֹו
ּכְ ֶׂשה א ֵֹבד" וְ כּו'ְ .
דֹוׁשהּ .כִ י לְ עִ נְ יַ ן
ּתֹורה ַה ְּק ָ
ְּבכָ ל ִמינֵ י ַמ ְטעַ ִּמים ֶׁשל ַה ָ
ִה ְת ַחּזְ קּות ֶׁש ִהיא ּבְ ִחינַ ת 'ּבָ ִקי ּבַ ֲהלָ כָ ה' – ְצ ִריכִ ין לָ זֶ ה ּכָ ל
ּתֹורהּ ,כִ י לִ פְ עָ ִמים ְמ ַחּיִ ין ֶאת עַ ְצמֹו ַּב ֲהלָ כָ ה
ִהלְ כֹות ַה ָ
ּומ ְצוָ ה ֶׁשל
זֹאת ּופְ עָ ִמים ַּב ֲהלָ כָ ה זֹאתּ .כִ י ּכָ ל ִמ ְצוָ ה ִ
ּומ ַחּזְ ִקין ֶאת ַהּנֶ פֶ ׁש ֶׁשֹּלא
דֹוׁשהֵ ,הם ְמ ַחּיִ ין ְ
ּתֹורה ַה ְּק ָ
ַה ָ
יֹותר .וְ כֵ ן ּכָ ל ִּדין וַ ֲהלָ כָ ה ּפְ ָר ִטית ֶׁשל ּכָ ל ִמ ְצוָ ה
ִּתּפֹל ֵ
(מ ְׁשלֵ י ד,
יֵ ׁש לָ ּה ּכ ַֹח ּפְ ָר ִטי לְ ַה ֲחיֹות ַהּנֶ פֶ ׁשּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ִ
יג)ּ" :כִ י ִהיא ַחּיֶ יָך" וְ כּו'ּ .וכְ ִתיב ְ(ּת ִהּלִ ים קיט ,צב)" :לּולֵ א
תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁשעָ י ָאז ָא ַב ְד ִּתי ְבעָ נְ יִ י" .וְ זֶ ה ְּב ִחינַ ת ַמ ֲעלַ ת
ָ
ּפֹוס ִקים ֶׁש ֵהם ֲהלָ כֹות ּפְ סּוקֹותּ ,כִ י ַהּכֹל ּבִ ְׁשבִ יל
לִ ּמּוד ַה ְ
ּבְ ִקיאּות ּבַ ֲהלָ כָ ה ַהּנַ "לּ ,כִ י עַ ל יְ ֵדי לִ ּמּוד ֲהלָ כֹות ּפְ סּוקֹות
(ׂשיחֹות ָה ַר"ן ִס ָימן כט) ,וְ ֵאין ּכ ַֹח
ְמ ָב ְר ִרין ַהּטֹוב ֵמ ָה ַרע ִ
לְ ָה ַרע לְ ַהּפִ יל ֶאת ָה ָא ָדם וְ זֹוכִ ין לִ ָּׁש ֵאר ַקּיָ ם עַ ל עָ ְמּדֹו.
וְ כֵ ן ְצ ִריכִ ין לִ לְ מֹד ַה ְרּבֵ ה ִספְ ֵרי ֱא ֶמת ַה ְמ ַדּבְ ִרים ִמ ַּד ְרכֵ י
יטבּ ,כִ י ּכֻ ּלָ ם
יטב ֵה ֵ
בֹודת ה' ,וְ לִ ְהיֹות ָּב ִקי ָּב ֶהם ֵה ֵ
ֲע ַ
"א ֻרּכָ ה ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ָּדה
ְצ ִריכִ ים ְמאֹד לִ בְ ִקיאּות ּבַ ֲהלָ כָ הּ ,כִ י ֲ
ְּור ָחבָ ה ִמּנִ י יָ ם" ִ(אּיֹוב יא ,ט)ּ .כִ י זֶ ה עִ ַּקר ְׁשלֵ מּות וְ ַתכְ לִ ית
ּתֹורהּ ,כִ י ֹלא ַה ִּמ ְד ָרׁש עִ ָּקר וְ כַ ּנַ "ל.
ֶׁשל ּכָ ל ִהלְ כֹות ַה ָ
 .97תיבת 'הלכה' היא מלשון 'הליכה' ,וכל הלכות
התורה באות להורות לנו כיצד ללכת בדרכי ה' ,ובין
ההלכות כפשוטו שהם כל הדינים שבשולחן ערוך,
ובין ההלכות בפנימיות עבודת ה' .ובפרט ההלכה
שרומז עליה כאן ,לדעת שגם כשהוא בעלייה צריך
עדיין לבקש מאוד את ה' ית' לזכות לעליית גדולה
יותר .וגם אם חס ושלום הוא בירידה ('נפיק') ,לא
לייאש את עצמו ,ולמצוא את הקב"ה גם במקום
ירידתו ,ולחזק את עצמו שגם במקום שנפל יש כאן
קדושה שצריך לברר ,ועי"ז יעלה חזרה.
 .98ונכלל בענין זה ,מלבד מה שנתבאר ,שצריך
לצפות ולבקש עוד ,שצריך גם להיזהר שלא להסתכל
חוץ למדרגתו ,היינו ,שלא להתבונן בדעתו בהשגות
שהן למעלה ממדרגתו .וכמבואר בלקוטי הלכות (שבת
אֹומ ִרים לֹו ַה ְמ ֵּתן
ז ,ל) ,וז"לַ :ה ָּבא לִ ָּט ֵהר ְמ ַסּיְ עִ ין לֹוְ ,
(יֹומא לחּ ,):כִ י ּכָ ל ָה ֲעבֵ רֹות וְ ַהּפְ גָ ִמים ַחס וְ ָׁשלֹוםּ ,בָ ִאים
ָ
עַ ל ֶׁשֹּלא ִה ְמ ִּתין וכו' .וְ כָ ל זֶ ה נִ ְמ ַׁשְך ְּב ָׁש ְרׁשֹו ִמּפְ גַ ם
ּומ ְתיַ ֵּׁשב ּבְ ַדעְ ּתֹו ּכָ ָראּויֶׁ ,ש ִּמּזֶ ה
ַהּבְ ִקיאּותֶׁ ,ש ֵאינֹו ַמ ְמ ִּתין ִ

ּומת'ֶׁ ,שּזֶ ה
ּבָ א ּבְ ִחינַ ת ֲ(חגִ יגָ ה יד'ֵ :):ה ִציץ וְ נִ פְ גַ ע ֵה ִציץ ֵ
ּבְ ִחינַ ת ּפְ גַ ם ַה ַּצ ִּד ִיקים ַהּגְ דֹולִ ים ֶׁשּפָ גְ מּו ּבַ ּבְ ִקיאּות ַהּנַ "ל
ְּב ָ'רצֹוא וָ ׁשֹוב' ְּב'עַ ּיֵ ל וְ נָ פִ יק' וְ כּו' ,עַ ד ֶׁשּיֵ ׁש ֶׁשּפֹוגְ ִמים
ּכָ ל ּכָ ְךֶׁ ,ש ֵהם ּבִ בְ ִחינַ ת ַ'א ֵחר ֶׁש ִּק ֵּצץ ּבַ נְ ִטיעֹות'ַ ,ר ֲח ָמנָ א
לִ ְצלַ ןַ ,רק ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא נִ כְ נַ ס ְּב ָׁשלֹום וְ יָ ָצא ְּב ָׁשלֹום,
'נִ כְ נַ ס וְ יָ ָצא' ַּדיְ ָקאּ ,בְ ִחינַ ת עַ ּיֵ ל וְ נָ פִ יקֶׁ ,ש ָהיָ ה ּבָ ִקי ּבָ ֶהם
ּכָ ָראּויַ ,א ְׁש ֵרי לֹו ,עכ"ל .וכן מבואר ענין זה שם (סוף
אות נ"ב) ,בפגם נדב ואביהוא שלא היו בקיאים בזה,
ורצו לעלות ולהתדבק יותר מהמידה ,ע"ש.
 .99בפשט ,דברי הזוהר מדברים על מי שנכנס
לפרד"ס ,היינו ,שזוכה להיכנס לסודות מעשה מרכבה,
להיכנס בשלום ולצאת בשלום כמו ר' עקיבא (ע' חגיגה
סוף יד.):
 .100ובאמת ,שכך צריך להרגיש ,בשעה שמבזה את
עצמו ומתוודה כדי לעשות תשובה ,כי כשמעלה על
לבו את גודל חטאיו ,מרגיש שמקומו הוא בשאול
תחתיות ותחתיו ,ואין פושע וחוטא כמוהו .כי אף
שבאמת בכללותו הוא אדם צדיק וכו' ,אדרבה,
דוקא מחמת זה ,גודל פגמיו הם עצומים ונוראים ,כי
אינו דומה גודל הפגם של שר שמורד במלך ומבזהו
בעוברו על ציוויו ,לבין אדם פשוט וקל שמורד במלך
ומבזהו.
 .101ראה באריכות בביאור ר' נתן בסוף התורה
בד"ה והפרוש הפשוט ,לקמן אות י"א.
"אנָ ה ֵאלֵ ְך
 .102פשט הפסוק על פי הפסוק הקודםָ :
רּוחָך וְ ָאנָ ה ִמּפָ נֶ יָך ֶא ְב ָרחִ ,אם ֶא ַּסק ָׁש ַמיִ ם ָׁשם ָא ָּתה
ֵמ ֶ
וְ ַא ִּציעָ ה ְּׁשאֹול ִהּנֶ ָּך" ,ופירש המצודת דוד ,וז"ל :איה
המקום אשר אלך אליו להסתר מרוח כעסך ,ואנה
אברח ממך ,והוא ענין מליצה והפלגה .כי גם אם
אעלה אל השמים ,הלא אתה שם .וגם אם אעשה
לי משכב בשאול מתחת לארץ ,הלא הנך גם שם.
ורבינו יבאר את פנימיות הפסוק ,שמדבר על העליות
הרוחניות שיש לאדם ועל נפילותיו.
 .103כן ביאר בלקוטי הלכות (יו"ד הלכות פדיון בכור ג,
'ׁשם
"אם ֶא ַּסק ָׁש ַמיִ ם ָׁשם ָא ָּתה"ָ ,
ח) ,וז"ל :וְ זֶ ה ּבְ ִחינַ ת ִ
ָא ָּתה' ַּדיְ ָקאֶׁ ,שהּוא לְ ׁשֹון ַה ְס ָּת ָרה וְ ַה ֲעלָ ָמהַ ,היְ נּו ּכִ י ָׁשם
ּבַ ָׁש ַמיִ ם ִאם ֶא ַּסק לְ ָׁשם ָׁשם ָא ָּתהַ ,היְ נּו ֶׁש ַא ָּתה ִמ ְתעַ ּלֵ ם
ִמ ֶּמּנִ י ּכִ י ָׁשם ַא ָּתה ּבְ ִרחּוק ָמקֹום ִמ ֶּמּנִ י.
 .104וכתב בלקוטי הלכות (שבת ז ,לח) שרק בדרך
זו אפשר לזכות לתשובה ,וז"לִ :אי ֶאפְ ָׁשר לִ זְ ּכֹות
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'ד ָרכֶ ָ
"ו ִכ ּ ַב ְד ּת ֹו מֵ ֲע ׂש ֹות ְ ּד ָרכֶ ָ
נָפיק,
יך' לְ ׁש ֹון ַר ִּבים .הַ יְ נ ּו ַעיִ ל ְו ִ
דוְ ,וזֶה (יְ ַׁשעְ יָ ה נח ,יג) ְ
בו ֹ
ְוזֶה ִע ַ ּקר ְּכ ֹ
יך"ּ ְ ,
ְ
מו
בוד ה'ְּ ,כ ֹ
הולֵך ְּב ַד ְרכֵ י הַ ְּת ׁשוּבָ ה ְו ֹזוכֶ ה לִ ְכ ֹ
לו ֵאלּ ּו הַ ּ ְׁשנֵי ְּב ִקיאוּת הַ ּנַ"ל ,אֲ זַי הוּא ֹ
ֵש ֹ
ש ּי ׁ
ו ְּכ ׁ ֶ
ָ
'כף'ְ ,ו ָאז 'יְ ִמין ה'
בוד' ְּבלֹא ּ ָ
'כ ֹ
שז ֹּוכֶ ה לְ כֶ ֶתרִּ ,כי לֵית ּ ָ
"ו ִכ ּ ַב ְד ּת ֹו מֵ ֲע ׂש ֹות ְ ּד ָרכֶ יך" הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
ש ּ ָכתוּבְ :
ֶׁ
תו[ ,וְ זֶ ה סֹוד ּכַ ּוָ נַ ת ֱאלּול]:
ּ ְפ ׁשו ָּטה' לְ ַק ּ ֵבל ְּת ׁשוּבָ ֹ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

ְוזֶה הבקיאות ברצוא ושוב ,הם הכוונות שיש לכוון בחודש אלול (כדלקמן) ,ולכן נרמזו בפסוק (שיר ו ,ג)" :אֲ נִ י
'עיֵל' – נכנס ,שאני נכנס
דו ִדי לִ י" ('אני לה' ,וה' לי') ,ראשי תיבות אלול" .105אֲ נִ י לְ ֹ
דו ִדי ְו ֹ
לְ ֹ
דו ִדי" – זֶה ְּב ִחינַ ת ַ
דו ִדי לִ י" – זֶה ְּב ִחינַ ת ְ'ונָ ִפיק' – יוצא ,שאני
"ו ֹ
בדרכי העבודה ועולה מדרגה לדרגה ומתקרב לדודיְ ,
106
סוד ּ ַכ ָּונַ ת אֱ לוּל
יורד מדרגתי ואפילו אם נפלתי לאן שנפלתי ,גם שם 'דודי לי' – ה' נמצא עימי [ְ .וזֶה ֹ
שבשמות קס"א ס"ג (שהם מורים על העלייה והירידה) ,כמו שיתבאר לקמן אות י'].

ְוזֶה הידיעה ,שגם בעלייה הגדולה ביותר עדיין הקב"ה נסתר ונעלם ממנו ,וכן בירידה הגדולה ביותר ,גם שם
דו של הקב"ה .וכמו שנתבאר ,שע"י תשובה משיג 'כבוד אלהי"ם' ,ונתבאר,
בו ֹ
ה' ית' נמצא עמו ,זהו ִע ַ ּקר ְּכ ֹ
שישנן שתי דרכים בתשובה ,דרך העלייה ודרך הירידה ,וכשבקי בשתיהן ,הוא משיג 'כבוד אלהי"ם' וכנ"ל.
ש ֹות ְ ּד ָרכֶ ָ
יך"( 107ישעיה נח ,יג),
"ו ִכ ּ ַב ְד ּת ֹו מֵ ֲע ׂ
ְוזֶה הכתוב בענין שבת ,שהיא בחינת תשובה וכנ"לְ :
"ד ָרכֶ ָ
לו ֵאלּ ּו הַ ּ ְׁשנֵי
ֵש ֹ
ש ּי ׁ
'עיֵל' – כניסהְ ,ו'נָ ִפיק' – יציאה ,ו ְּכ ׁ ֶ
יך" – לְ ׁש ֹון ַר ִּבים (ומיעוט רבים שנים) ,הַ יְ נ ּו ַ
ְּ
ְ
בוד ה' – בחינת 'כבוד אלהי"ם' ,הבא
הולֵך ְּב ַד ְרכֵ י הַ ְּת ׁשוּבָ ה ְו ֹזוכֶ ה לִ ְכ ֹ
ְּב ִקיאוּת הַ ַּנ"ל ,אֲ זַי הוּא ֹ
ָ
"ו ִכ ּ ַב ְד ּת ֹו מֵ ֲע ׂש ֹות ְ ּד ָרכֶ יך" ,כי מרבה כבוד ה' בעשותו את
ש ּ ָכתוּבְ :
מו ׁ ֶ
לאדם על ידי דרכי התשובהְּ ,כ ֹ
בוד
'כ ֶתר' ,שהוא בחינת 'כבוד' ִּכי 'לֵית ּ ָכ ֹ
שז ֹּוכֶ ה לְ ּ ֶ
שתי דרכי התשובה ,וגם הוא נכלל בכבוד זה ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
ְּבלֹא ּ ָכף' – 108והאות כ' שבתחילת תיבת 'כבוד' ,רומזת על 'ספירת הכתר' ,שמהארת ה'כתר' זוכה ל'כבוד
מקורות ועיונים

ׁשּובהּ ,כִ י ִאם עַ ל יְ ֵדי ֶּד ֶרְך זֶ הּ ,כְ ֶׁש ְּמ ַק ְּבלִ ין עַ ל
לִ ְת ָ
עַ ְצמֹו – ֶׁש ֵאיְך ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ,יְ ַחּזֵ ק עַ ְצמֹו ְּב ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך
ָּת ִמידִּ ,ב ְב ִחינַ ת "וְ ַא ִּציעָ ה ְּׁשאֹול ִהּנֶ ָּך"ָ ,אז ַּדיְ ָקא יִ זְ ּכֶ ה
לִ ְתׁשּובָ הּ .כִ י ַה ְרּבֵ ה ֲעלִ ּיֹות וִ ִירידֹות ְצ ִריכִ ין לַ ֲעבֹור עַ ל
ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד – ֶׁש ִאי ֶאפְ ָׁשר לְ ָב ֵאר ִּבכְ ָתבִּ ,בפְ ָרט ִמי
רֹוצה לָ חּוס
ֶׁשּכְ ָבר נִ כְ ַׁשל ּכְ מֹו ֶׁשּנִ כְ ַׁשל ,עַ ל ּכֵ ן ִאם ֶ
עַ ל ַחּיָ יו לְ ֵה ִטיב ַא ֲח ִריתֹו – ָצ ִריְך לֵ ילֵ ְך עַ ל יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יו
לְ ַקּבֵ ל ֶּד ֶרְך זֶ הּ ,בְ ִחינַ ת ּבְ ִקיאּות ּבַ ֲהלָ כָ ה ַהּנַ "ל ,וְ ָאז יִ זְ ּכֶ ה
לְ ַא ְח ִרית טֹוב לָ נֶ ַצח.
 .105כמבואר בשער הפסוקים להאריז"ל (שיר השירים
'דֹודי לִ 'י" ר"ת אלול.
'דֹודי וְ ִ
"א'נִ י לְ ִ
סימן ו') ,וז"לֲ :
לרמוז ,כי בחדש אלול ,הקב"ה מתרצה עם ישראל,
ונעשה דֹוד (-אוהב) להם ,לקרבם בתשובה ,והוא קרוב
לקוראיו בחדש זה ,עכ"ל.
 .106ובעומק יותר ,כיון שצריך לעשות כל הזמן
'תשובה על תשובה' ,צריך תמיד אחרי שמגיע לאיזו
מדרגה בכבוד ה' מכח התשובה ,כביכול להפיל את

עצמו שוב על ידי בזיונות וחרפות שמבזה ומחרף את
עצמו או שמקבל בזיונות מאחרים ,כדי להיות בבחינת
'נפיק' .כי באמת ,כדי שלא יפגום ב'עייל' ,לחשוב
שכבר השיג כבוד ה' בשלמות ,צריך לצאת בשלום,
היינו ,לעשות מיד 'תשובה על תשובה' ,ולחרף את
עצמו ,שהוא עדיין בבחינת "וְ ַא ִּציעָ ה ְּׁשאֹול" ,כי על פי
ההשגה שהשיג עתה את ה' ית' ,עדין לא עשה תשובה
המתאימה למעלת כבודו ית' .וזו הבקיאות הגדולה,
שצריך לדעת מתי לעלות ומתי לרדת ,ולא להיכשל
לא בעלייה ולא בירידה.
 .107פשט הכתוב' :תכבד את השבת בכך שלא
תעשה בה את דרכיך שבימות החול' .ורבינו יבאר
בפנימיות ,שקאי על דרכי התשובה ברצוא ושוב.
 .108כנ"ל באות ב' ,בשם הזוהר ברעיא מהימנא
פינחס (ח"ג דף רנה .):וגם שם מבואר ,שאות כ' היא
כתר ,וכתר הוא בחינת שם אהי"ה ,שזהו השם של
בחינת התשובה.

ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר"ן ו הָ רֹוּת אוֹ ת  ה

213

"ו ַתחַ ת ַרגְ לָיו
שה ְּב ִחינַת ִח ִיריקַ ּ ,כ ּמוּבָ א ְּב ִּתקּ וּנִ ים ְ(ּב ַה ְק ָּד ָמה זְ ).
נַע ׂ ֶ
ימה ְוהַ ּ ְׁש ִת ָ
ה ְו ַעל יְ ֵדי הַ ְ ּד ִמ ָ
יקהֲ ,
"והָ ָא ֶרץ ֲהדֹם ַרגְ לָי"ֲ ' ,הדֹם' -
שה לִ ְבנַת הַ ּ ַס ּ ִפיר" ְ(ׁשמֹות כד ,ח) ּ ָ -דא ִח ִיריקְ .וזֶה ְּב ִחינַת (יְ ַׁשעְ יָ ה סו ,א) ְ
ְּכ ַמ ֲע ׂ ֵ
ש ַעל הָ ָאלֶ"ף -
של ְּתמוּנַת א .וּנְ קֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָה ׁ ֶ
ימהְ ,וזֶה ְּב ִחינַת הַ ְ ּנקֻ ָ ּדה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָה ׁ ֶ
זֶה ְּב ִחינַת ְ ּד ִמ ָ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

אלהי"ם' (כמבואר הכל לעיל באות ב')ְ .ו ָאז כשעושה את שתי דרכי התשובה הנ"ל 109יְ ִמין ה' ּ ְפ ׁשו ָּטה לְ ַק ּ ֵבל
סוד ּ ַכ ָּונַ ת אֱ לוּל שתתבאר לקמן ,שעל ידי דרך העלייה מתקן שם קס"א עם נקודותיו,
תו[ְ .וזֶה ֹ
ְּת ׁשוּבָ ֹ
והנקודות עולות כמנין שלוש מאות .ובדרך הירידה מתקן שם ס"ג עם נקודותיו ,והנקודות שלו עולות מאה,
וביחד הן ארבע מאות כמנין 'פשוטה' ,שזוהי בחינת ימין ה' פשוטה לקבל תשובתו].
לאחר שביאר ,שישנן בתשובה שתי דרכים :עייל ונפיק ,ונרמז שהן ענין 'מעשה מרכבה' (בחינת 'כסא הכבוד' שהוא המרכבה),
שר' עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום .יבאר עתה ,כיצד צופים במרכבה 110ע"י שתי דרכי התשובה והבושה ,כי
בעבודה זו ,הוא בונה אות א' רוחנית ,וכן המרכבה ,שהיא כסא הכבו ד ,היא בסוד אות א'.

'ח ִיריק'ַ ּ ,כ ּמוּבָ א ְּב ִּתקּ וּנִ ים
שה ְּב ִחינַת ִ
יקה ששותק לחרפות ולבזיונות נַ ֲע ׂ ֶ
ימה ְוהַ ּ ְׁש ִת ָ
הְ .ו ַעל יְ ֵדי הַ ְ ּד ִמ ָ
'דא ִח ִיריק'' ,לבנת הספיר'
"ו ַתחַ ת ַרגְ לָיו ְּכ ַמ ֲע ׂ ֵ
(בהקדמה דף ז ).על הפסוק (שמות כד ,י) ְ
שה לִ ְבנַת הַ ּ ַס ּ ִפיר" – ָ ּ
שתחת 'כסא הכבוד' ,היא בחינת 'חיריק' ,והיא בחינת ספירת ה'מלכות' ש"תחת רגליו" ,כי היא תחת הספירות
'נצח והוד' ,שהן בחינת רגליםְ .וזֶה ְּב ִחינַת הכתוב (ישעיהו סו ,א)" :השמים כסאי ְוהָ ָא ֶרץ ֲהדֹם ַרגְ לָי"– 111
ימה ושתיקה .כי על ידי 'הדום' – שדומם ושותק למחרפיו
'הארץ היא משענת לרגלי'ֲ ' ,הדֹם' זֶה ְּב ִחינַת ְ ּד ִמ ָ
ומבזיו  -שזו דרך התשובה ,זוכה לבחינת 'הדום רגלי' ,שהיא 'ספירת המלכות'ְ .וזֶה ְּב ִחינַת הַ ְ ּנקֻ ָ ּדה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָה
של ְּתמוּנַת 'א' – הרגל השמאלית התחתונה של האות א' ,שהיא בחינת 'חיריק' ובחינת 'ספירת המלכות'.
ֶׁ
112
ועל ידי זה שהבעל תשובה שותק כשמבזים אותו ,הוא מתקן וזוכה לבחינה הנקראת 'חיריק' .
מקורות ועיונים

 .109מסדר דברי רבינו נראה ,שימין ה' פשוטה לקבל
את תשובתו ,כשזוכה גם לכבוד אלהי"ם.
 .110הפסוק במרכבה ,השייך להמשך תורה דידן
ֹאׁשם
"ּומ ַּמעַ ל לָ ָר ִקיעַ ֲא ֶׁשר עַ ל ר ָ
הוא( :יחזקאל א ,כו) ִ
ּכְ ַמ ְר ֵאה ֶאבֶ ן ַסּפִ יר ְּדמּות ּכִ ֵּסא וְ עַ ל ְּדמּות ַהּכִ ֵּסא ְּדמּות
ּכְ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם עָ לָ יו ִמלְ ָמעְ לָ ה" .וביאר בתקוני זוהר
ּיֹוקנָ א ִדכְ לִ ילָ א ִמּכַ ָּמה
צּורת ִּד ְ
(בהקדמה סוף דף ו ,):וז"לַ :
"ּומ ַּמעַ ל
הֹורין (צורת המרכבה שכלולה מעשרה אורות)ַ ,חד ִ
נְ ִ
ֹאׁשם ּכְ ַמ ְר ֵאה ֶאבֶ ן ַסּפִ יר ְּדמּות ּכִ ֵּסא",
לָ ָר ִקיעַ ֲא ֶׁשר עַ ל ר ָ
ָּדא ֶא ֶבן ַסּפִ יר ְּד ִמ ְתּכַ ַסא (זו אבן ספיר בדמות י' העליונה,
שהיא מתכסה ונעלמת) ,וְ ִאיהּו לְ עֵ ילָ א ּכְ גַ וְ ונָ א ָדא (ומצויר
שם אות א' ללא הרגל התחתונה ,היינו ,י' העליונה שבאות א' עם

הקו הנטוי שהוא אות ו')( .והפסוק שמות כד ,י) "וְ ַת ַחת ַרגְ לָ יו
ּכְ ַמ ֲע ֵׂשה לִ ְבנַ ת ַה ַּסּפִ יר" – ּכְ גַ וְ ונָ א ָדא
ללא הי' העליונה) וְ כֹּלָ א א' (היינו ,צירוף שני חצאי א' ,עושים
קּודה ָדא (הי' העליונה של אות א')
אות א' אחת שלימה) .נְ ָ
הּוא ּכְ גֹון חֹלֵ ''ם לְ עֵ ילָ א – ּכֶ ֶתר עֶ לְ יֹוןְּ ,ד ָרכִ יב עַ ל י''ה
ְּד ִאינּון (ספירות) ָחכְ ָמה ּובִ ינָ ה ּכְ ֻח ְׁשּבַ ן 'חֹלֵ ם' (שעולה 78
(ומצויר שם אות א'

כמנין ג' הויות ,שהן רמוזות על ג' הספירות 'כתר חכמה ובינה',
וזהו שיתבאר לקמן [בסוף אות ה'] ,שהנקודה העליונה היא בחינת
שלושה טיפין ,כי הכתר רוכב על שתי ספירות חכמה ובינה ,ויחד

הן ג' הויות שעולות 'חֹלֵ ם')" .וְ ַת ַחת ַרגְ לָ יו ּכְ ַמ ֲע ֵׂשה לִ ְבנַ ת
ַה ַּסּפִ יר" (שהיא הי' שתחת הקו של אות א') – ִח ֵירק ,וְ ָדא
ַמלְ כּות (שעליה נאמר ישעיה סו ,א) "וְ ָה ָא ֶרץ ֲהדֹום ַרגְ לָ י",
יהי ְּתחֹות ו''הְּ ,ד ִאיהּו ֶח ְׁשּבֹון ִח ֵר''ק (שעולה במספר
ִא ִ
קטן  11כמנין ו"ה) ,וְ ָהכִ י ְסלִ יק א' יהו''ה יו''י( .פי' אות
א' מורכבת מאותיות י' ו' י' שעולות  26כמנין הוי"ה .והנקודה
העליונה היא מעל אותיות י"ה של שם הוי"ה ,והנקודה התחתונה

היא מתחת אותיות ו"ה של שם הוי"ה).
 .111כתב במי הנחל ,וז"ל :גם כאן סמך עצמו על
"ה ָּׁש ַמיִ ם ּכִ ְס ִאי וְ ָה ָא ֶרץ ֲהד ֹם ַרגְ לָ י",
תחילת הפסוק ַ
שמים הוא בחינת הבושה (בחינת אש ומים ,שהם הגוונים
המתחלפים בפני האדם המתבייש)ּ" ,כִ ְס ִאי" הוא נקודה
העליונה" ,וְ ָה ָא ֶרץ ֲהדֹם" שהוא בחינת נקודה התחתונה.
 .112רבינו הפך את הסדר מכפי שמבואר בתקוני
"אבֶ ן ַסּפִ יר" שהיא
זוהר הנ"ל ,כי שם ביאר קודם את ֶ
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ֹאשם ֶאבֶ ן סַ ּ ִפיר ְ ּדמוּת ִּכ ּ ֵסא",
שר ַעל ר ׁ ָ
יע אֲ ׁ ֶ
זֶה ְּב ִחינַ ת ּ ֶכ ֶתרְּ ,ב ִחינַ ת (יְ ֶחזְ ֵקאל א ,כו) "ו ִּמ ּ ַמ ַעל ָ
לָר ִק ַ
יע' ָ(ׁשם ַּב ִּתּקּונִ ים)ְ ,והַ ְ ּנקֻ ָ ּדה ִהיא ִּכ ּ ֵסא ְ ּד ִמ ְת ּ ַכ ְסיָ א,
'ד ִמ ְת ּ ַכ ְסיָ א לְ ֵעילָא ִמ ָ ּוא"ו ׁ ֶ
ש ּ ָב ָאלֶ"ףְ ,ד ִמ ְת ַק ְריָ א ָר ִק ַ
ְּ
ָ
ָ
חינַת (משלי כה ,ב)
'ב ּ ֻמ ְפלָא ִמ ּ ְמך ַאל ִּת ְדר ֹׁש ,וּבַ ְמכֻ ּ ֶסה ִמ ּ ְמך ַאל ּ ַת ְחקֹר'ְ ,וזֶה ְּב ִ
ש ָא ְמר ּו ַ(חגִ יגָ ה יגַ ּ ).
מו ׁ ֶ
ְּכ ֹ
ְ
ש ַמיִ םֵ ,א ׁש ו ַּמיִ ם,
יעָ ׁ ,
ש ְּב ֹ
בוד אֱ ל ִֹקים הַ ְס ּ ֵתר ָ ּדבָ ר"ְּ ,ב ִחינַת ּ ֶכ ֶתרְ .והַ וָ א"ו ׁ ֶ
"כ ֹ
ְּ
תוך הָ ָאלֶ"ף ,הוּא ָר ִק ַ
)
כרום]
מאי
[בד"ה
ו:
ברכות
מהרש"א
אגדות
חדושי
(עיין
יע
ש ִ ּנ ְׁש ּ ַת ּנָה ּ ָפנָיו לְ כַ ּ ָמה ְ ּגוָ נִ ין
ּשה ׁ ֶ
ְּב ִחינַת הַ ּבו ׁ ָ
ְ .וזֶה ְּב ִחינַת ָר ִק ַ
ְּכלָלִ ּיוּת הַ ְ ּגוָ נִ ין.
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

'כ ֶתר'
ש ַעל הָ ָאלֶף – החלק הימני העליון של האות א' ,זֶה ְּב ִחינַ ת ּ ֶ
וּנְ קֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָ ה ׁ ֶ
ֹאשם ֶאבֶ ן סַ ּ ִפיר
שר ַעל ר ׁ ָ
יע אֲ ׁ ֶ
ספירות)ְּ ,ב ִחינַ ת הכתוב במרכבת יחזקאל (יחזקאל א ,כו)" :ו ִּמ ּ ַמ ַעל לָ ָר ִק ַ
מ ְת ַק ְריָ א (האות ו')
ש ּ ָב ָאלֶ"ףְ ,ד ִ
'ד ִמ ְת ּ ַכ ְסיָ א לְ ֵעילָא ִמ ָ ּוא"ו ׁ ֶ
ְ ּדמוּת ִּכ ּ ֵסא" ,וביאר התקוני זוהר (שם סוף דף וּ ְ :):
יע' – זהו החלק הימני העליון של האלף ,המתכסה על ידי הוא"ו שבאלף ,היינו ,הקו האמצעי של האל"ף,
ָר ִק ַ
שהוא בחינת 'רקיע' ,המכסה ומעלים מהארץ את הנקודה העליונה ,שהיא ה'כתר' ,הנמצאת למעלה מהוא"ו
שבאל"ף ,הנקרא 'רקיע' .וזה פירוש הפסוק" :וממעל לרקיע" – למעלה מוא"ו שבאלף ,שהוא בחינת רקיע,
"כ ּ ֵסא"
ישנה בחינת "אבן ספיר" ,שהיא ה'כתר' ,הנקודה העליונה של האל"ףְ .והַ ְ ּנקֻ ָ ּדה העליונה הזאת ִהיא ִּ
משום ְ ּד ִמ ְת ּ ַכ ְסיָ א – שהיא מתכסית ,כי היא בחינת 'כתר' ,שהיא הספירה שלמעלה מכל הספירות ,שאין לנו
קור"ְ ,וזֶה
"ב ּ ֻמ ְפלָא ִמ ְּמ ָך ַאל ִּת ְדר ֹׁש ,וּבַ ְמכֻ ּ ֶסה ִמ ּ ְמ ָך ַאל ּ ַת ְח ֹ
ש ָא ְמר ּו (חגיגה יגַ ּ :).
מו ׁ ֶ
שום השגה בהְּ ,כ ֹ
'ב ִחינַ ת ּ ֶכ ֶתר' כנ"ל (אות ב') ,שהכבוד הוא בחינת 'כתר'.
בוד אֱ ל ִֹקים הַ ְס ּ ֵתר ָ ּדבָ ר"ְּ ,
"כ ֹ
ְּב ִחינַ ת (משלי כה ,ב) ְּ
ועל ידי תשובה האדם זוכה לכבוד אלהי"ם ,בחינת 'כתר' ,כי כשעשה תשובה ,ומיעט בכבוד עצמו והירבה
בכבוד המקום ,הוא זוכה לבחינת ה'כתר' (הנקראת חולם) .113ואלו הן שתי דרכי התשובה ,כי י' תחתונה – נקודת
חיריק ,היא דרך הדמימה ,לשמוע בזיונו ולשתוק ,וזו ספירת המלכות (בחינת שפלות) .וזוהי בחינת 'נפיק' ,שגם
כשהוא רואה את עצמו בשאול תחתיות ,כפי הבזיון שמחרפים אותו ,הוא שותק ומקבל את הבזיון ואינו
מתייאש .והי' העליונה ,שהיא נקודת חולם שבספירת הכתר (וכוללת גם חכמה ובינה) ,היא בחינת 'כבוד ה'' שמשיג
בכח התשובה ,וזוהי בחינת 'עייל' ,שגם כשהוא בעלייה ,עדיין יודע ש"כבוד אלהי"ם הסתר דבר" ,ומכיר
בעצמו שעדיין לא השיג את ה' ית' ,וזהו בקי ב'עייל'.
יע' ,כי הוא"ו רומזת לבחינת פרצוף 'זעיר אנפין' ,הכולל את
ש ְּב ֹ
ְוהַ וָ א"ו ׁ ֶ
תו ְך הָ ָאלֶף ,הוּא בחינת ָ'ר ִק ַ
(הראשונה מעשר

'ש ַמיִ ם' ,ונקרא כך ,כי הרקיע עשוי
ששת הספירות' :חסד ,גבורה ,תפארת ,נצח ,הוד ויסוד' ,ורקיע הוא ׁ ָ
115
ש ִ ּנ ְׁש ּ ַת ָּנה ּ ָפנָ יו לְ כַ ּ ָמה
ּשה שמתבייש כששומע בזיונו ֶ ׁ ,
ּ'מיִ ם' ,114אש ומים הם ְּב ִחינַ ת הַ ּבו ׁ ָ
'א ׁש' ו ַ
מ ֵ
מקורות ועיונים

בכתר ,ואח"כ את "לִ ְבנַ ת ַה ַּסּפִ יר" שבמלכות .אולם,
רבינו בא ללמדנו את סדר העבודה ,והסדר הוא
תחילה להשיג את החיריק ,שהיא ספירת המלכות,
ע"י שדומם ושותק למבזיו ,ואז עולה ללמעלה.
 .113וכמו שיתבאר לקמן ,שהנקודה העליונה נחלקת
לשלושה טיפין ,והם בחינת ג' ספירות 'כתר ,חכמה
ובינה' (וכמבואר בדברי התיקונים שהועתקו לעיל) ,ונמצא,
שהיו"ד העליונה שבאות א' היא ג' ספירות והן ג'
מראות (מתוך עשרה) שראה יחזקאל (במעשה מרכבה נאמר

י' פעמים "מראה" ,כנגד עשר ספירות שבאות א' ,שהיא המרכבה).
כן נתבאר ,שהי' התחתונה שבאות א' ,היא כנגד
ספירת המלכות ,בחינת נקודת חיריק .נמצא ,שנשארו
ו' ספירות ,הנרמזות באות ו' שבאות א' ,כדבסמוך.
 .114כמבואר בגמ' בחגיגה (דף יב :).מאי 'שמים' וכו',
במתניתא תנא 'אש ומים' .וכן הוא במדרש (בראשית
רבה ד ,ז) ובזוהר פרשת תרומה (ח"ב דף קסד .):ורומז על
פרצוף 'זעיר אנפין' ,שיש בו שש ספירות המחולקות
לבחינות חסדים וגבורות ,שהם בחינת אש ומים.
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ש ּ ָכתוּב ָ(ׁשם ְּביְ ֶחזְ ֵקאל) "ו ְּדמוּת ְּכ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם ָעלָ יו
מו ׁ ֶ
לָשבֶ ת ַעל הַ ִּכ ּ ֵסאְּ ,כ ֹ
שה ַעל יְ ֵדי זֶה ָא ָדם ׁ ֶ
נַע ׂ ֶ
ְו ֲ
'א ָדם'ָ ,אלֶ"ף ָ ּדם .הַ יְ נ ּו ַעל יְ ֵדי ּדֹם
או ִתי ֹּות ָ
'כי לֵית ָא ָדם ְּבלֹא ָאלֶ"ף' (תיקונים זְ .).וזֶה ֹ
ִמלְ ָמ ְעלָה"ִּ ,
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

יע'ְּ ,כלָלִ ּיוּת הַ ְ ּגוָ נִ ין ,117כי הוא עשוי מאש
ְ ּגוָ נִ ין 116כמו אש ומים שהם גוונים שוניםְ ,וזֶה ְּב ִחינַ ת ָ'ר ִק ַ
ומים ,שהם גוונים שונים .נמצא ,שעתה על ידי הבושה ,נשלמת בחינת האות א' ,כי נעשית גם האות ו'
שבה.
לאחר שהשלים את סוד אות א' ,שהיא 'כסא הכבוד' ,שביאר כיצד ע"י התשובה בג' חלקיה ,שדומם ושותק למבזיו,
ומתבייש ,וזוכה לכבוד אלהי"ם ,משלים את אות א' ,שהיא 'כסא' .יבאר עתה ,מדרגה גבוהה יותר ,כיצד זוכה להיות
נכלל בבחינת 'אדם היושב על הכסא' ,שהוא 'אדם דאצילות'.

ש ּ ָכתוּב (יחזקאל א ,כו)"ְ :ועל
מו ׁ ֶ
ָשבֶ ת ַעל הַ ִּכ ּ ֵסאְּ ,כ ֹ
שהַ 118על יְ ֵדי זֶה שזוכה לבחינת א' ,בחינת ָא ָדם ל ׁ ֶ
ְונַ ֲע ׂ ֶ
120
119
דמות הכסא ְדמוּת ְּכ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם ָעלָיו ִמלְ ָמ ְעלָה" ִּ ,כי מבואר בתקוני זוהר שם (בהקדמה דף ז' : ).לֵית –
אין ָא ָדם ְּבלֹא ָאלֶ"ף' ,דהיינו ,שבחינת 'אדם' אינה נשלמת ללא האות א' .וביאור הענין הוא ,ש'אדם היושב
על הכסא' הוא 'אדם דאצילות' ,היושב על הכסא ,שהוא 'עולם הבריאה' ו'אדם' הוא שם מ"ה (הוי"ה במילוי
מקורות ועיונים

 .115מאות י' התחתונה שבאות א' ,שהיא בחינת
"וְ ָה ָא ֶרץ ֲהדֹום ַרגְ לָ י" ,שדומם ושותק על בזיונו ,עולה
לאות ו' שבאות א' ,שהיא הבושה עצמה ,שמחמתה
משתנים פניו לכמה גוונים.
 .116כמבואר בגמ' בברכות (דף ו ,):על האדם
המתבייש כשנצרך לבריות ,שפניו משתנות ככרום
ומובא שם :מאי כרום כי אתא רב דימי אמר ,עוף
אחד יש בכרכי הים וכרום שמו ,וכיון שחמה זורחת,
מתהפך לכמה גוונין ,רבי אמי ורבי אסי דאמרי
תרוייהו ,כאילו נדון בשני דינים אש ומים ,ע"כ .ולפי
הנ"ל שתי הדרשות הן ענין אחד ,כי כמה גוונים הם
בחינת 'אש ומים'.
 .117כמבואר בזוהר פרשת נח (ח"א דף עא ,):על
"ּומ ַּמעַ ל לָ ָר ִקיעַ " ,וז"ל:
הפסוק הנ"ל דמעשה מרכבה ִ
'וְ ַהאי ָר ִקיעַ ְּד ִא ְת ַר ַּבע (בחינת ארבע חיות המרכבה) ּכֻ לְ הּו
ּגְ וָ ונִ ין ּכְ לִ ילָ ן ֵּביּה'[ .תרגום :וְ ָה ָר ִקיעַ ַהּזֶ ה ֶׁש ִה ְת ַר ַּבע,
ּכָ ל ַהּגְ וָ נִ ים ּכְ לּולִ ים ּבֹו].
 .118כתב בחיי מוהר"ן (אות ב' ,והוא מהפרפראות לחכמה
ּתֹורה ּבְ ָסמּוְך ֶאת
אות י"ג) ,וז"ל :וְ ָאז ִהזְ ּכִ יר ּבְ ַה ְת ָחלַ ת ַה ָ
ַהּפָ סּוק (יְ ֶחזְ ֵקאל א ,כו) "וְ עַ ל ַהּכִ ֵּסא ְּדמּות ּכְ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם
עָ לָ יו ִמלְ ָמעְ לָ ה"( .וְ ַא ַחר ּכָ ְך ִּבכְ ַתב יָ דֹו ַה ָּקדֹוׁש ֹלא נִ זְ ּכַ ר ּפָ סּוק
זֶ ה ,עַ ד ָסמּוְך ַּבּסֹוףּ ,כַ ְמב ָֹאר ַּב ֵּספֶ ר עַ ּיֵ ן ָׁשם) .וְ ָאז ָא ַחז ִּב ְׁש ֵּתי
יָ ָדיו ּבִ ְׁש ֵּתי יְ דֹות ַהּכִ ֵּסא ֶׁשּיָ ַׁשב עָ לָ יו ,וְ ָהיָ ה ִמ ְתנֹועֵ עַ עִ ם
ּוב ְמ ִס ַירת נֶ פֶ ׁש עָ צּום
ּוביִ ְר ָאה ִ
ימה ְ
ַהּכִ ֵּסא ,וְ ָא ַמר ְּב ֵא ָ
ּיֹוׁש ִבין עַ ל ַהּכִ ֵּסא ָאז הּוא ָא ָדם,
ְמאֹד ְּבזֹו ַהּלָ ׁשֹוןּ :כְ ֶׁש ְ

תּומים ְמאֹד ,עכ"ל .וכתב על זה בפרפראות
וְ ַה ְּדבָ ִרים ְס ִ
לחכמה (שם אות ט"ו) ,וז"ל :כמה יש לשמוע ולהבין
מסיפור זה ,היינו ,כמה גדולה ורמה מעלת הצדיק
הקדוש וכו' ,עד שישיבתו על הכסא (להאיר בתלמידיו
הקדושים ולגלות להם נפלאות מתורתו הקדושה וללמדם דרך ה'

וכו') ,הוא בחינת "וְ עַ ל ַהּכִ ֵּסא ְּדמּות ּכְ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם עָ לָ יו
ִמלְ ָמעְ לָ ה".
 .119בפרפראות לחכמה (אות ט"ו) ,ציין לזוהר
פרשת תזריע (ח"ג דף מח ,).וז"לָ :אזַ ל לְ גַ ּבֵ י ְּד ִרּבִ י ַאּבָ א,
ימּותא
ימ ַתי ִא ְת ְק ֵרי ְׁשלֵ ָ
ַא ְׁשּכָ ֵחיּה ְּד ֲהוָ ה ָּד ִריׁש וְ ָא ַמרֵ ,א ָ
כּור ְסּיָ יא .וְ עַ ד
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ְּב ְ
ִּדלְ עֵ יּלָ אּ ,כַ ד יָ ִתיב ְ
ימּותאִּ .דכְ ִּתיב
כּור ְסּיָ יא ,לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ְׁשלֵ ָ
ְּדלָ א יָ ִתיב ְּב ְ
"וְ עַ ל ְּדמּות ַהּכִ ֵּסא ְּדמּות ּכְ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם עָ לָ יו ִמלְ ָמעְ לָ ה",
ימּותא ְּדכֹּלָ א.
ּוׁשלֵ ָ
ַמ ְׁש ַמע ִּדכְ ִּתיב ָ'א ָדם'ְּ ,דהּוא ּכְ לָ לָ אְ ,
דֹורׁש
[תרגוםָ :הלַ ְך ֵא ֶצל ַרּבִ י ַאּבָ אָ ,מ ָצא אֹותֹו ֶׁש ָהיָ ה ֵ
ּיֹוׁשב
אֹומרָ :מ ַתי נִ ְק ֵראת ְׁשלֵ מּות ֶׁשל ַמעְ לָ ה? ּכְ ֶׁש ֵ
וְ ֵ
יֹוׁשב ַּבּכִ ֵּסאֹ ,לא נִ ְמ ֵצאת
ַה ָּק ָּב"ה ַּבּכִ ֵּסא ,וְ עַ ד ֶׁשֹּלא ֵ
ְׁשלֵ מּותֶׁ ,שּכָ תּוב "וְ עַ ל ְּדמּות ַהּכִ ֵּסא ְּדמּות ּכְ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם
עָ לָ יו ִמלְ ָמעְ לָ ה"ַ ,מ ְׁש ָמע ֶׁשּכָ תּוב ָ'א ָדם'ֶׁ ,שהּוא ַהּכְ לָ ל
ּוׁשלֵ מּות ַהּכֹל].
ְ
 .120וז"ל :וְ עַ ל ְּדמּות ַהּכִ ֵּסא ְּדמּות ּכְ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם עָ לָ יו
ּוא"וַ ָה"א ּכְ לִ יל ֵּת ַׁשע
"א ֵ
ֹ"ד ִה ֻ
ִמלְ ָמעְ לָ ה ָדא ִאיהּו יֶ ו ְ
קּודין ,וַ ֲע ִׂש ָיר ָאה ְׁשכִ ינְ ָּתא (שהיא האות האחרונה שבשם
נְ ִ
זה ,שאין בו ניקוד) ּכְ לִ ילָ א ִמּכֻ ּלְ הּו ,וְ כֹּלָ א א'ְּ ,דלֵ ית ָא ָדם
ּבְ לָ א א'.
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תו ְך הָ ָאלֶ"ף
ש ְּב ֹ
לָשבֶ ת ַעל הַ ִּכ ּ ֵסא (עיין זוהר תזריע ח"ג דף מחִּ .).כי הַ ָּוא"ו ׁ ֶ
שה ָא ָדם ׁ ֶ
נַע ׂ ֶ
נַע ׂ ֶ
שה ָאלֶ"ףְ ,ו ֲ
לַה'ֲ ,
מו
ימהְּ ,כ ֹ
יקה ְוהַ ְ ּד ִמ ָ
ּשהַ ּ ,כ ּנַ"לְ .והַ ְ ּנקֻ ָ ּדה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָהִ ,היא הַ ּ ְׁש ִת ָ
יע ְּכלָלִ ּיוּת הַ ְ ּגוָ נִ ין ,הַ יְ נ ּו הַ ּבו ׁ ָ
הוּא ָר ִק ַ
"ו ַתחַ ת ַרגְ לָיו"ְ .והַ ְ ּנקֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָה ,הוּא
"והָ ָא ֶרץ ֲהדֹם ַרגְ לָי"ְ ,וזֶה ְּב ִחינַת ִח ִיריקְּ ,ב ִחינַת ְ
ש ּ ָכתוּב ְ
ֶׁ
"ב ְּמכֻ ּ ֶסה ִמ ּ ְמךָ
בוד אֱ ל ִֹקים הַ ְס ּ ֵתר ָ ּדבָ ר"ְּ ,ב ִחינַ ת ּ ַ
"כ ֹ
ִּכ ּ ֵסא ְ ּד ִמ ְת ּ ַכ ְסיָ אְּ ,ב ִחינַ ת ְּת ׁשוּבָ הְּ ,ב ִחינַ ת ְּ
לָשבֶ ת ַעל הַ ִּכ ּ ֵסאְּ ,ב ִחינַת
שה ָא ָדם ׁ ֶ
נַע ׂ ֶ
ַאל ּ ַת ְחקֹר"ְּ ,ב ִחינַת "ו ִּמ ּ ַמ ַעל ָ
יע ְ ּדמוּת ִּכ ּ ֵסא" ְוכוּ'ְ .ו ֲ
לָר ִק ַ
"כ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם ָעלָיו ִמלְ ָמ ְעלָה".
ְּ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

אלפי"ן ,כזה :יו"ד ה"א וא"ו ה"א) .והנה ,קודם שנתקן אות א' הנ"ל בעבודת התשובה
אלהי"ם) ,היה שם מ"ה חסר אות א' האמצעית שבאות וא"ו ,והיה עולה שם זה 'דם' (שהוא בחינת אחורי שם אהי"ה,
כמבואר לעיל אות ב' ,כי שם מ"ה מקורו מאחוריים של שם אהי"ה) .וזהו 'לית אדם בלא אל"ף' ,כי שלמות שם מ"ה (הוי"ה במילוי
'א ָדם'ָ ,אלֶ"ף
או ִתי ֹּות ָ
אלפי"ן) שעולה 'אדם' ,נעשה רק על ידי תיקון ה'כסא' שהוא אות א' וכנ"לְ .121וזֶה ֹ
שה ָאלֶ"ף ,ומתחברים
"דֹם לַה'" ,ששותק על בזיונו ,ומתבייש וזוכה לכבוד אלהי"ם ,נַ ֲע ׂ ֶ
ּדֹם ,הַ יְ נ ּו ַעל יְ ֵדי ּ
122
ָשבֶ ת ַעל הַ ִּכ ּ ֵסא ,כי על ידי מעשינו המתוקנים ,נתקן גם למעלה ִּ .כי כבר
שה ָא ָדם ל ׁ ֶ
ה'דם' וה'א'ְ ,ונַ ֲע ׂ ֶ
ְ
יע'ְּ ,כלָלִ ּיוּת הַ ְ ּגוָ נִ ין ,הַ יְ נ ּו
ש ְּב ֹ
נתקן הכסא שהוא אות א' ,באופן זה :הַ ָּוא"ו ׁ ֶ
תוך הָ ָאלֶף הוּא בחינת ָ'ר ִק ַ
"והָ ָא ֶרץ ֲהדֹם ַרגְ לָ י",
ש ּ ָכתוּבְ :
מו ׁ ֶ
ימהְּ ,כ ֹ
יקה ְוהַ ְ ּד ִמ ָ
ּשהַ ּ ,כ ַּנ"לְ .והַ ְ ּנקֻ ָ ּדה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָ ה ִהיא הַ ּ ְׁש ִת ָ
הַ ּבו ׁ ָ
'ח ִיריק'ְּ ,ב ִחינַ ת"ְ :ו ַתחַ ת ַרגְ לָיו כמעשה לבנת הספיר" ,ש'לבנת הספיר' היא בחינת הנקודה
ְוזֶה ְּב ִחינַ ת ִ
'כ ּ ֵסא' משום ְ ּד ִמ ְת ּ ַכ ְסיָ א – שהיא מתכסית ונעלמת,
התחתונה של האל"ףְ ,והַ ְ ּנקֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָ ה הוּא מכונה ִּ
בוד אֱ ל ִֹקים הַ ְס ּ ֵתר
"כ ֹ
והיא ְּב ִחינַ ת ְּת ׁשוּבָ ה ,ותשובה היא בחינת 'כתר' ,שהוא בחינת 'כבוד'ְּ ,ב ִחינַ תְּ :
"ב ּ ְמכֻ ּ ֶסה ִמ ּ ְמ ָך ַאל ּ ַת ְחקֹר" – שאין לנו שום השגה בבחינה זו ,והיא ְּב ִחינַ ת" :ו ִּמ ּ ַמ ַעל
ָ ּדבָ ר"ְּ ,ב ִחינַ תַ ּ :
יע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר ְ ּדמוּת ִּכ ּ ֵסא ְוכוּ'" ,כי 'אבן ספיר' רומז לנקודה העליונה של
ָל ָר ִק ַ
שבֶ ת
'א ָדם לָ ׁ ֶ
שה ָ
הא' ,שהיא ממעל לוא"ו שהיא בחינת רקיעְ ,ועל ידי זה ,שנשלמת בחינת האל"ף נַ ֲע ׂ ֶ
123
"כ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם ָעלָיו ִמלְ ָמ ְעלָה" .
ַעל הַ ִּכ ּ ֵסא'ְּ ,ב ִחינַ ת המשך הפסוק הנ"ל" :ועל דמות הכסא דמות ְּ
(לשמוע בזיונו ולדמום ,בושה ,קבלת כבוד

מקורות ועיונים

 .121כמבואר כל זה בקיצור בלקוטי הלכות
ז ,כז) ,וז"לּ :כְ ֶׁשּנַ ֲע ָׂשה ּבְ ִחינַ ת ָא ָדם לָ ֶׁשבֶ ת עַ ל ַהּכִ ֵּסא –
זֶ ה עִ ַּקר ּבְ ִחינַ ת ְׁשלֵ מּות ַה ֵּׁשם ֲהוָ יָ"ה ּבָ רּוְך הּואֶׁ ,שהּוא
ֲהוָ יָה ּבְ ַאלְ פִ ין ֶׁשעֹולֶ ה ָ'מה' ּבְ גִ ַימ ְט ִרּיָ א ָ'א ָדם'ֶׁ ,שּנִ ְׁשלַ ם
ּכְ ֶׁש ַּמכְ נִ יעִ ין ַה ָּדם ֶׁשּיֹונֵ ק ּכְ ֶׁשּנִ ְס ַּתלֵ ק ַחס וְ ָׁשלֹוםָ ,ה ָאלֶ ף
ֶׁשּבְ ֶא ְמ ַצע ַהּוָ או ֶׁשל ֵׁשם ָ'מה'ֶׁ ,ש ָאז עֹולֶ ה ָ'ּדם'ּ ,בְ ִחינַ ת
חֹורי ּפְ נֵ י ֶא ְהיֶ "ה' ֶׁשעֹולֶ ה ָ'ּדם'ּ ,כַ ּמּובָ ן ּכָ ל זֶ ה ּבְ כִ ְתבֵ י
ֲ'א ֵ
ָה ֲא ִר"י זַ "ל ּבְ כַ ָּמה ְמקֹומֹות עַ ל ּפִ י ַּד ְרּכֹו ַהּק ֶֹדׁש (עֵ ץ ַחּיִ ים
ַׁשעַ ר לב ּפֶ ֶרק זַׁ ,שעַ ר לט ְּדרּוׁש ה ,וְ עֹוד).
 .122כמבואר בפרפראות לחכמה (אות ג') ,וז"ל:
רוצה לומר ,כי ישראל נקראו 'אדם' ,וקודשא בריך
הוא וישראל כולא חד כמבואר לקמן .וכד ישראל
אשתלימו בעובדייהו ,כביכול שמא קדישא אשתלים,
כמבואר בזוהר (ויקרא ד ,:כאשר ישראל נשלמים במעשיהם,
(שבת

כביכול גם שמו של הקב"ה נשלם) .וכן מבואר בכמה
מקומות בדברי רז"ל ,כי כל התיקונים שלמעלה כפי
תיקון מעשה האדם הישראלי ,ועל כן כשישראל זוכין
לכל התיקונים המבוארים במאמר זה ,שעל ידי זה
נעשה תמונת א' ואז הם בבחינת 'אדם' ,אז גם למעלה
כביכול נשלמין כל הבחינות הנ"ל ,עד שמגיעים
התיקונים למעלה למעלה כביכול ,עד הכסא ,ואדם
היושב על הכסא.
 .123כתב בלקוטי הלכות (תפילת המנחה ז ,נב) ,וז"ל:
ׁשּובה ֶׁש ַּמּגַ עַ ת עַ ד ּכִ ֵּסא ַהּכָ בֹוד
וְ זֶ ה ְּב ִחינַ ת ַמ ֲעלַ ת ַה ְּת ָ
ימ ָאה (ז ַֹהר
אֹוריְ ָתא ְּדעַ ִּת ָיקא ְס ִת ָ
(יֹומא פוֶׁ ,).ש ִהיא ַ
ָ
ֹלתָך קנבּ .).כִ י ַּדיְ ָקא ֵמ ֲח ַמת ֶׁשּיָ ַרד לִ ְמקֹומֹות נְ מּוכִ ים
ּבְ ַה ֲע ְ
ּומגֻ ָּׁש ִמים וְ כּו' ּכָ ֵאּלֶ ה ,וְ ִה ְתּגַ ֵּבר ְּבכ ַֹח ַה ַּצ ִּדיק לַ ֲעלֹות
ְ
ִמ ָּׁשם ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה ַּדיְ ָקא נַ ֲע ִׂשין ּכֵ לִ ים נִ פְ לָ ִאים לְ ַק ֵּבל
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ש ַעִּ ,כי
יהו ׁ ֻ
ֹשה ִו ֹ
שה יִ חוּד ּ ֵבין מ ׁ ֶ
נַע ׂ ֶ
שהַ ּ ׁ ֶ
שה יִ חוּד ּ ֵבין חַ ּ ָמה לִ לְ בָ נָהֶ ׁ ,
נַע ׂ ֶ
שמֶ ׁש מֵ ִאיר ל ְַּלבָ נָהְ ,ו ֲ
ְו ָאז ֲ
עה).
א
ר
ָ
ת
ְ
ּבַ
א
בָ
(ּבָ
ש ּ ָכתוּב
מו ׁ ֶ
ֹשהְּ ,כ ֹ
ְ ,ו ָדא ְ ּנקֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָהְּ ,ב ִחינַת ִּכ ּ ֵסאְּ ,ב ִחינַת מ ׁ ֶ
ֹשה ִּכ ְפנֵי חַ ּ ָמה'
'פנֵי מ ׁ ֶ
ְּ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר
לאחר שביאר עד עתה את צורת א' ,שישנה י' עליונה שהיא בחינת כתר והיא 'כסא' מלשון כיסוי ,כי היא מוסתרת
ע"י אות ו' ,ותחת האות ו' ישנה י' תחתונה ,שהיא המלכות ,ולכאורה אין הארה מי' העליונה לי' התחתונה ,יבאר
עתה ,שאדרבה דוקא אות ו' היא זו שעושה את היחוד בין שני היודי"ן הללו.

ְו ָאז כשנעשה תיקון אות א' הנ"ל ע"י עבודת התשובה ,ששמע בזיונו והתבייש וזכה לכבוד אלהי"ם ,אזי
שה יִ חוּד ּ ֵבין חַ ּ ָמה לִ לְ בָ נָ ה ,124כי 'חמה' היא משפיעה ,בחינת 'ספירת הכתר' ,125בחינת י' עליונה
נַ ֲע ׂ ֶ
של א' ,ו'לבנה' היא מקבלת ,בחינת 'ספירת המלכות' ,י' התחתונה של א' .וע"י אות ו' שבאות א' נעשה
ֹשה
שה יִ חוּד ּ ֵבין מ ׁ ֶ
שמֶ ׁש מֵ ִאיר ל ְַּלבָ נָ הְ ,127ונַ ֲע ׂ ֶ
שהַ ּ ׁ ֶ
יחוד ביניהם( 126וממפרידה הופכת היא להיות מחברת) ,היינוֶ ׁ ,
ֹשה ִּכ ְפנֵי חַ ּ ָמה ,פני יהושע כפני לבנה' ,כי כשמתייחדות
'פנֵי מ ׁ ֶ
ש ַעִּ ,כי מבואר בגמרא (ב"ב עהְ ּ ).
יהו ׁ ֻ
ִו ֹ
מקורות ועיונים

מּורים יְ כֹולִ ים לְ ַקּבֵ ל
ָהאֹור ַהּנִ פְ לָ אַ ,מה ֶּׁש ֵאין ַצ ִּד ִיקים ּגְ ִ
אֹור ּכָ זֶ הֵ ,מ ֲח ַמת ֶׁש ֵאין לָ ֶהם ּכֵ לִ ים ּכָ ֵאּלּוּ .כִ י ּכָ ל ַמה
יֹותרּ ,כְ ֶׁשּזֹוכִ ין לַ ֲעלֹות ִמ ָּׁשם נִ ְת ַּת ְּקנִ ין ּכֵ לִ ים
ּיֹור ִדין ֵ
ֶּׁש ְ
יֹותר .וְ ַהּכֹל
נֹורא ֵ
יֹותר לְ ַקּבֵ ל אֹור ָח ָדׁש נִ פְ לָ א וְ ָ
נִ פְ לָ ִאים ֵ
ּבְ כ ַֹח ַה ַּצ ִּד ִיקים ַהּגְ דֹולִ ים ֶׁש ֵהם ּבְ ִחינַ ת ּבַ ֲעלֵ י ְּתׁשּובָ ה ּגַ ם
ּנֹור ִאים ֵהם ָּת ִמיד ּבִ בְ ִחינַ ת
ּכֵ ןּ ,כִ י ַה ַּצ ִּד ִיקים ַהּגְ דֹולִ ים ַה ָ
ּבַ ֲעלֵ י ְּתׁשּובָ הַ ,אף עַ ל ּפִ י ֶׁשֹּלא ָט ֲעמּו ׁשּום ַטעַ ם ֵח ְטא
ׁשּובה ְּבכָ ל ּפַ עַ ם
עֹוׂשים ְּת ָ
ַחס וְ ָׁשלֹום ֵמעֹולָ םּ ,כִ י ֵהם ִ
ּתֹורה ְ'ק ָרא ֶאת
עַ ל ַה ָּׂשגָ ָתם ָה ִראׁשֹונָ הּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ּבְ ַה ָ
יֹור ִדים ּבְ כַ ּוָ נָ ה
הֹוׁשעַ ' (לעיל אות ג') .וְ גַ ם עַ ל ּפִ י רֹב ֵהם ְ
יְ ֻ
לִ ְמקֹומֹות נְ מּוכִ ים ְמאֹד ְמאֹד ּבִ ְׁשבִ יל לְ ַה ֲעלֹות ַהּנְ פָ ׁשֹות
ׁשּובהֶׁ ,שּזֶ הּו ְּב ִחינַ ת ַמה ֶּׁש ָא ַמר
ִמ ָּׁשם לְ ַה ֲחזִ ָירם ִּב ְת ָ
מֹוה ַר"ן ִס ָימן קנ"ד)' :וַ ֲאנִ י יָ ַדי ְמלֻ כְ לָ כֹות
(חּיֵ י ֲ
ַא ְדמֹו"ר זַ "ל ַ
ּובכ ַֹח ֵאּלּו
ְּב ָדם וְ כּו' ִּב ְׁש ִביל לְ ַט ֵהר' וְ כּו' ְ(ּב ָרכֹות דְ .).
ֹאחז ָּבם – ֶׁשּיַ ֲעלֶ ה
ַה ַּצ ִּד ִיקים יֵ ׁש ִּת ְקוָ ה לְ כָ ל ִמי ֶׁשּי ַ
ֵמע ֶֹמק יְ ִר ָידתֹו לַ ֲעלִ ּיָ ה ּגְ דֹולָ ה וְ כּו'ּ ,כִ י ֵאּלּו ַה ַּצ ִּד ִיקים
ַהּגְ דֹולִ ים ֵהם עִ ַּקר ַה ַּב ֲעלֵ י ְּתׁשּובָ הּ ,כִ י ַרק ֵהם נִ ְק ָר ִאים
ׁשּובה .וְ כָ ל ִמי
ׁשּובהּ ,כִ י ֵהם ַה ְּבעָ לִ ים ֶׁשל ַה ְּת ָ
ַּב ֲעלֵ י ְּת ָ
ׁשּובה – ָצ ִריְך לְ ַק ֵּבל
רֹוצה לָ ׁשּוב ִּב ְת ָ
ֶׁש ָחס עַ ל ַחּיָ יו וְ ֶ
ֵמ ֶהם.
 .124כתב במי הנחל ,וז"ל :היינו שעל ידי שישראל
ילכו בדרך התורה הזאת ,יזכו שיתמלא פגימת הלבנה,
ויקוים (ישעיה ל ,כו) "וְ ָהיָ ה אֹור ַהּלְ בָ נָ ה ּכְ אֹור ַה ַח ָּמה".
 .125כתב במקור חכמה (עמ' עט) בשם הגרי"מ
שעכטר ,שהגם שבעלמא שמש (החמה) היא בספירת
התפארת ,מ"מ כאן הכוונה ל'כתר' דפרצוף זעיר
אנפין ,וזעיר אנפין בכללותו הוא בחינת שמש,

ועיקר ההשפעה בכל פרצוף ,הוא הכתר שבו ,ולכן
כאן מרמז שהשמש היא 'כתר'.
 .126כן מתבאר בדברי התקוני זוהר (תיקון ה' דף יט,):
לֹוקת ֶׁש ִהיא לְ ֵׁשם ָׁש ַמיִ םְּ ,ד ִאיהּו
וז"ל :וְ ַהאי ִאיהּו ַמ ֲח ֶ
חּודא ּבְ ַת ְרוַ יְ יהּו וכו',
סֹופָ ּה לְ ִה ְת ַקּיֵ יםּ ,ולְ ַאעָ לָ א ְׁשלָ ם וְ יִ ָ
ּבְ גִ ין ְּד ַמיִ ם ַּת ָּת ִאין ִאינּון ּבֹוכִ ין וְ ָא ְמ ִרין ֲאנַ ן ּבַ עְ יָ ין לְ ֶמ ֱהוֵ י
ּובעָ ן לְ ַסלְ ָקא לְ עֵ ילָ אָ .ר ִקיעַ
ֳק ָדם ַמלְ ּכָ א עִ ּלַ ת ָהעִ ּלֹותָ ,
ַאפְ ִריׁש ֵּבינַ יְ יהּו ,עַ ד ְּדעִ ּלַ ת ָהעִ ּלֹות ַׁשּוִ י לֹון ָׁשוִ ין ,י'
ִמ ִּס ְט ָרא ָדא ,וְ י' ִמ ִּס ְט ָרא ָדא ,ו' ּבְ ֶא ְמ ָצעִ ָיתאּ ,כְ גַ וְ ונָ א ָדא
יו''י ְּד ִא ִיהי א ,וְ ִאּלֵ ין ּכֻ ּלְ הּו ְק ֵרבִ ין לְ עִ ּלַ ת ָהעִ ּלֹות ,וְ ָרזָ א
ֹלהי''ם ֶאת ְׁשנֵ י ַה ְּמאֹורֹות
ְד ִמּלָ ה (בראשית א ,טז) "וַ ּיַעַ ׂש ֱא ִ
ַהּגְ דֹולִ ים" ,וְ ִאינּון ָׁשוִ ין (עתה ע"י היחוד)ֲ ,ה ָדא הּוא ִדכְ ִתיב
(ישעיה ל ,כו) "וְ ָהיָ ה אֹור ַהּלְ בָ נָ ה ּכְ אֹור ַה ַח ָּמה"[ .תרגום:
ֹלקת ֶׁש ִהיא לְ ֵׁשם ָׁש ַמיִ םֶׁ ,ש ִהיא סֹופָ ּה לְ ִה ְת ַקּיֵ ם
זֹוהי ַמ ֲח ֶ
וְ ִ
יהם וכו'ִ ,מּׁשּום ֶׁש ַה ַּמיִ ם
ּולְ ַהכְ נִ יס ָׁשלֹום וְ יִ חּוד ִּב ְׁשנֵ ֶ
רֹוצים לִ ְהיֹות לִ פְ נֵ י
אֹומ ִריםָ ,אנּו ִ
ַה ַּת ְחּתֹונִ ים ּבֹוכִ ים וְ ְ
רֹוצים לַ ֲעלֹות לְ ַמעְ לָ הָ .ה ָר ִקיעַ
ַה ֶּמלֶ ְך עִ ּלַ ת ָהעִ ּלֹות ,וְ ִ
אֹותם ָׁשוִ ים ,י'
ַמפְ ִריד ּבֵ ינֵ ֶיהם ,עַ ד ֶׁשעִ ּלַ ת ָהעִ ּלֹות ָׂשם ָ
ִמ ַּצד זֶ ה ,וְ י' ִמ ַּצד זֶ ה ,ו' ּבָ ֶא ְמ ַצעּ ,כְ מֹו זֶ ה :יו''יֶׁ ,ש ִהיא
א .וְ כָ ל ֵאּלּו ְקרֹובִ ים לְ עִ ּלַ ת ָהעִ ּלֹות ,וְ סֹוד ַה ָּדבָ ר "וַ ּיַעַ ׂש
ֹלהי''ם ֶאת ְׁשנֵ י ַה ְּמאֹורֹות ַהּגְ דֹולִ ים" ,וְ ֵהם ָׁשוִ ים .זֶ הּו
ֱא ִ
ֶׁשּכָ תּוב "וְ ָהיָ ה אֹור ַהּלְ ָבנָ ה ּכְ אֹור ַה ַח ָּמה"]( .במי הנחל
ציין לדברי התקוני זוהר הללו).
 .127כמובא בזוהר ויחי (ח"א דף רלח ,).וז"לָּ :דא הּוא
הֹורא ֶאּלָ א ִמ ִּׁש ְמ ָׁשא.
יׁשא לְ עֵ ילָ אְּ ,דלֵ ית לָ ּה נְ ָ
ִס ֲיה ָרא ַק ִּד ָ
דֹוׁשה לְ ַמעְ לָ הֶׁ ,ש ֵאין לָ ּה אֹור
זֹוהי ַהּלְ בָ נָ ה ַה ְּק ָ
[תרגוםִ :
ֶאּלָ א ִמן ַה ֶּׁש ֶמׁש].
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יע ְ ּדמוּת ִּכ ּ ֵסא"ְ .והַ ְ ּנקֻ ָ ּדה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָה ִהיא
שמֶ ׁש נֶגְ ִ ּדי"ְּ ,ב ִחינַת "ו ִּמ ּ ַמ ַעל ָ
או ּ ַכ ּ ׁ ֶ
"ו ִכ ְס ֹ
ְ(ּת ִהּלִ ים פט ,לז) ְ
לָר ִק ַ
ְ
תוך הָ ָאלֶף
ש ְּב ֹ
שה לִ ְבנַת"ּ ָ ,דא לְ בָ נָהְ .והַ ָּוא"ו ׁ ֶ
"ו ַתחַ ת ַרגְ לָיו ְּכ ַמ ֲע ׂ ֵ
ש ַעְּ ,ב ִחינַת לְ בָ נָהְּ ,ב ִחינַת ְ
הו ׁ ֻ
יְ ֹ
ְ
יש ִמ ּת ֹוך הָ אֹהֶ ל".
יָמ ׁ
ש ַע ִּבן נוּן לֹא ִ
יהו ׁ ֻ
"ו ֹ
ש ּ ָכתוּב ְ(ׁשמֹות לג ,יא) ִ
מו ׁ ֶ
יע ,הוּא ְּב ִחינַת הָ אֹהֶ לְּ ,כ ֹ
הוּא הָ ָר ִק ַ
ב)
קד,
ים
ּלִ
ה
ִ
(ּת
ְ
כב)
מ,
ה
יָ
עְ
ׁש
ַ
(יְ
ש ַמיִ ם
"נוטֶ ה ׁ ָ
ֹ
ָשבֶ ת" ,ו ְּכ ִתיב
"וַ ִּי ְמ ּ ָתחֵ ם ּ ָכאֹהֶ ל ל ׁ ָ
ש ּ ָכתוּב
מו ׁ ֶ
יעְּ ,כ ֹ
ְו'אֹהֶ ל' הוּא ָר ִק ַ
יג)
כו,
מֹות
(ׁש
ְ
יעות הָ אֹהֶ ל".
"יְ ִר ֹ
יעה"ְ ,וזֶה
ּ ַכ ְּי ִר ָ
ְ
נָאים,
של ֹׁש ְּת ִ
של ֹׁש ִט ּ ִפיןִּ .כי ְּת ׁשוּבָ ה ָצ ִריך לִ ְה ֹיות ְּב ׁ ָ
ְו ִכ ּ ֵסא הָ ֶעלְ ֹיון ,הַ יְ נ ּו נְ קֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָה נ ְֶחל ֶֶקת לְ ׁ ָ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

הספירות העליונות כתר ומלכות ,שהן בחינת חמה ולבנה ,זהו היחוד בין משה ,בחינת הרב ,הנותן ומשפיע,
ליהושע שהוא בבחינת התלמיד והמקבלְ .ו'פני משה כפני חמה' ָדא – זה ְ ּנקֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָ ה של האל"ף,
כתוּב (תהלים פט,
ש ָּ
מו ׁ ֶ
ֹשה' פני חמה (שמש)ְּ ,כ ֹ
'כ ּ ֵסא' ,והוא ְּב ִחינַ ת 'מ ׁ ֶ
שהיא ְּב ִחינַ ת 'כתר' שהוא בחינת ִּ
או ּ ַכ ּ ׁ ֶ
"ו ִכ ְס ֹ
לז)ְ :
יע אשר על ראשם
שמֶ ׁש נֶגְ ִ ּדי" ,הרי ,ש'כסא' הוא בחינת 'שמש'ְּ ,ב ִחינַ ת" :ו ִּמ ּ ַמ ַעל ל ָָר ִק ַ
אבן ספיר ְ ּדמוּת ִּכ ּ ֵסא" ,הרי ,ש'אבן ספיר' ,בחינת י' עליונה שבאות א' ,הרומז על ה'כתר' הוא בחינת
'כסא' ,והוא בחינת 'משה' ,בחינת 'שמש'ְ .והַ ְ ּנקֻ ָ ּדה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָ ה האות י' התחתונה של האל"ף ,שהיא 'ספירת
ש ַע'ְּ ,ב ִחינַ ת 'לְ בָ נָ ה' ,כי 'פני יהושע כפני לבנה' ,ולכן' ,יהושע' הוא בחינת
הו ׁ ֻ
המלכות' ִהיא בחינת 'יְ ֹ
שה לִ ְבנַ ת" – ָ ּדא 'לְ בָ נָ ה'' ,לבנת' לשון 'לבנה' – ירח ,היינו,
"ו ַתחַ ת ַרגְ לָ יו ְּכ ַמ ֲע ׂ ֵ
'לבנה' ,וזהו ְּב ִחינַ תְ :
'לבנת הספיר' הרומזת על 'ספירת המלכות' ,בחינת 'חיריק' ,היא בחינת 'לבנה' ,והיא הנקודה התחתונה,
היינו ,י' תחתונה של אות א' .128ולמעשה ,עיקר ההתגלות לנו ,היא מהנקודה התחתונה ,בחינת יהושע,
בחינת התלמיד ,שמוריד לנו את האור בצמצום.129
יע ,הוּא ְּב ִחינַ ת הָ אֹהֶ ל העושה את היחוד בין משה ליהושע
ש ְּב ֹ
ְוהַ ָּוא"ו ׁ ֶ
תו ְך הָ ָאלֶף ,שהוּא בחינת הָ ָר ִק ַ
ְ
130
יש ִמ ּת ֹוך הָ אֹהֶ ל" ,
ש ַע ִּבן נוּן לֹא יָ ִמ ׁ
יהו ׁ ֻ
"ו ֹ
ש ּ ָכתוּב (שמות לג ,יא)ִ :
מו ׁ ֶ
(בין י' עליונה לי' תחתונה שבאות א')ְּ ,כ ֹ
'יהושע' ,הוא בחינת הנקודה התחתונה של האל"ף ,קיבל את האור של 'משה' ,בחינת הנקודה העליונה
של האל"ף ,דרך ה'אוהל' ,שזהו הוא"ו שבתוך האל"ף ,המקשר בין בחינת ה'כתר' – י' עליונה ,ל'מלכות' – י'
ש ּ ָכתוּב (ישעיה מ ,כב)" :הנוטה כדוק שמים ,וַ ִּי ְמ ּ ָתחֵ ם ּ ָכאֹהֶ ל
מו ׁ ֶ
יע'ְּ ,כ ֹ
תחתונהְ ,ו'אֹהֶ ל' הוּא בחינת ָ'ר ִק ַ
132
יעה" ,
"נו ֶטה ׁ ָ
שבֶ ת" – 131הרי ,שהשמים – רקיע הם בחינת 'אהל' ,ו ְּכ ִתיב (תהלים קד ,ב)ֹ :
לָ ׁ ָ
ש ַמיִ ם ּ ַכ ְּי ִר ָ
יעות הָ אֹהֶ ל" ,כי האהל עשוי מיריעות ,ואם כן ,השמים
ְויריעה זֶה בחינת 'אוהל' ,דכתיב (שמות כו ,יג)" :יְ ִר ֹ
שהם בחינת יריעה ,הם בחינת 'אהל' ,והם שמייחדים בין החמה ללבנה ,והם בחינת משה ויהושע ,נקודה
עליונה ונקודה תחתונה של האות א'.
ְו ִכ ּ ֵסא הָ ֶעלְ ֹיון ,133הַ יְ נ ּו נְ קֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָ ה של האות א' הנקראת 'כסא' מלשון 'כיסוי' ,כי היא נסתרת ונעלמת,
נ ְֶחל ֶֶקת לְ ׁ ָשל ֹׁש ִט ּ ִפין ,פי' ,באות י' ישנם ג' חלקים :134קוצו של י' (כתר) ,האות י' בעצמה (חכמה) ,העוקץ התחתון
של הי' (בינה) ,135כי בכתר נכללים כל שלוש הראשונות' :כתר ,חכמה ,בינה'ִּ ,136כי היא בחינת 'כתר' ,שהוא
מקורות ועיונים

 .128כתב בלקוטי הלכות (חו"מ ח"א שלוחין ה ,יג),
משה
וז"לּ :כָ ל ַצ ִּדיק ֲא ִמ ִּתי וְ ַתלְ ִמידֹו ,הּוא ְּב ִחינַ ת ׁ ֶ
יהֹוׁשעַ ַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמעְ ִּתי ִמּפִ יו ַה ָ ּקדֹוׁש ,עכ"ל( .וכן הוא
ֻ
וִ
שם באו"ח ח"ב ברכת הפירות ה' ,י"א; ובהלכות שבת ז ,טל;
ובאבן העזר הלכות

אישות ד ,יט) .וכתב על זה בפרפראות

לחכמה (אות ט"ו) ,וז"ל :מה שאמר להר"ר נתן ז"ל
שבכל מקום שמתוועדים יחד רבי ותלמיד הוא בחינת
משה ויהושע ואוהל מועד ,לדעתינו העניה יש בזה
דברים גבוהים ורמים ,כי רמז בזה סוד ההתקשרות
בינו ובין תלמידו הקדוש הר"ר נתן ז"ל ,כי מאמר זה

ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר"ן ו הָ רֹוּת אוֹ ת  ה
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מקורות ועיונים

נאמר סמוך מאוד להתקרבותו אליו ז"ל (בשבת תשובה

תקס"ג ,ור' נתן התקרב בסוף אלול תקס"ב) ומי שבקי קצת
בספריו הקדושים של הר"ר נתן ז"ל ,והכיר אותו
בחייו ושמע דבריו ושיחותיו הקדושים ובקי קצת
בעניניו וסיבותיו אשר עברו עליו ,יבין בלבו ויראה
בעיני שכלו ממש ,כי היה מבחינה זו (של יהושע נקודה
התחתונה) ,כי רוב דבריו המה מהתחזקות בעבודת ה'
לבלי לייאש עצמו שום אדם מישראל ,רק כל אחד
ממקומו ידרוש ויבקש את ה' ,שזה בחינת בקי בשוב
המבואר במאמר הנ"ל ,שזה בחינת נקודה התחתונה
בחינת יהושע.
 .129וכמו שהאריך בזה בלקוטי הלכות (שבת ז ,ד),
וז"לְׁ :שלֵ מּות ַה ְּק ֻד ָּׁשה ֶׁשהּוא ִה ְתּגַ ּלּות ֱאֹלקּותֹו יִ ְתּבָ ַרְך,
יהֹוׁשעַ ֶׁ ,ש ֵהם ְּב ִחינַ ת ָה ַרב
ֻ
מׁשה וִ
ִהיא עַ ל יְ ֵדי ְּב ִחינַ ת ֶ
ּתֹורה ּבָ עֹולָ םֶׁ ,שעַ ל יְ ֵדי
ּדּוׁשי ָ
וְ ַה ַּתלְ ִמיד ֶׁש ְּמ ִא ִירין אֹור ִח ֵ
ּומ ֲחזִ ִירין ֶאת ָהעֹולָ ם
זֶ ה ְמגַ ּלִ ין ֱאֹלקּותֹו לְ כָ ל ָהעֹולָ ם ַ
הֹוׁשעַ ְּ ,ב ִחינַ ת נְ ֻק ָּדה
ׁשּובה ,וְ ָהעִ ָּקרּ ,כְ ֶׁש ְּב ִחינַ ת יְ ֻ
ִּב ְת ָ
ַה ַּת ְחּתֹונָ הְּ ,ב ִחינַ ת לְ ָבנָ ה – ְמ ַק ֵּבל ִמּנְ ֻק ָּדה ָהעֶ לְ יֹונָ ה,
מׁשה ְּבעַ ְצמֹו
מׁשהּ ,פְ נֵ י ַח ָּמהּ .כִ י ִמ ְּב ִחינַ ת ֶ
ִמ ְּב ִחינַ ת ֶ
ֶׁש ִהיא ּבְ ִחינַ ת נְ ֻק ָּדה ָהעֶ לְ יֹונָ ה וְ כּו'ִ ,אי ֶאפְ ָׁשר לְ ָהעֹולָ ם
(מ ְׁשלֵ י
לְ ַקּבֵ ל ִמּג ֶֹדל ֶהעְ לֵ מֹו וְ ַה ְס ָּת ָרתֹוּ ,כִ י הּוא ּבִ בְ ִחינַ ת ִ
ֹלקים ַה ְס ֵּתר ָּד ָבר"ַ ,רק ַה ַּתלְ ִמ ִידים
כה ,ב)ּ" :כְ בֹוד ֱא ִ
הֹוׁשעַ ֲא ֶׁשר ֹלא יָ מּוׁש ִמּתֹוְך ָהא ֶֹהל –
ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים ּבְ ִחינַ ת יְ ֻ
ִקּבְ לּו ִמ ֶּמּנּו ּבִ ְד ָרכִ ים נִ פְ לָ ִאיםּ ,בִ בְ ִחינַ ת ֲ(חגִ יגָ ה יא'ֶ ):אּלָ א
ּומבִ ין ִמ ַּדעְ ּתֹו' וְ כּו'ֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ּבְ ַמ ֲע ֵׂשה
ִאם ּכֵ ן ָהיָ ה ָחכָ ם ֵ
ֶמ ְרּכָ ָבה – ֶׁשהּוא לְ ַת ֵּקן ּכָ ל ַהּנַ "ל ,עַ ד ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לִ ְב ִחינַ ת
ּיֹוׁשב עַ ל ַהּכִ ֵּסא ַה ֻּמזְ ּכָ ר ָׁשםֶׁ ,שּזֶ ה עִ ַּקר ְׁשלֵ מּות
ָא ָדם ַה ֵ
ַמ ֲע ֵׂשה ֶמ ְרּכָ ָבה .וְ עַ ל ּכֵ ן ּכָ ל ִּתּקּון ָהעֹולָ ם ,הּוא עַ ל
הֹוׁשעַ  ,נְ ֻק ָּדה
מׁשה עִ ם ְּב ִחינַ ת יְ ֻ
יְ ֵדי ֶׁש ִּמ ְתיַ ֵחד ְּב ִחינַ ת ֶ
ּמׁשה – ְּב ִחינַ ת ָה ַרב,
ָהעֶ לְ יֹונָ ה עִ ם נְ ֻק ָּדה ַה ַּת ְחּתֹונָ הֶׁ ,ש ֶ
הֹוׁשעַ  ,עַ ד ֶׁשּיּוכַ ל
יָ ִאיר ַה ַּדעַ ת לְ ַה ַּתלְ ִמיד – ְּב ִחינַ ת יְ ֻ
ׁשּובה לְ כָ ל ֶא ָחד
הֹודיעָ ם ַּד ְרכֵ י ַה ְּת ָ
לְ ָה ִאיר ּפְ נֵ י ֵת ֵבל לְ ִ
וְ ֶא ָחד לְ פִ י ְּב ִחינָ תֹו ,עַ ד ֶׁשּכֻ ּלָ ם יָ ׁשּובּו ֶאל ה' וְ יַ ּכִ ירּו
רֹוממּותֹו יִ ְת ָּב ַרְך ,עכ"ל( .וכעין זה גם בהלכות
ּגְ ֻדּלָ תֹו וְ ְ
ברכת הפירות ה ,יז).
 .130כמבואר בזוהר פרשת בחוקותי (ח"ג סוף דף
הֹוׁשעַ ַ ,אנְ ְּת ְּת ֵהא
קיד ,).וז"לָ :א ַמר לֵ יּה (משה) לִ יְ ֻ
קּוד ָׁשא ּבְ ִריְך הּואּ ,ובֵ ין יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ יִ ְׁש ְּת ַאר
ְמ ֵה ְימנָ א ּבֵ ין ְ
נּותא ,וְ נֶ ְח ֵמי ְּב ַמאן יִ ְׁש ְּת ַארַ .מה
ימ ָ
ַמ ְׁשּכֹונָ א ִּב ָידְך ְּב ֵה ְ
הֹוׁשעַ ִּבן נּון נַ עַ ר
ּומ ָׁש ְרתֹו יְ ֻ
ּכְ ִתיב "וְ ָׁשב ֶאל ַה ַּמ ֲחנֶ ה ְ

הֹוׁשעַ ְּ ,בגִ ין
ֹלא יָ ִמיׁש ִמּתֹוְך ָהא ֶֹהל"ַ ,מאי ַט ֲע ָמא לִ יְ ֻ
ְּד ִאיהּו ּכְ ִס ֲיה ָרא לְ גַ ֵּבי ִׁש ְמ ָׁשא ,וְ ִאיהּו ִא ְת ֲחזֵ י לְ נַ ְט ָרא
ַמ ְׁשּכֹונָ א .וְ עַ ל ָּדאֹ" ,לא יָ ִמיׁש ִמּתֹוְך ָהא ֶֹהל"[ .תרגום:
יהֹוׁשעַ ַ ,א ָּתה ִּת ְהיֶ ה ַהּנֶ ֱא ָמן ּבֵ ין ַה ָּקּבָ "ה ּובֵ ין
ֻ
ָא ַמר לֹו לִ
יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ יִ ָּׁש ֵאר ַה ַּמ ְׁשּכֹון ְּביָ ֶדָך ְּבנֶ ֱא ָמנּות ,וְ נִ ְר ֶאה ֵא ֶצל
ּומ ָׁש ְרתֹו
ִמי יִ ָּׁש ֵארַ .מה ּכָ תּוב? "וְ ָׁשב ֶאל ַה ַּמ ֲחנֶ ה ְ
הֹוׁשעַ ּבִ ן נּון נַ עַ ר ֹלא יָ ִמיׁש ִמּתֹוְך ָהא ֶֹהל"ָ ,מה ַה ַּטעַ ם
יְ ֻ
יהֹוׁשעַ ? ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ּכַ ּלְ ָבנָ ה לְ גַ ֵּבי ַה ֶּׁש ֶמׁש ,וְ הּוא
ֻ
לִ
ָראּוי לִ ְׁשמֹר ֶאת ַה ַּמ ְׁשּכֹון ,וְ עַ ל זֶ ה ֹלא יָ ִמיׁש ִמּתֹוְך
ָהא ֶֹהל].
 .131פשט הכתוב פירש במצודת דוד :הקב"ה פרׂש
את השמים כאוהל ,להיות מוכנים שישבו תחתיהם.
 .132הטעם שהביא עוד פסוק ,ביאר במי הנחל וז"ל:
עיין בתיקונים בהקדמה (דף ז ).שמביא הפסוק (יחזקאל
יהם
אׁש ֶ
ּנֹורא נָ טּוי עַ ל ָר ֵ
א ,כב) ָ"ר ִקיעַ ּכְ עֵ ין ַה ֶּק ַרח ַה ָ
"נֹוטה ָׁש ַמיִ ם
ִמלְ ָמעְ לָ ה" ,דעליה איתמר (תהלים קד ,ב) ֶ
ּכַ יְ ִריעָ ה" כגוונא דא (אות ו') באמצע א' .ועל כן מלבד
הראיה שמביא שאוהל הוא רקיע ,מפסוק (ישעיה מ,
כב) "וַ ּיִ ְמ ָּת ֵחם ּכָ א ֶֹהל לָ ָׁש ֶבת" ,מביא הראיה מהפסוק
"נֹוטה ָׁש ַמיִ ם ּכַ יְ ִריעָ ה" ,כי זה הפסוק קאי על הרקיע
ֶ
הזה שבהמרכבה שראה יחזקאל ,כמבואר בתיקונים.
ועל כן ראה אז (יחזקאל א ,יד) "וְ ַה ַחּיֹות ָרצֹוא וָ ׁשֹוב",
כי הרקיע והדמות כסא והדמות כמראה אדם ,הכל
כלול בדרכי התשובה שהם בחינת 'בקי ברצוא בקי
בשוב'.
 .133הדגיש 'כסא העליון' ,כי מדבר על הנקודה
העליונה של הא' ,אבל באמת ,כל האות א' בכללותה
היא בחינת 'כסא'.
 .134כמבואר בתקוני זוהר (תיקון ס"ט דף קי ,).וז"ל:
ּמֹוחא
ְּתלַ ת ִטּפִ ין עִ ּלָ ִאין ְּד ִאינּון ֶסגֹולְ ָּת''אְ ,ד ִאזְ ְּד ִריקּו ִמ ָ
קֹוצא ִדילָ ּה לְ ַת ָּתא,
קֹוצא ְד ָאת י' לְ עֵ ילָ א וְ ָ
ְס ִת ָימאִ ,אינּון ָ
מֹוחא ְד ִאזְ ְּד ִריקּו ְּתלַ ת ִטיּפִ ין ִאּלֵ ין
וְ גַ ו ּבְ ֶא ְמ ָצעִ ָיתא ִדילָ ּהָ ,
ִמינָ ּהִ ,א ִיהי י' ,וְ ָדא י' ְּד ִא ִיהי לְ עֵ ילָ א ֵמ ָאת א'[ .תרגום:
ֹל� ִטּפֹות עֶ לְ יֹונֹות ֶׁש ֵהן ֶסגֹולְ ָּת''אֶׁ ,שּנִ זְ ְרקּו ֵמ ַהּמ ַֹח
ָׁש ׁש
ַהּנִ ְס ָּתרֵ ,הן ַהּקֹוץ ֶׁשל ָהאֹות י' לְ ַמעְ לָ ה ,וְ ַהּקֹוץ ֶׁשּלָ ּה
ֹל� ַה ִּטּפֹות
לְ ַמ ָּטה ,וְ ַהּגַ ו ּבְ ֶא ְמ ָצעִ ָיתּהַ ,הּמ ַֹח ֶׁשּנִ זְ ְרקּו ְׁש ׁש
ַהּלָ לּו ִמ ֶּמּנּו ,הּוא י' ,וְ זֹו י' ֶׁש ִהיא ֵמעַ ל לָ אֹות א'].
 .135הגם שבינה היא אות ה' ראשונה שבשם הוי"ה,
מ"מ היא כבר נרמזת באות י' ,בבחינת 'הבן בחכמה'
(ספר יצירה) ,כי כל ספירה יוצאת מהספירה שמעליה,
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ינות
של ֹׁש ְּב ִח ֹ
שב"ְ .ו ֵאלּ ּו הַ ּ ׁ ָ
יָבין וָ ׁ ָ
בו ִ
"פן יִ ְר ֶאה ְב ֵעינָיו ,ו ְּב ָאזְ נָיו יִ ְׁש ָמע ,וּלְ בָ ֹ
ש ּ ָכתוּב (יְ ַׁשעְ יָ ה ו ,י) ּ ֶ
מו ׁ ֶ
ְּכ ֹ
ֹשה ִּכ ְפנֵי חַ ּ ָמה'.
'פנֵי מ ׁ ֶ
הֵ ם נְ קֻ ַ ּדת סֶ גּ ֹו"ל'ְ ,וסֶ גּ ֹול ָ ּדא חַ ּ ָמה' ִ(ּתּקּונִ ים ּבְ ַה ְק ָּד ָמה ז ,):הַ יְ נ ּו ּ ְ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

בחינת תשובה ,והכתר רוכב על חכמה ובינה ,137נמצא ,שכל ג' ספירות אלו הן בחינת תשובה ,כי ְּת ׁשוּבָ ה
צָ ִר ְ
"פן יִ ְר ֶאה ְב ֵעינָ יו (חכמה) ,ו ְּב ָאזְ נָ יו יִ ְׁש ָמע (כתר),
ש ּ ָכתוּב (ישעיה ו ,י)ֶ ּ :
מו ׁ ֶ
של ֹׁש ְּתנָ ִאיםְּ ,כ ֹ
יך לִ ְה ֹיות ְּב ׁ ָ
שב" ,פי' ,התשובה נעשית ,ע"י שרואה בעיניו גודל החטא ,ושומע באוזנים לקול
בו יָ ִבין (בינה) 138וָ ׁ ָ
וּלְ בָ ֹ
המוכיחים ,ונותן לבו להבין את מה שראה ושמע ,ועי"ז עושה תשובה .נמצא ,שהעינים והאוזנים והלב הם
ינות הֵ ם בחינת נְ קֻ ַ ּדת סֶ גּ ֹו"ל שמורכבת
של ֹׁש ְּב ִח ֹ
תנאים לתשובה ,שרק על ידם נעשית התשובהְ .ו ֵאלּ ּו הַ ּ ׁ ָ
משלוש נקודות ,ושלוש נקודות אלו רומזות לשלושת הספירות :כתר ,חכמה ובינהְ ,ו'סֶ גּ ֹול' ָ ּדא – הוא בחינת
ֹשה ִּכ ְפנֵי חַ ּ ָמה" ,כי הנקודה העליונה של האל"ף ,שהיא
"פנֵי מ ׁ ֶ
'חַ ּ ָמה' (תיקוני זוהר בהקדמה דף ז ,139):הַ יְ נ ּו ּ ְ
בחינת 'כתר' ובחינת 'תשובה' ,והיא בחינת 'משה' ,ו'משה' הוא בחינת 'חמה' ,ו'חמה' היא בחינת 'סגול' ,ו'סגול'
הוא שלוש נקודות ,בחינת 'תשובה' ,שיש בה שלושה תנאים .נמצא ,שהנקודה העליונה של האל"ף רומזת
ל'כתר' ל'תשובה' ל'משה' ל'חמה' ול'סגול' ,שכולל את כל הג' ספירות :כתר ,חכמה ובינה .140ולמעשה ,הכוונה
היא ,שכאשר עושה תשובה ,צריך לעשות אותה עם העינים ,האוזנים והלב.141
מקורות ועיונים

ולכן היא גם נרמזת בה

(וכמו שמצינו שבאות ה' ראשונה,

רגל הה' היא בצורת ו' ,לרמוז על ו' ספירות ,ופסיעה לבר לרמוז

על המלכות).
 .136כמבואר בלקוטי הלכות (שבת ז ,כג) ,וז"ל:
ֹל� נְ ֻקּדֹותּ ,כִ י ָׁשלׁש
ְּב ִחינַ ת נְ ֻק ַּדת ֶסגֹול ֶׁשּכָ לּול ִמ ָּׁש ׁש
ִראׁשֹונֹות (כתר ,חכמה ובינה) ֲחׁשּובֹות ּכְ ַא ַחת ,וְ כֻ ּלָ ם
יהם נֶ ֱא ַמר
ּכְ לּולִ ים ּבִ בְ ִחינַ ת ּכֶ ֶתר ַמ ֲא ַמר ָסתּוםּ ,כִ י ֲעלֵ ֶ
(חגִ יגָ ה יגּ' :).בַ ֻּמפְ לָ א ִמ ְּמָך ַאל ִּת ְדרׁש'ּ ,כַ ּמּובָ א (ז ַֹהר יִ ְתרֹו
ֲ
כב ).עַ ל ּפָ סּוק ְ(ּד ָב ִרים ד ,לב)ּ" :ולְ ִמ ְק ֵצה ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ עַ ד
'ׁש ְבעַ ת
ׁשֹואל'ֶׁ ,ש ֵהם ְּב ִחינַ ת ִ
ְק ֵצה ַה ָּׁש ַמיִ ם" – ַ'א ָּתה ֵ
יְ ֵמי ַה ִּבנְ יָ ן' וְ כּו'( .פי' ,המקום שאתה שואל ודורש ,הוא רק
מחסד עד מלכות ,שהם שבע ספירות תחתונות ,אבל כל שלושת
הספירות הראשונות הן חשובות כאחת ,ואין לשאול ולחקור בהן,

כי אין חוקרים בכבוד אלהי"ם) .וכמבואר ענין זה בזוהר
פקודי (ח"ב דף רלב.).
 .137כמבואר בתקוני זוהר הנ"ל (בהקדמה דף ז,).
קּודה ָדא (הי' העליונה של אות א') הּוא ּכְ גֹון חֹלֵ ''ם
וז"ל :נְ ָ
לְ עֵ ילָ א – ּכֶ ֶתר עֶ לְ יֹוןְּ ,ד ָרכִ יב עַ ל י''ה ְּד ִאינּון (ספירות)
ּובינָ ה ּכְ ֻח ְׁש ַּבן 'חֹלֵ ם' (שעולה  78כמנין ג' הויות,
ָחכְ ָמה ִ
שהן רומזות על ג' הספירות כתר ,חכמה ובינה').
 .138ע' בפרפראות לחכמה לקמן (תורה ז' אות ז'),
שביאר כיצד נרמזים המוחין חב"ד בג' בחינות
אלו .וסיים שם :ויש גם לפרש באופנים אחרים,

והכל הולך אל מקום אחד ,ע"ש .וכאן מבואר שהם
כתר חכמה ובינה ,ולפי זה צריך לבאר "ּפֶ ן יִ ְר ֶאה
ְבעֵ ינָ יו" – כנגד ספירת החכמה ,כי העינים על שם
"ּוב ָאזְ נָ יו יִ ְׁש ָמע" – כנגד הכתר (ראה בקהלת
החכמהְ ,
יעקב ערך אז ,שאוזן בחינת כתר וכו')ּ" ,ולְ בָ בֹו יָ בִ ין" – כנגד
הבינה 'בינא לבא'.
 .139לשון התקונים'ֶ :סגֹול' (במספר קטן) ַח"י ֻח ְׁשּבָ נֵ יּה
קּודין י' י' י'ִ ,איהּו 'חם' (תוסיף על המספר
וכו'ְּ ,ותלַ ת נְ ִ
קטן של סגול שעולה  18עוד שלושים ,שהם הג' נקודות שבסגול,

שהן כעין ג' יודי"ן ,הרי זה עולה  48כמנין 'חם') ,וְ ַא ְרּבַ ע ַא ְתוָ ון
ִמן ֶסגֹו''ל (בתיבת סגול ישנן ד' אותיות) ִאיהּו חמ''ד (כמנין
 ,)52וְ ֵת ָיבה (היינו ,תוסיף את הכולל ,עולה ָ ,)53הא ִאינּון
ַ'ח ָּמה' (שעולה ג"כ ּ' ,)53פְ נֵ י מ ׁש ֶֹ�ה ּכִ ּפְ נֵ י ַח ָּמה'.
 .140ובזה נשלמו עשר הספירות בא' הזו ,כי י'
עליונה היא ג' ספירות 'כתר חכמה ובינה' ,ו' אמצעית
היא שש ספירות 'חסד ,גבורה ,תפארת ,נצח ,הוד,
יסוד' ,וי' אחרונה למטה ,היא ספירת המלכות .והן
כנגד עשרה פעמים 'מראה' ,שישנן ב'מרכבת יחזקאל'.
 .141כן ביאר בקיצור לקוטי מוהר"ן (אות י') ענין
ֹל�ה
ׁשּובה ְצ ִריכָ ה לִ ְהיֹות ִּב ְׁש ׁש ָ
זה למעשה ,וז"לַ :ה ְּת ָ
ּוב ָאזְ נָ יו יִ ְׁש ַמעּ ,ולְ ָבבֹו יָ ִבין,
ְּתנָ ִאיםֶׁ :שּיִ ְר ֶאה ְּבעֵ ינָ יוְ ,
וָ ָׁשב( ,ע"פ ישעיה ו ,י)ּ .כִ י ָצ ִריְך ָה ָא ָדם לָ ׂשּום עֵ ינֹו וְ לִ ּבֹו
יטב עַ ל ְּד ָרכָ יו ּולְ ִה ְס ַּתּכֵ ל עַ ל ַּתכְ לִ יתֹו ַהּנִ ְצ ִחיּ ,ולְ יַ ֵּׁשב
ֵה ֵ
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ימנָ א חַ ָ ּדא הֲוָ ה ַאזְ לִ ינָן ְּב ַמ ְד ּ ָב ָרא ,וַ חֲזִ ינָן הַ נֵי ַא ָּוזֵי
ּשָ :א ַמר ַר ּ ָבה ּ ַבר ּ ַבר חָ נָ ה ,זִ ְ
ו ְוזֶה ּ ֵפרו ׁ
ש ְמ ּנַיְ הוְּ ,ו ָקא נַ גְ ֵ ּדי נַ ֲחלֵי ְ ּד ַמ ְׁשחָ א ִמ ּתו ַּתיְ הוְּ .ו ַא ּ ִמינָ א לְ הוִּ :אית לִ י ִמ ּנַיְ כ ּו
יטין ַּג ְדפַ יְ ה ּו ִמ ּ ׁ ַ
ִ ּד ְׁש ִמ ִ
יה ְ ּד ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָר,
ח ּול ָָקא לְ ַעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי? חַ ָ ּדא ַ ּדלְ יָ א לִ י ַא ְט ָמאְ ,וחַ ָ ּדא ַ ּדלְ יָ א לִ י ַּג ְדפָ אִּ .כי אֲ ָת ִאי לְ ַק ּ ֵמ ּ
ָא ַמר לִ יֲ :ע ִת ִידין יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ּ ֵתן ֲעלֵיהֶ ם ֶאת הַ ִ ּדיןּ( :בָ בָ א ּבַ ְת ָרא עג.):
יה לִ י הַ ּ ָכנָ ףֶ ,רמֶ ז  -זֶה ּו חֶ לְ ְק ָך ל ֶָע ִתיד לָבוֹ א:
ש ּלָהֶ ם מֵ רֹב ׁשו ָּמן :דַּ לְ יָ א לִ י ַּג ְדפָ אִ ,הגְ ִ ּב ּ ַ
יטין ַּג ְדפַ יְ הוּ ,נָ ְפל ּו נוֹ צָ ה ׁ ֶ
ַר ְׁש ּ ַב"ם :דִּ ְׁש ִמ ִ
ֵש לָהֶ ם צַ ַער ַּב ֲעלֵי חַ ִּיים ,לְ אוֹ ָתן אַ ָ ּוזִ ין ,מֵ ח ֲַמת ׁשו ָּמנָ ן:
אתם ִמ ְת ַע ּ ֵכב ָמ ִׁשיחַ  ,וְ י ׁ
ש ַּבחַ ּ ָט ָ
לִ ּ ֵתן עֲ לֵיהֶ ם ֶאת הַ דִּ יןֶ ׁ ,

ּש
מו ּ ַכ ּ ִמ ְד ּ ָבר לָדו ׁ
ש ָא ָדם מֵ ִׂשים ַע ְצ ֹ
של ֲענָוָ הֶ ׁ ,
שהָ ל ְַך ַל ֲחקֹר ּ ַב ּ ִמ ָ ּדה הַ ּט ֹובָ ה ׁ ֶ
ֶׁ

(עיין עירובין נד).

שהַ ּכֹל ָ ּד ִׁשין
ֶׁ

עוֹ טֶ ה אוֹ ר
כעת ילביש את ההשגות ,שנתחדשו בתורה דידן ,במאמרו של רבה בר בר חנה.

ימנָ א חַ ָ ּדא הֲוָ ה ַאזְ לִ ינָ ן ְּב ַמ ְד ְּב ָרא –
ּש הגמרא (בבא בתרא דף עגָ :):א ַמר ַר ּ ָבה ּ ַבר ּ ַבר חָ נָ ה :זִ ְ
וְ .וזֶה ּ ֵפרו ׁ
ש ְמ ַּניְ ה ּו – וראינו אווזים
יטן ַּג ְדפַ יְ ה ּו ִמ ּ ׁ ָ
פעם אחת ,היינו הולכים במדבר ,וַ חֲזִ ינָ ן הַ ֵני ַא ָּוזֵי ִ ּד ְׁש ִמ ָ
שנוצותיהם נפלו מרוב שומןְ ,ו ָקא נַ גְ ֵ ּדי נַ ֲחלֵי ְ ּד ִמ ְׁשחָ א ִמ ּתו ַּתיְ ה ּו – ונמשכו נחלי שמן מתחתיהם.
ְו ַא ּ ִמינָ א לְ הוִּ :אית לִ י ִמ ַּניְ כ ּו חוּלָ ָקא לְ ַעלְ ָמא ְ ּד ָא ִתי – ואמרתי להם ,האם יש לי מכם חלק לעולם
הבא .חַ ָ ּדא ַ ּדלְ יָ א לִ י ַא ְט ָמאְ ,וחַ ָ ּדא ַ ּדלְ יָ א לִ י ַּג ְדפָ א – אחד הרים ירך (רגלו) לעברי ,ואחד הרים לעברי
יה ְ ּד ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָר – כשבאתי לפני רבי אלעזרָ ,143א ַמר לִ יֲ :ע ִת ִידין יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ּ ֵתן
כנףִּ .142כי אֲ ָת ִאי לְ ַק ּ ֵמ ּ
ֲעלֵיהֶ ם ֶאת הַ ִ ּדין – על צער אווזים אלו .ופירש רשב"ם ,שיתנו ישראל עליהם את הדין שמחמת חטאיהם
מתעכב המשיח ,ומתעכבת שחיטת האווזים הללו ,שתהיה אז כדי לתת שכר לישראל ,ומחמת העיכוב הזה
יש צער בעלי חיים לאותם האווזים מחמת שומנם.
145
144
ּ ַב ִּמ ָ ּדה הַ ּט ֹובָ ה ׁ ֶ
ֲקור
שהָ ל ְַך רבה בר בר חנה ַלח ֹ
'היינו הולכים במדבר' ,פירושוֶ ׁ :
של ֲענָ וָ ה הנקראת
שהַ ּכֹל ָ ּד ִׁשין ָעלָ יו (עירובין נד ,146).עד שכל אדם אפילו
ּשֶ ׁ ,
מו ּ ַכ ּ ִמ ְד ּ ָבר לָ דו ׁ
ש ָא ָדם מֵ ִׂשים ַע ְצ ֹ
'מדבר'ֶ ׁ ,
מקורות ועיונים

ּבֹותינּו
ֶאת עַ ְצמֹו ֵה ֵיטב ֵה ֵיטב ,וְ לִ ְׁשמֹעַ ֵה ֵיטב ּכָ ל ִּדבְ ֵרי ַר ֵ
דֹוׁשים ,וְ ָאז יִ זְ ּכֶ ה לִ ְתׁשּובָ ה ּבֶ ֱא ֶמת.
ַה ְּק ִ
 .142פירש רשב"ם ,שרמזו לו שזהו חלקו לעתיד
לבוא.
  .143שהיה מרבותיו של רבה בר בר חנה ,ע' מועד
קטן (דף יד.).
 .144לכאורה תיבת 'לחקור' צריכה ביאור ,כי היה
לו לומר ,שהלך לעבוד ולהשיג מדרגת הענוה (או
כעין זה) .ונראה ,דבתחילת תורה זו הביא רבינו את
הפסוק (משלי כה ,ב) "ּוכְ בֹד ְמלָ כִ ים ֲחקֹר ָּדבָ ר" ,שהכל
חוקרים על כבודם מי הוא זה ואיזהו שחולקים לו
כבוד זה וחולקים עליו .נמצא ,שכדי להגיע למידת
ענוה ,צריך לחקור על כבוד מלכים ,ולראות שאינו
כבוד כלל ולמאוס בו ,ולכן נקט תיבת 'לחקור'.
 .145כי כדי שיוכל לעשות את עיקר התשובה,
שנתבאר לעיל (באות ב') ,שהוא ע"י ששומע בזיונו

ודומם ושותק ,צריך הוא למידת הענוה ,וכמו שכתב
בראשית חכמה (שער הענוה פרק ג') וז"ל :וישמח כאשר
יחרפוהו ויבזוהו ,שידע שהקב"ה אוהבו בשלוח לו
ייסורין קלים כאלו כדי לטהר עונותיו( ,ואותו המחרפו,
עוונו ישא ,כי הוא 'רצועה בישא' להלקות לזה) .וראוי שיתפלל
להקב"ה בכל תפילותיו שחרית מנחה ערבית ,שיזכהו
הקב"ה למדת הענוה וההכנעה ,שיהיה שמח ביסורין
אלו אם יבזוהו ויכעיסוהו.
  .146שם בגמ' מובא :אמר רב מתנה מאי דכתיב
"ּומ ִּמ ְדּבָ ר ַמ ָּתנָ ה" ,אם משים אדם עצמו
(במדבר כא ,יח) ִ
כמדבר זה שהכל דשין בו ,תלמודו מתקיים בידו.
ופירש"י :שהכל דשין אותו – שאין לו גסות[ .ויובן
עם מה שכתב בילקוט חדש (ערך תורה אות י"ב) ,וז"ל:
פירוש ,שאינו מונע מללמוד תורה לכל אדם ,עכ"ל.
וזהו ,שהכל דשין בו ,כי דישה היא הוצאת הגרעין,
וכן כאן כולם דשין בו ומוציאים ממנו תורה ,שאין לו
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רו ֶאה
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ְ(ּב ָרכֹות נז' ).הָ ֹ
ש ָא ְמר ּו חֲכָ מֵ ינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
ָעלָ יוְ .ו ָר ָאה חֲכָ ִמיםְ ,וזֶה ְּב ִחינַ ת ַא ָּוזֵיְּ ,כ ֹ
צות ,זֶה ְּב ִחינַת ַמ ֲחל ֶֹקת
יטן ַּג ְדפַ יְ ה ּו ֵ ּ -פ ֵר ׁש ַ(ר ִׁש"י) ַ[ר ׁ ְש ַּב"ם]ֹ :נו ֹ
ֲלום יְ צַ ּ ֶפה לְ חָ ְכ ָמה'ּ ִ .ד ְׁש ִמ ָ
ַא ָּוז ּ ַבח ֹ
יחין ַעל ַמ ֲחל ֶֹקת ו ִּבזְ ֹיו ֹנות
ש ֵאין ַמ ְׁש ִ ּג ִ
נָשים" ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
"כי יִ ּנָצ ּו אֲ ִׁ
ש ּ ָכתוּב ְ(ּדבָ ִרים כה ,יא) ִּ
מו ׁ ֶ
ו ִּבזְ ֹיו ֹנותְּ ,כ ֹ
מיםִ ּ ,כי ָ(אבֹות ג ,יג)
יקה נִ ְק ָר ִאים חֲכָ ִ
שם הַ ּ ְׁש ִת ָ
יביםְ .ו ַעל ׁ ֵ
או ָתןְ ,ו ׁש ֹו ְמ ִעים חֶ ְר ּ ָפ ָתן ְו ֵאינָ ם ְמ ִׁש ִ
ש ְּמבַ ִּזין ֹ
ֶׁ
כתוּב ְ(ּד ָב ִרים
ש ָּ
מו ׁ ֶ
יקה'ּ[ :כִ י ַה ְּׁש ִת ָיקה ִהיא ּבְ ִחינַ ת ּכֶ ֶתר*]ְ .וזֶה לְ ׁש ֹון ִ ּד ְׁש ִמ ָטןְּ ,כ ֹ
'סיָ ג לַחָ ְכ ָמה ְׁ -ש ִת ָ
ְ
שלּ ֹא יִ ְת ּ ַבע ֶעלְ ּב ֹו ֹנו.
דו" ,הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
שה יָ ֹ
מוט ּ ָכל ּ ַב ַעל ַמ ּ ׁ ֶ
"ש ֹ
טו ,ב) ׁ ָ
'סיָ ג' דַּ יְ ָקא ,זֶה
יקה'ְ .
'סיָ ג לַחָ ְכ ָמה ְׁש ִת ָ
ש ִהיא ְּב ִחינַ ת ּ ֶכ ֶתרַ ּ ,כ ַּנ"לְ .וזֶה ְּב ִחינַ תְ :
יקה ֹזו ִכין לִ ְת ׁשוּבָ הֶ ׁ ,
*[כי עַ ל יְ ֵדי הַ ּ ְׁש ִת ָ
ִּ
שהוּא ְּב ִחינַ ת
עֲטיר ֶאת הַ חָ ְכ ָמהְ .וזֶה הַ ּ ֶכ ֶתרֶ ׁ ,
ש ּ ְמסַ ּ ֵבב ו ַּמ ְכ ִּתיר ו ַּמ ִ
שהוּא ְּב ִחינַ ת ְסיָ ג ְוגָ ֵדר סָ ִביב סָ ִביבֶ ׁ ,
ְּב ִחינַ ת ּ ֶכ ֶתרֶ ׁ ,
יקה'ַ ּ ,כ ַּנ"ל].
'סיָ ג לַחָ ְכ ָמה ְׁש ִת ָ
יקהַ ּ ,כ ַּנ"לְ .וזֶה ּו ְ
שה מֵ הַ ּ ְׁש ִת ָ
ְסיָ ג ,נַ עֲ ׂ ֶ

עוֹ טֶ ה אוֹ ר
147

קטן שמבזהו ומחרפו ,שותק לו ואינו משיבו ,כמדבר שהכל דורכים עליוְ .ו ָר ָאה חֲכָ ִמים ְ ,וזֶה ְּב ִחינַ ת
ֲלום ,יְ צַ ּ ֶפה לְ חָ ְכ ָמה'.148
רו ֶאה ַא ָּוז ּ ַבח ֹ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (ברכות נז' :).הָ ֹ
ש ָא ְמר ּו חֲכָ מֵ ינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
'א ָּוזֵי'ְּ ,כ ֹ
ַ
ֲלו ֶקת
צות' .זֶה ְּב ִחינַ ת ַמח ֹ
'נו ֹ
[ר ְׁש ּ ַב"ם]' :גדפייהו' הם ֹ
יטן ַּג ְדפַ יְ הוּ' (שנפלו נוצותיהן)ֵ ּ ,פ ֵר ׁש ַ(ר ִׁש"י) ַ
'ד ְׁש ִמ ָ
ִּ
149
ש ֵאין
"כי יִ ָּנצ ּו אֲ נָ ִׁשים" – 'כי יריבו אנשים'' ,דשמיטן'  -הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
ש ּ ָכתוּב (דברים כה ,יא)ִּ :
מו ׁ ֶ
נות ְּ ,כ ֹ
ו ִּבזְ ֹיו ֹ
151
150
שם
יבים ְ .ו ַעל ׁ ֵ
או ָתן ְ ,ו ׁש ֹו ְמ ִעים חֶ ְר ּ ָפ ָתן ְו ֵאינָ ם ְמ ִׁש ִ
ש ּ ְמבַ ִּזין ֹ
נות ׁ ֶ
ֲלו ֶקת ו ִּבזְ ֹיו ֹ
יחין ַעל ַמח ֹ
ַמ ְׁש ִ ּג ִ
יקה' ,השתיקה היא גדר
'סיָ ג לַחָ ְכ ָמה – ְׁש ִת ָ
יקה נִ ְק ָר ִאים חֲכָ ִמיםִּ ,כי אמרו במשנה (אבות ג ,יג) ְ
הַ ּ ְׁש ִת ָ
153
152
'כ ֶתר' ]( ,ומבאר ר' נתן וז"לִּ :כי ַעל
ינות ּ ֶ
יקה ִהיא ְּב ִח ֹ
[כי הַ ּ ְׁש ִת ָ
לחכמה ,כי ע"י שתיקה זוכה לחכמה ִּ .
תר' (בחינת 'המתן' ,ע"ש,
'כ ֶ
ש ִהיא (התשובה) ְּב ִחינַ ת ּ ֶ
יקה למחרף ומבזה ֹזו ִכין לִ ְת ׁשוּבָ ה (כדלעיל אות ב')ֶ ׁ ,
יְ ֵדי הַ ּ ְׁש ִת ָ
'סיָ ג לַחָ ְכ ָמה
שבעל התשובה הבא להיטהר ,צריך להמתין עד שיסייעו לו)ַ ּ ,כ ַּנ"לְ .וזֶה שהשתיקה היא 'כתר' ,זהו ְּב ִחינַ תְ :
ש ְּמסַ ּ ֵבב ו ַּמ ְכ ִּתיר
שהוּא ְּב ִחינַ ת ְסיָ ג ְוגָ ֵדר סָ ִביב סָ ִביבֶ ׁ ,
'כ ֶתר'ֶ ׁ ,
'סיָ ג' ַ ּדיְ ָקא ,זֶה ְּב ִחינַ ת ּ ֶ
יקה' – ְ
ְׁש ִת ָ
154
ו ַּמ ֲע ִטיר ֶאת הַ חָ ְכ ָמה  ,כי ספירת ה'כתר' היא למעלה מספירת ה'חכמה' ,והיא מסבבת ומקיפה את
'סיָ ג לַחָ ְכ ָמה
יקה ּ ַכ ַּנ"לְ .וזֶה ּו ְ
שה מֵ הַ ּ ְׁש ִת ָ
'סיָ ג' ,נַ ֲע ׂ ֶ
שהוּא ְּב ִחינַ ת ְ
ספירת ה'חכמה' כעטרהְ ,וזֶה הַ ּ ֶכ ֶתר ׁ ֶ
יקה' ּ ַכ ַּנ"ל ,155דהיינו ,הכתר שהוא 'סייג לחכמה' ,נעשה על ידי 'שתיקה' ,ולכן אלו ששותקים על בזיונם
ְׁש ִת ָ
מוט ּ ָכל
"ש ֹ
ש ּ ָכתוּב (דברים טו ,ב)ָ ׁ :
מו ׁ ֶ
יטן'ְּ ,כ ֹ
'ד ְׁש ִמ ּ ָ
וזוכים לבחינת 'כתר' ,זוכים גם כן לחכמה)ְ .וזֶה לְ ׁש ֹון ִ ּ
דו" ,בשנת השמיטה צריך המלוה לשמוט ולעזוב את החוב ולא לתבוע אותו ,וכן כאן 'דשמיטן'
שה יָ ֹ
ּ ַב ַעל ַמ ּ ׁ ֵ
נו.
שלּ ֹא יִ ְת ּ ַבע ֶעלְ ּב ֹו ֹ
הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
מקורות ועיונים

גאוה ללמד רק את מי שחשוב וכו' ,אלא מטריח עצמו
ללמוד לכל אדם]( .וע"ע לקמן ריש תורה רע"ז).
 .147רבה הלך לחקור במידת הענוה ,ומצא חכמים,
ולקמן יתבאר שהם היו חכמים ענוים .כי באמת זהו
עיקר הגדולה שהחכם יהיה עניו ,אבל מי שאינו חכם
ואין בו מעלות ,אין לו שבח כל כך שהוא עניו ,כי
במה יתגאה .ובפרט לפי המבואר לקמן (תורה קצ"ז),
שעיקר מעלת הענוה היא רק אם יש בה חכמה ,וז"ל:
ּפְ גַ ם לְ ׁשֹון ָה ָרע ַמפְ ִריד ּבֵ ין ֲענָ וָ ה לְ ָחכְ ָמה ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה
נִ פְ ּגָ ם ָה ֲענָ וָ ה וְ ִאי ֶאפְ ָׁשר לִ ְהיֹות עָ נָ ו .וַ ֲאפִ ּלּו ִאם יִ ְהיֶ ה

עָ נָ ו ,הּוא ְּבֹלא ָחכְ ָמה .וְ זֶ ה יָ דּועַ ֶׁש ֲענָ וָ ה ְּבֹלא ָחכְ ָמה,
ֵאינָ ּה ּכְ לּוםּ .כִ י ְּבוַ ַּדאי ֵאין זֶ ה ַמ ֲעלַ ת ָה ֲענָ וָ ה ,לְ ַה ְראֹות
עַ ְצמֹו ִּבכְ פִ יפַ ת ר ֹאׁש ְּב ֶד ֶרְך ְׁשטּות ּכְ ִאּלּו הּוא עָ נָ ו,
ּכִ י זֶ ה ֲענָ וָ ה ּפְ סּולָ ה ,וְ עִ ַּקר ָה ֲענָ וָ ה ּכְ ֶׁש ִהיא ְּב ָחכְ ָמה,
עכ"ל.
  .148שם בגמ' מובא :הרואה אווז בחלום ,יצפה
"חכְ מֹות ַּבחּוץ ָּתר ֹּנָ ה
לחכמה .שנאמר (משלי א ,כ) ָ
ָּב ְרחֹבֹות ִּת ֵּתן קֹולָ ּה"( ,וכן האווז משמיע קולו בראש
חוצות ,וכמו שכתב המהרש"א וז"ל :האווז הוא הקולני בעופות

טהורים).
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מקורות ועיונים

 .149כתב במי הנחל ,וז"ל :מה שלא מפרש כפשוטו
'גדפייהו' לשון 'גידוף' (שבזה משמע יותר בפשטות
'מחלוקת ובזיונות' ,ולא צריך להביא ראיה מרחוק ,ש'נוצות'

הוא בחינת 'מחלוקת ובזיונות') .כי לשון 'גידוף' קאי על
גידוף השם ,ועל ביזיון וגידוף השם ,אסור לשתוק.
וגם על ביזיון וגידוף הצדיק ,אשר קוב"ה וצדיקיא
כולא חד ,גם כן אסור לשתוק .וכאשר נשמע אחר
כך מפיו הקדוש שאמר לענין כזה (ע' בסמוך) ,שאף
על פי כן צריך לפעמים לסטור לאחד על לחייו .וגם
לשון גידוף על בני אדם ,קאי על פגם משפחה ,ועל
זה אסור לו גם כן לשתוק למגדפו בפגם משפחה,
רק צריך לו לומר ששקר הוא ,כמבואר הדין בשולחן
ערוך ,עכ"ל.
ומה שציין שפעם אמר רבינו שלפעמים צריך לתת
סטירה ,אמר זאת לענין תורה דידן ,כמובא בשיח שרפי
ּתֹורה ו'
קודש (ח"א אות תקכ"ט) ,וז"לּ :כְ ֶׁשּגָ ַמר ַרּבֵ נּו זַ "ל ָ
אטׁש"),
הֹוׁשעַ וְ כּו' ָא ַמר"( :אּון ַא ָמאל ּגִ יט ֶמען ַא ּפַ ְ
ְק ָרא ֶאת יְ ֻ
"ּת זַ "לּ ,פַ עַ ם
מֹוה ְרנַ ְ
נֹותנִ ים ְס ִט ָירה" .וְ ִקּיֵ ם זֹאת ַ
"ּפַ עַ ם ְ
אֹומר ְּת ִהּלִ ים ּבְ כַ ּוָ נָ ה גְ דֹולָ ה,
ַא ַחת ָהיָ ה ִאיׁש ֶא ָחד ֵמ ַאנַ "ׁש ֵ
ּלֹומ ִדים לָ ַמד ,וְ ָא ַמר ֶׁש ְּמבַ לְ ּבֵ ל אֹותֹו ֵמ ַהּלִ ּמּוד,
וְ ֶא ָחד ֵמ ַה ְ
"ּת לְ ֵבית
מֹוה ְרנַ ְ
וְ ָהלַ ְך ַהּלַ ְמ ָּדן וְ ִהּכָ ה אֹותֹו .וְ ָאז ָּבא ַ
ַה ִּמ ְד ָרׁש וְ ִה ְרּגִ יׁש זֹאת ,וְ ָׁש ַאל לַ ּלַ ְמ ָּדן עַ ל ָמה ִהּכִ ָית אֹותֹו,
אֹותי?
רֹוצה לְ ַהּכֹות ִ
עָ נָ ה לֹו ַהּלַ ְמ ָּדן ֶאפְ ָׁשר ּגַ ם ַא ָּתה ֶ
"ּת
מֹוה ְרנַ ְ
ּובא לְ ַ
הֹוׁשיט לֹו ַהּלֶ ִחיָ ,
ּבּורים ִ
ּובתֹוְך ַה ִּד ִ
ְ
ְּב ַמ ֲח ַׁש ְבּתֹו ֶׁשעַ ָּתה יְ ַקּיֵ ם ַמ ֲא ַמר ַר ֵּבנּו זַ "ל ַהּנַ "ל ,וְ ִקּיֵ ם
ּבֹו ֵּתיכֶ ף וְ ִהּכָ ה אֹותֹו עַ ל ַהּלֶ ִחי ,עכ"ל( .וע"ע שם ח"ד
אות ל"ב).
 .150בסמוך מבאר רבינו על פי הפסוק (דברים טו ,ב)
"וְ זֶ ה ְּד ַבר ַה ְּׁש ִמ ָּטה ָׁשמֹוט" ,ופירושו 'תעזוב' ,היינו
שלא תשגיח לתבוע את חובך ,וכן כאן 'דשמיטן
גדפייהו' שהם עוזבים את המחלוקת ואינם משגיחים
לתבוע את עלבונם מהמחרף ומבזה אותם.
 .151על פי שבת (דף פח.):
 .152על פי רבינו יונה בפירושו לאבות שם ,ע"ש.
 .153ביאר בלקוטי הלכות (שבת ז ,מג) ,וז"לְ :סיָ ג
לַ ָחכְ ָמה ְׁש ִת ָיקהֶׁ ,ש ִהיא ּבְ ִחינַ ת 'ּכֶ ֶתר'ּ ,בְ ִחינַ ת ַ'ה ְמ ֵּתן'.
ּכִ י ׁש ֶֹרׁש ַה ִּדּבּור הּוא ּבַ ַּמ ְח ָׁשבָ הֶׁ ,ש ִהיא ּבְ ִחינַ ת ְׁש ִת ָיקה,
ּכִ י ַה ִּדּבּור ְּב ִחינַ ת ָ'חכְ ָמה'ְּ ,ב ִחינַ ת ִ(מ ְׁשלֵ י ב ,ו)ּ" :כִ י ה'
יִ ֵּתן ָחכְ ָמה ִמּפִ יו" וְ כּו' ,וְ ָׁש ְרׁשֹו ּבִ בְ ִחינַ ת 'ּכֶ ֶתר'ּ ,בְ ִחינַ ת
'ׁש ִת ָיקה'ְּ ,ב ִחינַ ת ְ'סיָ ג לַ ָחכְ ָמה ְׁש ִת ָיקה'ֶׁ ,ש ַה ְּׁש ִת ָיקה
ְ

ַמ ֶּקפֶ ת ֶאת ַה ָחכְ ָמהֶׁ ,ש ִהיא ְּב ִחינַ ת ַה ִּדּבּור ּכְ מֹו ְסיָ ג
וְ גֶ ֶדרּ .כִ י ְצ ִריכִ ין לִ ְׁשּתֹוק ק ֶֹדם ֶׁש ְּמ ַד ְּב ִרין ,לְ ִה ְתיַ ֵּׁשב
ּמֹוצ ִיאין ַה ִּדּבּור ,וְ כֵ ן ֵּבין ִּדּבּור לְ ִדּבּור.
יטב ק ֶֹדם ֶׁש ִ
ֵה ֵ
ּתֹוקא
וְ עַ ל ּכֵ ן ָא ְמרּו ַרזַ "ל ְ(מגִ ּלָ ה יח'ִ :).מּלָ ה ְּב ֶסלַ ע ִמ ְׁש ָ
ׁשֹורׁש
ִּב ְת ֵרין'ּ ,כִ י ַה ְּׁש ִת ָיקה לְ ַמעְ לָ ה ֵמ ַה ִּדּבּור ,וְ ִהיא ֶ
ַה ִּדּבּור וְ ִתּקּונֹו ,עכ"ל.
 .154וכמו שכתב האריז"ל בעץ חיים (שער כ"ג פרק
ב' דף ק"ו טור ג') ,וז"ל :תבין למה נקרא 'כתר' ,כי הוא
לשון כותרת וסובבת ,כמו העטרה המקפת ומסבבת
ומלבשת ראש האדם וכו'.
 .155כבר ציינו שכל קטע זה הוסיף מוהרנ"ת
במהדורת תקפ"א ,אולם בדפוס ראשון נדפס
כאן מה שנכתב עתה בסוף התורה ,וז"ל :עַ ל יְ ֵדי
ּׁשֹות ִקין לַ ֲחבֵ רֹו ּכְ ֶׁש ְּמבַ ּזִ ין אֹותֹו,
ימה וְ ַה ְּׁש ִת ָיקה ֶׁש ְ
ַה ְּד ִמ ָ
עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זֹוכֶ ה לִ ְתׁשּובָ הֶׁ ,ש ִהיא ּבְ ִחינַ ת ּכֶ ֶתרּ ,כִ י ְ'סיָ ג
לַ ָחכְ ָמה ְׁש ִת ָיקה'ּ ,כִ י ְצ ִריכִ ין לִ ּזָ ֵהר ְמאֹד לָ דּון ֶאת
ּומבַ ּזִ ין
ּכָ ל ָא ָדם לְ כַ ף זְ כּות ,וַ ֲאפִ ּלּו ַהחֹולְ ִקים עָ לָ יו ְ
אֹותֹוָ ,צ ִריְך לְ דּונָ ם לְ כַ ף זְ כּות וְ לִ ְׁשּתֹק לָ ֶהם ,וְ עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה נַ ֲע ֶׂשה ּבְ ִחינַ ת ּכֶ ֶתרּ .כַ ּמּובָ א ּבַ ִּמ ְד ָרׁש (ויקרא רבה
עֹוׂשה
ב ,ה) ָ'מ ָׁשל לְ ֶא ָחדֶׁ ,ש ָּמ ָצא ֶאת ֲחבֵ רֹו ֶׁשהּוא ֶ
ּכֶ ֶתרָ .א ַמר לֹוּ :בִ ְׁשבִ יל ִמיָ ,א ַמר לֹוּ :בִ ְׁשבִ יל ַה ֶּמלֶ ְך.
ָא ַמר לֹוּ :כֵ יוָ ן ֶׁשהּוא לְ צ ֶֹרְך ַה ֶּמלֶ ְךּ ,כָ ל ֶאבֶ ן טֹוב
ֶׁש ִּת ְמ ָצאִּ ,ת ְקּבָ עֶ ּנּו ּבֹו'ּ .כָ ְך ּכָ ל ֶא ָחד ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל הּוא
ּבְ ִחינַ ת ּכֶ ֶתר לְ ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך ,וְ ָצ ִריְך לְ ַהכְ נִ יס ּבֹו ּכָ ל
ִמין ֲאבָ נִ ים טֹובֹות ֶׁש ֶאפְ ָׁשר לִ ְמצֹאְּ ,ד ַהיְ נּו ֶׁש ְּצ ִריכִ ין
לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל לְ ַחּפֵ ׂש ּולְ בַ ֵּקׁש ַא ַחר ּכָ ל ַצד זְ כּות וְ ָדבָ ר טֹוב
ֶׁש ֶאפְ ָׁשר לִ ְמצֹא ּבְ יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ לָ דּון ֶאת ַהּכֹל לְ כַ ף זְ כּות,
ּכִ י ֵהם ּבְ ִחינַ ת ּכֶ ֶתר לְ ַה ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך ּכַ ּנִ זְ ּכָ ר לְ עֵ יל .וְ כְ מֹו
ּבֹותינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ בְ ָרכָ ה (אבות א ,ו) ֱ'הוֵ י ָּדן
ֶׁש ָא ְמרּו ַר ֵ
ֶאת ּכָ ל ָא ָדם לְ כַ ף זְ כּות' .נִ ְמ ָצאֶׁ ,שעַ ל יְ ֵדי ֶׁש ָּדנִ ים ֶאת
ׁשֹות ִקין לֹו ּכְ ֶׁש ְּמבַ ּזֶ ה
ַהּכֹל לְ כַ ף זְ כּותֶׁ ,שעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְ
מֹוצ ִאין ּבֹו זְ כּותֶׁ ,ש ֵאינֹו ַחּיָ ב ּכָ ל ּכָ ְך ּבַ ֶמה
אֹותֹוּ ,כִ י ְ
ֶּׁש ְּמבַ ּזֶ ה אֹותֹוּ ,כִ י לְ פִ י ַּדעְ ּתֹו ְּוסבָ ָרתֹו נִ ְד ֶמה לֹו ֶׁש ָראּוי
לֹו לְ בַ ּזֹות אֹותֹו וְ כּו' ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה נַ ֲע ֶׂשה ּבְ ִחינַ ת ּכֶ ֶתר,
ימה וְ ַה ְּׁש ִת ָיקה נַ ֲע ֶׂשה ּבְ ִחינַ ת
ַהיְ נּו ּכַ ּנַ "לֶׁ ,שעַ ל יְ ֵדי ַה ְּד ִמ ָ
ּכֶ ֶתרּ ,כַ ּנַ "ל ,עכ"ל[ .ומוהרנ"ת הכריע ,שכל זה הוא
טעם נוסף מדוע ע"י השתיקה נעשה 'כתר' ,אבל כפי
המבואר עד עתה ,הטעם שהשתיקה נחשבת כתר,
משום שע"י שמקבל בזיונו ושותק הוא בחינת 'סיג'
(כתר) 'לחכמה' ,ע"י 'שתיקה'].
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ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר"ן ו הָ רֹוּת אוֹ ת  ו

לֹומרֵ :מ ֲח ַמת ֶׁש ֲ
ית"ּ( ,כְ ַ
אֹוחזִ ין עַ ְצ ָמן ּבִ ְב ִחינַ ת ָ"ׁש ַמנְ ָּת עָ בִ ָית") ,הַ יְ נ ּו
"ש ַמנְ ּ ָת ָע ִב ָ
ש ְמ ּנַיְ הוּ' ִ -מ ְּל ׁש ֹון ְ(ּדבָ ִרים לב ,טו)ָ ׁ :
'מ ּ ׁ ַ
ּש ִ
ְוזֶה ּ ֵפרו ׁ
מו
עו ִׂשין ִּב ְׁש ִביל ְּת ׁשוּבָ ה ַעל ֲע ֹוו ֹנו ָתםְּ ,כ ֹ
יביםִּ ,כי זֶה ֹ
ִּב ְׁש ִביל זֶה ׁש ֹו ְמ ִעין חֶ ְר ּ ָפ ָתן ְו ֵאינָ ם ְמ ִׁש ִ
ׁשּובה ָצ ִריְך
"ה ְׁש ֵמן לֵ ב כּו' ,וְ ָאזְ נָ יו כּו'ּ ,פֶ ן יִ ְר ֶאה" כּו'ֶׁ ,ש ַה ְּת ָ
ׁ ֶש ּ ָכתוּב ָ(ׁשם) "וַ ִּי ְׁש ַמן יְ ׁ ֻשרוּן"ּ[ְ .ב ִחינַ ת ַ
ֹל�ה ְּתנָ ִאים ֵאּלּו].
לִ ְהיֹות ִּב ְׁש ׁש ָ

שהוּא ְּב ִחינַ ת
בוד אֱ ל ִֹקיֶ ׁ ,
יקה ֹזו ִכין לְ כָ ֹ
ְ'ונַ גְ ֵ ּדי נַ ֲחלֵי ְ ּד ַמ ְׁשחָ א ִמ ְּתחו ַּתיְ הוּ'  -הַ יְ נ ּו ַעל יְ ֵדי הַ ּ ְׁש ִת ָ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר
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אוחֲזִ ין
ש ֹ
לו ַמר מֵ ח ֲַמת ׁ ֶ
(כ ֹ
ית"ְּ ,
"ש ַמנְ ּ ָת ָע ִב ָ
ש ְמ ַּניְ הוּ'ִ ,מ ְּל ׁש ֹון הפסוק (דברים לב ,טו)ָ ׁ :
'מ ּ ׁ ַ
ּש ִ
ְוזֶה ּ ֵפרו ׁ
ית כשית ,ויטוש אלוה עשהו וינבל צור
"ש ַמנְ ּ ָת ָע ִב ָ
ַע ְצ ָמן ִּב ְב ִחינַ ת חוטאים מרוב טובה ,וכדכתיבָ ׁ :
עו ִׂשין
יביםִּ ,כי זֶה ֹ
ישועתו" – ועושים תמיד תשובה) ,הַ יְ נ ּו ִּב ְׁש ִביל זֶה ׁש ֹו ְמ ִעין חֶ ְר ּ ָפ ָתן ְו ֵאינָ ם ְמ ִׁש ִ
ב ִחינַ ת הכתוב
שרוּן ויבעט"( ,ומבאר ר' נתן וז"לְּ :
ש ּ ָכתוּב (שם)" :וַ ִּי ְׁש ַמן יְ ׁ ֻ
מו ׁ ֶ
ִּב ְׁש ִביל ְּת ׁשוּבָ ה ַעל ֲע ֹוו ֹנו ָתםְּ ,כ ֹ
(ישעיה ו ,י) "הַ ְׁשמֵ ן לֵב כוּ' העם הזהְ ,ו ָאזְ נָ יו כוּ' הכבד ,ועיניו השעֶ ּ ,פן יִ ְר ֶאה כוּ' בעיניו ,ובאזניו ישמע,
ולבבו יבין ,ושב ורפא לו" ,כי יצר הרע משמין ואוטם את הלב ,ומכביד את האזנים ,וסותם את העינים ,משום
שחושש שמא האדם יראה את גודל החטא ,וישמע לכל מוכיחים ,ואז לבבו יבין שצריך לחזור בתשובה,
שהַ ְּת ׁשוּבָ ה ָצ ִר ְ
יך לִ ְה ֹיות ִּב ְׁשל ׁ ָֹשה ְּתנָ ִאים ֵאלּ וּ) .כלומר ,התשובה נעשית
וכמבואר לעיל (בסוף אות ה') ׁ ֶ
ע"י ראיה ,שמיעה והבנה ,וחכמים אלו הרגישו בעצמם את השומן הסותם להם את העינים ,האזנים והלב,
ולכן ,הם מקבלים את הבזיונות ושותקים ,כי הבזיונות מסירים את השומן הבא מרוב טובה ורווחה ,בבחינת
"וישמן ישורון ויבעט" ,וכששומע בזיונות וחרפות ,שהם היפך רוב הטובה ,סר השומן ויכולים לראות ,לשמוע
ולהבין ,ולעשות תשובה.

חו ַתיְ הוּ' – ונחלי שומן נמשכו מתחתיהם' ,מתחותייהו' – רומז על הענוה
ְ'ונַ גְ ֵ ּדי נַ ֲחלֵי ְ ּד ִמ ְׁשחָ א ִמ ְּת ֹ
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והשפלות ,ששם את עצמו כמדבר לדוש ,להיות תחת כל אדם ,הַ יְ נ ּו לשמוע את בזיונו ולדום ולשתוק ,
בוד אֱ ל ִֹקי ,כי ע"י זה שחכמים אלו מיעטו בכבוד עצמם ,שהוא בחינת "וישמן
יקה ֹזו ִכין לְ כָ ֹ
ו ַעל יְ ֵדי הַ ּ ְׁש ִת ָ
158
ישורון" ,וקבלו בזיונות וחרפות ,בשביל לקיים את ג' תנאי התשובה  ,והתשובה היא שם אהי"ה ,שהוא אור
מקורות ועיונים

 .156סוגרים אלו כוונתם למחיקה ,כי בדפוס ראשון
אֹוחזִ ין
לֹומר ֵמ ֲח ַמת ֶׁש ֲ
היתה הגירסא'ִ :מ ַּׁש ְמּנַ יְ הּו'ּ ,כְ ַ
"ׁש ַמנְ ָּת עָ ִב ָית"ַ ,היְ נּו
עַ ְצ ָמן ִּב ְב ִחינַ ת (דברים לב ,טו)ָ :
ׁשֹומעִ ין ֶח ְרּפָ ָתן וְ ֵאינָ ם ְמ ִׁש ִיבים ,ע"כ.
ְ
ִּב ְׁש ִביל זֶ ה
לֹומר ֵמ ֲח ַמת
ומוהרנ"ת הסגיר בסוגרים ז' תיבותּ' :כְ ַ
"ׁש ַמנְ ָּת עָ ִב ָית"' ,והוסיף ג'
אֹוחזִ ין עַ ְצ ָמן ִּב ְב ִחינַ ת ָ
ֶׁש ֲ
"ׁש ַמנְ ָּת
תיבות ,וכך הגירסא'ִ :מ ַּׁש ְמּנַ יְ הּו'ִ ,מּלְ ׁשֹון ָ
ׁשֹומעִ ין ֶח ְרּפָ ָתן וְ ֵאינָ ם ְמ ִׁשיבִ ים,
עָ בִ ָית"ַ ,היְ נּו ּבִ ְׁשבִ יל זֶ ה ְ
ע"כ .אמנם עתה מי שקורא גם את התוספת וגם את
הסוגרים ,רואה שיש כפילות ,ולכן צריך לקרוא כפי
שתיקן מוהרנ"ת בלי הסוגרים.
 .157מי הנחל ,וז"ל :נראה שמרמז בזה כי
מתחותייהו רומז על הדמימה והשתיקה שזה בחינת
"ותחת רגליו" ,עכ"ל .פי' ,תחת אות א' היינו י'

תחתונה (שמבואר לעיל בתחילת אות ה') ,וז"ל :וְ עַ ל יְ ֵדי
ַה ְּד ִמ ָימה וְ ַה ְּׁש ִת ָיקה נַ ֲע ֶׂשה וכו'" ,וְ ַת ַחת ַרגְ לָ יו ּכְ ַמ ֲע ֵׂשה
לִ ְבנַ ת ַה ַּסּפִ יר" וכו' ,וְ זֶ ה ְּב ִחינַ ת "וְ ָה ָא ֶרץ ֲהד ֹם ַרגְ לָ י".
ֲ'הדֹם' – זֶ ה ּבְ ִחינַ ת ְּד ִמ ָימה ,וְ זֶ ה ּבְ ִחינַ ת ַהּנְ ֻק ָּדה ַה ַּת ְחּתֹונָ ה
ֶׁשל ְּתמּונַ ת א'.
 .158כמבואר לעיל בסמוך ,שע"י השומן אי אפשר
לראות בעינים ולשמוע באוזנים ולהבין בלב ,ולא
יכולים לעשות תשובה ,ובשביל זה קיבלו על עצמם
בזיונות וחרפות ,הממעטים את השומן הזה ,ואז
רואים ,שומעים ומבינים ועושים תשובה .ובמיעוט
כבוד עצמו ,מתרבה כבוד המקום ,כמבואר לעיל (באות
ב') ,שע"י תשובה מתגלה כבוד אלהי"ם ,בחינת שם
אהי"ה ,ושם אהי"ה הוא בספירת הכתר ,ומהארת
הכתר בעולם מתרבה כבוד אלהי"ם בעולם.
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ש ּ ָכתוּב
מו ׁ ֶ
'שמֶ ן'ְּ ,כ ֹ
ֶׁ

ְ(ּת ִהּלִ ים מה ,ח)

שח ֲָך"ְ ,וזֶה ְּב ִחינַת
שעַ ,על ּ ֵכן ְמ ׁ ָ
"אהַ ְב ּ ָת ֶּצ ֶדק וַ ִּת ְׂשנָ א ֶר ׁ ַ
ָ
ְ
בוד".
"מֶ לֶך הַ ּ ָכ ֹ
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(ׁשם כד ,י)
ָ

ְ'ו ַא ּ ִמינָא לְ הוִּ :אית לִ י ִמ ּ
"והָ ָא ֶרץ
ינַיְ כ ּו ח ּול ָָקא לְ ַעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי? חַ ָ ּדא ַ ּדלְ יָ א לִ י ַא ְט ָמא'  -זֶה ְּב ִחינַת ְ
ש ּ ָכתוּב
מו ׁ ֶ
ֲהדֹם ַרגְ לָי"ְּ ,ב ִחינַת נְ קֻ ָ ּדה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָהַ ּ ,כ ּנַ"לְ .וחַ ָ ּדא ַ ּדלְ יָ א לִ י ּ ָכנָ ף  -זֶה ְּב ִחינַת ִּכ ּ ֵסאְּ ,כ ֹ
מו ֶר ָ
שהֶ ְרא ּו לְ ַר ּ ָבה ּ ַבר ּ ַבר חַ נָה,
יך" ,זֶה ְּב ִחינַת הַ ְ ּנקֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָה .הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
עוד ֹ
"ולֹא יִ ּ ָכנֵף ֹ
(יְ ַׁשעְ יָ ה ל ,כ) ְ
ינות.
ש ַּגם הוּא זָכָ ה לְ ֵאלּ ּו הַ ְּב ִח ֹ
ֶׁ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

שע,
"אהַ ְב ּ ָת ֶּצ ֶדק וַ ִּת ְׂשנָ א ֶר ׁ ַ
ש ּ ָכתוּב (תהלים מה ,ח)ָ :
מו ׁ ֶ
'שמֶ ן'ְּ ,159כ ֹ
שהוּא ְּב ִחינַ ת ׁ ֶ
הכתר ,כבוד אלהי"םֶ ׁ ,
160
שח ֲָך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך"  ,כי מי שאוהב את הצדק ומצדיק את דיניו של הקב"ה
ַעל ּ ֵכן ְמ ׁ ָ
עימו ,ושומע את החרפות והבזיונות שמבזים אותו ומקבלם באהבה ,ומתוך כך עושה תשובה ,הוא זוכה
בוד" ,פי',
למשיחת שמן ,בבחינת "משחך אלהים" ,שהוא כבוד אלהי"םְ ,וזֶה ְּב ִחינַ ת (שם כד ,י)" :מֶ ל ְֶך הַ ּ ָכ ֹ
בתחילה היה בבחינת 'ספירת המלכות' ,שהיא החיריק שמתחת האות א' ,ע"י ששומע בזיונו ודומם ושותק,
ועולה ונעשה בחינת 'כבוד' ,שהוא בחינת 'ספירת הכתר' ,כי זוכה ל'כבוד אלהי"ם .161וזהו "מלך הכבוד",
ש'כבוד מלכים' ("מלך") שחוקרים אחריו ומבזים אותו שאינו ראוי וכו' ,נעשה 'כבוד אלהי"ם' ("הכבוד").

ְ'ו ַא ּ ִמינָ א לְ ה ּו לחכמים הללו' ,בעלי תשובה' שזכו לכבוד אלהי"ם ,ועשו 'תשובה על תשובה' ,שהיא בחינת
'עולם הבא' שכולו תשובהִ :אית לִ י ִמ ַּניְ כ ּו חוּלְ ָקא לְ ַעלְ ָמא ְ ּד ָא ִתי – האם יש לי מכם חלק לעולם הבא,
היינו ,ששאל אותם האם בתשובתו השיג כמותם בחינת 'עולם הבא' ,שהוא 'תשובה על תשובה' ,חַ ָ ּדא ַ ּדלְ יָ א
"והָ ָא ֶרץ ֲהדֹם ַרגְ לָי"ְּ ,ב ִחינַ ת נְ קֻ ָ ּדה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָ ה
לִ י ַא ְט ָמא' – אחד הרים לעברי רגל' ,רגל' – זֶה ְּב ִחינַ תְ :
של אות א'ַ ּ ,כ ַּנ"ל ,כלומר ,שרמז לו שזכה לבחינת הדמימה והשתיקה ,כי בזה שרבה הלך למדבר ,וחקר
אחר מידת הענוה (וכנ"ל) וׂשם עצמו כמדבר לדוש (בחינת "ותחת רגליו") ,ודמם ושתק לבזיונו ,זכה ל'חיריק' ,שהיא
'כ ּ ֵסא',
הנקודה התחתונה של אות א''ְ .וחַ ָ ּדא ַ ּדלְ יָ א לִ י ּ ָכנָ ף' – ואחד הרים לעברי כנף' ,כנף' זֶה ְּב ִחינַ ת ִּ
מו ֶר ָ
יך" – 'לעתיד לבוא הקב"ה לא יתכסה עוד ממך' ,הרי
עוד ֹ
"ולֹא יִ ּ ָכנֵף ֹ
ש ּ ָכתוּב (ישעיה ל ,כ)ְ :
מו ׁ ֶ
ְּכ ֹ
שפירוש 'כנף' הוא כיסוי ,וכיסוי הוא בחינת 'כסא' ,וזֶה ְּב ִחינַ ת הַ ְ ּנקֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָ ה של האל"ף ,שהיא בחינת
'כתר' ,שהוא מכוסה ונעלם ,ולכן הוא נקרא 'כסא' (כנ"ל אות ה') ,כלומר ,אות י' העליונה של האל"ף ,שהיא
בחינת 'כתר' והיא מכוסה מהתחתונים מחמת אות ו' שהיא 'רקיע' המסתיר .אמנם ,כשעושה תשובה ומקבל
'בושה' ,שזוהי בחינת 'כלליות הגוונים' (שפניו מתהפכים לכמה גוונים) ,אזי אדרבה ,נעשה יחוד בין חמה ללבנה ,היינו,
בין הנקודה העליונה לתחתונה ,וזוכים כאן למטה לבחינת 'כבוד אלהי"ם' ,162שזוהי בחינת עולם הבא.163
מקורות ועיונים

 .159בבחינת 'זה לעומת זה' ,שכמו שכבוד עצמו
"ׁש ַמנְ ָּת עָ ִב ָית" ,גם כבוד אלהי"ם הוא
הוא בחינת ָ
בחינת 'שמן' שבקדושה.
 .160ופירש"י :משחך וגו' שמן ששון – כל לשון
גדולה נופל עליה לשון משיחת שמן ,כדת המלכים
(הנמשכים לגדולתן בשמן).
 .161כתב במי הנחל ,וז"ל :ר"ל כי שם כתוב
"ה' ְצ ָבאֹות הּוא ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד" – שזה בחינת 'כבוד

ֹלהים" – למלך ,וכל
אלהי"ם' ,וזה "עַ ל ּכֵ ן ְמ ָׁש ֲחָך ֱא ִ
המשיחות הם כמין כ' ,וכמין כתר ,שזה בחינת 'כתר'
בחינת 'כבוד' (כנ"ל באות ב') .ועל כן לענין התשובה
שזוכה על ידה לכבוד ,מביא (לעיל שם) המשל לאחד
שבא לקנות 'שמן' אפרסמון ,כי שמן הוא בחינת 'נחלי
דמשחא' שזה בחינת 'כבוד'.
 .162כמבואר כל זה לעיל באות ה' ,ובהערות.
מֹוריָך",
 .163ביאור הלקוטים ,וז"ל" :וְ ֹלא יִ ּכָ נֵ ף עֹוד ֶ
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'א ָדם' (יבמות סא,).
'א ַמר ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָרֲ :ע ִת ִידין יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ּ ֵתן ֲעלֵיהֶ ם ֶאת הַ ִ ּדין' ִּ -כי יִ ְׂש ָר ֵאל נִ ְק ָר ִאים ָ
ָ
ְ
סא (עיין זוהר חיי
יֵשב ּו ַעל הַ ִּכ ּ ֵ
שהֵ ם ְּב ִחינַת ָא ָדםְׁ ,
שא ְּב ִריך הוּא ְויִ ְׂש ָר ֵאל ּ -כ ֹּלָא חַ דְ .ויִ ְׂש ָר ֵאל ׁ ֶ
ְוקו ְּד ׁ ָ
"ו ַעל הַ ִּכ ּ ֵסא ְ ּדמוּת ְּכ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם"ְ ,ויִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְּתנ ּו ִ ּדין לְ כָ ל
ש ּ ָכתוּב ְ
מו ׁ ֶ
שרה קכו ,:ובתנחומא פרשת קדושים א')ְּ ,כ ֹ
עולָם ,הַ יְ נ ּו הֵ ם יִ ְׁש ּ ְפט ּו ְּב ַע ְצ ָמן ּ ָכל הַ ִ ּדינִ ין:
ּ ָב ֵאי ֹ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

ינות של אות א' ,שהן ג' בחינות ,לדמום
ש ַּגם הוּא זָכָ ה לְ ֵאלּ ּו הַ ְּב ִח ֹ
שהֶ ְרא ּו לְ ַר ּ ָבה ּ ַבר ּ ַבר חַ נָ הֶ ׁ ,
הַ יְ נ ּו ׁ ֶ
164
ולשתוק למחרפו  -שזוהי י' תחתונה ,ולקבל בושה  -שזוהי אות ו'  ,ובזה זכה גם לאות י' עליונה בחינת
'כבוד אלהים' ,בחינת עולם הבא.
'א ָדם' ,כמובא
'א ַמר ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָרֲ :ע ִת ִידין יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ּ ֵתן ֲעלֵיהֶ ם ֶאת הַ ִ ּדין'ִּ ,כי יִ ְׂש ָר ֵאל נִ ְק ָר ִאים ָ
ָ
ְ
שא ְּב ִריך הוּא ְויִ ְׂש ָר ֵאל
בגמרא (יבמות סא' :).אתם קרויים אדם ואין העובדי כוכבים קרויים אדם'ְ ,וקו ְּד ׁ ָ
שהֵ ם
ש ָר ֵאלֶ ׁ ,
ּ ֻכ ּ ָלא חַ ד (ע' זוהר אחרי ח"ג עג ,).פי' ,ישראל דבוקים ונכללים בהקב"הְ ,ולכן לעתיד לבוא ,יִ ְׂ
"ו ַעל הַ ִּכ ּ ֵסא
ש ּ ָכתוּבְ :
מו ׁ ֶ
'א ָדם' ,165יֵ ְׁשב ּו ַעל הַ ִּכ ּ ֵסא 166הנ"ל שראה יחזקאל במרכבהְּ ,167כ ֹ
ְּב ִחינַ ת ָ
ְ ּדמוּת ְּכ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם" ,וכשישראל שלמים במעשיהם ,הרי הם נכללים ודבוקים בהקב"ה ,וזוכים
לשלמות תמונת אות א' בכל תיקוניה וכנ"ל ,168ואז הם בחינת 'אדם היושב על הכסא'ְ ,169ולעתיד לבוא,
ש ָר ֵאל יזכו להשלים את אות א' ,עד שיהיו נעשים בבחינת 'אדם היושב על הכסא' ,170והם יִ ְּתנ ּו
כל יִ ְׂ
171
עולָ ם  ,הַ יְ נ ּו שהֵ ם יִ ְׁש ּ ְפט ּו ְּב ַע ְצ ָמן ּ ָכל הַ ִ ּדינִ ין של אומות העולם ,וידונו אותם על
ִ ּדין לְ כָ ל ּ ָב ֵאי ֹ
מקורות ועיונים

בהבאתו ראיה מזה הכתוב ,יש לבאר שגם הוא מורה
על השגת עולם הבא ,שלא יצטרך עוד להכנף
ולהתכסות בכינויים גשמיים.
 .164האות ו' נרמזת בגוף האוז בעצמו ,כי כשאחת
מהן מוציאה רגל זו י' תחתונה ,ואחת מרימה כנף זו י'
עליונה ,נמצא שגוף האווז בעצמו הוא האות ו' .והגם
שלא כתב כאן בפירוש את האות ו' ,על כרחך גם היא
בכלל ,כי הרי אי אפשר להשיג את י' עליונה של א'
בלי 'בושה' שהוא בחינת 'אש ומים' שמים ,שהוא
ה'רקיע'  -אות ו' של א' ,כמבואר כל זה לעיל (אות ה').
 .165כמבואר בזוהר יתרו (ח"ב דף צ ,).וז"לַ :מאן
אריּה.
מּותא וְ ַצלְ ָמא ְּד ָמ ֵ
ְּד ָק ִטיל (מי שרצח יהודי)ַ ,אזְ עִ יר ְּד ָ
להים עָ ָׂשה ֶאת
ִּדכְ ִּתיב( ,בראשית ט ,ו) "ּכִ י ְּב ֶצלֶ ם ֱא ִ
ָה ָא ָדם"ּ ,וכְ ִתיב (יחזקאל א ,כו) "וְ עַ ל ְּדמּות ַהּכִ ֵּסא ְּדמּות
הֹורגַ ,מ ְק ִטין ַה ְּדמּות
ּכְ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם"[ .תרגוםִּ :מי ֶׁש ֵ
ֹלהים עָ ָׂשה ֶאת
וְ ֶצלֶ ם ֶׁשל ִרּבֹונֹוֶׁ ,שּכָ תּוב "ּכִ י ְּב ֶצלֶ ם ֱא ִ
ָה ָא ָדם" ,וְ כָ תּוב "וְ עַ ל ְּדמּות ַהּכִ ֵּסא ְּדמּות ּכְ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם".
 .166בזוהר פרשת תזריע (ח"ג סוף דף מח ,).איתא:
ָּתאנָ אַּ ,ב ִּׁש ִּׁשי נִ ְב ָרא ָא ָדםְּ ,ב ָׁשעָ ה ֶׁשּנִ ְׁשלַ ם ַהּכִ ֵסא.
"ׁשׁש ַמ ֲעלֹות
וְ נִ ְק ָרא ּכִ ֵּסאִּ ,דכְ ִּתיב (מלכים א' י ,יט) ֵ
לַ ּכִ ֵּסא"ּ ,ולְ פִ יכָ ְך נִ ְב ָרא ָה ָא ָדם ַּב ִּׁש ִּׁשיֶׁ ,שהּוא ָראּוי

יׁשב עַ ל ַהּכִ ֵּסא .וְ ָתאנָ א ּכֵ יוָ ן ְּדנִ ְב ָרא ָא ָדםִ ,א ְת ָּת ַּקן
לֵ ֵ
ּכֹּלָ א ,וְ כָ ל ַמה ִּדלְ עֵ יּלָ א וְ ַת ָּתא ,וְ כֹּלָ א ִא ְתּכְ לִ יל ּבָ ָא ָדם.
[תרגום :לָ ַמ ְדנּוְּ ,ב ִׁש ִּׁשי נִ ְב ָרא ָא ָדםְּ ,ב ָׁשעָ ה ֶׁשּנִ ְׁשלַ ם
"ׁשׁש ַמ ֲעלֹות לַ ּכִ ֵּסא".
ַהּכִ ֵּסא .וְ נִ ְק ָרא כִ ֵּסאֶׁ ,שּכָ תּוב ֵ
יׁשב עַ ל
ּולְ פִ יכָ ְך נִ ְב ָרא ָה ָא ָדם ַּב ִּׁש ִּׁשיֶׁ ,שהּוא ָראּוי לֵ ֵ
ַהּכִ ֵּסא .וְ לָ ַמ ְדנּוּ ,כֵ יוָ ן ֶׁשּנִ בְ ָרא ָא ָדםַ ,הּכֹל ִה ְת ַּת ֵּקן ,וְ כָ ל
ַמה ֶּׁשּלְ ַמעְ לָ ה ּולְ ַמ ָּטה ,וְ ַהּכֹל נִ כְ לָ ל ּבָ ָא ָדם].
 .167כתב בלקוטי הלכות (ברכת הפירות ה ,יט) ,וז"ל:
ּתֹורה הּוא ּבְ ִחינַ ת ַה ָּשגַ ת ַמ ֲע ֵשה ֶמ ְרּכָ בָ הּ ,כִ י עַ ל
ַקּבָ לַ ת ַה ָ
ּתֹורה
ּתֹורה זֹוכִ ין לִ ְהיֹות ֶמ ְרּכַ בְ ּתֹו ֶׁשל ָמקֹוםּ ,כִ י ַה ָ
יְ ֵדי ַה ָ
ּתֹורה
ּבְ ִחינַ ת ָ'א ָדם'ּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב (במדבר יט ,יד) "זֹאת ַה ָ
ָא ָדם"ֶׁ ,שּזֶ הּו ּבְ ִחינַ ת ְׁשלֵ מּות ַה ֶּמ ְרּכָ בָ ה.
 .168כמבואר בפרפראות לחכמה (אות ד').
 .169כמבואר במדרש הנעלם (זוהר ח"א דף קכו ,):וז"ל:
אֹור ַהּנְ ָׁש ָמה לָ עֹולָ ם ַהּבָ אּ ,גָ דֹול ֵמאֹור ַהּכִ ֵּסא וכו'ַ .רב
"ּדמּות
נַ ְח ָמן ָא ַמר ּגָ דֹול ֵמאֹור ַהּכִ ֵּסא ַמ ָּמׁשִּ ,דכְ ִתיב ְ
ּכְ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם עָ לָ יו ִמלְ ַמעְ לָ ה"ַ ,מאי 'עָ לָ יו' – עַ ל זָ ֳהרֹו.
 .170כך פירש במי הנחל.
 .171כתב בלקוטי הלכות (ראש השנה ד ,ח) ,וז"ל :וְ ָאז
"א ָדם לָ ֶׁשבֶ ת עַ ל ַהּכִ ֵּסא",
זֹוכִ ין לִ ְהיֹות ָ'א ָדם' ּבְ ִחינַ ת ָ
יהם ֶאת ַה ִּדין'ְּ ,ד ַהיְ נּו
ּבְ ִחינַ ת ֲ'ע ִת ִידין יִ ְש ָר ֵאל לִ ֵּתן ֲעלֵ ֶ
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ּש ְ(ּת ִהּלִ ים מז ,ד) "יַ ְד ּ ֵבר ַע ּ ִמים ּ ַת ְח ּ ֵתינ ּו וּלְ אֻ ּ ִמים ּ ַתחַ ת ַרגְ לֵינוּ" ,זֶה ְּב ִחינַ ת ִח ִיריק נְ קֻ ָ ּדה
ז ְוזֶה ּ ֵפרו ׁ
"והָ ָא ֶרץ ֲהדֹם ַרגְ לָ י"" .יִ ְבחַ ר לָנ ּו
"ו ַתחַ ת ַרגְ לָ יו"ְּ ,ב ִחינַ ת ְ
שהוּא ְּב ִחינַ ת ְ
של ָאלֶףֶ ׁ ,
הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָ ה ׁ ֶ
יע
של הָ ָאלֶףְּ ,ב ִח ינַ ת "ו ִּמ ּ ַמ ַעל ָ
ֹשהְּ ,ב ִח ינַ ת נְ קֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָ ה ׁ ֶ
ֲלָתנוּ" ,זֶה ְּב ִח ינַ ת מ ׁ ֶ
ֶאת נַ ח ֵ
לָר ִק ַ
ב ָרכָ ה (זְ בָ ִחים קיט).
רונָ ם לִ ְ
ֹשה ִּכ ְפנֵי חַ ּ ָמהְּ ,כ ַמאֲ ַמר חֲכָ מֵ ינ ּו זִ ְכ ֹ
שמֶ ׁש"ְ ּ ,פנֵי מ ׁ ֶ
או ּ ַכ ּ ׁ ֶ
"ו ִכ ְס ֹ
ְ ּדמוּת ִּכ ּ ֵסא"ְ ,
מג).
דף
כ"א
ּקּון
ּת
ִ
ּוב
ְ
כה:
ית
אׁש
ִ
ר
ֵ
ּב
ְ
ר
ֹה
ַ
ז
(
ט)
יב,
(דברים
"את
ֶ .
ֹשה'
'שילֹה ָ ּדא מ ׁ ֶ
 ֹזו ִׁשילֹה'ִׁ ,אומֵ ר '"נַ חֲלָה"
עון ֹ
ר' ִׁש ְמ ֹ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

מעשיהם ,172ויבררו מהם את כל הקדושה שיש בהם ,לעלות אותה למעלה ,ובזה יתרבה כבוד ה' בעולם,
הן מהכנעת הרע (כעמלק ,וכדלהלן) ,והן מבירור הטוב שיש בהם.173
לאחר שביא ר ,שעל ידי עבודת התשובה ותשובה על תשובה ,משלים אות א' העליונה בכל ג' חלקיה ,ונעשים
ישראל "אדם לשבת על הכסא" ,לשפוט את כל באי העולם ,שבזה נשלם התגלות כבוד ה' בעולם .יבאר ,כיצד סוד
זה נרמז בכתוב "ידבר עמים תחתנו" ,שישראל ינהיגו את אומות העולם שיהיו תחתיהם ,כי המנהיג דן את אלו
שתחתיו.

ּש הכתוב (תהלים מז ,ד)" :יַ ְד ּ ֵבר ַע ִּמים ּ ַת ְח ּ ֵתינ ּו וּלְ אֻ ִּמים ּ ַתחַ ת ַרגְ לֵינוּ" – 174זֶה ְּב ִחינַ ת
זְ .וזֶה ּ ֵפרו ׁ
"ו ַתחַ ת
שהוּא ְּב ִחינַ תְ :
של ָאלֶף היינו ,אות י' התחתונה של א' וכנ"לֶ ׁ ,
'ח ִיריק' ,שהיא ְ ּנקֻ ָ ּדה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָ ה ׁ ֶ
ִ
"והָ ָא ֶרץ ֲהדֹם ַרגְ לָי".
ַרגְ לָיו" ,וזהו הכתוב כאן "תחת רגלינו" ,שהיא ְּב ִחינַ תְ :
ֹשה'ְּ ,ב ִחינַ ת נְ קֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָ ה
ומה שנאמר בהמשך הכתוב" :יִ ְבחַ ר לָנ ּו ֶאת נַ ֲחל ֵָתנוּ" – זֶה ְּב ִחינַ ת 'מ ׁ ֶ
יע ְ ּדמוּת ִּכ ּ ֵסא" כנ"ל
ֶׁ
של הָ ָאלֶף היינו ,האות י' העליונה של א' שהיא בחינת 'כתר'ְּ ,ב ִחינַ ת" :ו ִּמ ּ ַמ ַעל ל ָָר ִק ַ
או
"ו ִכ ְס ֹ
(באות ה') ,שהנקודה העליונה שבאות א' היא בחינת 'כסא' ,ו'כסא' הוא בחינת 'שמש' ,כמו שנאמרְ :
ֹשה ִּכ ְפנֵי חַ ּ ָמה' .ו'נחלתנו' -
'פנֵי מ ׁ ֶ
שמֶ ׁש" ,ו'שמש' היא בחינת 'משה' ,כמו שאמרו בגמרא (בב"ב עהְ ּ :).
ּ ַכ ּ ׁ ֶ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (זבחים קיט ).בדרשת הפסוק (דברים יב ,ט)" :כי לא באתם
היא בחינת 'משה'ְּ ,כ ַמאֲ ַמר חֲכָ מֵ ינ ּו זִ ְכ ֹ
שילֹה' ,ומובא בזוהר (בראשית דף כה:
אומֵ ר" :נַ ֲחלָה" – ֹזו ִׁ
עון ֹ
עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה"' :ר' ִׁש ְמ ֹ
'שילֹה – ָ ּדא מ ׁ ֶ
ובתקוני זוהר תיקון כ"א דף מגִׁ :).
ֹשה' ,כי 'שילה' הוא שמו של משיח ,ומשיח הוא 'משה' ,ו'משה'
עולה בגימטריא 'שילה' ,שהיא בחינת 'נחלה' .הרי ,שרמוז בפסוק "יבחר לנו את נחלתנו" בחינת 'משה',
בחינת 'שמש' ,שהיא בחינת הנקודה העליונה של אות א'.
מקורות ועיונים

ֶׁשּיִ ְש ָר ֵאל יִ ְהיּו לְ ַמעְ לָ ה ִמּכָ ל ָה ֻאּמֹות וְ ֵהם ְּבעַ ְצ ָמם
יִ ְׁשּפְ טּו ֶאת ּכָ ל ַה ִּדינִ ין וְ יִ ְּתנּו ַה ִּדין עַ ל ּכָ ל ָה ֻאּמֹות
יהם ֶאת ַה ִּדין וְ ַה ִּמ ְׁשּפָ ט ּכְ פִ י
נֹותנִ ים ֲעלֵ ֶ
וכו'ּ ,כִ י ָאנּו ְ
רֹוציןּ ,כִ י ַהּכֹל ֵמ ִא ָּתנּו וכו'ֶׁ .שעַ ל יְ ֵדי זֶ ה
ַמה ֶּׁש ָאנּו ִ
אֹותם לְ גַ ְמ ֵרי
ּומכְ נִ יעִ ים ָ
ְמ ָב ְר ִרים ְמקֹומֹות ַה ִחיצֹונִ ים ַ
אֹותם
ָ
ּומ ֲעלִ ין ַה ְּק ֻד ָּׁשה ֵמ ֶהם ,וְ ָאז ּכְ ֶׁש ַּמכְ נִ יעִ ים
ַ
אֹותם
אֹותם וְ לָ דּון ָ
קֹומםָ ,אז ָאנּו זֹוכִ ים לִ ְׁשּפֹט ָ
ִּב ְמ ָ
ּכִ ְרצֹונֵ נּוֵ ,מ ַא ַחר ֶׁשּכְ בָ ר נִ כְ נְ עּו ּכֻ ּלָ ם ַּת ְח ֵּתנּו.
 .172וכמובא במדרש תנחומא (קדושים א') :לעתיד
לבוא הקב"ה יושב ,והמלכים נותנין כסאות לגדולי
ישראל והן יושבין ,והקב"ה יושב עם הזקנים כאב בית
דין ,ודנין העכו"ם ,שנאמר (ישעיה ג ,יד) "ה' ְּב ִמ ְׁשּפָ ט

יָ בֹוא עִ ם זִ ְקנֵ י עַ ּמֹו" ,על זקני עמו אינו אומר כאן ,אלא
עם זקני עמו ושריו ,מלמד שהקב"ה יושב עם הזקנים
וׂשרי ישראל ודן העכו"ם .ומי הן (הדנים) ,אלו כסאות
בית דוד וזקני ישראל ,שנאמר (תהלים קכב ,ה) "ּכִ י ָׁש ָּמה
יָ ְׁשבּו כִ ְסאֹות לְ ִמ ְׁשּפָ ט ּכִ ְסאֹות לְ בֵ ית ָּדוִ יד".
 .173על פי לקוטי הלכות בהלכות ראש השנה הנ"ל.
 .174הפסוק במלואו "יַ ְד ֵּבר עַ ִּמים ַּת ְח ֵּתינּו ּולְ ֻא ִּמים
ַּת ַחת ַרגְ לֵ ינּו ,יִ ְב ַחר לָ נּו ֶאת נַ ֲחלָ ֵתנּו ֶאת ּגְ אֹון יַ ֲעקֹב
ֲא ֶׁשר ָא ֵהב ֶסלָ ה" ,ופירושו :לעתיד לבוא הקב"ה
יכניע וינהיג ַ(ּד ָּבר לשון הנהגה) את העמים תחתינו,
ויתן לנו את ארץ ישראל שהיא נחלתנו ,ואת בית
המקדש.
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ש ַע,
יהו ׁ ֻ
ֹשה מֵ ִאיר לִ ֹ
ש ּמ ׁ ֶ
אורֶ ׁ ,
תו ְך ָאלֶףְּ ,ב ִחינַת אֹהֶ לְּ ,ב ִחינַת ֹ
ש ְּב ֹ
יַעקֹב" ,זֶה ְּב ִחינַת וָ א"ו ׁ ֶ
ְ ּג ֹ
און ֲ
כז)
כה,
ית
אׁש
ִ
ר
ֵ
(ּב
ְ
שב אֹהָ לִ ים".
יש ּ ָתם ֹיו ׁ ֵ
יַעקֹב ִא ׁ
ְ
ש ּ ָכתוּב
מו ׁ ֶ
ְּכ ֹ
"ו ֲ
של ֲע ָמלֵק' ,זֶה ְּב ִחינַת "יַ ְד ּ ֵבר
עו ׁ ֶ
ש ְּיכַ לּ ּו ז ְַר ֹ
ש ִ ּנ ְצ ַט ּו ּו יִ ְׂש ָר ֵאלֶ ׁ ,
'של ׁ ָֹשה ְ ּדבָ ִרים ׁ ֶ
ְוזֶה ְּב ִחינַת ַ(סנְ ֶה ְד ִרין כְׁ ):
ְ
ְ
ַע ִּמים ּ ַת ְח ּ ֵתינוּ"' .וּלְ ַמנּ ֹות לָהֶ ם מֶ לֶך' ,זֶה ְּב ִחינַ ת ְ ּ
"ד ַרך ּכ ֹוכָ ב
"ג ֹ
און יַ ֲעקֹב"ְּ ,ב ִחינַ ת ַ(ּב ִּמ ְד ָּבר כד ,יז) ָ ּ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

תו ְך ָאלֶ"ף ,שהיא ְּב ִחינַ ת 'אֹהֶ ל',
ש ְּב ֹ
און יַ ֲעקֹב" – זֶה ְּב ִחינַ ת וָ א"ו ׁ ֶ
"את ְ ּג ֹ
ומה שנאמר בהמשךֶ :
175
יהו ׁ ֻ
ֹשה מֵ ִאיר לִ ֹ
שמ ׁ ֶ
אור ,שנאמר (איוב כט ,ג) "בהלו נרו"  ,דהיינו ׁ ֶ
ש ַע דרך בחינת
כי 'אהל' הוא ְּב ִחינַ ת ֹ
שב אֹהָ לִ ים",
יש ּ ָתם ֹיו ׁ ֵ
"ויַ ֲעקֹב ִא ׁ
ש ּ ָכתוּב (בראשית כה ,כז)ְ :
מו ׁ ֶ
ה'אהל' ,ו'אהל' זה הוא בחינת 'יעקב'ְּ ,כ ֹ
וביאור הענין :נתבאר לעיל ,שאות ו' שבתוך א' היא בחינת רקיע ,שהוא 'אהל' ,וכדכתיב "וימתחם כאהל
לשבת" ,ויעקב הוא בחינת אהל ,כמו שכתוב בו "ויעקב יושב אהלים" .וזהו שרמז הכתוב את אות ו' שבתוך
א' בתיבות "גאון יעקב".176
יבאר ,כיצד ג' בחינות אלו של האות הא' ,שנרמזו בפסוק" :ידבר עמים תחתינו" וגו' ,רמוזות במאמר הגמרא 'שלשה
דברים נצטוו ישראל בכניסתן לארץ'.

ש ִ ּנ ְצ ַט ּו ּו יִ ְׂש ָר ֵאל בכניסתן לארץ' ,הדבר
ֹשה ְ ּדבָ ִרים ׁ ֶ
'של ׁ ָ
ְוזֶה ְּב ִחינַ ת מה שאמרו בגמרא (סנהדרין כְׁ :):
של ֲע ָמלֵק' ,זֶה ְּב ִחינַ ת הכתוב "יַ ְד ּ ֵבר ַע ִּמים ּ ַת ְח ּ ֵתינוּ" ,דהיינו ,להכניע את
עו ׁ ֶ
'ש ְּיכַ לּ ּו ז ְַר ֹ
הראשוןֶ ׁ :
העמים תחתינו ולשפוט אותם ,ומכיון ,שזרעו של עמלק על פי התורה חייב כלייה ,לכן ,לעתיד לבוא יכלו את
זרעו של עמלק .וזוהי בחינת החיריק שתחת האות א' ,היינו ,האות י' התחתונה שבאות א' ,וכפי שהתבאר,
שתחילת התגלות 'כבוד אלהי"ם' בעולם הוא על ידי הכנעת הרע ,בחינת 'תשובה' ,ע"י שמקבל חרפות
ובזיונות ובזה ממעט את כבוד עצמו ,שהוא היצר הרע השוכן בחלל הלב השמאלי ,שכל זה הוא בחינת
'עמלק'.177
הדבר השני' :178וּלְ ַמנּ ֹות לָהֶ ם מֶ ל ְֶך' ,זֶה ְּב ִחינַת הכתוב ְ ּ
יַעקֹב" ,כי מלך הוא ְּב ִחינַת יעקב ,כמו
"ג ֹ
און ֲ
ַעקֹב" – ותרגומו :כשיעמוד מלך מיעקב ,נמצא שיעקב הוא ְּב ִחינַת
"ד ַר ְך ּכ ֹוכָ ב ִמ ּי ֲ
שכתוב (במדבר כד ,יז)ּ ָ :
'מֶ ל ְֶך' ,179וזו בחינת אות ו' שבאות א' ,כפי שנתבאר ,כי אחרי שמקבל את בזיונו ושותק ,שזוהי בחינת התשובה,
יש לו בושה ,והבושה היא אות ו' ,והיא בחינת "כבוד מלכים חקור דבר" ,שהכל חוקרים אחריו לדעת אם
מקורות ועיונים

 .175בגמ' בשבת (דף פח ).מובא :שמשה זכה לכל
הכתרים שניטלו מישראל בחטא העגל ,ודרשה
זאת מהכתוב (שמות לג ,ז) "ּומ ׁש ֶֹ�ה יִ ַּקח ֶאת ָהא ֶֹהל",
"ּב ִהּלֹו נֵ רֹו"
ופירש"י :את האהל ,לשון (איוב כט ,ג) ְ
והוא היה קירון עור פניו ,עכ"ל .הרי ,ש'אוהל' הוא
בחינת 'אור'( .וכן מבואר לקמן סוף תורה מ"ט).
 .176ובפנימיות הענין ,הוא"ו שבתוך א' היא בחינת
'זעיר אנפין' (הרמוז באות ו' של שם הוי"ה) ,כי הוא כלול
משש ספירות' :חסד ,גבורה ,תפארת ,נצח ,הוד ,יסוד',
ועיקרם הוא ספירת ה'תפארת' (ולכן כל פרצוף זעיר אנפין
נקרא בכמה מקומות בשם 'תפארת') ,ויעקב הוא אחוז ב'ספירת
התפארת'( ,זוהר ויצא בסתרי תורה ח"א דף קנז.):

 .177וכמבואר כל זה בפרפראות לחכמה (אות ד'),
ע"ש.
 .178לפי המבואר בגמ' ,מצות מינוי מלך קודמת
למצות מחיית זכר עמלק ,ואילו כאן בדברי רבינו
בסדר העבודה ,מבואר ,שמצות מחיית עמלק ,שהיא
שמיעת חרפות ובזיונות – י' תחתונה ,קודמת להעמדת
מלך ,שהיא בחינת הבושה – אות ו' .וראה בפרפראות
לחכמה (אותיות ו' ז') שהאריך בזה.
 .179כתב בפרפראות לחכמה (אות ה') ,וז"ל :וזה
בחינת המצוה למנות להם מלך וכו' ,רוצה לומר כי
'מלך' הוא בחינת 'תפארת' (כבוד מלכות) ,ותפארת הוא
בחינת אות ו' וכנ"ל.
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ש ָא ְמר ּו
מו ׁ ֶ
ֹשהְּ ,ב ִחינַת ַ ּד ַעתְּ ,כ ֹ
ַעקֹב"ְּ ,ב ִחינַת מֶ ל ְֶך'ְ .ולִ ְב ֹנות לָהֶ ם ּ ֵבית הַ ְּב ִח ָירה' ,זֶה ְּב ִחינַת מ ׁ ֶ
ִמ ּי ֲ
לג).
כֹות
ר
ָ
(ּבְ
יָמיו'ְ ,וזֶה ְּב ִחינַת
ֵש ּב ֹו ֵ ּד ָעהְּ ,כ ִאלּ ּו נִ ְבנָה ּ ֵבית הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ְּב ָ
ש ּי ׁ
'מי ׁ ֶ
ִ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
חֲכָ מֵ ינ ּו זִ ְכ ֹ
ה)
כָ
ר
ָ
בְ
לִ
רֹונֹו
כְ
זִ
נּו
ּבֵ
ר
ַ
ׁשֹון
לְ
אן
ּכָ
ד
עַ
ד'
ן
ימ
ָ
ּס
ִ
(מ
ִ
.
"יִ ְבחַ ר לָנ ּו ֶאת נַ ֲחל ֵָתנוּ":
ש ַע
יהו ׁ ֻ
ֹשה הוּא נְ קֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָ ה ִו ֹ
ש ַע"  -מ ׁ ֶ
הו ׁ ֻ
ֹשה ְק ָרא ֶאת יְ ֹ
ּש "וַ ּיֹאמֶ ר ה' ֶאל מ ׁ ֶ
ח ְוזֶה ּ ֵפרו ׁ
ְ
תוך הָ ָאלֶף.
ש ְּב ֹ
יעְּ ,ב ִחינַ ת הַ ָּוא"ו ׁ ֶ
הוּא נְ קֻ ָ ּדה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָ הְ .
"ו ִה ְתיַ ְּצב ּו ְּבאֹהֶ ל"  -זֶה ְּב ִחינַ ת הָ ָר ִק ַ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

הוא ראוי לכבוד הזה .הרי ,שבחינת 'מלך' היא בחינת בושה ,שמתהפך לכמה גוונים ,שזוהי אות ו'' ,תפארת
הגוונים' ,כמבואר כל זה לעיל .וע"י התשובה נהפך לטובה למצות מינוי מלך ,שצריך לנהוג בו כבוד.180
ֹשה' ,שהוא ְּב ִחינַ ת ַ ּד ַעת ,181ובית המקדש
הדבר השלישי'ְ :ולִ ְב ֹנות לָהֶ ם ּ ֵבית הַ ְּב ִח ָירה' ,זֶה ְּב ִחינַ ת 'מ ׁ ֶ
ֵש ּב ֹו ֵ ּד ָעהְּ ,כ ִאלּ ּו נִ ְבנָ ה
ש ּי ׁ
'מי ׁ ֶ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (ברכות לגִ :).
ש ָא ְמר ּו חֲכָ מֵ ינ ּו זִ ְכ ֹ
מו ׁ ֶ
הוא בחינת 'דעת'ְּ ,כ ֹ
ּ ֵבית הַ ִּמ ְק ָ ּד ׁש ְּביָ ָמיו' ,כי בית המקדש משפיע דעת לעולם (וכדלקמן) ,ומי שיש בו דעה וכו' ,ראוי שיבנה
המקדש בימיו ע"י הדעת שלו .182לכן בית המקדש רומז ל'משה'ְ ,וזֶה ְּב ִחינַ ת הפסוק "יִ ְבחַ ר לָ נ ּו ֶאת
נַ ֲחל ֵָתנוּ" ,ו'נחלתינו' היא בחינת 'משה' כנ"ל .ומשה הוא בחינת הנקודה העליונה שבאות א' ,בחינת כסא,
בחינת שמש וכנ"ל.
נו לִ ְב ָרכָ ה.)183
רו ֹ
ימן ד' ַעד ּ ָכאן – לְ ׁש ֹון ַר ּ ֵבנ ּו זִ ְכ ֹ
(מ ִּס ָ
ִ
"ק ָרא ֶאת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע וְ ִה ְתיַ ְ ּצ ב ּו ְ ּבא ֶֹהל מוֹ ֵע ד וַ ֲא ַצ ֶּונּ ּו " ,כי בו רמוזים כל
עתה ילביש את ההשגות שבתורה דידן ,בפסוק ְ
בחינות האות א'.

ש ַע ,והתייצבו
הו ׁ ֻ
ֹשה ,הן קרבו ימיך למותְ ,ק ָרא ֶאת יְ ֹ
ּש הכתוב (דברים לא ,יד)" :וַ ּיֹאמֶ ר ה' ֶאל מ ׁ ֶ
חְ .וזֶה ּ ֵפרו ׁ
יהו ׁ ֻ
ֹשה" 'פני חמה' המשפיע – הוּא נְ קֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָ ה של האל"ףִ ,ו ֹ
ש ַע 'פני לבנה'
באהל מועד ,ואצוונו"" .מ ׁ ֶ
"ו ִה ְתיַ ְּצב ּו בָ אֹהֶ ל" – זֶה
המקבלת את אור השמש – הוּא נְ קֻ ָ ּדה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָ ה של האל"ף (כדלעיל באות ה')ְ .
אלֶ"ף ,העושה את היחוד בין משה ליהושע (שיאיר משה ביהושע,
תו ְך הָ ָ
ש ְּב ֹ
יעְּ ,ב ִחינַ ת הַ ָ ּוא"ו ׁ ֶ
ְּב ִחינַ ת הָ ָר ִק ַ
נקודה העליונה בנקודה התחתונה) ,ודרכו יכול משה להאיר ליהושע (כנ"ל שם) ,ולכן ציוה ה' שיבואו משה ויהושע
ל'אהל' ,כדי שע"י ה'אהל' ,אות ו' שבתוך א' ,תמשך ההארה ממשה ליהושע" .וַ אֲ צַ ֶ ּונּ וּ" – אני בעצמי,
מקורות ועיונים

 .180כמבואר בפרפראות לחכמה (שם) ,וז"ל:
לכאורה אין מובן הענין כלל ,מה שרמז את הבושה
שמשתנה פניו לכמה גוונין (שזו בחינת ו' הנ"ל) ,במצות
'מינוי מלך' .ונראה לקרב אל השכל קצת ,כי כמו
שהאות ו' היא הממוצע בין הנקודה העליונה לנקודה
התחתונה ,וכשזוכה לידום ולשתוק (על בזיונו) ,שעי"ז
נעשה בחינת 'נקודה התחתונה' ,אז נעשית מהבושה
בחינת ו' ,ומקבל על ידי זה אור הנקודה העליונה,
שהיא בחינת 'כבוד אלהי"ם' .וכשאינו שותק על
בזיונו ,אז הבושה חס ושלום היא בבחינת (שמואל
א' ב ,ל) "ּוב ֹזַ י יֵ ָקּלּו" ,וכן ,גם בחינת 'כבוד מלכים',
כשרודף אחר הכבוד ,שאז הכל חוקרין אחריו על

כבודו ,בחינת (משלי כה ,ב)ּ" :כְ ב ֹד ְמלָ כִ ים ֲחקֹר ָּד ָבר"
וחולקין עליו וכו' .אבל כשבורח מן הכבוד ואינו רוצה
כבוד מלכות כלל ,אלא שכלל ישראל מכריחים אותו
לקבל המלכות ,וכן מן השמים מכריחים אותו לזה,
אז כבודו בבחינת 'כבוד אלהי"ם' ,שאסור לחקור כלל
אחר כבודו ,שזהו בחינת המצוה של כבוד מלכים.
 .181כמובא בזוהר פקודי (ח"ב דף רכא ).שמשה הוא
"א ֶׁשר ּפֻ ַּקד עַ ל ּפִ י מ ׁש ֶֹ�ה" (שמות לח ,כא)
'דעת' ,וז"לֲ :
'[משה] דא רזא דדעת'.
 .182כן ביאר במהרש"א בברכות (דף לג .בד"ה גדולה).
 .183מכאן והלאה הם תוספות ששמע מוהרנ"ת בזמן
אמירת התורה ,ואחריה ,וכמו שנביא לקמן.
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ֹשה הָ יָ ה צָ ִר ְ
טון ְּב ֹיום הַ ּ ָמוֶ ת" (ק ֶֹהלֶ ת ח ,ח)ִּ ,כי
"ו ֵאין ִׁשלְ ֹ
ש ַעְ ,
יהו ׁ ֻ
יך ָאז לִ ְמסֹר הַ ּכֹל לִ ֹ
"וַ אֲ צַ ֶ ּונּ וּ" ִּ -כי מ ׁ ֶ
ש ַעַ ,על ּ ֵכן ִ ּד ּיֵק "וַ אֲ צַ ֶ ּונּ וּ" ,אֲ נִ י ְּב ַע ְצ ִמי,
יהו ׁ ֻ
יטה ְוכֹחַ לְ הָ ִאיר לִ ֹ
לו ְׁשלִ ָ
ִּב ְׁש ַעת ִה ְס ּ ַת ְּלקוּת הַ ַּצ ִ ּדיק ֵאין ֹ
ְ
דו ׁש ּ ָברוּך הוּא:
שלָה לְ הַ ָ ּק ֹ
ִּכי חָ זְ ָרה הַ ּ ֶמ ְמ ׁ ָ

ט

דוק
שהוּא נְ קֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָהְ ,ונְ קֻ ָ ּדה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָה וּוָ א"וְ ,ו ֹ
ו ְּכלָל ּ ָכל הָ ִענְ יָ ן ּ ָכלוּל ִּב ְתמוּנַת ָאלֶ"ףֶ ׁ ,
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

היינו ,שהקב"ה יצוה ויתן את הכח ליהושע .ולפ"ז קשה ,מדוע הוצרך משה לבוא לאהל ,שהרי הפסוק אומר
ֹשה הָ יָ ה ָצ ִר ְ
ש ַע ,את
יהו ׁ ֻ
סור הַ ּכֹל לִ ֹ
יך ָאז ביום פטירתו לִ ְמ ֹ
שהקב"ה יצוה וישפיע ליהושע ,ומשיבִּ :כי מ ׁ ֶ
טון
"ו ֵאין ִׁשלְ ֹ
כח ההנהגה והממשלה על ישראל ,ואת השגותיו הרוחניות ,אך מחמת שכתוב (קהלת ח ,ח) ְ
ש ַעַ ,על ּ ֵכן ִ ּד ּיֵק
יהו ׁ ֻ
יטה ְוכֹחַ לְ הָ ִאיר לִ ֹ
לו ְׁשלִ ָ
ְּב ֹיום הַ ּ ָמוֶ ת"ִּ ,184כי ִּב ְׁש ַעת ִה ְס ּ ַת ְּלקוּת הַ ַּצ ִ ּדיקֵ 185אין ֹ
דו ׁש ּ ָברו ְּך הוּא .186והכוונה היא,
שלָה לְ הַ ָ ּק ֹ
הכתוב" :וַ אֲ צַ ֶ ּונּ וּ" – אֲ נִ י (הקב"ה) ְּב ַע ְצ ִמיִּ ,כי חָ זְ ָרה הַ ּ ֶמ ְמ ׁ ָ
שביום פטירת משה ,אין למשה כח להאיר מעצמו ליהושע ,כי "ואין שלטון ביום המות" ,אלא חוזרת הממשלה
לבעליה ,והקב"ה מאיר מחדש במשה וממנו באה הארה ליהושע .ובזה מבאר רבינו את מה שכתב לעיל,
שאות י' העליונה שבאות א' היא בחינת 'כסא' ,בחינת 'שמש' ,בחינת 'משה' ,אבל ישנה בחינה גבוהה מזו,
שהיא "אדם היושב על הכסא" ,שזהו הקב"ה בעצמו .ובחינה זו נרמזה כאן בתיבת "ואצונו" ,שהקב"ה השפיע
את כח ההנהגה והממשלה על ישראל ואת ההשגות הרוחניות – ליהושע ,כי הקב"ה הוא בחינת "אדם היושב
על הכסא" ,המאיר בכסא שהוא י' עליונה ,המאירה באות ו' 'אהל' ,ומשם לי' תחתונה ' -יהושע'.187
עתה יוסיף לבאר ,את מה שנכתב לעיל (באות ז') ,שג' הדברים שנצטוו ישראל בכניסתן לארץ ישראל ,הם בחינת
'תשובה'.

ט .ו ְּכלָ ל
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ּ ָכל הָ ִענְ יָ ן שבו פתח רבינו תורה זו ,שעיקר התשובה היא לשמוע בזיונו ולדום ולשתוק,
מקורות ועיונים

 .184וכן מבואר במדרש (דברים רבה וילך ט ,ג) ,שדרשו
את הפסוק הזה "וְ ֵאין ִׁשלְ טֹון ּבְ יֹום ַה ָּמוֶ ת" ,לענין זה
שאין האדם יכול לעצור את מלאך המות ולומר לו
תמתין עד שאעשה את חשבונותי ועד שאצווה לביתי,
ע"כ .ושם המדרש מדבר על הסתלקות משה.
 .185דקדק לכתוב 'הצדיק' ,ולא כתב 'משה' ,וירמוז
למה שסיפר מוהרנ"ת (חיי מוהר"ן אות ב' ,לקוטי הלכות
שבת ז ,לט) ,וז"לָׁ :ש ַמעְ ִּתי ִמּפִ יו ַה ָּקדֹוׁש זַ "ל ַא ַחר
ּתֹורה ַהּנַ "לֶׁ ,ש ְּבכָ ל ָמקֹום ֶׁשּיֵ ׁש ַרב ֲא ִמ ִּתי
ֶׁש ָא ַמר ַה ָ
ּלֹומד ִמ ֶּמּנּו ,נַ ֲע ָשֹה ְּב ִחינָ ה זֹאתְּ ,ב ִחינַ ת
וְ ַתלְ ִמיד ֶׁש ֵ
יהֹוׁשעַ וְ א ֶֹהל מֹועֵ ד'ֶׁ ,שעַ ל יְ ֵדי זֶ ה עִ ַּקר ַה ְמ ָׁשכַ ת
'מׁשה וִ ֻ
ֶ
ֶּד ֶרְך ַה ְּתׁשּובָ ה ּבָ עֹולָ ם .וכתב על זה בפרפראות לחכמה
(אות ט"ז) וז"ל :מה שרימז בענין קרא את יהושע וכו',
"וַ ֲא ַצּוֶ ּנּו" דוקא אני בעצמי וכו' ,שסמוך להסתלקותו
ממש לא נתן לו סמיכה בפירוש ,ואף על פי כן כבר
רימז לו סמיכתו סמוך להתקרבותו אליו (שהיתה בשנת
תקס"ג) וכו' ,עכ"ל.

 .186כי אף שבימי חייו של הצדיק עיקר הממשלה
בידו ,וכמבואר לקמן (תורה ל"ד אות ב') ,וז"לּ :כִ י ִהּנֵ ה
ַהּכְ לָ לֶׁ ,ש ַה ֶּמ ְמ ָׁשלָ ה ּבְ יַ ד ַה ַּצ ִּדיק לִ פְ עֹול ּפְ עֻ ּלֹות ּכִ ְרצֹונֹו,
מֹוׁשל" וְ כּו'
"צ ִּדיק ֵ
ּכְ מֹו ֶׁש ָּד ְרׁשּו ֲחזַ "ל (מֹועֵ ד ָק ָטן טזַ ):
מֹוׁשל ּבִ י ַצ ִּדיק ,עכ"ל .אולם ביום
(שמואל ב' כג ,ג) – ִמי ֵ
פטירת הצדיק ,חוזרת הממשלה לבעליה לה' ית'.
 .187ובזה מיושב מה שמקשים כולם ,שלפי המבואר
כאן ,לכאורה ההארה שבאה ליהושע באה מהקב"ה
וכדכתיב "וַ ֲא ַצּוֶ ּנּו" ,ואילו לעיל (באות ה') וגם כאן
בסמוך ,מבואר ,שהארה מגיעה ליהושע דרך משה,
מהחמה אל הלבנה .אמנם ,כפי שביארנו את דברי
רבינו ,הכל מיושב היטב ,ודו"ק .וכעין דברים אלו
אמר גם הר"מ קרמר בשיעוריו ,שביום פטירתו
נכלל משה בכבוד העליון (שער החמשים) ,ולכן נחשב
שההארה העליונה של הקב"ה עוברת דרך משה.
 .188תורה דידן נאמרה בג' המשכים ,כי החלק
הראשון של התורה עד כאן ,נאמר בשבת תשובה
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לָא ֶרץ הֻ זְ הֲר ּו לְ ַק ּיֵם
שקּ ֶֹדם ְּכנִ יסַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ָ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ הֶ ׁ ,
ש ָא ְמר ּו חֲכָ מֵ ינ ּו זִ ְכ ֹ
ְמאֹדְ .והוּא ִענְ יָ ן ׁ ֶ
ְ
של ֲע ָמלֵק''ְ ,ולִ ְב ֹנות לָהֶ ם ּ ֵבית הַ ְּב ִח ָירה'' ,וּלְ ַמנּ ֹות מֶ לֶך'' .לְ הַ ְכ ִרית
עו ׁ ֶ
של ֹׁש ִמ ְצ ֹוות ' -לְ הַ ְכ ִרית ז ְַר ֹ
ָׁ
ש ַע,
יהו ׁ ֻ
ש ַע ,נְ קֻ ָ ּדה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָ הִּ .כי ִע ַ ּקר ְמ ִח ַ ּית ֲע ָמלֵק ּ ָתלוּי ִּב ֹ
הו ׁ ֻ
של ֲע ָמלֵק'ִ ,היא ְּב ִחינַ ת יְ ֹ
עו ׁ ֶ
ז ְַר ֹ
ש ּ ָכתוּב ְ(ׁשמֹות יז ,ט) "צֵ א ִה ּלָחֵ ם ּ ַב ֲע ָמלֵק"ְ ,וכַ ּ ְמב ָֹאר ּ ַבזֹּהַ ר הָ ִענְ יָ ן ְ(ּב ַׁשּלַ ח ח"ב דף סה'ְ .):ולִ ְב ֹנות ּ ֵבית
מו ׁ ֶ
ְּכ ֹ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

שהוּא נְ קֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָ ה – החלק העליון של האל"ףְ ,ונְ קֻ ָ ּדה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָ ה – הרגל
ּ ָכלוּל ִּב ְתמוּנַ ת ָאלֶ"ףֶ ׁ ,
דוק ְמאֹד ,כי בזה נרמזות בחינת 'תשובה על
התחתונה של האל"ףְ ,ווָ א"ו – הקו האמצעי של האל"ףְ .ו ֹ
רונָ ם
ש ָא ְמר ּו חֲכָ מֵ ינ ּו זִ ְכ ֹ
תשובה' ותשובה של עולם הבא ,שהיא בחינת 'שבת' ,והבושהְ .והוּא ִענְ יָ ן ׁ ֶ
של ֹׁש ִמ ְצ ֹוות הנרמזות
קו ֶדם ְּכנִ יסַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ָל ָא ֶרץ שזו בחינת 'תשובה' ,189הֻ זְ הֲר ּו לְ ַק ֵ ּים ׁ ָ
ש ֹ
לִ ְב ָרכָ הֶ ׁ ,
ְ
של ֲע ָמלֵקְ ,ולִ ְב ֹנות לָ הֶ ם ּ ֵבית הַ ְּב ִח ָירה ,וּלְ ַמנּ ֹות מֶ לֶך' .וביאור
עו ׁ ֶ
בג' חלקי אות א'' :לְ הַ ְכ ִרית ז ְַר ֹ
ש ַע' ,שהיא נְ קֻ ָ ּדה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָ ה של האל"ףִּ ,כי
הו ׁ ֻ
של ֲע ָמלֵק' – ִהיא ְּב ִחינַ ת 'יְ ֹ
עו ׁ ֶ
הענין' :לְ הַ ְכ ִרית ז ְַר ֹ
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ש ּ ָכתוּב (שמות יז ,ט)" :צֵ א ִה ּלָחֵ ם ּ ַב ֲע ָמלֵק"ְ ,וכַ ּ ְמב ָֹאר ּ ַבזֹּהַ ר
מו ׁ ֶ
ש ַעְּ ,כ ֹ
יהו ׁ ֻ
ִע ַ ּקר ְמ ִח ַ ּית ֲע ָמלֵק ּ ָתלוּי ִּב ֹ
(בשלח ח"ב דף סה ):הָ ִענְ יָ ן ,שיהושע הוא בחינת מלאך מט"ט הנקרא 'נער' ,ולכן ,היה יכול להלחם בעמלק,
שהוא בחינת הס"מ ,שהוא כנגד מלאך מט"ט .וזוהי בחינת שמיעת החרפות והבזיונות ושתיקה ,הנצרכת
לתשובה ,כי עמלק הוא יצר הרע ,הנמצא בחלל הלב השמאלי ,וצריך להכרית אותו ולשפוך את דמו ,ודבר
זה נעשה על ידי שמיעת חרפות ובזיונות.
מקורות ועיונים

תקס"ג ,ואילו החלק הזה של התורה עד ד"ה שייך
לעיל (אות י') ,נאמר במדוודיבקא אחר פורים .וכמסופר
בחיי מוהר"ן (סוף אות ב') ,וז"ל :וְ ַא ַחר ּכָ ְך ְּב ֵאיזֶ ה עֵ ת
ְּב ָסמּוְך (אחרי פורים באותה שנה) ַּבּלַ יְ לָ ה ,עָ ַמ ְד ִּתי לְ פָ נָ יו
ּכְ ֶׁשּכְ ָבר יָ ַׁשב עַ ל ִמ ָּטתֹו וְ ָר ָצה לִ יׁשֹן ,וְ ִד ַּב ְר ִּתי עִ ּמֹו ָאז
ֹל�ה ִמ ְצוֹות ֶׁשּנִ ְצ ַטּוּו יִ ְׂש ָר ֵאל
ַה ְר ֵּבה ,וְ ָאז ּגִ ּלָ ה לִ י ַה ְּׁש ׁש ָ
ִּבכְ נִ ָיס ָתן לָ ָא ֶרץ ֶׁש ַּׁשּיָ ְך לָ זֶ הּ ,כַ ּנִ ְדּפָ ס ִּב ְמקֹומֹו ָׁשם עַ ּיֵ ן
ֹל� ִמ ְצוֹות ֵאּלּו ֵהם ּבְ ִחינַ ת
ָׁשם .וְ ִסּיֵ ם ָאז וְ ָא ַמר ּכִ י ּכָ ל ָׁש ׁש
ֹל�
ׁשּובהּ ,כַ ּנִ ְדּפָ ס ָׁשם .וְ ָאז ָׁש ַאלְ ִּתי אֹותֹו ֵאיְך ָׁש ׁש
ְּת ָ
ֹאמר
ׁשּובה ,עָ נָ ה וְ ָא ַמר זֶ ה ּת ַ
ִמ ְצוֹות ֵאּלּו ֵהם ְּב ִחינַ ת ְּת ָ
("דאס זָ אג דּוא ׁשֹוין").
ַא ָּתה ָ
 .189כמבואר בלקוטי הלכות (הרשאה ב ,ג) ,וז"ל:
יִ ְש ָֹר ֵאל ֶׁשּיָ ְצאּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ָהלְ כּו לִ כְ ּבֹוׁש ֶא ֶרץ יִ ְש ָֹר ֵאל
ׁשּובה' לְ ַת ֵּקן ֵח ְטא
ִמ ִּׁש ְבעָ ה ֲע ָמ ִמין ,זֶ ה ְּב ִחינַ ת ְ'ּת ָ
ָא ָדם ָה ִראׁשֹוןֶׁ ,שעִ ַּקר ִּתּקּונֹו ָהיָ ה עַ ל יְ ֵדי ּגָ לּות ִמ ְצ ַריִ ם
ּוב ְררּו ָׁשם ּכָ ל ַהּנִ יצֹוצֹות ֶׁשּנָ פְ לּו עַ ל
ֶׁשּנִ זְ ַּדּכְ כּו ָׁשם ֵ
יְ ֵדי ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִראׁשֹון וְ עָ לּו ִּב ְרכּוׁש ּגָ דֹולְּ ,ד ַהיְ נּו ּכָ ל
ַהּנִ יצֹוצֹות ַהּנַ "ל ,לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָֹר ֵאל לְ ַה ֲחזִ יר ַהּכֹל לְ ָׁש ְרׁשֹו.
הֹוציאּו ֵמ ַה ְּקלִ ּפָ ה וְ ַה ִּס ְט ָרא
וְ גַ ם ֶא ֶרץ יִ ְש ָֹר ֵאל ְּבעַ ְצמֹו ִ
יה עַ ל יְ ֵדי ֵח ְטא ַהּנַ "לֶׁ ,ש ֵּמ ֲח ַמת זֶ ה
ָא ֳח ָרא ֶׁש ָחפָ ה עָ לֶ ָ
ָהיָ ה ֶא ֶרץ יִ ְש ָֹר ֵאל ְּביַ ד ּכְ נַ עַ ן ְּת ִחּלָ ה .וְ יִ ְש ָֹר ֵאל ִּת ְּקנּו ּכָ ל

הֹוציאּו ֶא ֶרץ יִ ְש ָֹר ֵאל
זֶ ה ,וְ ִהכְ נִ יעּו ִׁש ְבעָ ה ֲע ָמ ִמין ,וְ ִ
ֵמ ַה ְּקלִ ּפָ ה ,וְ ֶה ֱעלּו ּכָ ל ַהּנִ יצֹוצֹות ֶׁשּנָ פְ לּו עַ ל יְ ֵדי ֵח ְטא
ָא ָדם ָה ִראׁשֹון ֶאל ַה ְּק ֻד ָּׁשה .נִ ְמ ָצאֶׁ ,שּכְ נִ ַיסת יִ ְש ָֹר ֵאל
ׁשּובה' .וְ עַ ל ּכֵ ן נִ ְצ ַטּוּו יִ ְש ָֹר ֵאל
לָ ָא ֶרץ הּוא ְּב ִחינַ ת ְ'ּת ָ
ׁשּובה',
ֹל� ִמ ְצוֹות ִּבכְ נִ ָיס ָתן לָ ָא ֶרץ ֶׁש ֵהם ְּב ִחינַ ת ְ'ּת ָ
ָׁש ׁש
ׁשּובה' ,וְ עִ ַּקר
ּכִ י עִ ַּקר ּכְ נִ ָיס ָתן לָ ָא ֶרץ ָהיָ ה ְּב ִחינַ ת ְ'ּת ָ
ַה ְּתׁשּובָ ה הּוא ֶׁשּיִ ְהיֶ ה נַ ֲע ֶ ׂשה ּכִ בְ יָ כֹול יִ חּוד ּבֵ ין ַהּנְ ֻקּדֹות,
ּבֵ ין ַח ָּמה ּולְ בָ נָ ה (משה ויהושע ,הנעשה ע"י קיום כל ג' מצוות
אלו שהן גורמות את היחוד ,כי הכרתת זרעו של עמלק – זו בחינת
יהושע ,והעמדת מלך – היא האות ו' המחברת ועושה את היחוד,

ובניית בית הבחירה – זו בחינת משה).
הֹוׁשעַ "
ֹאמר מ ׁש ֶֹ�ה ַאל יְ ֻ
 .190וז"ל הזוהר" :וַ ּי ֶ
יהֹוׁשעַ  ,וְ לָ א לְ ָא ֳח ָרא ,וְ ָהא ּבְ ַההּוא זִ ְמנָ א
ֻ
יז ,ט)ֲ ,א ַמאי לִ
יהֹוׁשעַ ּבִ ן נּון נַ עַ ר",
ַרבְ יָ א ֲהוָ הִּ ,דכְ ִּתיב (שמות לג ,יא) "וִ ֻ
וְ כַ ָּמה ֲהוֹו ּבְ יִ ְׂש ָר ֵאל ַּת ִּקיפִ ין ִמּנֵ יּהֶ .אּלָ א מ ׁש ֶֹ�ה ּבְ ָחכְ ְמ ָתא
ִא ְס ָּתּכַ ל וְ יָ ַדעַ .מאי ָח ָמאָ ,ח ָמא לסמא"ל ְּד ֲהוָ ה נָ ִחית
ִמ ִּס ְט ָרא ִּדלְ עֵ יּלָ א ,לְ ַסּיְ יעָ א לַ ֲע ָמלֵ ק לְ ַת ָּתאָ ,א ַמר מ ׁש ֶֹ�ה
הֹוׁשעַ ּבְ ַההּוא זִ ְמנָ א,
וַ ַּדאי ְק ָרבָ א ָהכָ א ַּת ִּקיפָ א ִא ְת ָחזִ י .יְ ֻ
ימא ִּד ְב ְׁשכִ ינְ ָּתא
ְּב ַד ְרּגָ א עִ ּלָ ָאה יַ ִּתיר ִא ְׁש ְּתכַ חִ .אי ֵּת ָ
ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּב ַההּוא זִ ְמנָ א (עם יהושע) ,לָ או ָהכִ יְּ ,ד ָהא
יבת וְ ִא ְת ַא ֲח ַדת (השכינה)ִ ,א ְׁש ְּתכַ ח (נמצא)
ְּבמ ׁש ֶֹ�ה ִא ְתנְ ִס ַ
(שמות
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ֵש ּב ֹו ֵ ּד ָעהְּ ,כ ִאלּ ּו נִ ְבנָה ּ ֵבית הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש
ש ּי ׁ
'מי ׁ ֶ
ֹשה ,נְ קֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָהִּ ,כי ִ
הַ ְּב ִח ָירה' ,הוּא ְּב ִחינַת מ ׁ ֶ
ְ
ְ
תוך הָ ָאלֶ"ף,
ש ְּב ֹ
יע ,הַ ָּוא"ו ׁ ֶ
ְּביָ ָמיו'ּ ,ומ ׁ ֶ
ֹשה הוּא ְּב ִחינַ ת הַ ַ ּד ַעת' .וּלְ ַמנּ ֹות מֶ לֶך' ,הוּא ְּב ִחינַ ת ָר ִק ַ
ְ
ְ
ְ
"ו ָד ַרך ּכ ֹוכָ ב"  -הוּא ְּב ִחינַת
ַעקֹבְ ,
ש ָ ּק ֵאי ַעל ׁ ֶ
ַעקֹב"ֶ ׁ ,
מו ׁ ֶ
ְּכ ֹ
ש ָ ּיקוּם מֶ לֶך ִמ ּי ֲ
"ד ַרך ּכ ֹוכָ ב ִמ ּי ֲ
ש ּ ָכתוּב ָ ּ
ֹשב אֹהָ לִ ים" (בראשית כה ,כז),
יש ּ ָתם י ׁ ֵ
ַעקֹב"ִּ ,כי "יַ ֲעקֹב ִא ׁ
י
ֵש ּב ֹו ּכ ֹוכָ ִבים ו ַּמז ָֹּלותְ .והַ יְ נ ּו ִ
ש ּי ׁ
יעֶ ׁ ,
"מ ֲּ
ָר ִק ַ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

ֵש ּב ֹו ֵ ּד ָעה,
ש ּי ׁ
'מי ׁ ֶ
ֹשה' ,נְ קֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָ ה של האות א'ִּ ,כי ִ
ירה' – הוּא ְּב ִחינַ ת 'מ ׁ ֶ
נות ּ ֵבית הַ ְּב ִח ָ
ְ'ולִ ְב ֹ
ֹשה הוּא ְּב ִחינַ ת הַ ַ ּד ַעת ,כמבואר כל זה לעיל (בסוף אות ז') .כי
ְּכ ִאלּ ּו נִ ְבנֶה ּ ֵבית הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ְּביָ ָמיו'ּ ,ומ ׁ ֶ
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עיקר בחינת בית המקדש הוא ,להשפיע דעת בעם ישראל  ,ועי"ז מכיר את הקב"ה ועושה 'תשובה על
תשובה' ,כי מבין שהתשובה שעשה קודם לכן ,היתה בהתאם למה שהכיר את הקב"ה בהגשמה ובקטנות,
ועתה ,שהשיג 'דעת' ,מכיר הוא את הקב"ה יותר ,ועושה תשובה מחדש ,שזוהי בחינת 'עולם הבא' שכולו
תשובה ,שכן אז יכירו את ה' ית' .ולכן ,עיקר שלמות התשובה ,הוא בחינת בית המקדש ,ששם מקריבים
קרבנות העושים קירוב בין ישראל אל הקב"ה ,וזוכים לתשובה עילאה לכפר על עוונותנו.192
"ד ַר ְך
מו ׁ ֶ
תו ְך הָ ָאלֶ"ףְּ ,כ ֹ
ש ְּב ֹ
יע' ,הַ ָּוא"ו ׁ ֶ
וּ'לְ ַמנּ ֹות מֶ ל ְֶך' – הוּא ְּב ִחינַ ת ָ'ר ִק ַ
ש ּ ָכתוּב (במדבר כד ,יז)ּ ָ :
יע,
ש ָ ּיקוּם מֶ ל ְֶך ִמ ַ ּי ֲעקֹבְ ,ו ָ
ש ָ ּק ִאי – שמדבר ַעל ׁ ֶ
ּכ ֹוכָ ב ִמ ַ ּי ֲעקֹב"ֶ ׁ ,
"ד ַר ְך ּכ ֹוכָ ב" – הוּא ְּב ִחינַ ת ָר ִק ַ
"מ ַ ּי ֲעקֹב" – הרקיע הוא מיעקבִּ ,כי כתוב (בראשית כה ,כז) "יַ ֲעקֹב
ָּלותְ ,והַ יְ נ ּו ִ
ּמז ֹ
ש ֵ ּי ׁש ּב ֹו ּכ ֹוכָ ִבים ו ַ
ֶׁ
ש ּ ָכתוּב( :ישעיה מ ,כב) "נוטה כדוק שמים וַ ִּי ְמ ּ ָתחֵ ם
מו ׁ ֶ
יע'ְּ ,כ ֹ
יש ּ ָתם י ׁ ֵ
ִא ׁ
ֹשב אֹהָ לִ ים" – ְּב ִחינַ ת ָ'ר ִק ַ
מקורות ועיונים

הֹוׁשעַ ְּד ִא ְת ַא ֲחד לְ ַת ָּתא ִמיּנָ ּה (מהשכינה)ּ .ובַ ֶּמהָ .א ַמר ר'
יְ ֻ
ִׁש ְמעֹוןְּ ,ב ַההּוא ֲא ָתר ְּד ִא ְת ְק ֵרי נַ עַ ''ר (היינו מלאך מט"ט,
שהוא בקדושה כנגדו ס"מ בקליפה ,ולכן דוקא הוא יכול לשלוט

בו) וכו'ּ .בְ גִ ין ּכָ ְךּ ,כַ ד ָח ָמא מ ׁש ֶֹ�ה לסמא"ל נָ ִחית לְ ַסּיְ יעָ א
לַ ֲע ָמלֵ קָ ,א ַמר מ ׁש ֶֹ�ה ,וַ ַּדאי ַהאי נַ עַ ר יְ קּום לָ ֳק ְבלֵ יּה
ֹאמר מ ׁש ֶֹ�ה ֶאל
וְ יִ ְּׁשלֹוט עָ לֵ יּה לְ נַ ְּצ ָחא לֵ יּהִ .מּיַ ד "וַ ּי ֶ
הֹוׁשעַ ּבָ ַחר לָ נּו ֲאנָ ִׁשים וְ ֵצא ִהּלָ ֵחם ּבַ ֲע ָמלֵ ק"ִּ ,דילָ ְך ַהאי
יְ ֻ
ְק ָרבָ א ִּדלְ ַת ָּתא ,וַ ֲאנָ א ִאזְ ָּד ֵרז לִ ְק ָרבָ א ִּדלְ עֵ יּלָ א[ .תרגום:
יהֹוׁשעַ וְ ֹלא לְ ַא ֵחר,
ֻ
הֹוׁשעַ " ,לָ ָּמה לִ
ֹאמר מ ׁש ֶֹ�ה ֶאל יְ ֻ
"וַ ּי ֶ
יהֹוׁשעַ ִּבן נּון
ֻ
וַ ֲה ֵרי ְּבאֹותֹו זְ ַמן ָהיָ ה נַ עַ רֶׁ ,שּכָ תּוב "וִ
נַ עַ ר" ,וְ ָהיּו בְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֲחזָ ִקים ִמ ֶּמּנּו? ֶאּלָ א ֶׁשּמ ׁש ֶֹ�ה ִה ְתּבֹונֵ ן
ּבַ ָחכְ ָמה וְ יָ ַדעָ .מה הּוא ָר ָאה? ָר ָאה ֶאת סמא''ל ֶׁש ָהיָ ה
יֹורד ֵמ ַה ַּצד ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה לְ ַסּיֵ עַ לַ ֲע ָמלֵ ק ֶׁשּלְ ַמ ָּטהָ .א ַמר
ֵ
הֹוׁשעַ ְּבאֹותֹו זְ ַמן
מ ׁש ֶֹ�ה ,וַ ַּדאי נִ ְר ֶאה ּכָ אן ְק ָרב ָק ֶׁשה .יְ ֻ
ֹאמר ֶׁשּנִ ְמ ָצא ּבְ אֹותֹו
יֹותר עֶ לְ יֹונָ הִ .אם ּת ַ
נִ ְמ ָצא ּבְ ַד ְרּגָ ה ֵ
זְ ַמן ּבַ ְּׁשכִ ינָ ה – ֹלא ּכָ ְך! ֶׁש ֲה ֵרי (השכינה) ּבְ מ ׁש ֶֹ�ה נֶ ֶא ְחזָ ה.
ּוב ֶּמה? ְּבאֹותֹו
הֹוׁשעַ נֶ ֱא ַחז לְ ַמ ָּטה ִמ ֶּמּנָ הַ ,
נִ ְמ ָצא ֶׁשּיְ ֻ
ָמקֹום ֶׁשּנִ ְק ָרא נַ עַ ''ר (מלאך מט"ט)וכו' .לָ כֵ ןּ ,כְ ֶׁש ָר ָאה
יֹורד לְ ַסּיֵ עַ לַ ֲע ָמלֵ קָ ,א ַמר מ ׁש ֶֹ�ה ,וַ ַּדאי
מ ׁש ֶֹ�ה ֶאת סמא''ל ֵ
נַ עַ ר זֶ ה יָ קּום ּכְ נֶ גְ ּדֹו וְ יִ ְׁשלֹוט עָ לָ יו לְ נַ ֵּצ ַח אֹותֹוִ .מּיָ ד –
הֹוׁשעַ ּבְ ַחר לָ נּו ֲאנָ ִׁשים וְ ֵצא ִהּלָ ֵחם
ֹאמר מ ׁש ֶֹ�ה ֶאל יְ ֻ
"וַ ּי ֶ

ּבַ ֲע ָמלֵ ק"ֶׁ ,שּלְ ָך ַה ְּק ָרב ַהּזֶ ה ֶׁשּלְ ַמ ָּטה ,וַ ֲאנִ י ֶאזְ ָּד ֵרז לַ ְּק ָרב
ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה].
 .191וכמו שביאר בלקוטי הלכות (חו"מ ח"ב אבידה
ומציאה ב ,ב) ,וז"ל :וְ לִ ְבנֹות ֵּבית ַה ְּב ִח ָירה זֶ ה ְּב ִחינַ ת
ַה ַּדעַ תּ ,בְ ִחינַ ת מ ׁש ֶֹ�הּ ,בְ ִחינַ ת נְ ֻק ָּדה ָהעֶ לְ יֹונָ ה וְ כּו'ֶׁ ,שּזֶ הּו
ּבְ ִחינַ ת ֶה ָא ַרת נְ ֻק ָּדה ָהעֶ לְ יֹונָ ה ּבְ ִחינַ ת ּבִ נְ יַ ן ּבֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁש,
ּכִ י עִ ַּקר ִּבנְ יַ ן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש הּוא ִּב ְב ִחינָ ה זֹו ,לְ ַה ְׁשרֹות
ְׁשכִ ינָ תֹו ְּבתֹוכֵ נּוּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב (מלכים א' ו ,יג) "וְ ָׁשכַ נְ ִּתי
ּבְ תֹוְך ּבְ נֵ י יִ ְש ָֹר ֵאל" וְ כּו'ּ ,כִ י עַ ל יְ ֵדי ַהּבֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ כֵ לָ יו
נִ ְמ ָׁשְך ּכִ ְביָ כֹול ֱאֹלקּותֹו יִ ְת ָּב ַרְך ֶׁשהּוא נֶ עְ לָ ם וְ נִ כְ ֶסה
ֵמעֵ ין ּכֹל ,וְ עַ ל יְ ֵדי ַהּבֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ כֵ לָ יו נִ ְתּגַ ּלֶ ה ֱאֹלקּותֹו
יִ ְת ָּב ַרְךֶׁ ,שּזֶ הּו ְּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת נְ ֻק ָּדה ָהעֶ לְ יֹונָ ה וְ כּו' .וְ עַ ל
ּכֵ ן ָׁשם נִ ְתּכַ ּפְ ִרין ּכָ ל ַה ֲח ָט ִאיםּ ,כִ י ָׁשם ּכָ ל ַה ְּתׁשּובֹות
וְ ַה ִּתּקּונִ יםּ ,כִ י זֶ ה עִ ַּקר ִּתּקּון ַה ְּתׁשּובָ ה ּכְ ֶׁש ְּמ ִא ָירה נְ ֻק ָּדה
ָהעֶ לְ יֹונָ ה ַּבּנְ ֻק ָּדה ַה ַּת ְחּתֹונָ הֶׁ ,שּזֶ הּו ְּב ִחינַ ת ִה ְתּגַ ּלּות
ֱאֹלקּותֹו יִ ְתּבָ ַרְך ,עכ"ל.
 .192לקוטי הלכות (ברכת הפירות ה ,יג) ,וז"לַ :ה ֵּבית
ַה ִּמ ְק ָּדׁש הּוא ְּב ִחינַ ת נְ ֻק ָּדה ָהעֶ לְ יֹונָ ה ֶׁשּבֹו ּכָ לּול ַהּכֹל,
ּכִ י ַה ַּת ְחּתֹון נִ כְ לָ ל ְּבעֶ לְ יֹון .וְ עַ ל ּכֵ ן עִ ַּקר ְׁשלֵ מּות ִּתּקּון
ַה ְּתׁשּובָ הְּ ,ד ַהיְ נּו לְ כַ ּפֵ ר ּולְ ַת ֵּקן ּכָ ל ָה ֲעוֹונֹות הּוא ּבְ בֵ ית
וֹונֹותנּו.
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶׁש ָּׁשם ַמ ְק ִריבִ ין ּכָ ל ַה ָּק ְרּבָ נֹות לְ כַ ּפֵ ר ּכָ ל ֲע ֵ
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ַעקֹב הוּא
ש ּ ָכתוּב (ישעיה מ ,כב) "וַ ִּי ְמ ּ ָתחֵ ם ּ ָכאֹהֶ ל"ַ ּ ,כ ְּמב ָֹאר ּ ַבזֹּהַ ר (פינחס ח"ג דף רמדֶ ׁ ):
מו ׁ ֶ
יעְּ ,כ ֹ
ש ּי ֲ
ְּב ִחינַת ָר ִק ַ
של ֹׁש ִמ ְצ ֹוות ֵאלּ ּו הֵ ם ְּב ִחינַת ְּת ׁשוּבָ הְ ,והָ בֵ ן(ִ .מן ּוכְ לָ ל עַ ד ּכָ אןּ ,כָ פּול לְ עֵ יל ּבְ ִׁשּנּוי לָ ׁשֹון ְק ָצת):
ְּב ִחינָ ת וָ א"וִּ .כי ׁ ָ
שם (משנת חסידים אלול פרק א')
ש ַמ ְע ִּתי ְק ָצת ְּכ ִט ּ ָפה ִמן הַ ָ ּיםַ ,ע ּיֵן ׁ ָ
סוד ּ ַכ ָּו ֹנות אֱ לוּלָ ׁ .
ש ָ ּי ְך לְ ֵעילְ :וזֶה ֹ
י ַׁ
ְ
טז)
מג,
(ישעיה
יכין
ש ְּצ ִר ִ
ֶׁ ,
ש ְּכלָל ּ ַכ ָּו ֹנות אֱ לוּל הוּא "הַ נּ ֹו ֵתן ּ ַב ָ ּים ָ ּד ֶרך"
שם ׁ ֶ
של אֱ לוּלְ ,מב ָֹאר ׁ ָ
ּ ַב ּ ַכ ָּו ֹנות ׁ ֶ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

ּ ָכאֹהֶ ל לשבת" ,הרי ,שהרקיע – שמים הוא בחינת 'אהל' ,ולכן יעקב שהוא "יושב אהלים" ,הוא בחינת 'רקיע'.
וכבר נתבאר ,שהרקיע ,בחינת האהל ,הוא אות ו' שבאות א' ,נמצא ,שיעקב הוא בחינת ו'ַ ּ ,כ ְּמב ָֹאר ּ ַבזֹּהַ ר
ש ַ ּי ֲעקֹב הוּא ְּב ִחינָ ת 'וָ א"ו' .כי בחינת 'מלך' היא "כבוד מלכים חקור דבר" ,שחוקרים
(פינחס ח"ג דף רמדֶ ׁ ,):
אחריו ואומרים שאין הוא ראוי לכבוד ,וזוהי בחינת 'בושה' הבאה ע"י התשובה ,שמשתנים פניו לכמה
גוונים מהבזיונות שמבזים אותו ,ובזה ממעט בכבוד עצמו ,וזוכה ל'כבוד אלהי"ם ,בחינת הכבוד שמכבדים
את מלכי ישראל הצדיקים .נמצא ,שהבושה (בחינת המלך) ,היא אות ו' המחברת בין י' תחתונה ,שהיא שמיעת
החרפות והבזיונות (הכרתת זרעו של עמלק) ,לבין הזכייה לכבוד אלהי"ם ,שהיא י' עליונה ,הארת הכתר (בחינת
בנית בית הבחירה) ,כי משם מקבל דעת להכיר את ה' ית' ,ועושה 'תשובה על תשובה' .לכן ,נצטוו ישראל
של ֹׁש ִמ ְצ ֹוות ֵאלּ ּו הֵ ם ְּב ִחינַ ת ְּת ׁשוּבָ הְ ,והָ בֵ ן.194
בכניסתם לארץ (שהיא בחינת תשובה) ,193בג' מצוות אלוִּ ,כי ׁ ָ
ָש ֹון ְקצָ ת,
(מציין ר' נתן ז"לִ :מן "ו ְּכלָל כל הענין" ַעד ּ ָכאן ּ ָכפוּל לְ ֵעיל ְּב ִׁשנּ וּי ל ׁ
לפסוק "ידבר עמים תחתינו" ,וכאן נתבאר הקשר בין שלושת המצוות לאות א' ולתשובה).

כי לעיל נתבאר ,הקשר בין שלושת המצוות

כעת ,יביא ר' נתן את אשר שמע מרבינו אחר אמירת התורה ,כיצד העבודה לילך בדרכי התשובה להיות בקי ברצוא
ובקי בשוב ,נרמזת בכוונות אלול להאר"י ז"ל.

ש ָ ּי ְך 195לְ ֵעיל (לאות ד') ,שכתוב שם ,שצריך להיות בקי ברצוא ובקי בשוב ,וזהו סוד הפסוק "אם אסק
יַ ׁ .
נות אֱ לוּל'.
סוד ּ ַכ ָּו ֹ
שמים שם אתה" – בחינת עלייה" ,ואציעה שאול הנך" בחינת ירידה ,וסיים'ְ :וזֶה ֹ
של אֱ לוּל
נות ׁ ֶ
שם ּ ַב ּ ַכ ָּו ֹ
ש ַמ ְע ִּתי ְק ָצת מרבינו ז"ל ביאור הענין ְּכ ִט ּ ָפה ִמן הַ ָ ּיםַ .ע ֵ ּין ׁ ָ
ומבאר ר' נתןָ ׁ :
196
ש ְּכלָל
שםֶ ׁ ,
בו ָאר ׁ ָ
להאריז"ל (מובא בסידור האריז"ל ובשער רוח הקודש עמוד קכ"א ,ובמשנת חסידים מסכת אלול פרק א' ,ב-ד )ְ ,מ ֹ
מקורות ועיונים

 .193וכמו שהעתקנו לעיל מהלקוטי הלכות
הרשאה ב ,ג).
 .194כתב בחיי מוהר"ן (אות ב') ,וז"ל :וְ ִסּיֵ ם ָאז וְ ָא ַמר,
ׁשּובהּ ,כַ ּנִ ְדּפָ ס
ֹל� ִמ ְצוֹות ֵאּלּו ֵהם ְּב ִחינַ ת ְּת ָ
ּכִ י ּכָ ל ָׁש ׁש
ֹל� ִמ ְצוֹות ֵאּלּו ֵהם ּבְ ִחינַ ת
ָׁשם .וְ ָאז ָׁש ַאלְ ִּתי אֹותֹו ֵאיְך ָׁש ׁש
ֹאמר ַא ָּתה ,עכ"ל .וכבר ביארנו
ְּתׁשּובָ ה ,עָ נָ ה וְ ָא ַמר זֶ ה ּת ַ
על פי דברי הלקוטי הלכות בכמה מקומות כיצד ג'
מצוות אלו הם בחינת 'תשובה'.
 .195בחיי מוהר"ן (אות ב') ,מבואר כיצד קיבלנו
ּתֹורה ֹלא ִּדּבֵ ר ּכְ לָ ל
תוספת זו ,וז"לּ :ובִ ְׁשעַ ת ֲא ִמ ַירת ַה ָ
ּתֹורה
ֵמעִ נְ יַ ן ּכַ ּוָ נַ ת ֱאלּולַ ,רק ַא ַחר ּכָ ְך ּכְ ֶׁשּגָ ַמר ֲא ִמ ַירת ַה ָ
ַהּזֹאתַ ,א ַחר ֶׁש ִה ְתּפַ ּלֵ ל עַ ְר ִבית וְ ִה ְב ִּדילַ ,א ַחר ּכָ ְך ָחזַ ר
ּתֹורה ַהּזֹאת ּכְ ַד ְרּכֹו ָּת ִמיד (לחזור במוצאי שבת
וְ ִד ֵּבר ֵמ ַה ָ
מהתורה שאמר בסעודה שלישית) .וְ ָאז עָ נָ ה וְ ָא ַמר לַ ֲאנָ ִׁשים
(חו"מ

ׁשּובים זְ ֵקנִ ים ֶׁשּיָ ְׁשבּו ֶא ְצלֹו ָאז
ֲח ִ
ח"ב אות רע"ה)ֶׁ ,ש ָהיּו ִמ ְתּפַ ּלְ לִ ים ִמּתֹוְך ִסּדּור ָה ֲא ִריזַ "ל,
ּתֹורה ַהּנַ "ל ּכָ ל ַהּכַ ּוָ נֹות ֶׁשל
ֹאמרּו לִ י ֵאיְך ְמ ֻר ָּמז ְּב ַה ָ
ּת ְ
ֱאלּול ,וְ ֶה ֱח ִריׁשּו וְ ֹלא עָ נּוּ .כִ י ֶּב ֱא ֶמת ִאי ֶאפְ ָׁשר ְּבׁשּום
אֹפֶ ן לְ ָהבִ ין ֵמעַ ְצ ָמן סֹוד ַהּכַ ּוָ נֹות ֶׁשל ֱאלּולֵ ,איְך ְמ ֻר ָּמזִ ים
ּתֹורה ַהּנַ "ל .וְ ִצּוָ ה לְ ָה ִביא לְ פָ נָ יו ִסּדּור ָה ֲא ִריזַ "ל,
ְּב ַה ָ
יהם ַהּכַ ּוָ נֹות ֶׁשל ֱאלּול .וְ ַא ַחר
ּופָ ַתח אֹותֹו וְ ֶה ְר ָאה לִ פְ נֵ ֶ
ּנֹורא ,וְ ִה ְת ִחיל לְ גַ ּלֹות ּפְ לָ אֹות
ּכָ ְך ּפָ ַתח ּפִ יו ַה ָּקדֹוׁש וְ ַה ָ
ֵאיְך ּכָ ל ַהּכַ ּוָ נֹות ֶׁשל ֱאלּול ְמ ֻר ָּמזִ ים ָׁשם ְּב ֶד ֶרְך נִ פְ לָ א
נֹורא ְמאֹדּ ,כַ ְמב ָֹאר ִמּזֶ ה ַּב ֵּספֶ ר (כאן)ֲ ,א ָבל ִאי ֶאפְ ָׁשר
וְ ָ
לְ ַצּיֵ ר ִּבכְ ָתב ֶאת ַה ִּׁשעּור ֶׁש ַּבּלֵ בֶ ,את ּכָ ל ַהּנְ עִ ימֹות
וְ ַהּנִ פְ לָ אֹות ְּת ִמים ֵּדעִ ים ֶׁש ִה ְרּגַ ְׁש ִּתי ָאז ְּבעֵ ת ֶׁשּזָ כִ ִיתי
לִ ְׁשמֹעַ ּכָ ל זֶ ה.
 .196וז"ל המשנת חסידים :וכוונת הכללית של חדש
(היינו לר' יודל שיש"ק

234

ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר"ן ו הָ רֹוּת אוֹ ת  י

שם יב"קִּ ,כי ְׁש ּ ֵתי
'ב ָ ּים' ְוכוּ'ְ ,וזֶה הַ ֶ ּד ֶר ְך הוּא ְּב ִחינַ ת ְׁש ּ ֵתי ּ ְפ ָע ִמים הַ ּ ׁ ֵ
'ד ֶר ְך' ַ ּ -
לְ הָ ִאיר ְּב ִחינַ ת ֶ ּ
ְ
ְ
שהֵ ם קס"א ס"גִּ ,כי ֵאלּ ּו ְׁשנֵי
מותֶ ׁ ,
ש ֹ
שך ִמ ְּב ִחינַ ת ְׁשנֵי ׁ ֵ
'ד ֶרך'ְ ,וזֶה נִ ְמ ׁ ָ
ּ ְפ ָע ִמים יב"ק ֹ
עולֶה ֶ ּ
ְ
'ד ֶרך'ַ ּ ,כ ּנַ"ל.
שהוּא ְּבגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיא ְׁש ּ ֵתי ּ ְפ ָע ִמים יב"קֶ ׁ ,
עולִ ים ְּבגִ ַ
מות  -קס"א ס"ג ,הֵ ם ֹ
ש ֹ
ֵׁ
ימ ְט ִר ָ ּיא ֶ ּ
ְ
עולִ ים ּ ָתי"ו,
שם ס"ג ְּב ִח ִיריקְ .וסֶ גּ ֹול דקס"א ְו ִח ִיריק דס"ג  -הֵ ם ֹ
שם קס"א ְּבסֶ גּ ֹולְ ,ו ׁ ֵ
ְוצָ ִריך לְ כַ ֵ ּון ׁ ֵ
או ִתי ֹּותְ ,וכָ ל ַאחַ ת
שהֵ ם יוּ"ד ֹ
ּאו ּ ָכזֶהָ :אלֶ"ף הֵ "י יוּ"ד הֵ "יֶ ׁ ,
שם אהי"ה ְּב ִמלּ ו ֹ
שם קס"א הוּא ׁ ֵ
ִּכי ׁ ֵ
עולֶה
עולֶה ְׁשל ִֹׁשיםְ ,ו ַעל ּ ֵכן יוּ"ד ּ ְפ ָע ִמים סֶ גּ ֹול ֹ
של ֹׁש נְ קֻ ּד ֹותְ ,ו ַעל ּ ֵכן הוּא ֹ
נְ קֻ ָ ּדה ְּבסֶ גּ ֹולְ ,וסֶ גּ ֹול הוּא ׁ ָ
של ִמלּ וּי הֲוָ יָ "ה  -יוּ"ד הֵ "י וָ א"ו הֵ "יְ ,וכָ ל ַאחַ ת נְ קֻ ָ ּדה ְּב ִח ִיריק,
או ִתי ֹּות ׁ ֶ
ִׁשי"ןְ .וס"ג ,הֵ ם יוּ"ד ֹ
'פ ׁשו ָּטה'ְ .ו ָאז ַעל
ימ ְט ִר ָ ּיא ּ ְ
עולִ ים יַ חַ ד ּ ָתי"וְּ ,בגִ ַ
ּשנֵיהֶ ם ִ -ח ִיריק ְדס"ג ְוסֶ גּ ֹול ְדקס"אֹ ,
עולֶה ק' .ו ְׁ
ֹ
ְ
של ֹׁש
'ד ֶרך' ִעם הַ ּ ׁ ָ
ּאו ֹ
יָמין ְּב ִמלּ ו ֹ
תוִּ ,כי ִ
ינות הַ ּנַ"ל ,הַ ּי ִָמין ּ ְפ ׁשו ָּטה לְ ַק ּ ֵבל ְּת ׁשוּבָ ֹ
יְ ֵדי ּ ָכל ְּב ִח ֹ
עולֶה ֶ ּ
ְ
שםָ ּ .כל זֶה ְמב ָֹאר ִמ ּת ֹוך ּ ַכ ָ ּונַת אֱ לוּל.
שהוּא ְׁש ּ ֵתי ּ ְפ ָע ִמים יב"ק ְוכוּ'ַ ,ע ּיֵן ׁ ָ
או ִתי ֹּותֶ ׁ ,
ֹ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

'ד ֶר ְך'
ש ְּצ ִר ִ
נות אֱ לוּל הוּא רמוז בפסוק (ישעיה מג ,טז) "הַ נּ ֹו ֵתן ּ ַב ָ ּים ֶ ּד ֶר ְך" – ׁ ֶ
ּ ַכ ָ ּו ֹ
יכין לְ הָ ִאיר ְּב ִחינַ ת ֶ ּ
'ד ֶרך'ְ
197
שהוא בגימטריא ַ ּ ,224
'ב ָ ּים' שהוא בגימטריא  ,52היינו שם ב"ן (שהיא ספירת המלכות) ְוכוּ'ְ .וזֶה הַ ֶ ּ
ְ
'ד ֶרך' – ,224
שם 'יב"ק' אותיות 'בקי' הנ"לִּ ,כי ְׁש ּ ֵתי ּ ְפ ָע ִמים 'יב"ק' ֹ
הוּא ְּב ִחינַ ת ְׁש ּ ֵתי ּ ְפ ָע ִמים הַ ּ ׁ ֵ
עולֶה ֶ ּ
שהֵ ם 'קס"א' 'ס"ג' ,דהיינו ,שם אהי"ה במילוי כזה' :אלף הי יוד הי',
מותֶ ׁ ,
ש ֹ
ש ְך ִמ ְּב ִחינַ ת ְׁשנֵי ׁ ֵ
ְוזֶה נִ ְמ ׁ ָ

שהוא בגימטריא  – 161קס"א ,ושם הוי"ה במילוי כזה' :יוד הי ואו הי' ,שהוא בגימטריא  – 63ס"ג ,שהם שני
ימ ְט ִר ָ ּיא ְׁש ּ ֵתי
עולִ ים ְּבגִ ַ
מות 'קס"א' 'ס"ג' הֵ ם ֹ
ש ֹ
שמות שצריך לכוון בהם בחודש אלולִּ ,כי ֵאלּ ּו ְׁשנֵי ׁ ֵ
'ד ֶר ְך' ּ ַכ ַּנ"ל ,כי 'קס"א' ו'ס"ג' יחד הם בגימטריא  ,224ו'יב"ק' הוא
שהוּא ְּבגִ ַ
ּ ְפ ָע ִמים 'יב"ק'ֶ ׁ ,
ימ ְט ִר ָ ּיא ֶ ּ
בגימטריא  ,112ושתי פעמים 'יב"ק' הוא בגימטריא  ,224שזהו גם הגימטריא של 'דרך'.
ְוצָ ִר ְ
שם 'ס"ג' ְּבניקוד ִח ִיריקְ .והנקודות לבד של סֶ גּ ֹול ְדקס"א
שם 'קס"א' ְּבניקוד סֶ גּ ֹולְ ,ו ׁ ֵ
יך לְ כַ ֵ ּון ׁ ֵ
ּאו ּ ָכזֶה :אל"ף ה"י
שם אהי"ה ְּב ִמלּ ו ֹ
שם 'קס"א' הוּא ׁ ֵ
עולִ ים ּ ָתי"ו – ִּ ,400כי ׁ ֵ
ְושל ִח ִיריק ְדס"ג הֵ ם ֹ
של ֹׁש נְ קֻ ּד ֹות וכל נקודה היא
או ִתי ֹּותְ ,וכָ ל ַאחַ ת נְ קֻ ָ ּדה ְּבסֶ גּ ֹולְ ,וסֶ גּ ֹול הוּא ׁ ָ
שהֵ ם יוּ"ד ֹ
יו"ד ה"יֶ ׁ ,
עולֶה ְׁשל ִֹׁשים ,וכיון שיש עשר אותיות נמצא
דומה לאות י' ,שהיא בגימטריא עשרְ ,ו ַעל ּ ֵכן הוּא (כל סגול) ֹ
של
או ִתי ֹּות ׁ ֶ
עולֶה ִׁשי"ן – ְ .300ו'ס"ג' הֵ ם יוּ"ד ֹ
שיש עשר פעמים 'סגול'ְ ,ו ַעל ּ ֵכן יוּ"ד ּ ְפ ָע ִמים סֶ גּ ֹול ֹ
ִמלּ וּי הֲוָ יָ "ה ,כזה :יו"ד ה"י וא"ו ה"יְ ,וכָ ל ַאחַ ת נְ קֻ ָ ּדה ְּב ִח ִיריק ,וכל נקודה של חיריק היא דומה
לאות י' שהיא בגימטריא עשר ,וכיון שיש עשר אותיות נמצא שיש עשר פעמים 'חיריק' ,דהיינו ,עשר פעמים
עולִ ים יַ חַ ד
'ח ִיריק ְדס"ג' שהוא ְ ,100ו 'סֶ גּ ֹול ְדקס"א' שהוא ֹ ,300
ּשנֵיהֶ םִ ,
עולֶה ק' –  .100ו ְׁ
עשר ,ש ֹ
ינות הַ ַּנ"ל ,הַ ָ ּי ִמין של הקב"ה ּ ְפ ׁשו ָּטה לְ ַק ּ ֵבל
'פ ׁשו ָּטה'ְ ,ו ָאז ַעל יְ ֵדי ּ ָכל ְּב ִח ֹ
ימ ְט ִר ָ ּיא ּ ְ
ּ ָתי"ו – ְּ ,400בגִ ַ
מקורות ועיונים

זה הנקרא אלול הוא שם ס"ג ,ששורשו
ו-א') הוא א"ל של אלול ,וקס"א שבו ג' יודי"ן כמספר
הלמ"ד של אלו"ל ,ואלף שבו נעלמת בוא"ו של אלול.
ושני שמות אלו מספרם דר"ך ,ומאירים בי"ם ,שהוא
שם ב"ן ,בסוד "הנותן בים דרך" וכו' .כיצד ,יכוין
שכל קו 'ימין' (הוא) אימא 'פשוטה' לקבל שבים,
ויכוין הס"ג האמור בחיריק ,והקס"א האמור בסגול.
(שלוש יודי"ן

ו'דר"ך' האמור עם שלש האותיות (עולה  )227וכו' הוא
מספר תיבת 'ימי"ן' מלא יו"ד מ"ם יו"ד נו"ן (שעולה
 ,226ועם הכולל עולה .)227
 .197פי'' ,בים' הוא בגימטריא  ,52כנגד שם הוי"ה
במילוי 'ב"ן' ,כזה :יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה .והארת 'דרך'
שהיא שתי פעמים שם 'יב"ק' ,מאיר בבחינת שם
'ב"ן' ,שהוא כנגד ספירת ה'מלכות'.
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יא ְו ַע ּ ָתה ּב ֹוא ו ְּר ֵאה ְוהָ בֵ ןֵ ,א ְ
לָמים ְּב ֶד ֶר ְך נִ ְפלָא ְו ֹנו ָרא ְמאֹד
יך ּ ָכל הַ ּ ַכ ָּו ֹנות הַ ּנַ"ל ְמ ֻר ּ ָמזִ ים ְו ֶנ ֱע ִ
רוצֶ ה ַל ֲע ׂש ֹות ְּת ׁשוּבָ ה ,צָ ִר ְ
לו ְׁשנֵי ְּב ִקיאוּת,
ש ִּי ְהיֶה ֹ
יך ׁ ֶ
ש ֹ
ש ּ ִמי ׁ ֶ
שםֶ ׁ ,
תו ְך הַ ּת ֹו ָרה הַ ּנַ"לִּ .כי ְמב ָֹאר ׁ ָ
ְּב ֹ
שם ָא ּ ָתה" -
ש ַמיִ ם ׁ ָ
"אם ֶא ּ ַסק ׁ ָ
נָפיקְּ ,ב ִחינַתִ :
שהוּא ְּב ִחינַת ַעיִ ל ְו ִ
צוא ּ ָב ִקי ְּב ׁש ֹובֶ ׁ ,
הַ יְ נ ּו ּ ָב ִקי ְּב ָר ֹ
שהוּא ְּב ִחינַ ת ּ ָב ִקי ְּב ׁש ֹוב ְוכוּ'ַ ּ ,כ ְמב ָֹאר
אול ִה ּנ ּ ֶָך" ֶ ׁ -
יעה ְׁש ֹ
צ
ִּ
א
ַ
"ו
ְ
א,
צו
ֹ
ר
ָ
ב
ְ
ּ
י
ק
ִ
ב
ָ
ּ
שהוּא ְּב ִחינַ ת
ֶׁ
ָ
ְ
ְ
רוצֶ ה לֵילֵך ְּב ַד ְרכֵ י הַ ְּת ׁשוּבָ הָ ,צ ִריך ַל ֲחגֹר ָמ ְתנָיו,
ש ֹ
ש ִּמי ׁ ֶ
ּש הַ ּ ָפ ׁשוּט הוּאֶ ׁ ,
שםְ .והַ ּ ֵפרו ׁ
לְ ֵעיל ַע ּיֵן ׁ ָ
יעה
"אם ֶא ּ ַסק ׁ ָ
שהֵ ם ְּב ִחינַת ִ
ידהֶ ׁ ,
מו ְּב ַד ְרכֵ י ה' ּ ָת ִמידֵ ּ ,בין ּ ַב ֲעלִ ָ ּיה ּ ֵבין ִּב ִיר ָ
ש ִּי ְתחַ זֵּק ַע ְצ ֹ
ֶׁ
ש ַמיִ ם ְו ַא ִּצ ָ
שם,
יַעמֹד ׁ ָ
יזו ַמ ְד ֵרגָ ה ְ ּג ֹ
יזו ֲעלִ ָ ּיה ,לְ ֵא ֹ
ש ִּיזְ ּ ֶכה לְ ֵא ֹ
אול" ְוכוּ' ,הַ יְ נ ּו ּ ֵבין ׁ ֶ
ְׁש ֹ
דולָהַ ,אף ַעל ּ ִפי כֵ ן ַאל ֲ
ְ
ְ
שהוּא ָצ ִריך לָ לֶכֶ ת
ֵידע וּלְ הַ אֲ ִמין ׁ ֶ
ש ִּי ְהיֶה ּ ָב ִקי ּ ָבזֶה ְמאֹד ,ל ַ
מו ּ ָבזֶהַ ,רק ָצ ִריך ׁ ֶ
ְולֹא יִ ְס ּ ַת ּ ֵפק ַע ְצ ֹ
שם
ש ַמיִ ם ׁ ָ
"אם ֶא ּ ַסק ׁ ָ
שהוּא ְּב ִחינַת ִ
צואִּ ,ב ְב ִחינַת ַעיִ לֶ ׁ ,
שזֶּה ּו ְּב ִחינַת ּ ָב ִקי ְּב ָר ֹ
ֹיו ֵתר ְו ֹיו ֵתר ְוכוּ'ֶ ׁ ,
אול ּ ַת ְח ִּתי ֹּותַּ ,גם ּ ֵכן ַאל
ש ִּי ּפֹל ,אֲ ִפלּ ּו ִּב ְׁש ֹ
קום ׁ ֶ
לום לְ ָמ ֹ
ש ֹ
שאֲ ִפלּ ּו ִאם יִ ּפֹל חַ ס ְו ׁ ָ
ָא ּ ָתה"ְ .וכֵ ן לְ הֵ פֶ ְךֶ ׁ ,
שהוּא,
קום ׁ ֶ
מו ְּבכָ ל ָמ ֹ
שם יִ ְת ּ ָב ַר ְךִ ,ויחַ זֵּק ַע ְצ ֹ
עולָםְ ,ו ָת ִמיד יְ חַ ּ ֵפ ׂש ִויבַ ֵּק ׁש ֶאת הַ ּ ׁ ֵ
מו לְ ֹ
יִ ְתיָ ֵא ׁש ַע ְצ ֹ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

או ִתי ֹּות ,כי
של ֹׁש ֹ
'ד ֶר ְך' ִעם הַ ּ ׁ ָ
ּאו – יו"ד מ"ם יו"ד נו"ןֹ ,
תוִּ ,כי 'יָ ִמין' ְּב ִמלּ ו ֹ
ְּת ׁשוּבָ ֹ
עולֶה בגימטריא ֶ ּ
ימין במילואו הוא בגימטריא  ,226ועם המילה עצמה הוא  ,227ו'דרך' הוא  ,224ועם שלושת אותיות ד'ר'ך'
שדרך הוּא בגימטריא ְׁש ּ ֵתי ּ ְפ ָע ִמים 'יב"ק' ְוכוּ' ,נמצא ,שהשמות 'קס"א' ו'ס"ג' הם
 ,227כי כבר נתבאר ׁ ֶ
בגימטריא 'דרך' ,ש'דרך' היא בגימטריא 'ימין' ,והניקוד של השמות 'קס"א' ו'ס"ג' הוא בגימטריא 'פשוטה'.
נמצא ,שעל ידי השמות 'קס"א' ו'ס"ג' ,שהם השמות של כוונות חודש אלול ,נעשית בחינת 'ימין פשוטה'
בו ָאר ִמ ּת ֹו ְך ּ ַכ ָּונַ ת אֱ לוּל.
שםָ ּ .כל זֶה ְמ ֹ
(לקבל שבים)ַ ,ע ּיֵן ׁ ָ
לאחר שהביא את כוונות אלול ,יבאר ,כיצד הם רומזים על שתי הבקיאויות הנ"ל.

יאְ .ו ַע ּ ָתה ּב ֹוא ו ְּר ֵאה ְוהָ בֵ ן ֵא ְ
נו ָרא ְמאֹד
נות הַ ַּנ"ל ְמ ֻר ּ ָמזִ ים ְו ֶנ ֱעל ִָמים ְּב ֶד ֶר ְך נִ ְפלָא ְו ֹ
יך ּ ָכל הַ ּ ַכ ָּו ֹ
רוצֶ ה ַל ֲע ׂש ֹות ְּת ׁשוּבָ הָ ,צ ִר ְ
לו
ש ִּי ְהיֶ ה ֹ
יך ׁ ֶ
ש ֹ
ש ּ ִמי ׁ ֶ
שם (לעיל אות ד')ֶ ׁ ,
בו ָאר ׁ ָ
תו ְך הַ ּת ֹו ָרה הַ ַּנ"לִּ .כי ְמ ֹ
ְּב ֹ
"אם
שהוּא ְּב ִחינַ ת ַעיֵל ְונָ ִפיק (עלייה וירידה)ְּ ,ב ִחינַ תִ :
צוא ּ ָב ִקי ְּב ׁש ֹובֶ ׁ ,
ְׁשנֵי ְּב ִקיאוּת ,הַ יְ נ ּו ּ ָב ִקי ְּב ָר ֹ
ָ
'ב ִקי
שהוּא ְּב ִחינַ ת ּ ָ
אול ִה ּנֶך"ֶ ׁ ,
יעה ְׁש ֹ
צוא'ְ ,
'ב ִקי ְּב ָר ֹ
שהוּא ְּב ִחינַ ת ּ ָ
שם ָא ּ ָתה"ֶ ׁ ,
ש ַמיִ ם ׁ ָ
ֶא ּ ַסק ׁ ָ
"ו ַא ִּצ ָ
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שם.
בו ָאר לְ ֵעילַ ,ע ּיֵן ׁ ָ
ְּב ׁש ֹוב' ְוכוּ' ַ ּ ,כ ְמ ֹ
ְ
ְ
מו
ש ִּי ְתחַ זֵּק ַע ְצ ֹ
ֲגור ָמ ְתנָ יוֶ ׁ ,
רוצֶ ה לֵילֵך ְּב ַד ְרכֵ י הַ ְּת ׁשוּבָ ה ,צָ ִריך ַלח ֹ
ש ֹ
ש ּ ִמי ׁ ֶ
ּש הַ ּ ָפ ׁשוּט הוּאֶ ׁ ,
ְוהַ ּ ֵפרו ׁ
"אם
שהֵ ם ְּב ִחינַ ת הכתוב (תהלים קלט ,ח)ִ :
ידהֶ ׁ ,
ְּב ַד ְרכֵ י ה' ּ ָת ִמידֵ ּ ,בין כשהוא ּ ַב ֲעלִ ָ ּיה ּ ֵבין כשהוא ִּב ִיר ָ
יזו ַמ ְד ֵרגָ ה
יזו ֲעלִ ָ ּיה ,לְ ֵא ֹ
ש ִּיזְ ּ ֶכה לְ ֵא ֹ
אול הנך" ְוכוּ' .ובקי ב'עייל' ,הַ יְ נ ּו ּ ֵבין ׁ ֶ
יעה ְׁש ֹ
ֶא ּ ַסק ׁ ָ
ש ַמיִ ם ְו ַא ִּצ ָ
ְ
ש ִּי ְהיֶה ּ ָב ִקי ּ ָבזֶה ְמאֹד
מו ּ ָבזֶהַ ,רק צָ ִריך ׁ ֶ
שםְ ,ולֹא יִ ְס ּ ַת ּ ֵפק ַע ְצ ֹ
מוד ׁ ָ
דולָהַ ,אף ַעל ּ ִפי כֵ ן ַאל יַ ֲע ֹ
ְ ּג ֹ
ְ
'עיֵל',
'ב ִקי ְּב ָר ֹ
שזֶּה ּו ְּב ִחינַ ת ּ ָ
שהוּא צָ ִריך ָללֶכֶ ת ֹיו ֵתר ְו ֹיו ֵתר ְוכוּ'ֶ ׁ ,
ֵידע וּלְ הַ אֲ ִמין ׁ ֶ
ל ַ
צוא'ִּ ,ב ְב ִחינַ ת ַ
ְ
שאֲ ִפלּ ּו ִאם
שם ָא ּ ָתה"ְ .וכֵ ן לְ הֵ פֶ ך צריך להיות בקי ב'נפיק' בירידהֶ ׁ ,
ש ַמיִ ם ׁ ָ
"אם ֶא ּ ַסק ׁ ָ
שהוּא ְּב ִחינַ תִ :
ֶׁ
עולָםְ ,ו ָת ִמיד
מו לְ ֹ
אול ּ ַת ְח ִּתי ֹּותַּ ,גם ּ ֵכן ַאל יִ ְתיָ ֵא ׁש ַע ְצ ֹ
ש ִּי ּפֹל ,אֲ ִפלּ ּו ִּב ְׁש ֹ
קום ׁ ֶ
לום לְ ָמ ֹ
ש ֹ
יִ ּפ ֹול חַ ס ְו ׁ ָ
מקורות ועיונים

 .198וכתב בלקוטי הלכות (שבת ז ,לח) ,שרק בדרך
זו אפשר לזכות לתשובה ,וז"לִ :אי ֶאפְ ָׁשר לִ זְ ּכֹות
ׁשּובהּ ,כִ י ִאם עַ ל יְ ֵדי ֶּד ֶרְך זֶ הּ ,כְ ֶׁש ְּמ ַק ְּבלִ ין עַ ל
לִ ְת ָ
עַ ְצמֹו – ֶׁש ֵאיְך ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ,יְ ַחּזֵ ק עַ ְצמֹו ְּב ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְך

ָּת ִמידִּ ,ב ְב ִחינַ ת "וְ ַא ִּציעָ ה ְּׁשאֹול ִהּנֶ ָּך"ָ ,אז ַּדיְ ָקא יִ זְ ּכֶ ה
לִ ְתׁשּובָ הּ .כִ י ַה ְרּבֵ ה ֲעלִ ּיֹות וִ ִירידֹות ְצ ִריכִ ין לַ ֲעבֹור עַ ל
ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד – ֶׁש ִאי ֶאפְ ָׁשר לְ ָב ֵאר ִּבכְ ָתבִּ ,בפְ ָרט ִמי
ֶׁשּכְ בָ ר נִ כְ ַׁשל ּכְ מֹו ֶׁשּנִ כְ ַׁשל וכו' ,עכ"ל.
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מו
כולִ ין לְ ַד ּ ֵבק ֶאת ַע ְצ ֹ
שם יְ ֹ
שם יִ ְת ּ ָב ַר ְךְ ,וגַ ם ׁ ָ
אול ּ ַת ְח ִּת ֹיות נִ ְמ ָצא הַ ּ ׁ ֵ
ש ּיוּכַ לִּ ,כי ַּגם ִּב ְׁש ֹ
ְּבכָ ל ַמה ׁ ֶ
שר לֵילֵךְ
ְ
אול ִה ּנ ּ ֶָך"ְ .וזֶה ְּב ִחינַ ת ּ ָב ִקי ְּב ׁש ֹובִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
יעה ְׁש ֹ
ֵאלָ יו יִ ְת ּ ָב ַרךְ ,וזֶה ְּב ִחינַ ת ְ
"ו ַא ִּצ ָ
ש ּ ָב ִקי ִּב ְׁשנֵי הַ ְּב ִקיאוּת הָ ֵאלּ וּ.
ְּב ַד ְרכֵ י הַ ְּת ׁשוּבָ הִּ ,כי ִאם ְּכ ׁ ֶ
דולָה ְמאֹד ְמאֹד,
'ב ִקי'ִּ ,כי ִהיא ְּב ִקיאוּת ְ ּג ֹ
רו ֹנו לִ ְב ָרכָ הְ ,ו ָק ָרא ִענְ יָ ן זֶה ִּבלְ ׁש ֹון ּ ָ
ְו ִד ְק ֵ ּדק ַר ּ ֵבנ ּו זִ ְכ ֹ
בוהָ ה
יע לְ ַמ ְד ֵרגָ ה ְ ּג ֹ
מו ְולִ ְטרֹחַ ּ ַב ֲע ֹ
ֵידע לְ יַ ּג ֵַע ַע ְצ ֹ
ש ִּיזְ ּ ֶכה ל ַ
ֶׁ
בו ַדת ה' ּ ָת ִמיד ,וּלְ צַ ּפ ֹות ְּבכָ ל ֵעת לְ הַ ִ ּג ַ
ְ
לוםַ ,אף ַעל ּ ִפי
ש ֹ
ש ִּי ְהיֶה חַ ס ְו ׁ ָ
ֹיו ֵתרְ ,ו ַאף ַעל ּ ִפי כֵ ן ַאל יִ ּפֹל ִמ ּ ׁשוּם ָ ּדבָ ר ,וַ אֲ ִפלּ ּו ִאם יִ ְהיֶה ֵאיך ׁ ֶ
אול ִה ּנ ּ ֶָך"ַ ּ ,כ ּנַ"ל:
יעה ְׁש ֹ
יק ּיֵםְ :
כֵ ן ַאל יִ ּפֹל ְּב ַד ְע ּת ֹו ְּכלָלִ ,ו ַ
"ו ַא ִּצ ָ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

ש ּיוּכַ ל ,ויבהיר לעצמו ִּכי
שהוּא ְּבכָ ל ַמה ׁ ֶ
קום ׁ ֶ
מו ְּבכָ ל ָמ ֹ
שם יִ ְת ּ ָב ַר ְךִ ,ויחַ זֵּק ַע ְצ ֹ
יְ חַ ּ ֵפ ׂש ִויבַ ֵּק ׁש ֶאת הַ ּ ׁ ֵ
ְ
שם יִ ְת ּ ָב ַרך ,כי הקב"ה מחייה את כל הבריאה ,ומלכותו בכל משלה ,גם
אול ּ ַת ְח ִּת ֹיות נִ ְמצָ א הַ ּ ׁ ֵ
ַּגם ִּב ְׁש ֹ
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בסטרא אחרא ובמקומות המטונפים ,וגם שם ישנן ניצוצות קדושה שנפלו לשם ומחיים את אותו המקום ,
אול ִה ּנ ּ ֶָך"ְ ,וזֶה
יעה ְׁש ֹ
מו ֵאלָ יו יִ ְת ּ ָב ַר ְךְ ,וזֶה ְּב ִחינַ תְ :
כולִ ין לְ ַ ּד ּ ֵבק ֶאת ַע ְצ ֹ
שם יְ ֹ
ְולכן גַ ם ׁ ָ
"ו ַא ִּצ ָ
ְ
ש ּ ָב ִקי ִּב ְׁשנֵי הַ ְּב ִקיאוּת הָ ֵאלּ וּ.
שר לֵילֵך ְּב ַד ְרכֵ י הַ ְּת ׁשוּבָ הִּ ,כי ִאם ְּכ ׁ ֶ
'ב ִקי ְּב ׁש ֹוב'ִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָ
ְּב ִחינַ ת ּ ָ

'ב ִקי' ,אף שלכאורה היה יותר מתאים לכתוב
נו לִ ְב ָרכָ הְ ,ו ָק ָרא ִענְ יָ ן זֶה ִּבלְ ׁש ֹון ּ ָ
רו ֹ
ְו ִד ְק ֵ ּדק ַר ּ ֵבנ ּו זִ ְכ ֹ
לשון ידיעה ,שצריך לדעת כיצד לעלות ולדעת כיצד לרדת ,והטעם שכתב לשון 'בקי'ִּ ,כי ִהיא ְּב ִקיאוּת
מו ְולִ ְטרֹחַ
ֵידע לְ יַ ּ ֵג ַע ַע ְצ ֹ
ש ִּיזְ ּ ֶכה ל ַ
דול ְמאֹד ְמאֹד ,היינו ,להיות בקי בדרכים (ועל זה נופל לשון 'בקי')ֶ ׁ ,
ָּג ֹ
בו ּ ַה ֹיו ֵתרְ ,ו ַאף ַעל ּ ִפי כֵ ן ַאל יִ ּפ ֹול ִמ ּ ׁשוּם
יע לְ ַמ ְד ֵרגָ ה ָּג ֹ
ּ ַב ֲע ֹ
בו ַדת ה' ּ ָת ִמיד ,וּלְ צַ ּפ ֹות ְּבכָ ל ֵעת לְ הַ ִ ּג ַ
ְ
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יק ֵ ּים
לוםַ ,אף ַעל ּ ִפי כֵ ן ַאל יִ ּפ ֹול ְּב ַד ְע ּת ֹו ְּכלָ ל ִ ,ו ַ
ש ֹ
ש ִּי ְהיֶ ה חַ ס ְו ׁ ָ
ָ ּדבָ ר ,וַ אֲ ִפלּ ּו ִאם יִ ְהיֶ ה ֵאיך ׁ ֶ
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אול ִה ּנ ֶּךָ"ַ ּ ,כ ַּנ"ל .
יעה ְׁש ֹ
ְ
"ו ַא ִּצ ָ
מקורות ועיונים

 .199ע' באריכות לקמן (תניינא ,תורה י"ב).
 .200כתב בלקוטי הלכות (חו"מ גביית חוב ג ,יז) ,וז"ל:
ְּבעֵ ת ֶׁש ָה ָא ָדם ָרחֹוק ִמ ְּק ֻד ָּׁשתֹו יִ ְת ָּב ַרְך ,וְ הּוא נָ ע וָ נָ ד
דֹוחין אֹותֹו ִמ ְּק ֻד ָּׁשתֹו ִמ ְּד ִחי ֶאל ֶּד ִחיַ ,ר ֲח ָמנָ א
ּומ ֻטלְ ָטל וְ ִ
ְ
לִ ְצלַ ןַ .אף עַ ל ּפִ י כֵ ן ִאם הּוא ָחזָ ק וְ ַא ִּמיץ לְ בַ ֵּקׁש וְ לִ ְדרֹוׁש
ש וְ לַ ְחּתֹר ְּבכָ ל עֵ תּ ,ולְ ִה ְתּגַ עְ ּגֵ עַ וְ לִ כְ סֹף ּולְ ַב ֵּקׁש
ּולְ ַחּפֵ ֹ
ֶאת ֶׁש ָא ֲהבָ ה נַ פְ ׁשֹו לִ ְמצֹא אֹותֹו יִ ְתּבָ ַרְךֲ .אזַ י ַאף עַ ל ּפִ י
ֶׁש ֲע ַדיִ ן עֹובְ ִרים יָ ִמים וְ ָׁשנִ ים ַה ְרּבֵ ה וְ ֵאינֹו זֹוכֶ ה לְ ָמ ְצאֹו
יִ ְת ָּב ַרְך ּולְ ִה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יוַ ,אף עַ ל ּפִ י כֵ ן יֵ ַדע וְ יַ ֲא ִמין ּכִ י
ּוב ָּק ָׁשה ,וְ עַ ל יְ ֵדי ּכָ ל
ְּבכָ ל עֵ ת וָ עֵ ת עַ ל יְ ֵדי ּכָ ל ַּב ָּק ָׁשה ַ
ש לִ ְמצֹוא ּכְ בֹוד
ּומ ַחּפֵ ֹ
ּומבַ ֵּקׁש ְ
ּדֹורׁש ְ
יׁשה ֶׁש ֵ
יׁשה ְּוד ִר ָ
ְּד ִר ָ
ְק ֻד ָּׁשתֹו יִ ְת ָּב ַרְך .וְ עַ ל יְ ֵדי ּכָ ל ַה ָּב ָטה וְ גַ עְ ּגּועַ ֶׁש ַּמ ִּביט
וְ תֹולֶ ה עֵ ינֹו לְ ַר ֲח ָמיו יִ ְתּבָ ַרְך ,וְ עַ ל יְ ֵדי ּכָ ל ְּתנּועָ ה ְּותנּועָ ה
ֶׁשּפֹונֶ ה לְ ַה ְּק ֻד ָּׁשה .עַ ל יְ ֵדי ּכָ ל זֶ ה זֹוכֶ ה ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם לְ ַׁשּבֵ ר
חֹוׁשתַ ,אף עַ ל ּפִ י ֶׁש ַא ַחר ּכָ ְך
חֹומֹות ַּב ְרזֶ ל וְ ַדלְ תֹות נְ ֶ
ִמ ְתּגַ ְּב ִרין עָ לָ יו ְּבכָ ל ּפַ עַ ם ַר ֲח ָמנָ א לִ ְצלַ ןַ ,אף עַ ל ּפִ י כֵ ן
ֵאין יְ גִ יעֹו לָ ִריק ַחס וְ ָׁשלֹום ,וְ ֵאין ׁשּום ְּתנּועָ ה ֶׁשּפֹונֶ ה
לְ ַה ְּק ֻד ָּׁשה נֶ ֱא ֶב ֶדת ַחס וְ ָׁשלֹום .וְ ִאם הּוא ָחזָ ק וְ ַא ִּמיץ

יֹותרַ ,אף ִאם יַ ֲעב ֹר עָ לָ יו ָמהְּ ,בוַ ַּדאי
לְ ַב ֵּקׁש ּולְ ַחּפֵ שֹ ֵ
סֹוף ּכָ ל סֹוף יִ זְ ּכֶ ה לִ ְמצֹוא אֹותֹו יִ ְתּבָ ַרְך.
 .201כתב בלקוטי הלכות (אונאה ג ,א ד"ה והכלל),
רֹוצה לְ ִה ְת ָק ֵרב לַ ה' יִ ְתּבָ ַרְך
וז"ל :וְ ַהּכְ לָ לֶׁ ,שּכְ ֶׁש ָה ָא ָדם ֶ
ׁשּובהָ ,צ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו ֲאלָ פִ ים ְּור ָבבֹות
וְ לָ ׁשּוב ִּב ְת ָ
ֲעלִ ּיֹות וִ ִירידֹות ְּבלִ י ִׁשעּור ,וְ ָצ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ּגִ ּבֹור ָחזָ ק
יח ֶאת ְמקֹומֹו ִמּׁשּום
לְ ַחּזֵ ק לְ בָ בֹו ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם ,לִ בְ לִ י לְ ַהּנִ ַ
יְ ִר ָידה ֶׁשּבָ עֹולָ ם .וְ כָ ל ֵאּלּו ָה ֲעלִ ּיֹות וִ ִירידֹות ֶׁשעֹובְ ִרין עַ ל
ּכָ ל ֶא ָחד ִמּיִ ְש ָֹר ֵאלֵ ,הם ְּב ִחינַ ת ּכְ לָ לִ ּיּות ּכָ ל ַה ִּמלְ ָחמֹות
וְ ַה ָּצרֹות ֶׁשעָ ְברּו עַ ל ּכְ לָ לִ ּיּות יִ ְש ָֹר ֵאל ִמימֹות עֹולָ ם.
וְ ַהּכְ לָ ל וְ ָהעִ ָּקר הּוא ַה ִה ְת ַחּזְ קּות ,לְ ַחּזֵ ק ֶאת עַ ְצמֹו ָּת ִמיד
ַאף ִאם הּוא ּכְ מֹו ֶׁשהּוא ,לְ ַה ֲא ִמין ּבֶ ֱאמּונָ ה ְׁשלֵ ָמה ֶׁש ֵאין
ׁשּום יְ ִר ָידה ָּבעֹולָ םּ ,כִ י ְּבכָ ל ָמקֹום יְ כֹולִ ין לִ ְמצֹוא ֶאת
רֹוצה לֵ ילֵ ְך ּבְ ַד ְרכֵ י ַה ְּתׁשּובָ הָ ,צ ִריְך
ה' יִ ְתּבָ ַרְךּ .כִ י ִמי ֶׁש ֶ
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָּב ִקי ַּב ֲהלָ כָ ה ,וְ ָצ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו ְׁשנֵ י ְּב ִקיאּות –
ּבְ ִחינַ ת ּבָ ִקי ּבְ ָרצֹוא ּבָ ִקי ּבְ ׁשֹובּ ,בְ ִחינַ ת עָ יֵ ל וְ נָ פִ יקּ ,בְ ִחינַ ת
"אם ֶא ַּסק ָׁש ַמיִ ם ָׁשם ָא ָּתה וְ ַא ִּציעָ ה ְׁשאֹול ִהּנֶ ָּך"ֶׁ ,ש ֲאפִ ּלּו
ִ
ּכְ ֶׁשּנֹופֵ ל לַ ְּׁשאֹול ַּת ְח ִּתּיֹותַ ,אף עַ ל ּפִ י כֵ ן ָצ ִריְך לְ ַחּזֵ ק ֶאת

ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר"ן ו הָ רֹוּת אוֹ ת בי
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שהוּא
שם יב"ק הַ ּנַ"לֶ ׁ ,
'ב ִקי' הוּא ְּב ִחינַת ׁ ֵ
סוד ּ ַכ ָ ּו ֹנות אֱ לוּל הַ ּנַ"לִּ ,כי ּ ָ
סוד ,נ ְֶעלָם ּ ָבזֶה ֹ
יב ְו ַעל ּ ִפי ֹ
רכג).
פינחס
וזוהר
קטז,:
משפטים
זוהר
(עיין
שהֵ ם ְׁש ּ ֵתי ּ ְפ ָע ִמים
שז ֹּוכֶ ה לִ ְׁשנֵי הַ ְּב ִקיאוּת הַ ּנַ"לֶ ׁ ,
ְ .וזֶה ׁ ֶ
או ִתי ֹּות ּ ָב ִקי,
ֹ
ְ
'ב ִקי',
צוא ּ ָב ִקי ְּב ׁש ֹובַ ,על יְ ֵדי זֶה ֹזוכֶ ה לְ ֶד ֶרך הַ ְּת ׁשוּבָ הִּ ,כי ְׁש ּ ֵתי ּ ְפ ָע ִמים ּ ָ
ּ ָב ִקיּ ְ ,דהַ יְ נ ּו ּ ָב ִקי ְּב ָר ֹ
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
שה
נַע ׂ ֶ
ת,
נו
ֹ
ו
ָ
כ
ַ
הַ
י
פ
ִ
ל
ע
י
כ
ִ
ַ"ל.
נ
כ
ַ
'
ך
ר
ֶ
'ד
ֶ
א
י
ָ
ר
ִ
ט
ְ
ימ
ַ
גִ
ב
ְ
ּ
ֶה
ל
עו
ֹ
ַ"ל,
נ
הַ
יב"ק
ים
מ
ִ
ע
ֶׁ
ּ
ּ
ּ
ֲ
ַ
שהֵ ם ְּב ִחינַת ְׁש ּ ֵתי ּ ְפ ָ
ּ
ְ
ימ ְט ִר ָ ּיא ְׁש ּ ֵתי ּ ְפ ָע ִמים יב"קַ ּ ,כ ִ ּנזְ ּ ָכר לְ ֵעיל.
שהֵ ם ְּבגִ ַ
זֶה הַ ֶ ּד ֶרך ִמ ְּב ִחינַת סֶ גּ ֹול ְדקס"א ְו ִח ִיריק ְדס"גֶ ׁ ,
ש ַמיִ ם" ,זֶה
"א ּ ַסק ׁ ָ
שהוּא ְּב ִחינַת ֶ
צואֶ ׁ ,
סודְּ ,ב ִחינַת ְׁשנֵי הַ ְּב ִקיאוּת הַ ּנַ"לִּ ,כי ּ ָב ִקי ְּב ָר ֹ
מו ֹ
ְוזֶה ְּב ַע ְצ ֹ
אול ִה ּנ ּ ֶָך",
יעה ְׁש ֹ
שהוּא ְּב ִחינַת ְ
או ִתי ֹּות קס"א .וּבָ ִקי ְּב ׁש ֹובֶ ׁ ,
ְּב ִחינַת סֶ גּ ֹול דקס"אִּ ,כי ֶא ּ ַסק ֹ
"ו ַא ִּצ ָ
ּלו
ש ּ ַמ ִּסיג ְ ּגבו ֹ
שהוּא ְּב ִחינַת ׁ ֶ
עולָם"ֶ ׁ ,
"אל ּ ַת ּ ֵס"ג ְ ּגבוּל ֹ
זֶה ְּב ִחינַת ִח ִיריק ְדס"גִ ,מ ְּל ׁש ֹון (משלי כב ,כח) ַ
חור
נָסוג ָא ֹ
ֹ
תוְ ,והוּא
לום ִמ ּ ַמ ְד ֵרגָ ֹ
ש ֹ
שהָ ָא ָדם ֹנופֵ ל חַ ס ְו ׁ ָ
ידהֶ ׁ ,
שזֶּה ְּב ִחינַ ת יְ ִר ָ
חו ָריוֶ ׁ ,
ירו לַאֲ ֹ
ו ַּמחֲזִ ֹ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר
לאחר שהסביר את הלשון 'בקי' שנקט רבינו ,לפי פשוטם של דברים ,יבאר עתה ,את לשון 'בקי' על פי הסו ד.

שם 'יב"ק' הַ ַּנ"ל,
'ב ִקי' הוּא ְּב ִחינַ ת ׁ ֵ
סוד ּ ַכ ָּו ֹנות אֱ לוּל הַ ַּנ"לִּ ,כי ּ ָ
סוד ,נ ְֶעלָם (מסתתר) ּ ָבזֶה ֹ
יבְ .ו ַעל ּ ִפי ֹ
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'ב ִקי
'ב ִקי'ּ ְ ,דהַ יְ נ ּו ּ ָ
שהֵ ם ְׁש ּ ֵתי ּ ְפ ָע ִמים ּ ָ
שז ֹּוכֶ ה לִ ְׁשנֵי הַ ְּב ִקיאוּת הַ ַּנ"לֶ ׁ ,
'ב ִקי' ְ .וזֶה ׁ ֶ
או ִתי ֹּות ּ ָ
שהוּא ֹ
ֶׁ
ְ
שהֵ ם ְּב ִחינַ ת ְׁש ּ ֵתי
'ב ִקי'ֶ ׁ ,
'ב ִקי ְּב ׁש ֹוב'ַ ,על יְ ֵדי זֶה ֹזוכֶ ה לְ ֶד ֶרך הַ ְּת ׁשוּבָ הִּ ,כי ְׁש ּ ֵתי ּ ְפ ָע ִמים ּ ָ
צוא' ּ ָ
ְּב ָר ֹ
ְ
'ד ֶרך' ּ ַכ ַּנ"ל ,פי' ,כי רק ע"י שתי בקיאויות אלו יחד ,זוכה ל'דרך'
עולֶה ְּבגִ ַ
ּ ְפ ָע ִמים 'יב"ק' הַ ַּנ"לֹ ,
ימ ְט ִר ָ ּיא ֶ ּ
ְ
'ח ִיריק
'ד ֶרך' ִמ ְּב ִחינַ ת 'סֶ גּ ֹול ְדקס"א' ְו ִ
נות נַ ֲע ׂ ֶ
התשובה .והביאור על פי סודִּ :כי ַעל ּ ִפי הַ ּ ַכ ָ ּו ֹ
שה זֶה הַ ֶ ּ
סוד ְּב ִחינַ ת ְׁשנֵי הַ ְּב ִקיאוּת
מו ֹ
ימ ְט ִר ָ ּיא ְׁש ּ ֵתי ּ ְפ ָע ִמים 'יב"ק'ַ ּ ,כ ַּנ"לְ .וזֶה ְּב ַע ְצ ֹ
שהֵ ם ְּבגִ ַ
ְדס"ג'ֶ ׁ ,
ש ַמיִ ם' ,זֶה ְּב ִחינַ ת הכוונות של 'סֶ גּ ֹול
'א ּ ַסק ׁ ָ
שהוּא ְּב ִחינַ ת ֶ
צוא' – בחינת עלייהֶ ׁ ,
'ב ִקי ְּב ָר ֹ
הַ ַּנ"לִּ ,כי ּ ָ
אול ִה ּנ ּ ֶָך" ,זֶה
יעה ְׁש ֹ
שהוּא ְּב ִחינַ תְ :
או ִתי ֹּות 'קס"א' ,וּ'בָ ִקי ְּב ׁש ֹוב'ֶ ׁ ,
'א ּ ַסק' ֹ
ְדקס"א'ִּ ,כי ֶ
"ו ַא ִּצ ָ
"אל ּ ַת ּ ֵסג ְ ּגבוּל
'ח ִיריק ְדס"ג' וסג הוא לשון ירידהִ ,מ ְּל ׁש ֹון הכתוב (משלי כב ,כח)ַ :
ְּב ִחינַ ת הכוונות של ִ
שהָ ָא ָדם
ידהֶ ׁ ,
שזֶּה ְּב ִחינַ ת יְ ִר ָ
חו ָריוֶ ׁ ,
ירו לַאֲ ֹ
ּלו ו ַּמחֲזִ ֹ
שיצר הרע ּ ַמ ִּסיג ְ ּגבו ֹ
שהוּא ְּב ִחינַ ת ׁ ֶ
עולָם"ֶ ׁ ,
ֹ
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מוְ ,ו ַאל
לוםַ ,אף ַעל ּ ִפי כֵ ן יְ חַ זֵּק ֶאת ַע ְצ ֹ
ש ֹ
חור חַ ס ְו ׁ ָ
סוג ָא ֹ
תוְ ,והוּא נָ ֹ
לום ִמ ּ ַמ ְד ֵרגָ ֹ
ש ֹ
נופֵ ל חַ ס ְו ׁ ָ
ֹ
מקורות ועיונים

עַ ְצמֹו ָּת ִמיד וְ לִ בְ לִ י לְ יָ ֵאׁש עַ ְצמֹו לְ עֹולָ םּ ,כִ י ּגַ ם ָׁשם ה'
יִ ְתּבָ ַרְך נִ ְמ ָצאּ ,בְ ִחינַ ת "וְ ַא ִּציעָ ה ְׁשאֹול ִהּנֶ ָּך" .וְ זֶ ה עִ ַּקר
בֹודת ה' ֶׁש ַהּכֹל ָּתלּוי ּבֹו ,לִ בְ לִ י לִ ּפֹול
ַהּכְ לָ ל וְ ַהיְ סֹוד ּבַ ֲע ַ
ּבְ ַדעְ ּתֹו לְ עֹולָ ם ַאף ִאם יַ ֲעבֹור עָ לָ יו ָמה ,וְ כָ ל ַה ַּצ ִּד ִיקים
ֶׁש ָהיּו ִמימֹות עֹולָ ם ֶׁשּזָ כּו לְ ַמה ֶּׁשּזָ כּו ַא ְׁש ֵרי לָ ֶהם ַא ְׁש ֵרי
מּותםּ ,כִ י ִאם עַ ל יְ ֵדי ּבְ ִחינָ ה
ֶחלְ ָקםּ ,כֻ ּלָ ם ֹלא ּבָ אּו לִ ְׁשלֵ ָ
זֹו ,עַ ל יְ ֵדי ֶׁשֹּלא ָהיּו ְמיָ ֲא ִׁשין עַ ְצ ָמן לְ עֹולָ םּ .כִ י ֶּב ֱא ֶמת
בֹודת ה'ּ ,כִ י רֹוב יִ ְש ָֹר ֵאל ִמ ְתּגַ עְ ּגְ עִ ין לַ ה'
ַרּבִ ים נִ כְ נְ סּו ּבַ ֲע ַ
בֹודתֹו ּבְ כָ ל ּדֹור וָ דֹור ,וְ ַאף עַ ל ּפִ י
ּומ ְת ִחילִ ין ּבַ ֲע ָ
יִ ְתּבָ ַרְך ַ
כֵ ן זְ עִ ִירין ִאּנּון ֶׁשּזֹוכִ ין לְ ִה ְת ָק ֵרב לַ ה' יִ ְת ָּב ַרְך ּכָ ָראּוי.
ַאְך עִ ַּקר ַה ִחּלּוק הּואַ ,רק ֵמ ֲח ַמת עִ נְ יָ ן ַהּנַ "לֶׁ ,שר ֹב
בֹודתֹו יִ ְתּבָ ַרְך וְ עֹובְ ִדין אֹותֹו יִ ְתּבָ ַרְך ּבֶ ֱא ֶמת
ַהּנִ כְ נָ ִסין ּבַ ֲע ָ
ֵאיזֶ ה זְ ַמן ָארֹוְך אֹו ָק ָצרֲ ,א ָבל ַא ַחר ּכָ ְך ּכְ ֶׁש ַּמ ְת ִחילִ ין
בֹודתֹו ,הּוא ָׁשב לְ ָאחֹור וְ נֹופֵ ל
לְ ִה ְתּגָ רֹות ּבֹו ּולְ ַהּפִ ילֹו ֵמ ֲע ָ
בֹודת ַה ֵׁשם יִ ְתּבָ ַרְך ,וְ נִ ְׁש ָאר לְ ַמ ָּטה ,וְ עַ ל ּכֵ ן ֵאין זֹוכִ ין
ֵמ ֲע ַ

לְ ַמה ֶּׁש ְּצ ִריכִ ין לִ זְ ּכֹותֲ .א ָבל ַה ַּצ ִּד ִיקים ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים ,זָ כּו
לְ ִה ְת ַחּכֵ ם ּולְ ִה ְתּגַ ֵּבר לִ ְבלִ י לִ ּפֹול ִמּׁשּום יְ ִר ָידה ּונְ פִ ילָ ה
ֶׁשּבָ עֹולָ םַ ,רק ִה ְת ַחּזְ קּו עַ ְצ ָמן ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁשעָ בַ ר
ּקֹורין ֶּדער
(ׁש ִ
יהם ַמה ֶּׁשעָ בַ ר ,וְ עַ ל יְ ֵדי ִה ְת ַחּזְ קּות ֶׁשּלָ ֶהם ֶ
ֲעלֵ ֶ
ַהאלְ ִטין זִ יְך) זָ כּו לְ ַמה ֶּׁשּזָ כּוַ ,א ְׁש ֵרי לָ ֶהם.
 .202בזוהר פרשת משפטים (ח"ב דף קט"ז) ,איתא:
ּומאן ְּד ִאיהּו ָ'ּב ִקי
ַה ָק ָּב"ה (עולה ְּ :)112ב ֻח ְׁש ַּבן יַ ּב ֹ''קַ .
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא
יהי ְׁשכִ ינְ ָּתאְ ,
ַּב ֲהלָ כָ ה' ִּדילֵ יּהְּ ,ד ִא ִ
עִ ֵּמיּהִּ .ד ְבגִ ינָ ּה לָ א יָ זּוז ִמּנֵ יּה לְ עָ לַ ם[ .תרגוםַ :ה ָק ָּב"ה
ּומי ֶׁשהּוא ָ'ּב ִקי ַּב ֲהלָ כָ ה' ֶׁשּלֹוֶׁ ,ש ִהיא
ְּב ֶח ְׁשּבֹון יַ ּב ֹ''קִ ,
ַה ְּׁשכִ ינָ ה – ַה ָק ָּב"ה עִ ּמֹוֶׁ ,ש ִּב ְׁש ִבילָ ּה ֹלא יָ זּוז ִמ ֶּמּנּו
לְ עֹולָ ם].
 .203על פי הפסוק (תהלים קכט ,ה) "וְ יִ ּסֹגּו ָאחֹור" .כמו
"אל ַּת ֵּסג ּגְ בּול עֹולָ ם"' ,תסג'
שפירש"י במשלי שם ַ
כמו "וְ יִ ּסֹגּו ָאחֹור".

238

ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר"ן ו הָ רֹוּת אוֹ ת בי

שם
שם נִ ְמ ָצא הַ ּ ׁ ֵ
עולָםִּ ,כי ַּגם ׁ ָ
מו לְ ֹ
מוְ ,ו ַאל יִ ְתיָ ֵא ׁש ַע ְצ ֹ
לוםַ ,אף ַעל ּ ִפי כֵ ן יְ חַ זֵּק ֶאת ַע ְצ ֹ
ש ֹ
חַ ס ְו ׁ ָ
שם ס"גַ ּ ,כ ּנַ"לִּ .כי סֶ גּ ֹול ּ ָ -דא חַ ּ ָמה,
אול ִה ּנ ּ ֶָך"ַ ּ ,כ ּנַ"לְ ,וזֶה ְּב ִחינַת ׁ ֵ
יעה ְׁש ֹ
יִ ְת ּ ָב ַר ְךִּ ,ב ְב ִחינַת ְ
"ו ַא ִּצ ָ
ש ַמיִ ם"ְּ ,ב ִחינַת
"א ּ ַסק ׁ ָ
שזֶּה ּו ְּב ִחינַת ֶ
של ֹׁש ִט ּ ִפיןֶ ׁ ,
ש ַעל הָ ָאלֶף ,הַ ּ ֶנ ֱחל ֶֶקת לְ ׁ ָ
שהוּא נְ קֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָה ׁ ֶ
ֶׁ
של הָ ָאלֶף,
'א ּ ַסק'ַ ּ ,כ ּנַ"לְ .ו ִח ִיריק  -הוּא ְּב ִחינַת נְ קֻ ָ ּדה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָה ׁ ֶ
או ִתי ֹּות ֶ
שהוּא ֹ
סֶ גּ ֹול ְדקס"אֶ ׁ ,
שהוּא ְּב ִחינַת ִח ִיריק ְדס"ג הַ ּנַ"ל.
אול ִה ּנ ּ ֶָך"ֶ ׁ ,
יעה ְׁש ֹ
שהוּא ְּב ִחינַת ְ
ֶׁ
"ו ַא ִּצ ָ
הול ְֵך
לו ֵאלּ ּו הַ ּ ְׁשנֵי ְּב ִקיאוּת הַ ּנַ"ל ,אֲ זַי הוּא ֹ
ֵש ֹ
ש ּי ׁ
שם לְ ַמ ְעלָה ְּבהַ ּת ֹו ָרה הַ ּנַ"ל" :ו ְּכ ׁ ֶ
ש ּ ָכ ַתב ׁ ָ
ְוזֶה ׁ ֶ
יעה
ש ַמיִ ם" ְ
"א ּ ַסק ׁ ָ
שהֵ ם ְּב ִחינַ ת קס"א וס"גֶ ,
'ב ִקי'ֶ ׁ ,
ְּב ַד ְרכֵ י הַ ְּת ׁשוּבָ ה"ִּ ,כי ִמ ּ ְׁשנֵי ּ ְפ ָע ִמים ּ ָ
"ו ַא ִּצ ָ
ְ
שהֵ ם קס"א
ימ ְט ִר ָ ּיא ְׁש ּ ֵתי ּ ְפ ָע ִמים ּ ָב ִקיֶ ׁ ,
שהוּא ְּבגִ ַ
'ד ֶרך'ֶ ׁ ,
נַע ׂ ֶ
ְׁש ֹ
אול" ְוכוּ'ַ ,על יְ ֵדי זֶה ֲ
שה ְּב ִחינַת ֶ ּ
ְ
ְוס"ג ְוכוּ'ַ ּ ,כ ּנַ"לִּ .כי ִע ַ ּקר ֶ ּד ֶרך הַ ְּת ׁשוּבָ ה ֹזו ִכין ַעל יְ ֵדי ְׁשנֵי הַ ְּב ִק יאוּת הַ ּנַ"לְ ,ו ָאז יְ ִמין ה'
ּ'פ ׁשו ָּטה' -
'ב ִקי'ַ ּ ,כ ּנַ"ל .ו ְ
שהֵ ם ְׁש ּ ֵתי ּ ְפ ָע ִמים ּ ָ
'ד ֶר ְך'ֶ ׁ ,
'יָמין' ְּבגִ ַ
תוִּ ,כי ִ
ּ ְפ ׁשו ָּטה לְ ַק ּ ֵבל ְּת ׁשוּבָ ֹ
ימ ְט ִר ָ ּיא ֶ ּ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

אול ִה ּנ ּ ֶָך" ּ ַכ ַּנ"ל,
יעה ְׁש ֹ
שם יִ ְת ּ ָב ַר ְךִּ ,ב ְב ִחינַ תְ :
שם נִ ְמ ָצא הַ ּ ׁ ֵ
עולָ םִּ ,כי ַּגם ׁ ָ
מו לְ ֹ
יִ ְתיָ ֵא ׁש ַע ְצ ֹ
"ו ַא ִּצ ָ
שם 'ס"ג' ּ ַכ ַּנ"ל .נמצא ,שפעמיים 'בקי' רומזים לכך ,שצריך להיות 'בקי' בעליה ו'בקי' בירידה,
ְוזֶה ְּב ִחינַ ת ׁ ֵ
וכן שני השמות 'קס"א' ו'ס"ג' רומזים על הבקיאות בעליה ובקיאות בירידה ,שכן שם 'קס"א' רומז על עליה
(מלשון 'אסק') ,ושם 'ס"ג' רומז על ירידה (מלשון 'תסג').
וכן הניקוד של 'קס"א' ו'ס"ג' ,שהוא סגול וחיריק ,ג"כ רומז על עליה וירידהִּ ,כי מובא לעיל (באות ה') ש'סֶ גּ ֹול'
ש ַעל הָ ָאלֶ"ף הרומזת על בחינת עליה ,נמצא ,ש'סגול'
שהוּא נְ קֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָ ה ׁ ֶ
ָ ּדא – זה בחינת 'חַ ּ ָמה'ֶ ׁ ,
של ֹׁש ִט ּ ִפין שהם הספירות 'כתר ,חכמה ובינה' ,הנרמזות בשלושת הנקודות
זה 'בקי בעייל' ,הַ ּ ֶנ ֱחל ֶֶקת לְ ׁ ָ
ש ַמיִ ם'ְּ ,ב ִחינַ ת 'סֶ גּ ֹול
'א ּ ַסק ׁ ָ
שזֶּה ּו הניקוד של מילוי י' אותיות אהי"ה העולה קס"א ְּב ִחינַ ת ֶ
של סגולֶ ׁ ,
או ִתי ֹּות ֶ
שהוּא ֹ
ְדקס"א'ֶ ׁ ,
'א ּ ַסק'ַ ּ ,כ ַּנ"ל .נמצא ,שניקוד 'סגול' של שם 'קס"א' ,רומז ג"כ על בחינת עליה,
'ח ִיריק' הוּא ְּב ִחינַ ת נְ קֻ ָ ּדה
בנוסף לכך ששם 'קס"א' עצמו רומז על בחינת עליה ,כי הוא מלשון 'אסק'ְ .ו ִ
אול ִה ּנ ּ ֶָך" ,כי הנקודה
יעה ְׁש ֹ
שהוּא ְּב ִחינַ תְ :
של הָ ָאלֶ"ף כמובא לעיל (באות ה')ֶ ׁ ,
הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָ ה ׁ ֶ
"ו ַא ִּצ ָ
'ח ִיריק ְדס"ג' הַ ַּנ"ל .נמצא,
שהוּא ְּב ִחינַ ת ִ
התחתונה של האל"ף היא למטה ורומזת על בחינת ירידהֶ ׁ ,
שניקוד 'חיריק' של שם 'ס"ג' ,רומז ג"כ על בחינת ירידה ,בנוסף לכך ששם 'ס"ג' עצמו רומז לבחינת ירידה,
כי הוא מלשון 'נסוגו אחור'.
לו ֵאלּ ּו הַ ּ ְׁשנֵי ְּב ִקיאוּת הַ ַּנ"ל אֲ זַי הוּא
ֵש ֹ
ש ּי ׁ
שם לְ ַמ ְעלָה ְּבהַ ּת ֹו ָרה הַ ַּנ"ל (באות ד')" :ו ְּכ ׁ ֶ
ש ּ ָכ ַתב ׁ ָ
ְוזֶה ׁ ֶ
'א ּ ַסק
שהֵ ם ְּב ִחינַ ת 'קס"א' ְו'ס"ג' ,שהם הפסוקים ֶ
'ב ִקי'ֶ ׁ ,
הול ְֵך ְּב ַד ְרכֵ י הַ ְּת ׁשוּבָ ה"ִּ ,כי ִמ ּ ְׁשנֵי ּ ְפ ָע ִמים ּ ָ
ֹ
ְ
ימ ְט ִר ָ ּיא ְׁש ּ ֵתי ּ ְפ ָע ִמים
שהוּא ְּבגִ ַ
'ד ֶרך'ֶ ׁ ,
אול' ְוכוּ' – ַעל יְ ֵדי זֶה נַ ֲע ׂ ֶ
יעה ְׁש ֹ
ש ַמיִ ם' ְו ַ
ָׁ
'א ִּצ ָ
שה ְּב ִחינַ ת ֶ ּ
ְ
שהֵ ם שמות 'קס"א' ְו'ס"ג' ְוכוּ' ּ ַכ ַּנ"לִּ ,כי ִע ַ ּקר ֶ ּד ֶרך הַ ְּת ׁשוּבָ ה ֹזו ִכין ַעל יְ ֵדי ְׁשנֵי הַ ְּב ִקיאוּת
'ב ִקי'ֶ ׁ ,
ָּ
הַ ַּנ"ל ,ולכן במילה 'דרך' רמוזים שתי הבקיאויות הנ"ל.

תוִּ ,כי 'יָ ִמין' במילוי
ְו ָאז מתקיים המבואר בכוונות אלול הנ"ל' :יְ ִמין ה' ּ ְפ ׁשו ָּטה' 204לְ ַק ּ ֵבל ְּת ׁשוּבָ ֹ
'ד ֶר ְך' עם ג' האותיות ,שעולה ג"כ 227
האותיות יו"ד מ"ם יו"ן נו"ן עולה  226ועם הכולל ְּ ,227בגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיא ֶ ּ
מקורות ועיונים

 .204בספרי ואתחנן (פיסקא ל') 'וימינו פשוטה לקבל
שבים' .וכן אומרים ב'והוא רחום' של ימי שני וחמישי

ׁשּובה ֵאלֶ יָךּ .כִ י יְ ִמינְ ָך
שה ְד ָרכֵ ינּו וְ נַ ְחק ָֹרה וְ נָ ָ
'נַ ְחּפְ ָ ֹ
ׁשּוטה לְ ַקּבֵ ל ָׁשבִ ים'.
פְ ָ
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שהֵ ם ְּב ַע ְצ ָמם ְּב ִחינַת נְ קֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָה וּנְ קֻ ָ ּדה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָה,
ימ ְט ִר ָ ּיא סֶ גּ ֹול ְדקס"א ְו ִח ִיריק ְדס"גֶ ׁ ,
ְּבגִ ַ
ְ
"אם ֶא ּ ַסק
שם יִ ְת ּ ָב ַרך ּ ָת ִמיד ,הֵ ן לְ ַמ ְעלָה הֵ ן לְ ַמ ּ ָטהְּ ,ב ִחינַת ִ
יכין לְ בַ ֵּק ׁש הַ ּ ׁ ֵ
ש ְּצ ִר ִ
שהֵ ם ְּב ִחינַת ַמה ּ ׁ ֶ
ֶׁ
לו
ֵש ֹ
ש ּי ׁ
שהֵ ם ְּב ִחינַ ת ְׁשנֵי הַ ְּב ִקיאוּת הַ ּנַ"לְ ,ו ַעל ּ ֵכן ְּכ ׁ ֶ
אול ִה ּנ ּ ֶָך"ֶ ׁ ,
יעה ְׁש ֹ
ש ַמיִ ם ׁ ָ
ָׁ
שם ָא ּ ָתהְ ,ו ַא ִּצ ָ
תוְ .והָ בֵ ן
הול ְֵך ְּב ַד ְרכֵ י הַ ְּת ׁשוּבָ הְ ,ו ָאז יְ ִמין ה' ּ ְפ ׁשו ָּטה לְ ַק ּ ֵבל ְּת ׁשוּבָ ֹ
ְׁשנֵי הַ ְּב ִקיאוּת הַ ּנַ"לָ ,אז הוּא ֹ
הַ ְ ּדבָ ִרים הֵ יטֵ בִּ ,כי הֵ ם ְ ּדבָ ִרים ֲעמֻ ִ ּקים ְמאֹד.
ש ּ ָכ ַתב ּ ַב ּס ֹוף מֵ ִענְ יַ ן נְ קֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָ ה וּנְ קֻ ָ ּדה
ש ּ ַמה ּ ׁ ֶ
יטבֶ ׁ ,
שר הַ ּת ֹו ָרה הֵ ֵ
יג ְו ַעל ּ ִפי זֶה ּ ָת ִבין לְ ַק ּ ׁ ֵ
ּתֹורה ַהּנַ "לַ ,רק עַ ל ּפִ י
ב ִקיאוּת הַ ּנַ"לּ( ,כִ י זֶ ה ֵאינֹו ְמב ָֹאר ְּבפֵ רּוׁש ְּב ַה ָ
מו ְּב ִחינַ ת ְׁשנֵי הַ ְּ
של הָ ָאלֶ"ף ,זֶה ּו ְּב ַע ְצ ֹ
הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָ ה ׁ ֶ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

ימ ְט ִר ָ ּיא 'סֶ גּ ֹול ְדקס"א'
ּ'פ ׁשו ָּטה' ְּבגִ ַ
'ב ִקי' ּ ַכ ַּנ"ל .ו ְ
שהֵ ם היינו ,גם ימי"ן וגם דר"ך ְׁש ּ ֵתי ּ ְפ ָע ִמים ּ ָ
וכנ"לֶ ׁ ,
שהֵ ם ְּב ַע ְצ ָמם ְּב ִחינַ ת נְ קֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָ ה של האל"ף וּנְ קֻ ָ ּדה
'ח ִיריק ְדס"ג' יחד ,שהם עולים ֶ ׁ ,400
ְו ִ
הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָ ה של האל"ף ,כי סגול הוא בחינת י' עליונה שבאות א' ,וחיריק הוא בחינת י' תחתונה שבאות א',
שם יִ ְת ּ ָב ַר ְך ּ ָת ִמיד ,הֵ ן כשהאדם נמצא לְ ַמ ְעלָ ה הֵ ן
יכין לְ בַ ֵּק ׁש ולחפש את הַ ּ ׁ ֵ
ש ְּצ ִר ִ
שהֵ ם ְּב ִחינַ ת ַמה ּ ׁ ֶ
ֶׁ
שהֵ ם ְּב ִחינַ ת
אול ִה ּנ ֶּךָ"ֶ ׁ ,
יעה ְׁש ֹ
ש ַמיִ ם ׁ ָ
"אם ֶא ּ ַסק ׁ ָ
כשהאדם נמצא לְ ַמ ּ ָטהְּ ,ב ִחינַ תִ :
שם ָא ּ ָתהְ ,ו ַא ִּצ ָ
ְׁשנֵי הַ ְּב ִקיאוּת הַ ַּנ"ל ,ונמצא ,ששני השמות 'קס"א' ו'ס"ג' ונקודותיהם ,רומזים על ענין הבקיאות בעליה
וירידה ,ושני שמות אלו הם בגימטריא 'דרך' ובגימטריא 'ימין' ,ונקודותיהם של שני שמות אלו הם בגימטריא
'פשוטה' ,כי על ידי הבקיאות בעליה וירידה ,זוכים ללכת ב'דרך' התשובה ,וזוכים ש'ימין' ה' תהיה 'פשוטה'
הול ְֵך ְּב ַד ְרכֵ י הַ ְּת ׁשוּבָ הְ ,ו ָאז
לו ְׁשנֵי הַ ְּב ִקיאוּת הַ ַּנ"לָ ,205אז הוּא ֹ
ש ֵ ּי ׁש ֹ
לקבל תשובתוְ ,ו ַעל ּ ֵכן ְּכ ׁ ֶ
תוְ .והָ בֵ ן הַ ְ ּדבָ ִרים הֵ יטֵ בִּ ,כי הֵ ם ְ ּדבָ ִרים ֲעמֻ ִ ּקים ְמאֹד ,כיצד מלבישים
יְ ִמין ה' ּ ְפ ׁשו ָּטה לְ ַק ּ ֵבל ְּת ׁשוּבָ ֹ
את כוונות האריז"ל בדרך מעשית ,כי עיקר הכוונות ,אינן כוונות בשמות בעלמא ,אלא ,שיוכל להלביש את
השמות הללו על המצב שהוא נמצא בעצמו ,206כי אז כולל את עצמו בשמות אלו ,וכדלקמן (באות י"ד).
ש ּ ָכ ַתב ּ ַב ּס ֹוף (באות ה') מֵ ִענְ יַ ן נְ קֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָ ה וּנְ קֻ ָ ּדה
ש ּ ַמה ּ ׁ ֶ
שר הַ ּת ֹו ָרה הֵ יטֵ בֶ ׁ ,
יגְ .ו ַעל ּ ִפי זֶה ּ ָת ִבין לְ ַק ּ ׁ ֵ
של הָ ָאלֶ"ף ,שהדמימה והשתיקה הן בחינת הנקודה התחתונה ,והתשובה שזוכה על ידן ,שהיא
הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָ ה ׁ ֶ
מקורות ועיונים

 .205כתב בלקוטי הלכות (ראש השנה ד ,ז) ,וז"ל :זֶ הּו
ְּב ִחינַ ת עָ יִ ל וְ נָ פִ יקּ ,כִ י ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁש ָהיָ ה ָראּוי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה
ָה ָא ָדם ָּדבּוק ּבַ ְּק ֻד ָּׁשה ָּת ִמיד ּבִ בְ ִחינַ ת 'עָ יִ ל'ַ ,אף עַ ל ּפִ י כֵ ן
עִ ַּקר ְׁשלֵ מּות ַה ְּק ֻד ָּׁשה הּוא ַּדוְ ָקא ּכְ ֶׁשּזֹוכֶ ה ָה ָא ָדם לִ ְהיֹות
'עָ יִ ל וְ נָ פִ יק'ּ ,כִ י ְּב ֶהכְ ֵר ַח ֶׁשּיֵ ֵצא ָה ָא ָדם לִ פְ עָ ִמים ְק ָצת
ֵמ ַה ְּק ֻד ָּׁשה ּבִ בְ ִחינַ ת וְ נָ פִ יקּ ,כְ מֹו ֶׁשּנִ ְר ֶאה ּבְ חּוׁש ֶׁשּיֵ ׁש לְ כָ ל
ָא ָדם ֲעלִ ּיֹות וִ ִירידֹות ַמ ָּמׁש ּבְ כָ ל יֹום .וְ ִאי ֶאפְ ָׁשר ֶׁשּיַ ֲעמֹוד
ָּת ִמיד ְּב ַמ ְד ֵרגָ ה ַא ַחת .וְ כָ ל זֶ ה הּוא ֵמ ֲח ַמת ֶׁש ְּב ֶהכְ ֵר ַח
ּומקֹומֹות
ְצ ִריכִ ין לְ ַה ֲעלֹות ּגַ ם ַמ ְד ֵרגֹות ַה ַּת ְחּתֹונֹות ְ
ַה ִחיצֹונִ ים ּכֻ ּלָ ם ֶאל ַה ְּק ֻד ָּׁשה ,עַ ל ּכֵ ן ְּב ֶהכְ ֵר ַח ֶׁשּיִ ְהיֶ ה
ָה ָא ָדם ִּב ְב ִחינַ ת 'עָ יִ ל וְ נָ פִ יק'ּ ,כִ י ּכְ ֶׁשּזֹוכֶ ה ָאז לִ ְהיֹות
ּבָ ִקי ַּב ֲהלָ כָ ה ּולְ ַה ֲחזִ יק עַ ְצמֹו ָאז ּכָ ָראּויֲ ,אזַ י הּוא זֹוכֶ ה
ּומ ְד ֵרגֹות ַה ַּת ְחּתֹונֹות
לְ ַה ֲעלֹות ּגַ ם ְמקֹומֹות ַה ִחיצֹונִ ים ַ
(שנמצאים בירידתו ,כדי להעלותם) ּכֻ ּלָ ם ֶאל ַה ְּק ֻד ָּׁשה.

 .206ראה בביאור הליקוטים (אות ד') ,והובאו דבריו
לעיל ,שבקי ברצוא ובשוב ,עלייה וירידה ,צריך
להיות כל הזמן ,גם אצל גדולי הצדיקים ,כי זוהי
בחינת 'תשובה על תשובה' ,שכל פעם אחרי שמשיג
איזו השגה ,משפיל את עצמו ומבזה את עצמו מאוד,
שזוהי בחינת 'ירידה לצורך תשובה' ,שכן כיצד עבד
את הקב"ה בהגשמה ,כשלא השיג עדיין את ההשגה
שהשיג עכשיו .ולכן ,גם באדם גדול וצדיק מאוד ,יש
בו את שתי הבחינות הללו של בקי ברצוא ובקי בשוב,
ויכול להלביש על עצמו את הכוונות של האריז"ל,
שעתה הוא נמצא בבחינת 'אסק' ובשם קס"א עם כל
כוונותיו ,ואח"כ הוא בשם ס"ג וכו' ,ומייחד את שני
השמות הללו יחד ,ונעשה 'פשוטה' ,וכן נעשה 'דרך'
ונעשה 'ימין' ,הכל כנ"ל.
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ּכַ ּוָ נֹות ַהּנַ "ל ָ
זְביחַ ת הַ ּיֵצֶ ר
שםִּ ,כי ִ
ש ּ ָכ ַתב ׁ ָ
מו ְּב ִחינַת ְּת ׁשוּבָ ה ַעל ְּת ׁשוּבָ ה ׁ ֶ
מּובן זֹאת ִמ ֵּמילָ א לַ ַּמ ְׂשּכִ יל)ְ .וזֶה ּו ְּב ַע ְצ ֹ
עולָם
בוד ֹ
שהוּא ְּב ִחינַת ְּכ ֹ
אש ֹונָהֶ ׁ ,
שהוּא ְּב ִחינַת ְּת ׁשוּבָ ה הָ ִר ׁ
"דֹם לַה'"ֶ ׁ ,
הָ ָרע ֶ ׁ -
שהוּא ְּב ִחינַת ּ
יקהִ ,מ ְּב ִחינַת ּדֹם לַה'ְ .וכָ ל
ימה ְוהַ ּ ְׁש ִת ָ
שית ִמ ְּב ִחינַת הַ ְ ּד ִמ ָ
ַע ׂ ֵ
הַ זֶּה ,זֶה ְּב ִחינַת נְ קֻ ָ ּדה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָהֶ ׁ ,
ש ּנ ֲ
שה
עו ׂ ֶ
ש ֹ
שהוּא ְּב ִחינַ ת ּ ָב ִקי ְּב ׁש ֹובַ ּ ,כ ּנַ"ל .ו ְּת ׁשוּבָ ה הַ ּ ְׁשנִ ָ ּיה ׁ ֶ
זֶה הוּא ְּב ִחינַ ת ִח ִיריק ְדס"ג ְוכוּ'ֶ ׁ ,

עוֹ טֶ ה אוֹ ר
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ינו
(כי זֶה ֵא ֹ
מו ְּב ִחינַ ת ְׁשנֵי הַ ְּב ִקיאוּת הַ ַּנ"ל ִּ ,
בחינת 'כתר' ,הוא בחינת הנקודה העליונה ,זֶה ּו ְּב ַע ְצ ֹ
ַמ ְׂש ִּכיל)ְ .וזֶה ּו
נות הַ ַּנ"ל מוּבָ ן זֹאת ִמ ּ ֵמילָ א ל ּ ַ
ּש ְּבהַ ּת ֹו ָרה הַ ַּנ"לַ ,208רק ַעל ּ ִפי ּ ַכ ָ ּו ֹ
בו ָאר ְּבפֵ רו ׁ
ְמ ֹ
209
שם לעיל (אות ג') ִּ ,כי זְ ִביחַ ת הַ ֵ ּיצֶ ר הָ ָרע ששופך
ש ּ ָכ ַתב ׁ ָ
'ת ׁשוּבָ ה ַעל ְּת ׁשוּבָ ה' ׁ ֶ
מו ְּב ִחינַ ת ְּ
ְּב ַע ְצ ֹ
"דֹם ַלה'"  -נעשה ע"י כך ששומע
את הדם שבחלל לבו השמאלי ,שהוא היצר הרעֶ ׁ ,
שהוּא ְּב ִחינַ ת ּ
עולָם הַ זֶּה' ,כי על ידי
בוד ֹ
'כ ֹ
שהוּא ְּב ִחינַ ת ְּ
אש ֹונָ הֶ ׁ ,
שהוּא ְּב ִחינַ ת ְּת ׁשוּבָ ה הָ ִר ׁ
בזיונו ודומם ושותקֶ ׁ ,
שית
ש ַּנ ֲע ׂ ֵ
שממעט בכבוד עצמו ,מרבה את כבוד הקב"ה כאן בעולם הזה ,זֶה ְּב ִחינַ ת נְ קֻ ָ ּדה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָ הֶ ׁ ,
שהוּא
'ח ִיריק ְדס"ג' ְוכוּ'ֶ ׁ ,
"דֹם לַה'"ְ ,וכָ ל זֶה הוּא ְּב ִחינַ ת ִ
ימה ְוהַ ּ ְׁש ִת ָ
ִמ ְּב ִחינַ ת הַ ְ ּד ִמ ָ
יקהִ ,מ ְּב ִחינַ ת ּ
'ב ִקי ְּב ׁש ֹוב' ּ ַכ ַּנ"ל ,כי עושה את תשובתו על זה שהוא ב'שאול תחתיות' ,שחטא והרשיע בכמה
ְּב ִחינַ ת ּ ָ
מקורות ועיונים

 .207ביאר בפרפראות לחכמה (אות י') ,וז"ל :ועל פי
זה תבין לקשר התורה היטיב וכו' ,כי בקי ברצוא –
היינו לבלי להסתפק עצמו במדרגתו ,רק לבקש אחר
מדרגה יתירה בכל פעם ,שזה בחינת מה שכתוב
לעיל (אות ג') שצריך לאחוז תמיד במדת התשובה,
כי צריכין לעשות 'תשובה על תשובה'  -זה בחינת
"אם ֶא ַּסק
שם אהי"ה במילואו גימטריא קס"א בחינת ִ
ָׁש ַמיִ ם ָׁשם ָא ָּתה" – 'אסק' אותיות קס"א ,כי שם אהי"ה
הוא בחינת תשובה .ועיקר שלמות התשובה ומלואה,
"אם
הוא רק לאחוז תמיד במדת התשובה ,שזה בחינת ִ
ֶא ַּסק ָׁש ַמיִ ם ָׁשם ָא ָּתה" – בחינת 'בקי ברצוא' ,ותשובה
הוא בחינת הנקודה העליונה שהוא בחינת 'סגול דא
חמה' ,על כן צריכין לכוון השם הקדוש הזה בניקוד
סגול .ו'בקי בשוב' ,בחינת "וְ ַא ִּציעָ ה ְׁשאֹול ִהּנֶ ָּך" – זה
בחינת ס"ג ,היינו כשהאדם הוא בבחינת 'נסוג אחור'
חס ושלום ,והוא רחוק מהקדושה לגמרי חס ושלום,
אף על פי כן אל יתייאש עצמו לגמרי חס ושלום,
רק יקיים "וְ ַא ִּציעָ ה ְׁשאֹול ִהּנֶ ָּך" ,ויבקש גם משם את
השם יתברך ,ויחתור לזכות לתשובה .רק שאז עדיין
בחינת אהי"ה בהסתרת פנים ממנו ,ואז עוברין עליו
חרפות ובזיונות ,והוא צריך לחזק את עצמו ולקבלם
באהבה ,ולידום ולשתוק כעפר ,בחינת "ונפשי כעפר
לכל תהיה" ,בחינת "והארץ הדום רגלי" ,ולקוות
וליחל לזכות על ידי זה לתשובה .ועל ידי הדמימה

והשתיקה ,נעשה בחינת נקודה התחתונה – בחינת
חיריק ,על כן צריך לכוון השם הקדוש הזה בניקוד
חיריק ,עכ"ל.
 .208פירוש ,בתורה עצמה לעיל לא מבואר ,שישנו
קשר בין הנקודה התחתונה לעליונה ,לענין 'בקי ברצוא
ובקי בשוב' .אולם ,על פי הכוונות התבאר כי הנקודה
העליונה של האל"ף ,שהיא בחינת 'סגול' ,רומזת
ל'סגול דקס"א' ,והנקודה התחתונה של האל"ף ,שהיא
בחינת 'חיריק' ,רומזת ל'חיריק דס"ג' ,וה'סגול דקס"א'
הוא בחינת 'אסק שמים' ,בחינת עליה ,וה'חיריק
דס"ג' הוא בחינת 'תסג' ,שיצר הרע מסיגו לאחוריו,
בחינת ירידה ,ונמצא ,שהנקודה העליונה של האל"ף
היא בחינת הבקיאות בעליה ,והנקודה התחתונה של
האל"ף היא בחינת הבקיאות בירידה.
 .209ושם נתבאר ,שהתשובה הראשונה היא התשובה
על העבירה ,ועל מה שעשה תשובה זו מחמת 'יראת
העונש' ,הנחשבת כ'פנייה' ,כי התוודה לטובת עצמו
ולא רק בשביל להרבות את כבוד ה' ית' .וכשעושה
תשובה בשלמות ,זוכה לכבוד ה'' ,הארת הכתר' ,ואז
משיג את גדולת ה' ,ועושה 'תשובה על תשובה',
שעושה תשובה על שהיתה תשובתו הראשונה
בהגשמה ,כשלא השיג עדיין גדולת ה' ,ורק עכשיו
שזכה לכך ,הוא מתחרט על דרך תשובתו הראשונה,
כמבואר כל זה באריכות לעיל.
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בוד אֱ ל ִֹקים הַ ְס ּ ֵתר ָ ּדבָ ר",
"כ ֹ
עולָם הַ ּ ָבאְּ ,ב ִחינַת ְּ
בוד הָ ֹ
שהוּא ְּב ִחינַת ְּכ ֹ
אש ֹונָהֶ ׁ ,
תו הָ ִר ׁ
ַעל ְּת ׁשוּבָ ֹ
ֹשהְּ ,ב ִחינַת סֶ גּ ֹול ְוכוּ'ְ .והָ בֵ ן הַ ְ ּדבָ ִרים
שהוּא ְּב ִחינַת מ ׁ ֶ
זֶה ְּב ִחינַת נְ קֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָהְּ ,ב ִחינַת ּ ֶכ ֶתרֶ ׁ ,
ְ
יטבֵ ,א ְ
שר
ש ִרים ְונִ ְכלָלִ ים ַאחַ ר ּ ָכך ְּביַ חַ ד ְּב ֶק ׁ ֶ
שם ְּבהַ ּת ֹו ָרה הַ ּנַ"ל ,נִ ְק ׁ ָ
יך ּ ָכל הַ ְ ּדבָ ִרים הַ ּנֶאֱ ָמ ִרים ׁ ָ
הֵ ֵ
יָבינ ּו ְקצָ ת:
נִ ְפלָא ְו ֹנו ָראְ ,והַ ּ ַמ ְׂש ִּכילִ ים ִ
שהוּא ּ ַב ּ ַמ ְד ֵרגָ ה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָה ְמאֹדְ ,ו ַאף ַעל ּ ִפי כֵ ן הוּא ְמחַ זֵּק
שהָ ָא ָדם ְּכ ׁ ֶ
ש ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
יד ְו ִע ַ ּקר הַ ָ ּדבָ רֶ ׁ ,
ְ
יעה
שם יִ ְת ּ ָב ַרךִּ ,ב ְב ִחינַת ְ
שם נִ ְמצָ א הַ ּ ׁ ֵ
לו ִּת ְקוָ ה ֲע ַדיִ ןִּ ,כי ַּגם ׁ ָ
ֵש ֹ
שם י ׁ
ש ַּגם ׁ ָ
מו ו ַּמאֲ ִמין ׁ ֶ
ַע ְצ ֹ
"ו ַא ִּצ ָ
ְ
שהוּא ְמחַ ּיֶה ֶאת
דו ׁש הֲוָ יָ "ה ְּב ִמלּ וּי ס"גֶ ׁ ,
שם הַ ָ ּק ֹ
שה ִמ ּ ׁ ֵ
מו הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
אול ִה ּנ ּ ֶָך" ,אֲ זַי ַמ ְמ ִׁשיך ַעל ַע ְצ ֹ
ְׁש ֹ
שזֶּה
לוםְ ,וזֶה ְּב ִחינַת ּ ָב ִקי ְּב ׁש ֹובֶ ׁ ,
ש ֹ
יקם לְ בַ ל יִ ּ ְפל ּו לְ גַ ְמ ֵרי חַ ס ְו ׁ ָ
תו לְ הַ חֲזִ ָ
ש ֹ
חור ִמ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
סוגִ ים ָא ֹ
ּ ָכל הַ ְ ּנ ֹ
יזו ַמ ְד ֵרגָ ה
ָבוא לְ ֵא ֹ
ש ָא ָדם ֹזוכֶ ה ל ֹ
שם ס"גְ .וכֵ ן ְּכ ׁ ֶ
דו ׁשְּ ,ב ִחינַת ׁ ֵ
שם יב"ק הַ ָ ּק ֹ
הַ ְּב ִקיאוּת הוּא ְּב ִחינַת ׁ ֵ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

מיני עבירות ,ומכח בקיאותו ,שאינו מייאש את עצמו בנפילתו ,אלא מחפש את כבוד הקב"ה גם בעולם
שה ַעל
עו ׂ ֶ
ש ֹ
הזה התחתון ,ע"י שמשפיל ומבזה את עצמו ,ושוחט את יצרו הרע .210ו ְּת ׁשוּבָ ה הַ ּ ְׁשנִ ָ ּיהֶ ׁ ,
עולָ ם הַ ּ ָבא' ,כי ע"י הבושה שקיבל מחמת הבזיונות,
בוד הָ ֹ
'כ ֹ
שהוּא ְּב ִחינַ ת ְּ
אש ֹונָ הֶ ׁ ,
תו הָ ִר ׁ
ְּת ׁשוּבָ ֹ
וממיעוט כבוד עצמו ,זוכה עי"ז לקבל כבוד אלהי"ם ,שהוא השגת הכתר ,שכן השגות גבוהות כאלה בידיעת
בוד אֱ ל ִֹקים הַ ְס ּ ֵתר ָ ּדבָ ר" ,זֶה ְּב ִחינַ ת נְ קֻ ָ ּדה הָ ֶעלְ ֹיונָ ה
"כ ֹ
האלוקות ,הן בחינת 'עולם הבא'ְּ ,ב ִחינַ תְּ :
שהוּא ְּב ִחינַ ת
'כ ֶתר'ֶ ׁ ,
של אות א' ,שהיא נסתרת בכח אות ו' שבאות א' ,המסתירה אותה ,והיא ְּב ִחינַ ת ּ ֶ
'מ ׁ ֶ
ֹשה'ְּ ,ב ִחינַ ת 'סֶ גּ ֹול' ְוכוּ' .וזו שלמות התשובה ,שיאחז תמיד במידת התשובה ,ויעשה תמיד 'תשובה
על תשובה' ,וזהו בחינת בקי ברצוא ובקי בשוב ,כי בכל פעם שהוא חוזר לעשות תשובה ,הוא מבזה את
עצמו ,שלא השיג מקודם כמו שמשיג עתה ,ובזה הוא בבחינת 'שוב' ,ועל ידי התשובה בא להשגה נוספת,
ואז הוא בקי ב'רצוא' ,כי יודע בעצמו ,שכמה שהשיג עדיין לא השיג כלום ,ומחפש עוד את הקב"הְ .והָ בֵ ן
הַ ְ ּדבָ ִרים הֵ יטֵ בֵ ,א ְ
ש ִרים ְונִ ְכלָלִ ים ַאחַ ר ּ ָכ ְך ְּביַ חַ ד
שם ְּבהַ ּת ֹו ָרה הַ ַּנ"ל ,נִ ְק ׁ ָ
יך ּ ָכל הַ ְ ּדבָ ִרים הַ ּנֶאֱ ָמ ִרים ׁ ָ
נו ָראְ ,והַ ּ ַמ ְׂש ִּכילִ ים יָ ִבינ ּו ְקצָ ת.
שר נִ ְפלָא ְו ֹ
ְּב ֶק ׁ ֶ
שהוּא ּ ַב ּ ַמ ְד ֵרגָ ה הַ ּ ַת ְח ּת ֹונָ ה ְמאֹדְ ,ו ַאף ַעל ּ ִפי כֵ ן הוּא
שהָ ָא ָדם ְּכ ׁ ֶ
ש ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
ידְ .ו ִע ַ ּקר הַ ָ ּדבָ ר למעשהֶ ׁ ,
ְ
שם יִ ְת ּ ָב ַרךִּ ,ב ְב ִחינַ ת:
שם נִ ְמ ָצא הַ ּ ׁ ֵ
לו ִּת ְקוָ ה ֲע ַדיִ ןִּ ,כי ַּגם ׁ ָ
שם יֵ ׁש ֹ
ש ַּגם ׁ ָ
מו ו ַּמאֲ ִמין ׁ ֶ
ְמחַ זֵּק ַע ְצ ֹ
ְ
שהוּא
דו ׁש הֲוָ יָ "ה ְּב ִמלּ וּי 'ס"ג'ֶ ׁ ,
שם הַ ָ ּק ֹ
שה ִמ ּ ׁ ֵ
מו הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
אול ִה ּנ ֶּךָ" ,אֲ זַי ַמ ְמ ִׁשיך ַעל ַע ְצ ֹ
יעה ְׁש ֹ
ְ
"ו ַא ִּצ ָ
'ב ִקי
לוםְ .וזֶה ְּב ִחינַ ת ּ ָ
ש ֹ
יקם לְ בַ ל יִ ּ ְפל ּו לְ גַ ְמ ֵרי חַ ס ְו ׁ ָ
תו ,לְ הַ חֲזִ ָ
ש ֹ
חור ִמ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
סוגִ ים ָא ֹ
ְמחַ ּיֶה ֶאת ּ ָכל הַ ְ ּנ ֹ
שם 'ס"ג' ,כי ישנן שתי כוונות בשם
דו ׁשְּ ,ב ִחינַ ת ׁ ֵ
שם 'יב"ק' הַ ָ ּק ֹ
שזֶּה הַ ְּב ִקיאוּת הוּא ְּב ִחינַ ת ׁ ֵ
ְּב ׁש ֹוב'ֶ ׁ ,
יב"ק ,כפי שנתבאר לעיל ,ששתי פעמים 'יבק' עולה 'דרך' ,וע"י כך שמושך משם ס"ג ובקי ב'שוב' ,זוכה לשם
מקורות ועיונים

 .210כי מבואר לעיל ,שהבקיאות בירידה ,היינו,
שגם אם האדם רחוק מהקדושה לגמרי ,עליו לבקש
משם את ה' יתברך ולחתור לזכות לתשובה ,זוהי
בחינת הנקודה התחתונה ,שהיא ענין הדמימה
והשתיקה ,בחינת "והארץ הדום רגלי" בחינת
'חיריק' (כנ"ל באות ה') .כי כל מי שלא זכה עדיין
לתשובה ,הוא בבחינת 'טוב לו שלא נברא' (וכנ"ל

באות ב') ועדיין אין לו הויה ,שזוהי בחינת אחוריים
של שם 'אהיה' שעולים ד"ם ,כי הוא בהסתרת
פנים ממנו ית' ,שזוהי בחינת אחוריים .וכיון
שהוא בבחינת 'דם' ,עוברים עליו חרפות ובזיונות,
וצריך לחזק את עצמו ולקבלם באהבה ,ולקיים
"דום לה'" ,שעי"ז הופך ָ'ּדם' לד ֹם' ,שזוהי עיקר
התשובה.
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לות ֹיו ֵתר ְו ֹיו ֵתר,
ַע ֹ
שםְ ,והוּא ִמ ְתחַ זֵּק ו ִּמ ְת ּג ּ ֵ
עומֵ ד ׁ ָ
ינו ֹ
שה הָ ֶעלְ ֹיונָהְ ,ו ַאף ַעל ּ ִפי כֵ ן ֵא ֹ
ּ ַב ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
ַבר ל ֲ
ְ
צוא.
שהוּא ְּב ִחינַת ּ ָב ִקי ְּב ָר ֹ
דו ׁש אהי"ה ְּב ִמלּ וּי קס"אֶ ׁ ,
שם הַ ָ ּק ֹ
מו ִמ ּ ׁ ֵ
שה ַעל ַע ְצ ֹ
אֲ זַי ַמ ְמ ִׁשיך הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
ְ
מות לְ ַמ ְעלָה,
ש ֹ
תו יִ ְת ּ ָב ַרךֵ ּ ,כן גּ ֹו ֵרם לְ יַ חֵ ד הַ ּ ׁ ֵ
בו ָד ֹ
ּתו ּ ָב ֲע ֹ
ּעו ָתיו ו ְּכ ִפי ִה ְתחַ ְּזקו ֹ
ִּכי הָ ָא ָדם ְּ -כ ִפי ְּתנו ֹ
ו ַּמ ְמ ִׁש ְ
שםְ ,והָ בֵ ן הֵ יטֵ ב:
שה ִמ ּ ׁ ָ
מו הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
יך ַעל ַע ְצ ֹ
תו,
או ֹ
ש ּ ְמבַ ִּזין ֹ
רו ְּכ ׁ ֶ
ש ּ ׁש ֹו ְת ִקין ַלחֲבֵ ֹ
יקה ׁ ֶ
ימה ְוהַ ּ ְׁש ִת ָ
ש ַעל יְ ֵדי הַ ְ ּד ִמ ָ
טו ְו ִה ּנֵה ְמב ָֹאר לְ ֵעיל (אות א')ֶ ׁ ,
יקה' ּ ַכ ּנַ"ל,
'סיָ ג לַחָ ְכ ָמה ְׁש ִת ָ
שםִּ ,כי ְ
ש ִהיא ְּב ִחינַת ּ ֶכ ֶתר ּ ַכ ּנַ"לַ ,ע ּיֵן ׁ ָ
ַעל יְ ֵדי זֶה ֹזוכֶ ה לִ ְת ׁשוּבָ הֶ ׁ ,
תוָ ,צ ִריךְ
או ֹ
חולְ ִקים ָעלָיו ו ְּמבַ ִּזין ֹ
יכין לִ ז ָּהֵ ר ְמאֹד לָדוּן ֶאת ּ ָכל ָא ָדם לְ כַ ף זְ כוּת ,וַ אֲ ִפלּ ּו הַ ֹ
ִּכי ְצ ִר ִ
של
'מ ׁ ָ
שה ְּב ִחינַת ּ ֶכ ֶתרַ ּ .כ ּמוּבָ א ּ ַב ִּמ ְד ָר ׁש (ויקרא רבה ב ,ה) ָ
לְ דוּנָ ם לְ כַ ף זְ כוּת ְולִ ְׁש ּתֹק לָהֶ םְ ,ו ַעל יְ ֵדי זֶה נַ ֲע ׂ ֶ
ְ
לוִּ :ב ְׁש ִביל הַ ּ ֶמלֶךָ .א ַמר
לוִּ :ב ְׁש ִביל ִמיָ ,א ַמר ֹ
שה ּ ֶכ ֶתרָ .א ַמר ֹ
עו ׂ ֶ
שהוּא ֹ
רו ׁ ֶ
ש ּ ָמצָ א ֶאת חֲבֵ ֹ
לְ ֶאחָ דֶ ׁ ,
ְ
ְ
ְ
ש ִּת ְמ ָצאִּ ,ת ְק ּ ָב ֶענּ ּו ּב ֹוָ ּ .כך ּ ָכל ֶאחָ ד ִמ ִּי ְׂש ָר ֵאל הוּא
טוב ׁ ֶ
שהוּא לְ צ ֶֹרך הַ ּ ֶמלֶךָ ּ ,כל ֶאבֶ ן ֹ
לוֵ ּ :כיוָ ן ׁ ֶ
ֹ
ְ
ְ
שר לִ ְמצֹא'ּ ְ .דהַ יְ נ ּו
ש ֶא ְפ ׁ ָ
בות ׁ ֶ
טו ֹ
שם יִ ְת ּ ָב ַרךְ ,ו ָצ ִריך לְ הַ ְכנִ יס ּב ֹו ּ ָכל ִמין אֲ בָ נִ ים ֹ
ְּב ִחינַת ּ ֶכ ֶתר לְ הַ ּ ׁ ֵ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר
211

יזו ַמ ְד ֵרגָ ה
ָבוא לְ ֵא ֹ
ש ָא ָדם ֹזוכֶ ה ל ֹ
יב"ק התחתון ,שהוא יחוד שמות הוי"ה אלהי"ם העולים יב"ק ְ .וכֵ ן ְּכ ׁ ֶ
שם שלא להמשיך ולחפש עודְ ,והוּא ִמ ְתחַ זֵּק ו ִּמ ְת ַּג ּ ֵבר
עומֵ ד ׁ ָ
ינו ֹ
שה הָ ֶעלְ ֹיונָ הְ ,ו ַאף ַעל ּ ִפי כֵ ן ֵא ֹ
ּ ַב ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
ְ
שהוּא
דו ׁש 'אהי"ה' ְּב ִמלּ וּי 'קס"א'ֶ ׁ ,
שם הַ ָ ּק ֹ
מו ִמ ּ ׁ ֵ
שה ַעל ַע ְצ ֹ
לות ֹיו ֵתר ְו ֹיו ֵתר ,אֲ זַי ַמ ְמ ִׁשיך הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
ַל ֲע ֹ
צוא' ,כי אז זוכה לשם יב"ק השני ,שהוא החצי השני העליון של בחינת 'דרך' ,שהוא ג'
'ב ִקי ְּב ָר ֹ
ְּב ִחינַ ת ּ ָ
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תו
בו ָד ֹ
ּתו ּ ָב ֲע ֹ
ּעו ָתיו ו ְּכ ִפי ִה ְתחַ ְּזקו ֹ
שמות הוי"ה אהי"ה אדנ"י ,שעולים יב"ק ִּ .כי הָ ָא ָדםְּ ,כ ִפי ְּתנו ֹ
מות לְ ַמ ְעלָה ,ו ַּמ ְמ ִׁש ְ
יטב.
שםְ ,והָ בֵ ן הֵ ֵ
שה ִמ ּ ׁ ָ
מו הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
יך ַעל ַע ְצ ֹ
ש ֹ
יִ ְת ּ ָב ַר ְךֵ ּ ,כן גּ ֹו ֵרם לְ יַ חֵ ד הַ ּ ׁ ֵ
לאחר שנתבאר לעיל ,שעיקר התשובה שישמע בזיונו וידום וישתוק ,ועי"ז זוכה לתשובה ,שהיא בחינת 'כתר' – כי
זוכה ל'כבוד אלהי"ם ,יבאר עתה ,עצה כיצד יוכל אדם לשתוק למחרפים אותו.

ש ְּמבַ ִּזין
רו ְּכ ׁ ֶ
ש ּ ׁש ֹו ְת ִקין ַלחֲבֵ ֹ
יקהֶ ׁ ,
ימה ְוהַ ּ ְׁש ִת ָ
ש ַעל יְ ֵדי הַ ְ ּד ִמ ָ
טוְ .ו ִה ּנֵה ְמב ָֹאר לְ ֵעיל (אות ו' ,ובהגהה שם)ֶ ׁ ,
יקה'
'סיָ ג לַחָ ְכ ָמה ְׁש ִת ָ
שםִּ ,כי ְ
'כ ֶתר' ּ ַכ ַּנ"לַ ,ע ּיֵן ׁ ָ
ש ִהיא ְּב ִחינַ ת ּ ֶ
תוַ ,על יְ ֵדי זֶה ֹזוכֶ ה לִ ְת ׁשוּבָ הֶ ׁ ,
או ֹ
ֹ
ּ ַכ ּנַ"ל ,שעל ידי ה'שתיקה' זוכה לבחינת 'כתר' ,שהוא 'סייג לחכמה' ,כי הוא מקיף וגודר את 'ספירת החכמה'.
יכין לִ ז ָּהֵ ר ְמאֹד לָדוּן ֶאת
אמנם לא נתבאר עדיין ,כיצד יהיה לו את הכח לשתוק ,ולכן הוא אומרִּ :כי ְצ ִר ִ
תוָ ,צ ִר ְ
יך לְ דוּנָ ם לְ כַ ף זְ כוּת ְולִ ְׁש ּתֹק לָהֶ ם,
או ֹ
חולְ ִקים ָעלָיו ו ְּמבַ ִּזין ֹ
ּ ָכל ָא ָדם לְ כַ ף זְ כוּת ,וַ אֲ ִפלּ ּו הַ ֹ
כלומר ,שע"י שדן אותם לכף זכות ,שאינם אשמים בדבר (וכדלהלן) ,יהיה לו את הכח לשתוק להםְ ,ו ַעל יְ ֵדי
שהוּא
רו ׁ ֶ
ש ּ ָמ ָצא ֶאת חֲבֵ ֹ
של לְ ֶאחָ דֶ ׁ ,
'מ ׁ ָ
'כ ֶתר'ַ ּ .כ ּמוּבָ א ּ ַב ּ ִמ ְד ָר ׁש (ויקרא רבה ב ,ה)ָ :213
שה ְּב ִחינַ ת ּ ֶ
זֶה נַ ֲע ׂ ֶ
צו ֶר ְך הַ ּ ֶמלֶךְ,
ְ
שהוּא לְ ֹ
לוֵ ּ :כיוָ ן ׁ ֶ
לוִּ :ב ְׁש ִביל הַ ּ ֶמלֶךָ .א ַמר ֹ
לוִּ :ב ְׁש ִביל ִמיָ ,א ַמר ֹ
שה ּ ֶכ ֶתרָ .א ַמר ֹ
עו ׂ ֶ
ֹ
שם יִ ְת ּ ָב ַרךְ,
ְ
ש ִּת ְמ ָצא ִּת ְק ּ ָב ֶענּ ּו ּב ֹוָ ּ .כך ּ ָכל ֶאחָ ד ִמ ִּי ְׂש ָר ֵאל הוּא ְּב ִחינַ ת ּ ֶכ ֶתר לְ הַ ּ ׁ ֵ
טוב ׁ ֶ
ּ ָכל ֶאבֶ ן ֹ
ְוצָ ִר ְ
שר לִ ְמצֹא' ,וכמו שסיים שם המדרש בנמשל :כך אמר
ש ֶא ְפ ׁ ָ
בות ׁ ֶ
טו ֹ
יך לְ הַ ְכנִ יס ּב ֹו ּ ָכל ִמין אֲ בָ נִ ים ֹ
מקורות ועיונים

 .211ראה במשנת חסידים (פרק ב ,ב) ,ודו"ק היטב.
 .212ראה שם (משנה ג') .ושם מבואר כנ"ל ששם יב"ק
הראשון הוא משמות הוי"ה אלהי"ם ,ושם יב"ק השני
הוא שמות הוי"ה אהי"ה אדנ"י.
 .213לשון המדרש :אמר רבי יהודה בר סימון,

משל לאחד שהיה יושב ועושה עטרה למלך ,ועבר
אחד עליו אמר לו מה אתה עושה ,אמר לו אני עושה
עטרה למלך ,אמר לו כל שאתה יכול לקבוע בה
אבנים טובות ומרגליות קבע ,זמרגדין קבע ,מרגליות
קבע ,למה? שעתיד לינתן בראשו של מלך .כך אמר

ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר"ן ו הָ רֹוּת אוֹ ת וט
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שר לִ ְמצֹא ְּביִ ְׂש ָר ֵאלְ ,ולָדוּן
ש ֶא ְפ ׁ ָ
טוב ׁ ֶ
יכין לְ ִה ְׁש ּ ַת ֵ ּדל לְ חַ ּ ֵפ ׂש וּלְ בַ ֵּק ׁש ַאחַ ר ּ ָכל צַ ד זְ כוּת ְו ָדבָ ר ֹ
ש ְּצ ִר ִ
ֶׁ
ְ
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו
מו ׁ ֶ
שם יִ ְת ּ ָב ַרך ּ ַכ ִ ּנזְ ּ ָכר לְ ֵעיל .ו ְּכ ֹ
ֶאת הַ ּכֹל לְ כַ ף זְ כוּתִּ ,כי הֵ ם ְּב ִחינַ ת ּ ֶכ ֶתר לְ הַ ּ ׁ ֵ
ש ָ ּדנִ ים ֶאת הַ ּכֹל לְ כַ ף
ש ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (אבות א ,ו) 'הֱוֵ י ָ ּדן ֶאת ּ ָכל ָא ָדם לְ כַ ף זְ כוּת' .נִ ְמצָ אֶ ׁ ,
זִ ְכ ֹ
ְ
ינו חַ ּיָב ּ ָכל ּ ָכך ּ ַבמֶ ה
ש ֵא ֹ
מו ְצ ִאין ּב ֹו זְ כוּת ֶ ׁ -
תוִּ ,כי ֹ
או ֹ
ש ְּמבַ זֶּה ֹ
לו ְּכ ׁ ֶ
ש ַעל יְ ֵדי זֶה ׁש ֹו ְת ִקין ֹ
זְ כוּתֶ ׁ ,
שה
נַע ׂ ֶ
או ֹ
לו לְ בַ ז ֹּות ֹ
ש ָראוּי ֹ
לו ׁ ֶ
תו נִ ְדמֶ ה ֹ
תוִּ ,כי לְ ִפי ַ ּד ְע ּת ֹו ו ְּסבָ ָר ֹ
או ֹ
ש ְּמבַ זֶּה ֹ
ֶּׁ
תו ְוכוּ'ַ ,על יְ ֵדי זֶה ֲ
שה ְּב ִחינַת ּ ֶכ ֶתרַ ּ ,כ ּנַ"לְ .והָ בֵ ן:
נַע ׂ ֶ
ימה ְוהַ ּ ְׁש ִת ָ
ש ַעל יְ ֵדי הַ ְ ּד ִמ ָ
ְּב ִחינַת ּ ֶכ ֶתר ,הַ יְ נ ּו ּ ַכ ּנַ"לֶ ׁ ,
יקה ֲ
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

לו הקב"ה למשה כל מה שאתה יכול לשבח את ישראל שבח ,לגדלן ולפארן פאר ,למה שאני עתיד להתפאר
יכין לְ ִה ְׁש ּ ַת ֵ ּדל לְ חַ ּ ֵפ ׂש
ש ְּצ ִר ִ
בהם וכו'ּ ְ .דהַ יְ נ ּו ,כוונת המדרש ב'כמה שאתה יכול לשבח לישראל' ,פירושוֶ ׁ :
את הַ ּכֹל לְ כַ ף זְ כוּת (ע'
צוא ְּביִ ְׂש ָר ֵאלְ ,ולָדוּן ֶ
שר לִ ְמ ֹ
ש ֶא ְפ ׁ ָ
טוב ׁ ֶ
וּלְ בַ ֵּק ׁש ַאחַ ר ּ ָכל צַ ד זְ כוּת ְו ָדבָ ר ֹ
'כ ֶתר'
לקמן תורה רפ"ב) ,שעי"ז אתה משבחו ואומר שגם בזה התכוון במעשיו לטובהִּ ,כי הֵ ם (ישראל) ְּב ִחינַ ת ּ ֶ
ש ָא ְמר ּו ַר ּב ֹו ֵתינ ּו
מו ׁ ֶ
שם יִ ְת ּ ָב ַר ְך ּ ַכ ַּנ"ל שהקב"ה מתפאר בהם ,כמו המלך שמתפאר בכתרוְ .ו ְכ ֹ
לְ הַ ּ ׁ ֵ
ש ָ ּדנִ ים ֶאת הַ ּכֹל לְ כַ ף
ש ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
רונָ ם לִ ְב ָרכָ ה (אבות א ,ו)' :הֱוֵ י ָ ּדן ֶאת ּ ָכל ָא ָדם לְ כַ ף זְ כוּת' .נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,
זִ ְכ ֹ
ינו חַ ָ ּיב
ש ֵא ֹ
מו ְצ ִאין ּב ֹו זְ כוּתֶ ׁ ,
תוִּ ,כי ֹ
או ֹ
ש ְּמבַ זֶּה ֹ
לו ְּכ ׁ ֶ
שענין זה נעשה ַעל יְ ֵדי זֶה ׁש ֹו ְת ִקין ֹ
זְ כוּתֶ ׁ ,
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תו ְוכוּ'  ,ואם
או ֹ
לו לְ בַ ז ֹּות ֹ
ש ָראוּי ֹ
לו ׁ ֶ
תו נִ ְדמֶ ה ֹ
תוִּ ,כי לְ ִפי ַ ּד ְע ּת ֹו ו ְּסבָ ָר ֹ
או ֹ
ש ּ ְמבַ זֶּה ֹ
ּ ָכל ּ ָכ ְך ּ ַב ּ ֶמה ּ ׁ ֶ
כן כוונתו לטובה ,לקנא לכבוד ה' ,כי לפי מה שטועה וחושב ומבזה אותי כי חושב בדעתו שעברתי עבירה,
הרי בודאי שכוונתו לטובה ,לכבוד ה' ,וא"כ בודאי שאני צריך וחייב לשתוק על מה שנראה ממנו בזיון ,וק"ו
'כ ֶתר' ,215הַ יְ נ ּו ּ ַכ ַּנ"ל
שה ְּב ִחינַ ת ּ ֶ
שלא להשיב לו בדרך של חירוף ובזיון .וכשזוכה לשתוקַ ,על יְ ֵדי זֶה נַ ֲע ׂ ֶ
מקורות ועיונים

לו הקב"ה למשה ,כל מה שאתה יכול לשבח את
ישראל שבח ,לגדלן ולפארן פאר ,למה? שאני עתיד
ֹאמר לִ י עַ ְב ִּדי
להתפאר בהם שנאמר (ישעיה מט ,ג) "וַ ּי ֶ
ָא ָּתה יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ּבְ ָך ֶא ְתּפָ ָאר".
 .214בפרפראות לחכמה (סוף אות י"א) ,ציין לשיחתו
של רבינו (שיחות הר"ן קפ"ב) ,וז"לּ :פַ עַ ם ַא ַחת עָ נָ ה
וְ ָא ַמר :עָ לַ י ֵאין חֹולְ ִקים ּכְ לָ לַ ,רק ֵהם חֹולְ ִקים עַ ל ִמי
ּבֹודים ַהחֹולְ ִקים עָ לָ יו ,וְ עַ ל ִאיׁש
ֶׁשעָ ָׂשה ּכָ ְךּ ,כְ מֹו ֶׁש ִ
ּבֹודים
לֹומרּ ,כִ י ַהחֹולְ ִקים ִ
ּכָ זֶ ה ְּבוַ ַּדאי ָראּוי לַ ֲחלֹוקּ .כְ ַ
ּוׁש ָק ִרים ֲא ֶׁשר ֹלא עָ לּו עַ ל לִ ּבֹוֶׁ ,שעָ ָׂשה
עָ לָ יו ּכְ זָ ִבים ְ
ּכָ ְך וְ כָ ְך ַמה ֶּׁש ַהּכֹל ֶׁש ֶקר וְ כָ זָ ב ,וְ עַ ל ִאיׁש ּכָ זֶ ה ֶׁשעָ ָׂשה
אֹומ ִרים ֵהםְּ ,בוַ ַּדאי ָראּוי לַ ֲחלֹוק .נִ ְמ ָצא
ּכָ ְך ּכְ מֹו ֶׁש ְ
יֹודעִ ין ּג ֶֹדל
ֶׁשעָ לָ יו ֵאינָ ם חֹולְ ִקים ּכְ לָ לּ ,כִ י ִאם ָהיּו ְ
ּומ ֲעלָ תֹו וְ כּו'ּ ,בְ וַ ַּדאי ֹלא ָהיּו חֹולְ ִקים
ִצ ְד ָקתֹו ְּוק ֻד ָּׁשתֹו ַ
עָ לָ יוַ ,רק ַא ְּד ַר ָּבא ָהיּו ָר ִצים ַא ֲח ָריו ְּב ִה ְתלַ ֲהבּות נִ פְ לָ א
ּכָ ָראּויַ ,רק ֵהם חֹולְ ִקים עַ ל ִמי ֶׁשעָ ָׂשה ַמ ֲע ִׂשים ּכָ ֵאּלֶ ה
אֹומ ִרים ,וְ עַ ל ִאיׁש ּכָ זֶ ה ּבְ וַ ַּדאי ָראּוי לַ ֲחלֹוק.
ּכְ מֹו ֶׁש ֵהם ְ
וְ ָא ַמר ֶׁש ֵהם ָח ְתכּו וְ ִצּיְ רּו לְ עַ ְצ ָמם ָא ָדם וְ חֹולְ ִקים עָ לָ יו,
ַהיְ נּו ּכַ ּנַ "לֶׁ ,ש ֵאינָ ם חֹולְ ִקים עָ לָ יו ַרק עַ ל זֶ ה ָה ִאיׁש

ֶׁש ִּצּיְ רּו לְ עַ ְצ ָמן ּבְ ֶׁש ֶקר ֶׁשעָ ָׂשה ּכָ ְך וְ כּו' ,עכ"ל .ומבואר,
שכך היה דן רבינו את החולקים עליו לכף זכות ,ובזה
זכה לכתר ,היינו ,שהיה שותק למחרפיו ע"י שהיה
מוצא בהם זכות ,שבאמת כוונתם לשם שמים ,כפי
מה שטועים בו לומר שעשה לא טוב ,וצריך לחלוק
עליו בשביל כבוד שמים ,ובזה זכה ל'כתר' בחינת
'כבוד אלהי"ם'.
 .215בפרפראות לחכמה (אות י"א) הקשה ,וז"ל:
לכאורה יש לדקדק ,כי הלא לעיל (אות ב') מבואר
שצריך לשתוק בשביל תשובה על עוונותיו ,כי
עדיין הדם שבחלל השמאלי בתוקף ועוז ,ובשביל
זה באין עליו בזיונות ושפיכות דמים ,נמצא שסובר
שהבזיונות מגיעין לו באמת ,ואילו כאן מבאר שדן
אותם לכף זכות שנדמה להם שראוי לבזות אותו,
משמע שבאמת אין ראוי להם לבזותו ,רק שלהם
נדמה כך ,ולכן מבזים אותו בטעות .וי"ל על פי מה
שמבואר למעלה (באות ג') שצריך לאחוז תמיד במידת
התשובה ,ואפילו כשזוכה לתשובה שלימה ,שאז זוכה
לבחינת 'כבוד אלהי"ם' ,אף על פי כן צריך לעשות
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ִליקוּטֵ י מוֹ ה ֲַר"ן ו הָ רֹוּת אוֹ ת וט
עוֹ טֶ ה אוֹ ר

כי כשדנים לכף זכות אתה מוצא בו דבר טוב בחינת 'אבן טובה' ,והיא נקבעת בכתרו של הקב"ה כביכול,
'כ ֶתר' ּ ַכ ַּנ"ל ש'סיג לחכמה שתיקה' ,וה'סיג לחכמה'
שה ְּב ִחינַ ת ּ ֶ
יקה נַ ֲע ׂ ֶ
ימה ְוהַ ּ ְׁש ִת ָ
שהרי ַעל יְ ֵדי הַ ְ ּד ִמ ָ
ֶׁ
הוא הכתר ,שהוא סובב וגודר את 'ספירת החכמה' ,ובכתר נקבעים האבנים טובות שהם הנקודות זכות
שמוצא בכל אחד מישראלְ ,והָ בֵ ן.216
מקורות ועיונים

עוד תשובה על השגתו הראשונה ,וכן בכל פעם
עד עולם .והנה התשובה היא בבחינת שם 'אהי"ה',
וכל מה שזוכה לתשובה עליונה ביותר ,היא בבחינת
שם 'אהי"ה' גבוה יותר .ומי שזכה לתשובה שלימה
שהיא בחינת 'אהי"ה' ,ורוצה לעלות לבחינת 'אהי"ה'
הגבוה יותר ,ואז בחינת 'אהי"ה' הזה עדיין בהסתרת
פנים ממנו ,והסתרת פני 'אהיה' גימטריא דם ,ובאין
עליו שפיכות דמים ובזיונות ,והוא מהפך ָ'ּדם' ל'דֹם'
ושותק על עלבונו ,על ידי זה זוכה לתשובה עליונה
ביותר שהוא בחינת 'אהי"ה' הגבוה יותר .רק שיש
לחוש בזה ,כי מאחר שכבר זכה לתשובה שלימה
עד שכבודו הוא בבחינת 'כבוד אלהי"ם' ,אם כן
כשחולקין עליו ומבזין אותו פוגמין ישראל בכבוד
אלהים כביכול[ .ובאמת אמרו ז"ל (פסיקתא דרב כהנא ב,
ד) שהקפיד הקב"ה על כבוד הצדיק ,יותר מעל כבוד
עצמו כביכול] .אך הצדיק דן את כל החולקים עליו
לכף זכות ,שלפי דעתם וסברתם נדמה להם שראוי

לבזות אותו ,ואילו היו יודעים שכבר זכה לתשובה
שלימה בחינת כבוד אלהים גם הם היו מכבדין אותו,
על ידי זה הוא שותק ומקבל הבזיונות באהבה ,וזוכה
על ידי זה לתשובה עליונה ביותר בחינת 'כתר עליון'
ביותר ,וכבוד אלהי"ם גם כן אינו מתמעט על ידי
הבזיונות ,רק אדרבה נתרבה כבוד המקום על ידי
שדן אותם לכף זכות  -שזה שמבזין אותו הוא משום
שנדמה להם כי זה כבודו יתברך.
 .216לקמן (תניינא תורה פ"ז) ,כתב רבינו וז"ל :עיין
במאמר המתחיל' :ויאמר ה' אל משה קרא את יהושע'
(תורה דידן) ,כי שם מדבר מכוונות אלול ,והוא תיקון
לפגם הברית ,היינו לעיין באותו המאמר ,ולזכות
להבין בו ,ולעשות עמו איזה עבודה בעבודת השם,
על ידי זה יתקן פגם הברית ,עכ"ל .ומבואר ,שכל עצה
שמוצא לעבודת ה' מתוך תורה דידן( ,וע' קיצור לקוטי
מוהר"ן על תורה דידן ,כמה עצות לעובדא ולמעשה) ,שעי"ז
זוכה לתקן 'פגם הברית' בעזרת ה'.

