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לענין פני התפילה בהלב�ה, בסיפורים יחד, �זה ענין 
אהבה ואחדות ב�בתם יחד, עכ"ל. 

201. במי הנחל ביאר על פי זה גם את הפסוק הבא, 
ִלְׁשּפֹט  ָבא  ִּכי  ה'  "ִלְפֵני  הכתוב  �סיים  וזה  וז"ל: 
ָהָאֶרץ", היינו בעת �הקב"ה �ופט הארץ, אז על ידי 
התיקונים האלה �נזכרים בהתורה הזאת, הצדיקים 
יודעים אם הוא קודם גזר דין – ומתפללים תפילתם 
תפילתם  את  ומלבי�ין  דין –  גזר  לאחר  או  כסדר, 

בסיפורים יחד. 
תקס"ג,  �נת  ת�ובה  ב�בת  נאמרה  זו  1. תורה 
ְקָרא  ַהּתֹוָרה  וז"ל:  ב'(,  )אות  מוהר"ן  בחיי  וכמבואר 
ת ְּתׁשּוָבה ֶׁשַאַחר רֹאׁש  ֶאת ְיהֹוֻׁשַע )ְּבִסיָמן ו'(, ָאַמר ְּבַׁשָבּ
ַהָּׁשָנה. )והספורים ��ייכים לתורה זו, הובאו כל אחד במקומו(.
2. כתב בביאור הלקוטים, וז"ל: "ְקָרא ֶאת ְיהֹוֻׁשַע" 
ַוֵּיֶלְך  ְּבָפָרַׁשת  ַהָּפסּוק הּוא  ֶזה  ַהַּמֲאָמר,  ְמֻיָּסד  ֶׁשָעָליו 
ֶׁשָהְיָתה ְקִריַאת ַהָּפָרָׁשה ַהּזֹאת ְּבַׁשַּבת ָּפָרַׁשת ׁשּוָבה... 
ְוַהֵּפרּוׁש ְלַכָּוַנת ֱאלּול ִּבְפָרִטּיּות ֹלא ִּגָּלה ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבֵעת 
ְּבמֹוָצֵאי  ָּכְך  ַאַחר  ֲאָבל  ַהַּנ"ל,  ַּבַּׁשָּבת  ּתֹוָרתֹו  ֲאִמיַרת 
ַׁשַּבת קֶֹדׁש, ֶהְרָאה ְלֵעיֵני ַּתְלִמיָדיו ֵּפרּוׁש ַהַּכָּונֹות ְלִפי 
ַהַּנ"ל, עכ"ל. וע' לקמן בסוף התורה מה �נעתיק בזה 

מחיי מוהר"ן.
3. ראה כעין זה באור החיים הקדו� בפסוק, וז"ל: 

כאן ציוה �יתנהג יהו�ע ב�ררה לפני מ�ה, והוא 
�ניהם  ו�ררה  מינוי  ל�ון   - "ְוִהְתַיְּצבּו"  אומרו 
- ל�ון מלכות על  "ַוֲאַצֶּוּנּו"  ואומרו  וכו',  בה�ואה 
דרך אומרו )�מואל א' יג, יד( "ַוְיַצֵּוהּו ה' ְלָנִגיד ַעל ַעּמֹו" 
וכו', עכ"ל. וגם הרמב"ן רמז לזה בתירוצו ה�ני, ע"�.
4. כתב במעדני מלך ב�ם ר' לוי יצחק בנדר, וז"ל: 
דייקו אנ�י �לומנו בזה, �לכאורה מה העבודה הזו 
למעט בכבוד עצמו, וכי מה לו לאדם ולכבוד כלל, עד 
�צריך למעט בכבודו, ויותר היה נראה לומר כי צריך 
כל אדם 'לבטל' כבוד עצמו )ולא רק למעט(, ואמרו �על 
כן נקט רבינו ל�ון זה, לרמז, �ענין זה להרבות בכבוד 
המקום תלוי במיעוט כבודו, ומיעוט כבודו היא עבודה 
תמידית בכל עת ורגע, �צריך כל ימי חייו לה�תדל 
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.
5. פי', אפילו מ�ה �היה העניו מכל אדם, עתה ביום 
פטירתו �הוא עתיד לקבל את ה�ער החמ�ים, וכמו 
דאיתא בהאריז"ל )�ער הליקוטים פ' ואתחנן, בפסוק ויתעבר 
בי(, מ�ה רבינו זכה ל�ער החמי�ים בפטירתו, וזהו 
ה ֵמַעְרבֹת מֹוָאב ֶאל ַהר  ֶ �כתוב )דברים לד, א( "ַוַּיַעל מֹ�ׁש
ְנבֹו" – נ' בו, כי זכה ל�ער החמ�ים בפטירתו, ע"כ. 

   עֹוֶהת אֹור   

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ְלׁשֹון ַרּבֵ

ַע2  ה, הן קרבו ימיך למות, ְקָרא ֶאת ְיהֹוׁשֻ רבינו1 ז"ל מקדים את הפסוק )דברים לא, יד(: "ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ

ְוכּו' 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 עוד, שע"י זה שממעט בכבוד עצמו, זוכה לכבוד אלהי"ם.

יצוה  שה'  למרות  מועד,  לאהל  יהושע  עם  יבוא  משה  שגם  הקב"ה,  שציוה  הטעם  כלומר,  י –  ּכִ א. 
ַעְצמֹו5 – להיות עניו  ְכבֹוד  ּבִ ְלַמֵעט4  ָאָדם  ל  ּכָ רק את יהושע בנוכחות משה3, הוא משום שָצִריְך 

 ולא להקפיד על כבודו, ולהיות צנוע במעשיו ולהסתירם, כדי שלא יכבדוהו כשעושה מצוות ומעשים 

     ּתֹוָרה ו      

)ְלׁשֹון ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה(

ַע ְוכּו' )ְּדָבִרים לא, יד(. ה, ְקָרא ֶאת ְיהֹוׁשֻ ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ

קֹום )עיין תנא דבי אליהו פי"ג, במדבר רבה ד, כ(.  ַהּמָ ְכבֹוד  ּבִ ּוְלַהְרּבֹות  ְכבֹוד ַעְצמֹו  ּבִ ְלַמֵעט  ל ָאָדם  ּכָ ָצִריְך  י  ּכִ א 

  מְורוה ועיונים  
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ולכן הוצרך להגיע למדרגה  יותר גדולה בענוה, �היא 
לזכות  יכול  הביטול בתכלית הביטול ��ייך, �אז 

ל�ער החמ�ים דקדו�ה.
6. על פי מה �ביאר ר' לוי יצחק בנדר )�י�"ק ח"ו 

אות רנ"ג(.

7. כן מתבאר מהמ�ך התורה, אות ב' והלאה. וכן 
כתב בביאור הלקוטים )בד"ה כ�י�מע(.

8. כמו �אמרו בגמ' ביומא )דף לח.( �כל העולם לא 
נברא אלא לכבודו ית', דכתיב )י�עיה מג, ז( "ּכֹל ַהִּנְקָרא 

ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְּבָראִתיו".
אליהו  וז"ל:  כ(,  ד,  רבה  )במדבר  במדר�  זה  9. כעין 
אומר, כל המרבה כבוד �מים וממעט כבוד עצמו, 
וכל  מתרבה,  )לבסוף(  וכבודו  מתרבה  �מים  כבוד 
הממעט כבוד �מים ומרבה כבוד עצמו, כבוד �מים 
במקומו וכבודו מתמעט. )וע"� �הביא כמה מע�ים בזה(.

10. ע' ברכות )סוף דף מג:( 'המהלך בקומה זקופה אפילו 
ארבע אמות כאילו דוחק רגלי �כינה'. ובגמ' בסוטה 
)דף ה.( ובערכין )דף טו:(, כל אדם �י� בו גסות הרוח, 

אומר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם, ע"כ.
11. כמבואר לקמן )תניינא, תורה ע"א(, וז"ל: ְּכֶׁשֶאָחד 
ִמִּיְ�ָֹרֵאל זֹוֶכה ִלְראֹות ְּבַעְצמֹו ֵאיֶזה ִהְתַּגּלּות ַהָּכבֹוד, 
ַהְינּו ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו ֵאיֶזה ָּכבֹוד, ֲאַזי הּוא ָצִריְך ֵליַדע ֵמֵאיֶזה 
ַמֲאָמר )מע�רה מאמרות( ִנְתַהָּוה ֶזה ַהָּכבֹוד, ֲאֶׁשר ִּבְׁשִביל 

ֵחֶלק  ִנְבָרא  ָידֹו  ֶׁשַעל  ַהַּמֲאָמר,  אֹותֹו  ָהָיה  ַהָּכבֹוד  ֶזה 
ֵמַהְּבִריָאה. ּוְבַוַּדאי ָלאו ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, ְלַהְרִּגיׁש 
ֶׁשֵהם  ֵאּלּו  ֲאָבל  ִיְתָּבַרְך.  ַהֵּׁשם  ְּכבֹוד  ִהְתַּגּלּות  ְּבַעְצמֹו 
ֵאין  ֲאַזי  ָּכבֹוד,  ֵאיֶזה  ָלֶהם  ְּכֶׁשֵּיׁש  ְּדַמְלָּכא,  ְּבֵהיָכָלא 
ָּכל  ַמֲעִלין  ֵהם  ַרק  ַהָּכבֹוד,  ִמן  ְּכָלל  ְלַעְצָמן  לֹוְקִחין 
ְּכבֹודֹו  ְוִיְתַעֶּלה  ֶׁשִּיְתַּגֵּדל  ְּכֵדי  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ַהָּכבֹוד 
ִיְתָּבַרְך, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ַעל ְיֵדי ֶזה ִּתּקּון ָהעֹוָלם וכו', עכ"ל.
12. על פי לקוטי הלכות )ברכת הפירות ה, כב ד"ה ואז(, 
וז"ל: ְּצִריִכין ִלְברֹוַח ִמן ַהָּכבֹוד, ְוָאז ַּדְיָקא זֹוִכין ִלְבִחיַנת 
'ְּכבֹוד ֱאֹלִקים', ַהְינּו ֶּׁשַה'ְּכבֹוד ְמָלִכים' ִנְכָלל ִּבְבִחיַנת 
'ְּכבֹוד ֱאֹלִקים'. ִּכי ְּבַוַּדאי ָּכל ַהָּכבֹוד ֶׁשֵּיׁש ְלֵאיֶזה ָאָדם 
ְּכבֹוד  ֶׁשהּוא  ְמָלִכים'  'ְּכבֹוד  ְּבִחיַנת  הּוא  ֶׁשָּבעֹוָלם 
עֹוָלם ַהֶּזה וכו'. ֲאָבל ְּכֶׁשעֹוֶ�ה 'ְּתׁשּוָבה ַעל ְּתׁשּוָבה' 
ִּבְׁשֵלמּות )ענין זה מבואר לקמן באות ג'( ַעד ֶׁשּזֹוֶכה ִלְכבֹוד 
ֱאֹלִקים, ָאז ְמַקֵּׁשר 'ְּכבֹוד ְמָלִכים' ִּב'ְכבֹוד ֱאֹלִקים', ִּכי 
ְמַקֵּׁשר ְּכבֹוד ָהעֹוָלם ַהֶּזה ִּבְכבֹוד ָהעֹוָלם ַהָּבא, ִּכי ֵאינֹו 
ְמַקֵּבל ַהָּכבֹוד ִּבְׁשִביל עֹוָלם ַהֶּזה ְּכָלל, ַרק ִּבְׁשִביל ה' 
ִיְתָּבַרְך ְלַבד ְּכֵדי ְלַכֵּבד ה' ִיְתָּבַרְך ִּבְׁשֵני עֹוָלמֹות, עכ"ל. 
והעבודה למע�ה היא, �אם מכבדים אותו מחמת 
�הוא תלמיד חכם, לא ירגי� הנאה מהכבוד, אלא 
יברר לעצמו באמת, �הכבוד �מכבדים אותו, אינו 
את י�ותו, אלא את התורה �למד, נמצא �הכבוד 
הוא לתורת ה'. וכן אם מכבדים את חכמתו עו�רו 

   עֹוֶהת אֹור   

קֹום9 – כלומר, ע"י שממעט בכבוד עצמו  ְכבֹוד ַהּמָ טובים6, וכשמבזים אותו שותק לבזיונו7. ּוְלַהְרּבֹות8 ּבִ

ממילא מתרבה כבוד המקום, כי הגאוה דוחקת כביכול את רגלי השכינה10, ואילו הענוה מרבה את מקום 

רֹוֵדף  י ִמי ׁשֶ השכינה. ולמעשה, בכל פעם שמגיע לאדם כבוד, צריך הוא לעלות את הכבוד11 ללמעלה12. ּכִ

בֹוד13 להנות ממנו14 ֵאינֹו זֹוֶכה 'ִלְכבֹוד ֱאלִֹקים'15 – אינו זוכה, שע"י מעשיו הטובים יתרבה  ַאַחר ַהּכָ
ל ְמָלִכים'18  א 'ְלָכבֹוד ׁשֶ כבוד ה' בעולם ויתכלל הוא בכבוד ה'16, ואף נחשב הוא כעובד עבודה זרה17, ֶאּלָ

ֱאַמר ּבֹו )משלי כה, ב(:  ּנֶ שהוא כל סוגי הכבוד של העולם הזה19, שלבסוף לא נשאר לו מהם כלום, וכמו ׁשֶ

ָבר", ְוַהּכֹל – היינו, בין בני אדם כאן למטה ובין מידת הדין מלמעלה20 חֹוְקִרים  ֹבד ְמָלִכים ֲחֹקר ּדָ "ּכְ
אֹוְמִרים  בֹוד )מלכים( ַהזֶּה, ְוחֹוְלִקים ָעָליו, ׁשֶ חֹוְלִקים לֹו ּכָ ַאֲחָריו21 ְוׁשֹוֲאִלים: ִמי הּוא ֶזה ְוֵאיֶזהּו, ׁשֶ
בֹוד ַהזֶּה, כי בודאי שהרודף אחר הכבוד אינו ראוי לכבוד כלל, גם לא לכבוד מלכים,  ֵאינֹו ָראּוי ַלּכָ ׁשֶ

שהרי הוא נחשב כעובד עבודה זרה22. 

ֱאַמר ּבֹו )ִמְׁשֵלי  ּנֶ ל ְמָלִכים, ׁשֶ א ְלָכבֹוד ׁשֶ בֹוד, ֵאינֹו זֹוֶכה ִלְכבֹוד ֱאלִֹקים, ֶאּלָ רֹוֵדף ַאַחר ַהּכָ י ִמי ׁשֶ ּכִ
חֹוְלִקים  ׁשֶ ְוֵאיֶזהוּ,  ֶזה  ִמי הּוא  ְוׁשֹוֲאִלים:  ַאֲחָריו  חֹוְקִרים  ְוַהּכֹל  ָבר",  ּדָ ֲחֹקר  ְמָלִכים  ֹבד  "ּכְ כה, ב( 

בֹוד,  ַהּכָ ּבֹוֵרַח ִמן  ׁשֶ ַהזֶּה. ֲאָבל ִמי  בֹוד  ַלּכָ ֵאינֹו ָראּוי  ׁשֶ אֹוְמִרים  ׁשֶ ָעָליו,  ְוחֹוְלִקים  ַהזֶּה,  בֹוד  ּכָ לֹו 
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כל הנאה מעצמו, עד �יתברר  ידחה  ג"כ  וגבורתו, 
לו באמת ובתמים, �אין כל מידות אלו �לו, אלא 
הכל �ל ה' ית' �נתנם לו, ולכן הכבוד באמת הוא 
לה' ית' �ה�פיע �פע כזה בעולם, ויתן תודה לה' 
ית' �זיכהו במתנות אלו. )ולמדרגות אלו אפ�ר להגיע, ע"י 
עבודת ההתבודדות, �י�נן לעצמו דברים אלו, אין ספור פעמים, 

עד �יבלעו היטב במוחו, ואז, כ�יגיענו הכבוד ימאס בו לקחתו 

לעצמו, ויעלהו למלך הכבוד, וזו בחינת 'ביטול' הי�ות העצמית. 

ובפרט י�נן את הפסוק ]מ�לי טז, ה[ "ּתֹוֲעַבת ה' ָּכל ְּגַבּה ֵלב"(. 

על פי באבי הנחל.
13. בגמ' בעירובין )דף יג:(, מובא: כל המ�פיל עצמו 
הקב"ה מגביהו, וכל המגביה עצמו הקב"ה מ�פילו. 
וכל  ממנו,  בורחת  גדולה  הגדולה –  על  המחזר  כל 
הבורח מן הגדולה – גדולה מחזרת אחריו. ובמדר� 
תנחומא )ויקרא ג'(, מובא: 'כל מי �רודף אחר �ררה 
- �ררה ברחת ממנו, וכל מי �בורח מ�ררה - �ררה 

רודפת אחריו', ע"כ.
14. �אז אפילו אם לומד תורה ועו�ה מע�ים טובים 
ומקיים מצוות, אבל כוונתו כדי להנות מהכבוד �ינחל 
בע�ייתם, )ובאמת זה טבע רוב בני אדם ב'תת מודע' �להם, 
לע�ות כל דבר ב�ביל כבוד עצמן ולהתענג מזה, וצריך לעבוד 

הרבה מאוד כדי לבטל באמת את עצמו כל כך, עד �יזכה לע�ות 

�לא לכבודו(, זהו בכלל 'רודף אחר הכבוד', ואינו מ�יג 

אז 'כבוד אלהי"ם' – היינו, �אין כבוד ה' ית' מתרבה 
על ידו בעולם, אלא להיפך מ�יג רק 'כבוד מלכים', 
�הוא באמת אינו כבוד כי הכל חוקרים אחריו אם 

מגיע לו כבוד זה.
15. גם ענין זה מוזכר בפסוק �יביא בסמוך )מ�לי כה, 
ב( "ְּכבֹד ֱאֹלִהים ַהְסֵּתר ָּדָבר ּוְכבֹד ְמָלִכים ֲחקֹר ָּדָבר". 
ובפ�ט הפסוק פיר�"י: "ְּכבֹד ֱאֹלִהים ַהְסֵּתר ָּדָבר" – 
כגון, מע�ה מרכבה ומע�ה ברא�ית, ע"כ. ופירו�ו 
על פי המבואר בחגיגה )דף יא:(, �אסור ללמוד ברבים 

סודות אלו, מחמת "ְּכבֹד ֱאֹלִהים ַהְסֵּתר ָּדָבר".
16. כמבואר בלקוטי הלכות )תפילה ד, ג(, וז"ל: ִעַּקר 
ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ְּכבֹוד  ַרק  הּוא  ַהְּבִריָאה  ֶׁשל  ַהַּתְכִלית 
ָלֶזה  ִלְזּכֹות  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ָהֲאִמִּתִּיים,  ְוַצִּדיָקיו  ְותֹוָרתֹו 
ִּכי ִאם ְּכֶׁשְּמַמֲעִטין ִּבְכבֹוד ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי, ּובֹוְרִחים ִמן 
ְוִׁשְפלּותֹו,  ְּפִחיתּותֹו  ְויֹוְדִעין  ֶּבֱאֶמת,  ְלַגְמֵרי  ַהָּכבֹוד 
ְוהּוא "ִנְבֶזה ְּבֵעיָניו ִנְמָאס ְוֶאת ִיְרֵאי ה' ְיַכֵּבד" )ְּתִהִּלים 
ָהֲאִמִּתי  ַהַּתְכִלית  ֶאל  ְלַהִּגיַע  ִיְזֶּכה  ַּדְיָקא  ָאז  ד(,  טו, 

)ְיַׁשְעָיה נח,  ִּבְבִחיַנת  ֶּבֱאֶמת,  ִּבְכבֹוד ה'  ְלִהָּכֵלל  ֶלָעִתיד 
"ִּכי  ל(:  ב,  א'  )ְׁשמּוֵאל  ְּבִחיַנת  ַיַאְסֶפָך",  ה'  "ְּכבֹוד  ח(: 

ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד" ְוכּו', ֶׁשֵאין ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה ִּכי ִאם ְּכִפי 
ּוִמְתַיֵּגַע  ּוִמְׁשַּתֵּדל  ְלַגְמֵרי,  ֶּבֱאֶמת  ֶּׁשְּמַבֵּטל ְּכבֹודֹו  ַמה 
ָיָמיו ְלַהְרּבֹות ְּכבֹוד ַהָּמקֹום, ֶׁשהּוא ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה  ָּכל 
ְוַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים, ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש ַעל ְּכבֹוד ַעְצמֹו ְּכָלל 

ְוכּו', ַּכְמבָֹאר ְּבָמקֹום ַאֵחר )בתורה דידן(.
17. כמו �ביאר בלקוטי הלכות )יו"ד ח"א תערובות ב, ב(, 
וז"ל: ְוֶזה ְּבִחיַנת ָּכל ָהרֹוֵדף ַאַחר ַהָּכבֹוד, ַהָּכבֹוד ּבֹוֵרַח 
ִמֶּמּנּו, ִּכי ָהרֹוֵדף ַאַחר ַהָּכבֹוד ֶזה ְּבִחיַנת ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִּכי 
'ָּכל ַהִּמְתָּגֶאה, ְּכִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה' )ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרַז"ל 
ְּבסֹוָטה ַּדף ד:(. ְוַעל ֵּכן ָּכל ַמה ֶּׁשרֹוֵדף ְּביֹוֵתר ַאַחר ְּכבֹוד 

ַעְצמֹו, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֲעבֹוָדה ָזָרה, ַהָּכבֹוד ּבֹוֵרַח ִמֶּמּנּו, 
ִּכי ַהָּכבֹוד ִּדְקֻדָּׁשה )כבוד אלהי"ם( ּבֹוֵרַח ּוִמְסַּתֵּלק ִמֶּמּנּו, 
ִּכי ֵאינֹו ְמַקֵּבל ַחּיּות ִמָּכבֹוד ִּדְקֻדָּׁשה. ִּבְבִחיַנת )י�עיה 

מב, ח( "ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאֵּתן".

18. רבינו מבאר את הגמ', �מה �אמרה �הרודף אחר 
הגדולה והכבוד הם בורחים ממנו, הכוונה �הכבוד 
האמיתי �הוא 'כבוד' אלהי"ם' הוא זה �בורח ממנו. 
בעולם  פעמים  כמה  רואים  �אנו  מה  מיו�ב  ]ובזה 
אותו,  מ�יגים  וגם  הכבוד,  אחר  �רודפים  אנ�ים, 
אכן לא ה�יגו 'כבוד אלהי"ם' אלא רק 'כבוד מלכים'. 
ובאמת, רואים זאת בחו�, איך �אנ�ים אחרים תמיד 
חוקרים אחר כבודן, לראות האם הם ראויים לכבוד זה 
או לא, ומנסים לה�פילם ולהורידם מהכבוד �י� להם[.
19. כמבואר בלקוטי הלכות )ברכת הפירות( �הועתק 

לעיל.
20. אמרו אנ�י �לומנו: ַּמה ֶּׁשָאַמר 'ַהּכֹל חֹוְקִרים', 
ּוְביֹוֵתר,  ּוְבִעָּקר  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ָּכאן  ְלַמָּטה  ַּגם  ַהַּכָּוָנה 
ֶׁשּׁשֹוֲאִלים ַּבָּׁשַמִים ִאם הּוא ָראּוי ַלָּכבֹוד ַהֶּזה ִאם ָלאו. 

)�י�"ק ח"ו רנ"ב(.

21. כתב בלקוטי הלכות )חו"מ ח"ב הלכות אפוטרופוס א, 
ב(, וז"ל: 'ְּכבֹוד ְמָלִכים' וכו' ְּבִחיַנת 'ִּדיָנא ְּדַמְלכּוָתא', 
ְוַהָּכבֹוד ְּבַעְצמֹו הּוא ָּדן ַהִּדין, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו )תורה 
קל"א(, ּוֵמַאַחר ֶׁשֲעַדִין ֹלא ָזָכה ִלְבִחיַנת "ְּכבֹוד ֱאֹלִקים 

ַהְסֵּתר ָּדָבר", ַעל ֵּכן ַהּכֹל חֹוְקִרין ָעָליו, ִּכי הּוא ָּתִמיד 
ַעל ַהִּמְׁשָקל ַעל ִּפי ִּדין, ִּבְבִחיַנת )ויקרא יט, לו( "מֹאְזֵני 

ֶצֶדק", ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו )�ם(.
22. כמו �העתקנו לעיל את דברי הלקוטי הלכות 

)הלכות תערובות(.
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23. על פי מי הנחל.
24. על פי באבי הנחל.

הנ"ל(,  תפילה  )הלכות  הלכות  הלקוטי  פי  25. על 
פרפראות לחכמה )אות א'(, וביאור הלקוטים.

26. כמבואר לקמן באות ב'.
27. כמו �נתבאר בלקוטי הלכות )הלכות אפוטרופוס( 

המועתק לעיל.
יג.(, על דברים  )דף  28. וכמו �אמרו בגמ' בחגיגה 
רוחניים �אין לנו בהם ה�גה )כגון בענין הרקיע, �מעל 

לרא�י החיות, ע"�(. במופלא ממך אל תדרו� ובמכוסה 

ממך אל תחקור, במה �הור�ית התבונן, אין לך עסק 
בנסתרות, ע"כ. הרי, �אסור לחקור אחר כבוד ה', כי 
מכיון �כלי ה�כל והמח�בה �לנו הם ג�מיים, הרי, 
�מיד נדמה את זה לאיזו ה�גה הקרובה לבני אדם, 
ונמצא, �אנחנו מייחסים לה' ית' הנהגת בני אדם, 
וזוהי כפירה גמורה. לכן, אסור לחקור על כבוד ה', 
ועל כבוד הצדיקים הנכללים בכח ביטולם בכבוד ה' 

ית'.

   עֹוֶהת אֹור   

ְכבֹוד ַעְצמֹו, שאינו לוקח מאומה מהכבוד על מעשיו  ַמֵעט ּבִ ּמְ בֹוד, היינו ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּכָ ֲאָבל ִמי ׁשֶ
לעצמו, ועסוק כל הזמן בתשובה וחרטה על מה שעשה שלא כהוגן, ומבזה את עצמו וממעט את כבודו23, 

קֹום – כי מעלה את כל הכבוד שמקבל כלפי מעלה24, וכנ"ל, ֲאַזי הּוא זֹוֶכה ְלָכבֹוד  ְכבֹוד ַהּמָ ה ּבִ ּוַמְרּבֶ
ֱאלִֹהי"ם, להיות בטל אל ה' ואז הקב"ה משפיע עליו מכבודו, בבחינת )שמואל א' ב, ל'( "כי מכבדי אכבד"25 
בֹודֹו, ִאם  ֵני ָאָדם חֹוְקִרים ַעל ּכְ והוא בחינת הארת 'ספירת הכתר', שמשם בא הכבוד26, ְוָאז ֵאין ּבְ

הּוא ָראּוי ִאם ָלאו, כי מי שלוקח לעצמו כבוד מלכים, אזי ספירת המלכות, שהיא 'דינא דמלכותא דינא', 
דנה אותו27, וכביכול נותנת בלב בני אדם לחקור אחריו האם מגיע לו כבוד. אבל אם זכה ל'כבוד אלהי"ם' 

ָבר" – כי מכיון שהוא  ר ּדָ ֹבד ֱאלִֹהים ַהְסּתֵ שהוא בחינת הארת 'ספירת הכתר', ְוָעָליו ֶנֱאַמר )שם(: "ּכְ

נכלל בכבוד של מעלה, דין כבודו הוא כדין כבוד אלהי"ם, שצריך להסתיר את הכבוד ולא לחקור אחריו, 

בֹוד ַהזֶּה – היינו, על 'כבוד אלהי"ם, כי אנו בני אדם גשמיים אין אנחנו יכולים  י ָאסּור ַלֲחקֹור ַעל ַהּכָ ּכִ
להשיג בשכלנו מה הוא 'כבוד אלהי"ם', ואם נחקור אחריו נבוא ל'הגשמה'28 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.

בֹוד ַהזֶּה – לכבוד אלוקי, שהוא הארת ספירת הכתר אלא כשזוכים להתבטל  ר ִלְזּכֹות ַלּכָ ב. ְוִאי ֶאְפׁשָ
הוא  ׁשּוָבה29  ַהּתְ ר  ְוִעּקַ )שהיא בשם אהי"ה שב'ספירת הכתר'(,  ׁשּוָבה,  ּתְ ְיֵדי  ַעל  א  ֶאּלָ ולהכלל בכבודו ית', 

ּתֹוק30 – כשאנשים אחרים מבזים אותו ישתוק ויקבל זאת באהבה, כי עי"ז  ְזיֹונֹו ִיּדֹם ְוִיׁשְ ַמע ּבִ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ּכְ
ימעט בכבוד עצמו31, ורק אז יוכל לשוב בתשובה32. ובעיקר33, שידום וישתוק כשמבזה את עצמו בשעה 

ֵני ָאָדם  קֹום, ֲאַזי הּוא זֹוֶכה ִלְכבֹוד ֱאלִֹהים, ְוָאז ֵאין ּבְ ְכבֹוד ַהּמָ ה ּבִ ְכבֹוד ַעְצמֹו ּוַמְרּבֶ ַמֵעט ּבִ ּמְ ׁשֶ
י ָאסּור  ָבר", ּכִ ר ּדָ ֹבד ֱאלִֹהים ַהְסּתֵ בֹודֹו ִאם הּוא ָראּוי ִאם ָלאו, ְוָעָליו ֶנֱאַמר )ָׁשם( "ּכְ חֹוְקִרים ַעל ּכְ

בֹוד ַהזֶּה. ַלֲחֹקר ַעל ַהּכָ

ְזיֹונֹו - ִיּדֹם  ַמע ּבִ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ׁשּוָבה, ּכְ ר ַהּתְ ׁשּוָבה. ְוִעּקַ א ַעל ְיֵדי ּתְ בֹוד ַהזֶּה, ֶאּלָ ר ִלְזּכֹות ַלּכָ ב ְוִאי ֶאְפׁשָ
ּתֹק.  ְוִיׁשְ
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עיקרי הת�ובה �ביארם  29. לכאורה תמוה, הרי, 
עזיבת  �לו�ה:  הם  ב(,  ב,  ת�ובה  )הלכות  הרמב"ם 
�הבו�ה  לנו  ומהיכן  לעתיד.  וקבלה  וידוי  החטא, 
והבזיון הם עיקר הת�ובה? ולכאורה, הם רק מכלל 
הייסורים �מקבל החוטא לכפרת עוונו )ובסמוך נוסיף 
�הבזיונות  בסמוך,  �נבאר  כפי  אכן,  קו�יות(.  עוד 

את  מבזה  מה �האדם  הוא  עיקרן  כאן,  המבוארים 
עצמו, כ�עו�ה וידוי ואומר 'א�מנו, בגדנו, גזלנו' 
וכו', ומתכוון היטב בתיבות �הוא אומר, אזי אין ביזוי 
גדול מזה, כי הנה אומר �הוא ה'א�ם' בכל העבירות 
�ע�ה, ו�הוא 'בוגד' בהקב"ה, כי הקב"ה נתן לו כח 
וחיות, והוא ה�תמ� בכח זה לבגוד ולע�ות היפך 
רצון ה'. וכן בכל תיבה ותיבה, כ�מתבונן בה, אין 
בזיון גדול מזה. ועל הבזיון הזה צריך לידום ול�תוק, 
היינו, �לא לתרץ את עצמו ב�ום תירוץ, �אין הוא 
א�ם בעבירות �ע�ה כי אם אחרים, או המציאות 
ודוחק הפרנסה וכו', ככלל התרוצים הנמצאים עמוק 
עמוק בדעת האדם, כי דבר זה נקרא, �אינו �ומע 
הוא  אלא  ו�ותק,  ודומם  עצמו  את  �מבזה  בזיונו 
מובן,  ובזה  תרוצים.  מיני  כמה  הבזיונות  על  עונה 
הוא �למות  כי  עיקר הת�ובה,  הוא  זה  ענין  מדוע 
לבזיון  ו�ותק  עצמו  את  �מבזה  האמיתי  הוידוי 
�מבזה את עצמו. כי במצות הת�ובה, מנה הרמב"ם 
)ת�ובה א, א, וע' מנחת חינוך מצוה �ס"ד( את הוידוי )וכפי 

�נתבאר, �וידוי הוא ל�מוע בזיונו ולידום ול�תוק(. ובאמת, 

כי  הוידוי,  לעתיד, הם הכ�ר  וקבלה  עזיבת החטא 
איך אפ�ר להתוודות ולהתחרט על החטא ולבזות את 
עצמו, אם עדיין לא עזב את החטא, או �לא קיבל 
ו�רץ  כטובל  והוא  יע�הו,  �לא  לעתיד  עצמו   על 

בידו. 
30. אפילו �אין הבזיון נכון וצודק, וי� לו לה�יב 
ולנקות את עצמו מבזיון זה, בכל אופן י�מע בזיונו 

וידום וי�תוק למחרפיו.
31. כתב בביאור הלקוטים, �בזה מ�לים את מיעוט 
כבוד עצמו, �לא רק �אינו רוצה בכבוד להתכבד 
מזולתו, אלא גם אם זולתו מבזה ומחרף אותו, יהיה 

מן ה�ומעים חרפתם ואינם מ�יבים, עכ"ד.
32. כי כל זמן �האדם מכובד בעיני עצמו, ובפרט 
ולא  נוגע  אינו  הוא  עדיין  הכבוד,  אחר  רודף  אם 
הוא  הת�ובה,  עיקר  כי  הת�ובה,  בעבודת  פוגע 

כמו �נתבאר, �יתוודה על חטאיו, וכ�מסדר כנגד 
עיניו את חטאיו המרובים ופגמיו העצומים, ירגי� 
את האמת, �הוא האדם הכי �פל וגרוע �רק אפ�ר 
לעלות בדעתו, וא"כ, איך יתכן �ירדוף אחר כבוד, 
ו�יצר לו כ�מבזים אותו ואינו �ותק להם. נמצא, 
ממעט  ולא  מלכים,  לכבוד  �ייך  �עדיין  מי  �כל 
בכבודו, אין הוא �ייך בכלל לעבודת הת�ובה, ואין 
הוא יכול להתחיל בעבודת ה�גת כבוד אלהי"ם, עד 
אין,  להיות  עצמו  בכבוד  למעט  זו  עבודה  �יקדים 

ול�תוק למחרפיו ולמבזיו.
להתפלא(,  וי�  )בד"ה  הלקוטים  ביאור  פי  33. על 
�הק�ה כיצד יתכן, �עיקר הת�ובה הוא ל�מוע את 
בזיונו מאחרים ול�תוק להם, דא"כ ק�ה בתרתי: א( 
איך נעלם עד עתה מכל הדורות הסוד הזה, �עיקר 
חיוב  �הרי  הבזיונות,  על  הדמימה  היא  הת�ובה 
הת�ובה, מופיע כבר בתורה ע"י מ�ה רבינו, ואיך עד 
עתה לא ע�ו )כל הדורות( עיקר הת�ובה, כי לא מצאנו 
לכאורה �כתוב באיזה מקום, �זהו עיקר הת�ובה 
�הת�ובה  יתכן  איך  ב(  כאן.  רבינו  �כתב  כמו 
תהיה תלויה באדם אחר, ולא בחוטא עצמו, וכי אם 
לא יזדמן אחר �יבזה את החוטא, לא יוכל לע�ות 
ת�ובה ויהיה מעוכב ממנה עד �יקבל בזיונות, אפילו 
]וי�  חטאיו?  את  לתקן  והזדרז  בעצמו  �התעורר 
להוסיף ולהק�ות, �הרי לבזות בני אדם היא עבירה, 
ואיך יתכן �רק על ידי זה �ה�ני יעבור עבירה, יהיה 

לחוטא תיקון ות�ובה[.
כפ�וטם,  גם  הם  �הדברים  �אף  כרחך  על  ולכן, 
בזה  י�  להם,  ודמימה  ו�תיקה  בזיונות  וב�מיעת 
למעט  זוכה  �עי"ז  �ביארנו,  כמו  הת�ובה,  עיקר 
בכבוד עצמו, �הוא התנאי הרא�וני �ל הת�ובה. 
מ"מ עיקר הת�ובה, הוא מה �האדם מבזה את עצמו 
בוידוי �עו�ה. ובזה מיו�בים כל הקו�יות הנ"ל, כי 
מצות הוידוי כבר כתובה בתורה, אלא �כאן בתורה 
זו מלמד אותנו רבינו את הדרך הנכונה איך עו�ים 
לבזוי  וי�תוק  וידום  עצמו  את  והוא �יבזה  אותה, 
עצמו ולא יתרץ את עצמו וכנ"ל. גם ענין זה, �הוא 
מבזה את עצמו, הוא באמת תלוי רק בחוטא עצמו, 
זה  ולענין  באחרים.  ולא  ת�ובה  לע�ות  המתעורר 
�נעתיק  מוהרנ"ת  דברי  את  הלקוטים  ביאור  הביא 

בסמוך.
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34. כן פיר� בביאור הלקוטים )בד"ה ואולם(, וז"ל: 
הקדו�ים  בדבריו  ז"ל  מוהרנ"ת  ביאור  כפי  ואולם 
הכתוב  דבר  �זה  מרחוק  תבין  מה(,  ז,  �בת  )בהלכות 

)ויקרא כו, מ( "ְוִהְתַוּדּו ֶאת ֲעוָֹנם", וכן חיוב הווידוי ביום 

הת�ובה והכפורים, �כל פירו� הוידוי הוא, �האדם 
ה�ם  לפני  ויתביי�  ויבו�  עצמו,  את  ויחרף  יבזה 
�באמת  עד  וכו',  עויתי  חטאתי  בהתוודותו  יתברך 
יהיה נ�פך דמו בקרבו וכו', עכ"ל. ]ול�ון הלקוטי 
הלכות )�ם( �נראה �נתכוון אליו: ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה הּוא 
ְּכֶׁשִּיְׁשַמע ִּבְזיֹונֹו ִיּדֹם ְוִיְׁשּתֹק ִויַקֵּים ּדֹם ַלה' ְוכּו', ּוִבְכַלל 
ֶזה הּוא ַּגם ֵּכן ַמה ֶּׁשָּצִריְך ִלְסּבֹל ִּבְזיֹונֹות ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים 
ֵמַעְצמֹו, ִּבְבִחיַנת )תהלים סט, כא( "ֶחְרָּפה ָׁשְבָרה ִלִּבי" 
ְוכּו', ִּכי ָצִריְך ְלִהְתַּבֵּיׁש ְּבַעְצמֹו ֵמֲעוֹונֹוָתיו ּוְפָגָמיו, ַעד 
ֶׁשִּיְהֶיה ִנְׁשַּפְך ָּדָמיו ְּבִקְרּבֹו, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרַז"ל )ברכות 
יב:(, 'ָּכל ָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה ּוִמְתַּבֵּיׁש ָּבּה מֹוֲחִלין לֹו ַעל ָּכל 

ֲעוֹונֹוָתיו'[.
וז"ל:  ב(,  א,  העומר  )ספירת  הלכות  בלקוטי  35. כתב 
ָאנּו  ִּכי  וכו',  ּוְׁשִתיָקה  ְּדִמיָמה  ְּבִחיַנת  ּבּוָׁשה,  ְּבִחיַנת 
ְוכּו'  ְלַדֵּבר  ֶּפה  ָלנּו  ֵאין  ִּכי  ִלְבֵהָמה,  ַעְצֵמינּו  ְמַדִּמין 
)זוהר מ�פטים ח"ב קיט.(, ְוֶזה ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

)ִיְרְמָיה ג, כה(: "ִנְׁשְּכָבה ְּבָבְׁשֵּתנּו" ְוכּו'. ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשין 

ְוַעל  ָאז ֶׁשִּיֵּתן ָלנּו ֶּפה ְלַדֵּבר, ִּכי ָאנּו ַעְכָׁשיו ִּכְבֵהָמה, 

ְיֵדי ֶזה ְּבַעְצמֹו ָאנּו ְמַתְּקִנין ַהִּדּבּור, ְוזֹוִכין ִלְפּתַֹח ֶּפה 
ֶצֶדק  ֵאֶלם  "ַהֻאְמָנם  ב(:  נח,  )ְּתִהִּלים  ִּבְבִחיַנת  ּוְלַדֵּבר, 
ֵאין  ִּכי  ִאֵּלם,  ֶׁשהּוא  ֶוֱאֶמת  ְּכֶׁשָאְמָנם  ַהְינּו  ְּתַדֵּברּון", 
ִּפיו  ִיְפַּתח  ֲאַזי  ְּתַדֵּברּון",  "ֶצֶדק  ֲאַזי  ְלַדֵּבר,  ֶּפה  לֹו 
ִויַדֵּבר, ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְמַקֵּים )ִמְׁשֵלי לא, ח(: "ְּפַתח ִּפיָך 
ְלִאֵּלם". ֶזה ְּבִחיַנת )ְׁשמֹות ד, יא(: "ִמי ָׂשם ֶּפה ָלָאָדם אֹו 
ִמי ָיׂשּום ִאֵּלם", 'ִאֵּלם' ַּדְיָקא, ַהְינּו ִמי ֶׁשֵּמִׂשים ַעְצמֹו 
ְּכִאֵּלם, ִּכי ַעל ְיֵדי ַהְּׁשִתיָקה ְוַהּבּוָׁשה, ֶׁשִהיא ְׁשִפיכּות 
ָּדִמים )כדלקמן(, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַּתֵּקן ֲאחֹוֵרי ֶאְהֶי"ה, ֶׁשהּוא 
ִּגַמְטִרָּיא ָּד"ם ְוַנֲעֶׂשה ִמֶּמּנּו ּדֹום ַלה' ְוכּו' )כל זה מבואר 
בסמוך(. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶׂשה ְּבִחיַנת 'ָאָדם', ְוֶגֶדר ָהָאָדם 

הּוא ְמַדֵּבר. ִנְמָצא, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ְּבַעְצמֹו יֹוֵצא ִמְּבִחיַנת 
ְּבֵהָמה ִלְבִחיַנת ָאָדם ְמַדֵּבר, עכ"ל.

ְׁשִתיָקה  ֵיׁש  ְׁשִתיקֹות,  ִמיֵני  ְׁשֵני  ֶׁשֵיׁש  כתב �ם:  עוד 
ֵמֲחַמת ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלַדֵּבר, ְּדַהְינּו ֵמֲחַמת ּבּוָׁשה ֵמֲחָטָאיו 
ֶׁשֵאין לֹו ֶּפה ְלַדֵּבר, ְוַאף ֶׁשֶּזה ִּתּקּונֹו, ִעם ָּכל ֶזה ִעַּקר 
ה�תיקה  )ע"י  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּדַהְינּו  ַהִּדּבּור,  הּוא  ִּתּקּונֹו 
הבאה מבו�ה(, זֹוֶכה ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֶּפה ְלַדֵּבר. ִּכי ְּבַוַּדאי ֵאינֹו 

ִעַּקר  ַרק  ְוָׁשלֹום,  ִּבְׁשִתיָקה ַחס  ָהָאָדם  ֶׁשִּיָּׁשֵאר  ַמֲעָלה 
ִּתּקּונֹו ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַדֵּבר ְּבתֹוָרה ּוְתִפָּלה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )הו�ע 
ַאַחר  ֲאָבל  ֶאל ה'".  ְוׁשּובּו  ְּדָבִרים  ִעָּמֶכם  יד, ג( "ְקחּו 

ַהְּׁשֵלמּות,  ַּתְכִלית  ֲאַזי  ַהִּדּבּור,  ִלְׁשֵלמּות  ְּכֶׁשּזֹוֶכה  ָּכְך 

   עֹוֶהת אֹור   

שעושה וידוי ומזכיר את חטאיו34, היינו שלא יתרץ את עצמו שאינו אשם על מה שחטא וכדומה, אלא 

ישתוק וידום מרוב הבושה35 מחטאיו, עד שיאדימו פניו36.

'ספירת הכתר', שייכת רק ע"י עיקר התשובה, שהיא  ימשיך לבאר, מדוע הזכייה בכבוד אלהי"ם, שהיא בחינת 
שמיעת בזיונו וידום וישתוק.

בֹוד אמיתי  י 'ֵלית ּכָ ועל ידי, שממעט בכבוד עצמו בשמיעת בזיונו, בזה עצמו מתרבה כבוד המקום, ּכִ

ֶתר38, האות כ' שבמילת  "ף' – כ' כפופה הרומזת על שפלות האדם וכבוד אלהי"ם37, ְוַהָכ"ף הּוא ּכֶ לֹא ָכּ ּבְ
ִחיַנת שם 'ֶאְהֶיה'40 שהוא  'כבוד' רומזת על ספירת ה'כתר'39, שהיא בחינת הכבוד העליון של הקב"ה, ּבְ

שם ספירת ה'כתר'41, כי כל שם משמותיו של הקב"ה, מכוון כנגד ספירה אחת מעשר הספירות. ושם 

א )פירושה:( 'ָאָנא ָזִמין ְלֵמֱהֵוי'42 – 'אני מזמין ומכין  י תיבת 'ֶאְהֶיה' – ּדָ ׁשּוָבה, ּכִ ִחיַנת ּתְ 'אהיה' הוא ּבְ

את עצמי להיות'43, ופירושו, שרק עתה שעשה תשובה יש לאדם הויה בעולם, ונחשב שנברא. ַהְינּו, כי 

י אמרו חז"ל )עירובין יג:( על  עֹוָלם45, ּכִ ה ּבָ ִאילּו ֲעַדִין לֹא ִנְתַהּוָ ׁשּוָבה, ֲעַדִין ֵאין לֹו ֲהָוָיה44, ּכְ קֹוֶדם ַהּתְ

ִחיַנת  ִחיַנת 'ֶאְהֶיה', ּבְ ֶתר' )�ם ובתיקונים דף ח.(, ּבְ "ף הּוא 'ּכֶ "ף )זוהר פינחס ח"ג דף רנה:(, ְוַהּכָ לֹא ּכָ בֹוד ּבְ י ֵלית ּכָ ּכִ
ִאילּו  ּכְ ֲהָוָיה,  לֹו  ֵאין  ֲעַדִין  ׁשּוָבה,  ַהּתְ ֹקֶדם  ַהְינּו  ְלֵמֱהֵוי.  ָזִמין  ָאָנא  א  ּדָ 'ֶאְהֶיה' -  י  ּכִ ׁשּוָבה,  ּתְ
ְלַטֵהר ֶאת ַעְצמֹו  א  ּבָ ּוְכׁשֶ ְבָרא )ע' עירובין יג:(.  ּנִ ֶ ִמּשׁ ִנְבָרא  ּלֹא  ׁשֶ י טֹוב לֹו  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ה  ִנְתַהּוָ ֲעַדִין לֹא 
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ָגה הּוא ִּבְבִחיַנת ְׁשִתיָקה, ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה  ַּתְכִלית ַהַהָּשׂ
ִמן ַהִּדּבּור, ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ֶּכֶתר וכו'

36. �יח �רפי קוד� )ח"א אות ת�"ל(, וז"ל: ָאַמר ַרֵּבנּו 
ַז"ל ְלמֹוַהְרַנ"ְּת ַז"ל )ְּבִעְנַין ַהּתֹוָרה 'ְקָרא ֶאת ְיהֹוֻׁשַע', ֶׁשהּוא 
ִמַּכָּוַנת ֱאלּול ְוַעל ִעְנַין ַהּבּוָׁשה ִמִּלְפֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך( ִּבְלׁשֹון ְׁשֵאָלה 

'ַהִאם ַאָּתה ַּפַעם ַמְסִמיק ַעד ִלְמאֹד ֵמרֹוב ּבּוָׁשה ִמִלְפֵני 
ִלְפֵני  ְמאֹד  ְלִהְתַּבֵּיׁש  ֶׁשָּצִריְך  ְּכלֹוַמר:  ִיְתָּבַרְך'?  ַהֵּׁשם 
ַהֵׁשם ִיְתָּבַרְך ַעד ֶׁשִיְתַאֵּדם ָּפָניו ְמאֹד, ִּבְבִחיַנת ַמֲאַמר 
ֲחַז"ל )בבא מציעא סוף דף נח:( 'ַהַּמְלִּבין ְּפֵני ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים 
ְּכׁשֹוֵפְך ָּדִמים ְּדָאִזיל סּוְמָקא ְוָאֵתי ִחְווָרא', עכ"ל. וי� 
לסמוך לכאן את המובא ב�יחות הר"ן )�יחה קס"ח(, 
ִמְתַּבֵּיׁש  ֶׁשָהָיה  לֹו,  ֶׁשָהָיה  ַהּבּוָׁשה  ִמֹּגֶדל  ִסֵּפר  וז"ל: 
ָּפָניו.  ַעל  ַמְרִּגיׁש ַמָּמׁש ַהּבּוָׁשה  ְוָהָיה  ִיְתָּבַרְך,  ֵמַהֵּׁשם 
ְוָהָיה ַמְרִּגיׁש ְּכמֹו ִמי ֶׁשִּמְתַּבֵּיׁש ֵמֲחֵברֹו ְמאֹד, ִּכי ָהָיה 
ַמְרִּגיׁש ֶׁשַּמְתִחיִלין ַמְרֵאה ָּפָניו ְלִהְׁשַּתּנֹות ְלַכָּמה ְּגָוִנין 
ְּכֶדֶרְך ַהִּמְתַּבְּיִׁשין ַמָּמׁש ְּבִלי ׁשּום ִׁשּנּוי. ּוְכָבר ִנְתָּבֵאר 
ְוַהִּיְרָאה ֶׁשָהְיָתה ֻמַּנַחת ַעל ָּפָניו ָּתִמיד  ִמֹּגֶדל ַהּבּוָׁשה 
ַרִּבי  ְוָהַרב ַהָּקדֹוׁש מֹוֵרנּו ָהַרב  ִנְרָאה ָּכזֹאת.  ֲאֶׁשר ֹלא 
ְנעּוָריו  ִּביֵמי  אֹותֹו  ָרָאה  ִמְּטֶׁשאְרָנאִּביל  ַז"ל  ַנחּום 
ִּבְקִהַּלת ֶמעְדֶוועִדְווֶקע, ְוִנְתַּבֵהל ֵמעֶֹצם ַהִּיְרָאה ֶׁשָהָיה 
"ְלַמַען  יז(  כ,  )�מות  ֶּׁשֶּנֱאַמר  ֶׁשַּמה  ְוָאַמר  ָאז.  ָּפָניו  ַעל 
רֹוִאין  ֶזה  ֶתֱחָטאּו" –  ְלִבְלִּתי  ְּפֵניֶכם  ַעל  ִיְרָאתֹו  ִּתְהֶיה 

ְּבחּוׁש ֶאְצלֹו.
37. היינו, מה �האדם מתכופף ו�פל בעיני עצמו 
ומבין את חטאיו ו�ובר את לבו, ו�ומע מעצמו את 
בזיונו וחירופיו, �מחרף את עצמו באומרו חטאתי 
עויתי פ�עתי. עוד נראה לבאר, דכל דבר בעולם הוא 
יסודו  ב', �היא  הא'  אותיות  מכ"ב  לאחת  מתק�ר 
חיותו ו�ור�ו, וזה �אמר �'לית כבוד בלא כ"ף', כי 

ה�ור� והחיות �ל הכבוד הוא בא מהאות כ'.
38. ע' גמ' �בת )דף כד.( ובר�"י ד"ה כתר, היינו 
כ"ף. וע' עוד  בתקוני זוהר בהקדמה )דף ח. ודף טז:( 
ובתיקון ע' )דף קלה.(. ]וי� להוסיף כ' מנינה עׂשרים, 

'עׂשרים' גי' כת"ר[.
רנה:(,  דף  )ח"ג  פינחס  פר�ת  בזוהר  39. כמבואר 
וז"ל: ִׁשיעּור ֻסָּכה ֹלא ָּפחּות ֵמֶעֶׂשר וכו' ְוָלא ְלַמְעָלה 
ֵמֶעְׂשִרין, ְּדִאיִהי כ', ֶּכֶתר ֶעְליֹון, ְּדָלא ַׁשְלָטא ֵּביּה ֵעיָנא. 
ה, )�מות לג, יח( "ַהְרֵאִני ָנא  ֶ ָּכבֹוד ִעָּלָאה, ָעֵליּה ָאַמר מֹ�ׁש
ֶאת ְּכבֹוֶדָך". ְוָאִתיב ֵליּה קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, "ֹלא ּתּוַכל 
ִלְראֹות ֶאת ָּפָני". ְוֵלית ָּכבֹוד, ְּבָלא כ'. ]תרגום: ִׁשעּור 

ֵמֶעְׂשִרים,  ְלַמְעָלה  ְוֹלא  וכו'.  ֵמֶעֶׂשר  ָפחֹות  ֹלא  ֻסָּכה 
ֶׁשִהיא אֹות כ', ֶּכֶתר ֶעְליֹון, ֶׁשֹּלא ׁשֹוֶלֶטת ּבֹו ַעִין. ָּכבֹוד 
ה "ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ְּכבֶֹדָך". ְוֵהִׁשיב  ֶ ֶעְליֹון, ָעָליו ָאַמר מֹ�ׁש
לֹו ַהָּקָּב"ה "ֹלא תּוַכל ִלְראֹת ֶאת ָּפָני", ְוֵאין ָּכבֹוד ְּבִלי 

אֹות כ'[.
ֶאל  ֱאֹלִהים  "ַוּיֹאֶמר  יד(  ג',  )�מות  בכתוב  40. הנזכר 
ה ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ַוּיֹאֶמר ּכֹה תֹאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל  ֶ מֹ�ׁש

ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם".
41. תקוני זוהר )תיקון ע' דף קלא:(, וז"ל: ֵריָׁשא )הכתר( 
ִאיהּו ִּכּנּוָייא ְדֵׁשם אהי''ה וכו', ּוֵביּה ָׁשֲאִלין ַמְלָאִכין 
ְלַהֲעִריצֹו',  ְּכבֹודֹו  ְמקֹום  'ַאֵּיה  המלאכים  �ואלים  אהי"ה  )וב�ם 

אי''ה ְרִׁשים ְּב'אהי''ה', ְוַתָּמן )ב�ם זה אותיות( 'הי''ה' ְדָסִליק 

ְּבחּוְׁשַּבן כ' ְּדִאיהּו ֶּכֶתר, ע"כ.
וז"ל:  יא.(,  )ח"ג דף  ויקרא  42. כעין המבואר בזוהר 

ֶאְהֶיה, ֲאָנא ַזִּמין ְלִאְתַּגְלָיא.
43. כן פיר� בלקוטי הלכות )ברכת הפירות ה, ו(, וז"ל: 
ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה הּוא ְּבִחיַנת 'ֶאְהֶיה', ְּבִחיַנת 'ֲאָנא ָזִמין 
ְלֶמֱהֵוי' )ֲאִני ֵמִכין ֶאת ַעְצִמי 'ִלְהיֹות'(, ֶׁשְּכֶׁשרֹוֶצה ָלׁשּוב – הּוא 
ַמְתִחיל ּוַמְזִמין ֶאת ַעְצמֹו ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֲהָוָיה ָּבעֹוָלם, ִּכי 
קֶֹדם ַהְּתׁשּוָבה ֲעַדִין ֵאין לֹו ֲהָוָיה ְּכָלל, ִּכי טֹוב לֹו ֶׁשֹּלא 
ִנְבָרא )ֵערּוִבין יג:(. ּוְכֶׁשרֹוֶצה ָלׁשּוב, הּוא ַמְתִחיל ְלָהִכין 

ַעְצמֹו ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֲהָוָיה ָּבעֹוָלם, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת 'ֶאְהֶיה'.
44. בלקוטי הלכות )ברכת הפירות ה' סוף אות י"ד(, רמז על 
פי דברי רבינו כאן, �כל זמן �אדם לא ע�ה ת�ובה 
הוא כבהמה, והת�ובה הוא מה �מזמין ומכין את 
עצמו להיות אדם. וכן ביאר בביאור הלקוטים )אות ב'(, 
�כל זמן �לא ע�ה ת�ובה, אין לו כלל הוית אדם, 

ואינו אלא 'חיה בדמות אדם'.
45. פי', ידוע הדין )בגמ' רא� ה�נה כח.( 'כל העומד 
לה�רף כ�רוף דמי' )ע' לקמן תורה י"א אות ב'(, ולכן אי 
אפ�ר לצאת ידי חובה ב�ופר או לולב �ל א�ירה, 
דכיון �הוא עומד לה�רף, אין בו �יעור �ופר או 
�רוף,  כבר  הוא  כאילו  עליו  מסתכלים  �כן  לולב, 
האדם  על  כאן  וה"ה  �יעור.  בו  אין  �רוף  ודבר 
בעצמו, אם נמנו וגמרו ב"� וב"ה �טוב לו לאדם 
י�  א"כ  הגמ'(,  ל�ון  בסמוך  )ע'  מ�נברא  נברא  �לא 
להתייחס אל האדם – כאל 'לא נברא', נמצא, �קודם 
�ע�ה ת�ובה הוא כאילו עדין לא נברא בעולם, ורק 
למיהוי,  זמין  אנא  "אהיה" –  בחי'  �היא  הת�ובה 

עו�ה לו הויה בעולם.
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ומחצה  �נים  �תי  רבנן  תנו  מובא:  �ם  46. בגמ' 
נוח לו  ובית הלל, הללו אומרים  נחלקו בית �מאי 
לאדם �לא נברא יותר מ�נברא, והללו אומרים נוח 
לו לאדם �נברא יותר מ�לא נברא. נמנו וגמרו נוח 
לו לאדם �לא נברא יותר מ�נברא, עכ�יו �נברא 
יפ�פ� במע�יו ואמרי לה ימ�מ� במע�יו, ע"כ. 
וק�ה, דא"כ הדבר תמוה, למה באמת נברא האדם, 
אם באמת נוח לו �לא נברא מ�נברא. ועל קו�יא זו 
מ�יב רבינו כאן, �כל זמן �עדיין לא ע�ה ת�ובה, 
אחר  אבל  נברא',  מא�ר  נברא  �לא  לו  'נוח  ודאי 
הגמ'  �אמרה  וזהו  �נברא,  לו  נוח  ודאי  הת�ובה 
'עכ�יו �נברא יפ�פ� במע�יו ואמרי לה ימ�מ� 
הוא  )הפ�פו�  ת�ובה  �יע�ה  �פירו�ו  במע�יו' – 

הטובים  במע�ים  הוא  והמ�מו�  טובים,  �אינם  המע�ים  על 

בעצמם לבדוק מה עוד יכול לתקן ול�פר(. כי כל מה �לא 

טוב לאדם להברא בעולם, הוא דוקא אם לא יע�ה 
יותר  בבריאתו  לעצמו  �הזיק  נמצא  �אז  ת�ובה, 
עתה  אולם,  חוטא.  היה  ולא  נברא  היה  לא  מא�ר 
�הוא עו�ה ת�ובה, הרי �בודאי �מ�נברא ע�ה 
ועל העבירות ע�ה ת�ובה,  טובים,  הרבה מע�ים 
וא"כ י� לו �כר טוב בעולם הבא, וטוב לו �נברא.

זו  והויה  'אהי"ה',  47. כי מאיר בו הפנים �ל �ם 
אינה חס ו�לום איזו י�ות וכבוד, אלא �זוכה להיות 
נכלל בכבוד ה', ונאמר עליו טוב לו �נברא, כי מרבה 
כבוד ה' בעולם, בזה �מיעט כבוד עצמו בת�ובתו. 

]וי� בזה עדיין כמה מדרגות, וכמו �יתבאר לקמן[.

   עֹוֶהת אֹור   

ְבָרא'46, כי כל הסיבה שנברא היא, כדי שיעשה רצון ה', ואם חס  ּנִ ֶ ּלֹא ִנְבָרא ִמּשׁ בריאת האדם 'טֹוב לֹו ׁשֶ

א ְלַטֵהר ֶאת ַעְצמֹו  ּבָ ושלום הוא חוטא, ודאי שטוב לו יותר שלא היה נברא, ולא היה פוגם כל כך, ּוְכׁשֶ

עֹוָלם47,  ְהֶיה לֹו ֲהָוָיה ּבָ מעכשיו ע"י התשובה ּיִ ְבִחיַנת 'ֶאְהֶיה', ַהְינּו ׁשֶ ׁשּוָבה, ָאז הּוא ּבִ ְוַלֲעׂשֹות ּתְ
ַהְינּו שם אהי"ה 'ֲאָנא ָזִמין ְלֶמְהֵוי' – 'אני עומד להיות', כי ע"י התשובה טוב לו שנברא48. 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.

ָנה )כמו שיתבאר(,  ֶתר' ְלׁשֹון ַהְמּתָ י 'ּכֶ ֶתר', ּכִ ִחיַנת 'ּכֶ ְוֶזה שהובא ששם אהי"ה – השם של התשובה, הוא ּבְ
ֵהר  א ִלּטָ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )יומא לח: לט.(50: 'ַהּבָ מֹו ׁשֶ ׁשּוָבה49, ּכְ ִחיַנת ּתְ והְמתנה היא ּבְ

ִעין לֹו מהשמים, ואומרים לו תמתין מעט, ואל תבהל בעצמך שאין התשובה עולה בידך  )לעשות תשובה( ְמַסּיְ

א ִלְקנֹות שמן ֲאַפְרְסמֹון )שיש לו ריח  ּבָ ל ְלֶאָחד, ׁשֶ כפי רצונך, אלא תמתין עד שנבוא לסייע לך51. ָמׁשָ

ן52 ְוכּו' לי עד שאבוא ואמדוד עמך כדי שנתבסם אני ואתה'. ְוהמתנה ֶזה  טוב ונפלא(, אֹוְמִרים לֹו: ַהְמּתֵ

"53 – 'המתן לי מעט ואומר לך'. כי דרך  ּךָ ר ִלי ְזֵעיר ַוֲאַחּוֶ ּתַ תּוב )איוב לו, ב(: "ּכַ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶתר, ּכְ ִחיַנת ּכֶ ּבְ
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 זה54.

נמצא, שכדי לזכות לכבוד אלהי"ם הבא מבחינת 'כתר', צריך שיעשה תשובה גמורה, שאז זוכה להיות 

ׁשּוָבה ֲאַזי צריך שישמע בזיונו וישתוק,  נברא, בבחינת שם 'אהיה', שהוא השם של הכתר, ֲאָבל קֹוֶדם ַהּתְ

עֹוָלם, ַהְינּו ֲאָנא ָזִמין ְלֶמֱהֵוי.  ְהֶיה לֹו ֲהָוָיה ּבָ ּיִ ְבִחיַנת 'ֶאְהֶיה', ַהְינּו ׁשֶ ׁשּוָבה, ָאז הּוא ּבִ ְוַלֲעׂשֹות ּתְ
ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  מֹו ׁשֶ ׁשּוָבה, ּכְ ִחיַנת ּתְ ָנה, ּבְ ֶתר ְלׁשֹון ַהְמּתָ י ּכֶ ֶתר, ּכִ ִחיַנת ּכֶ ְוֶזה ּבְ
ן' ְוכּו',  א ִלְקנֹות ֲאַפְרְסמֹון. אֹוְמִרים לֹו: ַהְמּתֵ ּבָ ל ְלֶאָחד, ׁשֶ ִעין לֹו ָמׁשָ ֵהר ְמַסּיְ א ִלּטָ )יֹוָמא לח: לט.( 'ַהּבָ

." ּךָ ר ִלי ְזֵעיר ַוֲאַחּוֶ ּתַ תּוב )ִאּיֹוב לו, ב( "ּכַ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶתר, ּכְ ִחיַנת ּכֶ ְוֶזה ּבְ

ַעְצמֹו  ֶאת  ֵהִכין  לֹא  ֲעַדִין  י  ּכִ ּנוּ,  ִמּמֶ ִנים  ּפָ ַרת  ַהְסּתָ ּבְ 'ֶאְהֶיה'  ִחיַנת  ּבְ ֲאַזי  ׁשּוָבה,  ַהּתְ ֹקֶדם  ֲאָבל 

  מְורוה ועיונים  
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י�  וז"ל:  ב'(,  )אות  הלקוטים  בביאור  48. הק�ה 
להתפלא בדבריו הקדו�ים, �הת�ובה נקראה ב�ם 
'אהי"ה' וב�ם 'כתר' )�הוא ל�ון המתנה כדבסמוך(. כי 
הלא באמצעות הת�ובה יגיע האדם להויה אמיתיית, 
וא"כ למה קראה ב�ם 'אהי"ה' �אין זה רק ההכנה 
וההזמנה להיות להויה אמיתיות  וכו', עכ"ל בקו�יא. 
לע�ות  תמיד  לקמן, �צריך  המבואר  פי  על  ותירץ 
הוא  ת�ובה,  �בכל  נמצא  ת�ובה',  על  'ת�ובה 
מוכרח לחזור מיד ל�ם 'אהי"ה' ו�ם 'כתר', המורים 
ת�ובה  לע�ות  מיד  צריך  כי  הת�ובה,  קודם  על 
על ת�ובה. ]ונראה להוסיף ולכלול בדבריו, דבחי' 
כי  ְלֵמְהֵוי",  ָזִמין  ד"ָאָנא  אהי"ה  בחי'  היא  ת�ובה, 
אם איך �היה עו�ה ת�ובה, היה מרגי� �עכ�יו 
בודאי כבר נתכפרו לו כל עונותיו והגיע ל�למות, 
נמצא �רודף אחר 'כבוד מלכים' גאוה וי�ות, ונתרחק 
 - הרא�ון  לסרחונו  וחזר  �ע�ה,  מהת�ובה  מיד 
גאוה וכו'. וכל בחי' הת�ובה הוא �ירגי� כל הזמן 
�עדיין לא ע�ה ת�ובה, ורק הוא עדיין "ָאָנא ָזִמין 
 ְלֵמְהֵוי", אבל עתה, גם אחר הת�ובה, עדיין אני לא 

כלום[. 
49. בקיצור לקוטי מוהר"ן )כאן אות ד'(, ביאר וז"ל: 
צריך לדעת �כ�בא לטהר ולע�ות ת�ובה אומרים 
לו המתן, היינו אף �הוא צריך למהר מאוד להמלט 
על נפ�ו לברוח מתוך החו�ך, אעפ"כ אל יבהלוהו 
הדברים  ומכל  מתפילה  ריחוקו  כ�רואה  רעיוניו 
לתיקון  �יזכה  עד  להמתין  ההכרח  כי  �בקדו�ה, 
גמור, ולילך בהדרגה כפי א�ר יורהו הצדיק האמת, 
כי אי אפ�ר להיכנס בפעם אחת אל הקדו�ה, עכ"ל. 

והובא גם במי הנחל.
דכתיב  מאי  לקי�  רי�  אמר  �ם:  הגמ'  50. ל�ון 
ִיֶּתן ֵחן",  ְוַלֲעָנִוים  ָיִליץ  )מ�לי ג:לד( "ִאם ַלֵּלִצים הּוא 

בא לטמא פותחין לו, בא לטהר מסייעין אותו. תנא 
דבי רבי י�מעאל, מ�ל לאדם �היה מוכר נפט )�י� 
לו ריח רע( ואפרסמון )�י� לו ריח טוב מאוד(, בא )הקונה( 

למדוד נפט, אומר לו )המוכר( מדוד אתה לעצמך, בא 
)הקונה( למדוד אפרסמון אומר לו )המוכר( המתן לי עד 

�אמדוד עמך, כדי �נתבסם אני ואתה, ע"כ.
51. טעם הדבר, �אין מסייעים לו מיד כל צרכו, 
אלא אומרים לו 'המתן', כי אם היו מסייעים לו כל 
מתבטלת  היתה  לת�ובה,  כ�מתעורר  מיד  צרכו 

ממנו הבחירה. לכן נותנים לו קודם לע�ות לבד את 
ההתעוררות הרא�ונה, וצריך גם להמתין זמן מה 
תוצאות,  רואה  �אינו  אף  לבד,  בת�ובה  ולעסוק 
בכל  ואם  גדולים,  וק�יים  נסיונות  מרגי�  ועדיין 
אופן הוא מתעק� לילך בדרך הת�ובה, מסייעים 
לו מן ה�מים. לכך מודיע לו רבינו, �אומרים לו 
'המתן', כדי �לא יתייא� ממה �רואה �הכל הולך 
כך  ידי  על  כי  רוצה �ילך,  כפי הסדר �היה  �לא 
�יודע �צריך להמתין, ו�כך היא הדרך מלמעלה, 
יחזק את עצמו להוסיף כח ולהמתין בלי להתייא�. 

]על פי לקוטי הלכות )�בת ז, לא([.
הדבר  בטעם  ל(,  ז,  )�בת  הלכות  בלקוטי  52. כתב 
�לבעל ת�ובה אומרים 'המתן', וז"ל: ָּכל ָהֲעֵברֹות 
ְוַהְּפָגִמים ַחס ְוָׁשלֹום, ָּבִאים ַעל ֶׁשֹּלא ִהְמִּתין, )ע' ִהְלכֹות 
טֹוֵען ְוִנְטָען ֲהָלָכה ג, ב(, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרַז"ל )ְּבֵראִׁשית ַרָּבה כא, 

ז( ְלִעְנַין ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשָחָטא ְּבֵעץ ַהַּדַעת ְוכּו' ַעל ֶׁשֹּלא 
ִהְמִּתין, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם: 'ִמי ְיַגֶּלה ָעָפר ֵמֵעיֶניָך ָאָדם 
ָהִראׁשֹון' ְוכּו' )ולא המתנתה(, ְוִעַּקר ַהְּפַגם ַעל ְיֵדי ַהֶּבָהָלה, 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ִמְׁשֵלי יט, ב(: "ְוָאץ ְּבַרְגַלִים חֹוֵטא", ְוַעל 
ֵּכן ִנְקָרא ַהּפֹוֵגם ְותֹוֶעה ִמֶּדֶרְך ָהֱאֶמת ִאיׁש ְמבָֹהל, ְוַעֵּין 

ִמֶּזה ְּבִׂשיחֹות ָהַר"ן )ִסיָמן כ"ז(.
53. כן מובא בתקוני זוהר )תקון ע' דף קלה.(, וז"ל: ְוִאית 
ִּכְתָרא ִדְזִעיר ַאְנִּפין ְּדִאְּתַמר ֵּביּה "ַּכַּתר ִלי ְזִעיר ַוֲאַחְּוָּך". 

וע' פרד"ס )�ער כ"ג פרק י"א(.
א,  מליחה  הלכות  )יו"ד  הלכות  בלקוטי  ביאר  54. כן 
סוף אות ב' וג'(, וז"ל: ּמּוָבא ְּבֵׁשם ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַז"ל 

)בתולדות פר�ת לך לך(, ֶׁשִּבְתִחַּלת ַהְּתׁשּוָבה ַמֲעִלין ֶאת 

ִמַּמְדֵרָגתֹו,  ְלַמְעָלה  ְּגדֹוָלה  ַמְדֵרָגה  ִלְבִחיַנת  ָהָאָדם 
ְוַאַחר ָּכְך מֹוִריִדין אֹותֹו ִמָּׁשם ְּכֵדי ְלַהְבִחין ּוְלִהְצָטֵרף 
ּוְלִהְזַּדֵּכְך, ִּכי ָצִריְך ָלׁשּוב ְוַלֲעבֹור ְּבָכל אֹוָתן ַהְּדָרִכים 
ֶׁשָהָיה ָׁשם ִּבְבִחיַנת 'ְּתׁשּוַבת ַהִּמְׁשָקל' וכו', ֶׁשֶּזה ִעַּקר 
ַמִים  ִמְקֵוה  ִלְבִחיַנת  ִלָּכֵנס  ְּכֶׁשּזֹוֶכה  ַהְּתׁשּוָבה  ְּבִחיַנת 
ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָעְלָמא ְּדָאֵתי, ְּבִחיַנת ְּתׁשּוָבה, ּוִבְתִחָּלה 
ִלְבִחיַנת  ְּגדֹוָלה,  ְלַמְדֵרָגה  ִמְּלַמְעָלה  אֹותֹו  ַמֲעִלין 
ְּתׁשּוָבה, ְּבִחיַנת ִמְקֵוה ַמִים, ְוַאף ֶׁשְּכָבר ָזָכה ְלַתְכִלית 
אֹותֹו  מֹוִריִדין  ָּכְך  ַאַחר  ִמְקֶוה,  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהִּתּקּון 
לֹו  אֹוְמִרים  ִּבְבִחיַנת  ְוִיְזַּדֵּכְך,  ֶׁשִּיְצָטֵרף  ְּכֵדי  ִמָּׁשם 
'ַהְמֵּתן'. ַוֲאַזי ַאַחר ָּכְך זֹוִכין ֵׁשִנית ִלְגמֹר ַהִּתּקּון ֶּבֱאֶמת, 
ְּכֶׁשָּזָכה  ַמִים, ֶׁשַּמְכִניִסין אֹותֹו ַאַחר ָּכְך  ִמְקֵוה  ְּבִחיַנת 

ְלִהְזַּדֵּכְך ִלְפלֹוט ָּדָמיו ָהָרִעים.

  מְורוה ועיונים  
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הרבה  ובעוד  מפסח,  א'  דרו�  הכוונות  55. ב�ער 
מקומות. 

ואחור,  פנים  בו  י�  הקוד�  מ�מות  �ם  56. כל 
בחינת פנים הוא ה�ם �כפי �הוא נקרא הוא נכתב, 
כזה: אהי"ה, ואחור פירו�ו, �כל פעם �באים לכתוב 
איזו אות מן ה�ם, חוזרים לאחור לכתוב �וב את 

תחילת ה�ם. 
57. כן כתב בביאור הלקוטים, �י� כאן ג' ראיות, 
ו�פיכות  הבזיונות  בהכרח  ראיות  ג'  מביא  וז"ל: 
דמים להבא להטהר לע�ות ת�ובה, �הם ק�ורים 
קודם  כי  א':  ראיה  אחת.  לראיה  יחד  ומ�ולבים 
הת�ובה נסתר האדם מפני 'אהי"ה' �הוא )האחוריים( 
גי' 'דם'. ראיה ב': מהכתוב "ּובַֹזי ֵיָקּלּו". ראיה ג': הוא 
מחמת �קודם הת�ובה עדיין הדם �בחלל ה�מאלי 

�בלב בתוקף ועוז.

58. כתב במי הנחל, וז"ל: מה �מביא הפסוק "ּובַֹזי 
ְמַכְּבַדי  "ִּכי  הפסוק  תחילת  על  כן  גם  מרמז  ֵיָקּלּו" 
ֲאַכֵּבד", �זה מובן, כ�זוכה לת�ובה �הוא בחינת 
כבוד  זה  ידי  על  �נותן  בסמוך(  )לקמן  היצר'  'זביחת 
לה�ם יתברך, �זה בחינת )תהלים נ, כג( "זֵֹבַח ּתֹוָדה 

ְיַכְּבָדְנִני", ועל ידי זה ה�ם יתברך מכבד גם אותו.
59. פסוק זה נאמר על חטא בני עלי, �ביזו קד�י 
�מים: "ָלֵכן ְנֻאם ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָאַמְרִּתי ֵּביְתָך 
ּוֵבית ָאִביָך ִיְתַהְּלכּו ְלָפַני ַעד עֹוָלם ְוַעָּתה ְנֻאם ה' ָחִליָלה 
ִּלי ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד ּובַֹזי ֵיָקּלּו". ופיר� במצודת דוד, 
יקל  המקום,  את  �ביזו  עלי  בני  הם  ּובַֹזי –  וז"ל: 
אביתר  את  גיר�  כי  �למה,  בימי  היה  וכן  כבודם. 
מכהן לה' �היה מזרע עלי, וכיהן צדוק תחתיו �היה 

מזרע פינחס.
60. כי כ��ותק למחרפיו, אף �י� בכוחו לענות 

   עֹוֶהת אֹור   

י ֲעַדִין לֹא ֵהִכין ֶאת  ּנּו, ּכִ ִנים ִמּמֶ ַרת ּפָ ַהְסּתָ ִחיַנת 'ֶאְהֶיה' המורה שהוא זמין להיברא, עדיין ּבְ כי ּבְ
ם', )ומבאר ר' נתן:  א 'ּדָ יַמְטִרּיָ ֵני 'ֶאְהֶיה' ּגִ ַרת ּפְ עֹוָלם. ְוַהְסּתָ ַעְצמֹו בעבודת התשובה ְלֶמְהֵוי – להיות ּבָ
ֲאחֹוַרִים56,  ם ּבַ ֵ ּכֹוְתִבין ַהּשׁ ׁשֶ ּמּוָבא55. ַהְינּו ּכְ ם', ּכַ א 'ּדָ ִגיַמְטִרּיָ ם 'ֶאְהֶיה' הּוא ּבְ י ֲאחֹוֵרי ׁשֵ רּוׁש, ּכִ ּפֵ
ם',  א 'ּדָ ִגיַמְטִרּיָ ַעם ְלָאחֹור, ומנין אותיות אלו הּוא ּבְ ָכל ּפַ חֹוְזִרין ּבְ ַהְינּו א, אה, אהי, אהיה, ׁשֶ ּדְ
ִמים  ִפיכּות ּדָ ם(, ו'דם' ַהְינּו ׁשְ עֹוֶלה ּדָ ֵני 'ֶאְהֶיה', ׁשֶ ַרת ּפְ ִחיַנת ַהְחָזַרת ְוַהְסּתָ ְובחינת אחוריים ֶזהּו ּבְ
ּוִבְזיֹונֹות הבאים עליו כשלא עשה עדיין תשובה, שאז בחינת 'אהיה' בהסתרת פנים ממנו, בבחינת 'דם', 

שפיכות דמים ובזיונות. 

ם הכתוב )שמואל א' ב, ל(58:  הסיבה השניה57 מדוע קודם שעשה תשובה, ראוי לו לקבל בזיונות, היא ַעל ׁשֵ

"ּוֹבַזי ֵיָקּלּו"59 – 'המבזים אותי יתבזו', כי כשאדם חוטא, כביכול אין ה' ית' שציווה על עבירה זו חשוב 
ָחָלל  ּבֶ ם ׁשֶ י ֲעַדִין ַהּדָ בעיניו, ומבזה כביכול את גדולתו. סיבה שלישית, שצריך שישפך דמו בבזיונות, ּכִ

ִסיל  ּכְ תּוב )קהלת י, ב(: "לב חכם לימינו ְוֵלב  ּכָ מֹו ׁשֶ ֶצר ָהָרע, ּכְ ַהּיֵ ם ְמדֹור  ָ ּשׁ ב, ׁשֶ ּלֵ ּבַ ָמאִלי ׁשֶ ַהּשְׂ
תֹוֶקף ָוֹעז, כי מחמת עוונותיו  ֹמאלֹו", וכסיל רומז ליצר הרע, והדם שבחלל השמאלי ֲעַדִין הּוא ּבְ ִלׂשְ
ִמים לשפוך את הדם  ִפיכּות ּדָ ְזיֹונֹות ּוׁשְ ִאין ָעָליו ּבִ ִביל ֶזה ּבָ הגביר על עצמו את יצר הרע, ּוִבׁשְ

ם', כי הדם  א 'ּדָ יַמְטִרּיָ ֵני 'אהי"ה', ּגִ ַרת ְוַהְחָזַרת ּפְ ִחיַנת ַהְסּתָ י ֶזה ּבְ הזה שבחלל לבו השמאלי60, ּכִ

ם )ְׁשמּוֵאל  ִמים ּוִבְזיֹונֹות, ַעל ׁשֵ ִפיכּות ּדָ ם*, ַהְינּו ׁשְ א ּדָ יַמְטִרּיָ ֵני 'ֶאְהֶיה' ּגִ ַרת ּפְ עֹוָלם, ְוַהְסּתָ ְלֶמֱהֵוי ּבָ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ֶצר ָהָרע, ּכְ ם ְמדֹור ַהּיֵ ָ ּשׁ ּלֵב, ׁשֶ ּבַ ָמאִלי ׁשֶ ָחָלל ַהּשְׂ ּבֶ ם ׁשֶ י ֲעַדִין ַהּדָ א' ב, ל( "ּובַֹזי ֵיָקּלּו", ּכִ

ִפיכּות  ּוׁשְ ְזיֹונֹות  ּבִ ָעָליו  ִאין  ּבָ ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ ָועֹז.  ֹתֶקף  ּבְ ֲעַדִין הּוא  ֹמאלֹו",  ִלׂשְ ִסיל  ּכְ )קֶֹהֶלת י, ב( "ְוֵלב 

ם'. א - 'ּדָ יַמְטִרּיָ ּגִ ֵני אהי"ה,  ַרת ְוַהְחָזַרת ּפְ ִחיַנת ַהְסּתָ י ֶזה ּבְ ִמים, ּכִ ּדָ

ַהְינּו א, אה, אהי, אהיה,  ֲאחֹוַרִים, ּדְ ם ּבַ ֵ ּכֹוְתִבין ַהּשׁ ׁשֶ ּמּוָבא. ַהְינּו ּכְ ם, ּכַ א ּדָ ִגיַמְטִרּיָ ם ֶאְהֶיה הּוא ּבְ י ֲאחֹוֵרי ׁשֵ רּוׁש: ּכִ * ּפֵ
ם: עֹוֶלה ּדָ ֵני ֶאְהֶיה, ׁשֶ ַרת ּפְ ִחיַנת ַהְחָזַרת ְוַהְסּתָ ם, ְוֶזהּו ּבְ א ּדָ ִגיַמְטִרּיָ ַעם ְלָאחֹור, הּוא ּבְ ָכל ּפַ חֹוְזִרין ּבְ ׁשֶ
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להם ולה�יב להם מנה אחת אפים, הוא �וחט וזובח 
ולענות  כבודו  על  ל�מור  המסיתו  הרע,  יצר  את 
לבו  �בחלל  הדם  את  �ממעט  נמצא,  למחרפיו. 

ה�מאלי, �הוא היצר הרע.
61. בגמ' �ם מובא: תנו רבנן עלובין ואינן עולבין 
�ומעין חרפתן ואינן מ�יבין עו�ין מאהבה ו�מחין 

ביסורין וכו'.
62. בפ�ט הפסוק פיר�"י, וז"ל: דום לה' – המתן 
לי�ועתו כמו )�מואל א' יד, ט( "ִאם ּכֹה יֹאְמרּו ֵאֵלינּו 

ל�ון  והתחולל –  וכו'.  המתינו(  )היינו  דיהונתן  ּדֹּמּו" 
תוחלת.

63. הגמ' �ם מדברת על מר עוקבא, �היו אנ�ים 
מצערים אותו והיה יכול למוסרם למלכות להעני�ם, 
אלעזר  ר'  לו  וענה  לע�ות?  מה  אלעזר  לר'  ו�לח 
בפסוק זה: "ּדֹום ַלה' ְוִהְתחֹוֵלל לֹו" – והוא יפילם לך 
יפלו  היינו �אותם �מצערים אותו  חללים חללים, 

חללים חללים )�יהרגו, וכן היה(.
64. הגמ' בבא בתרא )דף יז.( דר�ה מפסוק זה, �לא 

   עֹוֶהת אֹור   

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, 
ֵיָקּלּו" – שהמבזה כבוד ה' בחטאיו גם כבודו יקל. ג( כי בחטאיו הגביר את  שהיא גימטריא דם. ב( מדכתיב "ּובַֹזי 
היצר הרע, שהוא בחלל השמאלי, המלא דם, וצריך שפיכות דמים ובזיונות להחלישו. יבאר עתה את התיקון לזה.

ְוִתּקּון ָלֶזה – לשפיכות הדמים ולבזיונות הבאים עליו, מחמת הסתר פני שם 'אהי"ה', ומכך שנמשכת עליו 
ָתם ְוֵאיָנם  ֹוְמִעים ֶחְרּפָ ְהֶיה ִמן 'ַהּשׁ ּיִ ם' ְל'ֹדם', ׁשֶ ֲהפֹוְך 'ּדַ ּיַ מהאחוריים של שם זה, בחינת 'דם' – ׁשֶ

בֹודֹו אלא ימחל עליו, ובזה זוכה לעיקר התשובה, שהוא  ְזיֹון ּכְ ק ַעל ּבִ יִבים' )שבת פח:(61, ְולֹא ְיַדְקּדֵ ְמׁשִ
ם 'ּדֹם ַלה'' מתקן גם את הסיבה הנ"ל, שהגביר את הדם בחלל הלב  ַקּיֵ ּמְ בחינת הפנים של שם אהי"ה. ּוְכׁשֶ

תּוב )תהלים לז, ז(: "ּדֹום ַלה' ְוִהְתחֹוֵלל  ּכָ מֹו ׁשֶ יל לֹו ֲחָלִלים, ּכְ רּוְך הּוא ַמּפִ דֹוׁש ּבָ השמאלי, כי ָאז ַהּקָ

יל ְלָך ֲחָלִלים'63, שיכניע לך הדם שבחלל לבך השמאלי, ַהְינּו שהיצר  לֹו"62 – ודרשו חז"ל )גיטין ז.(: 'ְוהּוא ַיּפִ
י ָחַלל  הרע שלך, השוכן שם, ימות ויהיה הלב חלל וריק ממנו, וכמו שאמר דוד המלך )תהלים קט, כב(: "ְוִלּבִ

ָמאִלי כי  ָחָלל ַהּשְׂ ּבֶ ם ׁשֶ י", כי הרג את יצר הרע שבליבו64, ַהְינּו ַעל ְיֵדי ֶזה ששותק ִנְתַמֵעט ַהּדָ ִקְרּבִ ּבְ
היצר הרע הינו הישות והגאוה של האדם, ומצידו היה עונה ומחרף למחרפיו, ובזה ששותק, מכניע את יצרו 

ֶצר ָהָרע הנמצא בחלל השמאלי, וכנ"ל. ְוַעל ְיֵדי ֶזה נתקן  ִחיַנת ְזִביַחת ַהּיֵ ונתמעט הדם וכו', ְוֶזה ּבְ

מה שהיה מקודם בבחינת "ובוזי יקלו", כי עתה שזובח את יצר הרע, הוא מכבד את ה' ית' וזֹוֶכה ְלָכבֹוד 

ָדְנִני", ְוָדְרׁשּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סנהדרין מג:(  תּוב )שם נ, כג(: "ֹזֵבַח ּתֹוָדה ְיַכּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֱאלִֹקי, ּכְ
ֶצר ָהָרע, ש'כל הזובח את יצרו ומתוודה עליו, מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו להקב"ה  ַעל ְזִביַחת ַהּיֵ

ְזיֹון  ּבִ ק ַעל  ְיַדְקּדֵ יִבים ְולֹא  ָתם ְוֵאיָנם ְמׁשִ ֹוְמִעים ֶחְרּפָ ְהֶיה ִמן ַהּשׁ ּיִ ם ְלדֹם, ׁשֶ ֲהֹפְך ּדָ ּיַ ְוִתּקּון ָלֶזה, ׁשֶ
תּוב )ְּתִהִּלים לז, ז(  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲחָלִלים,  ֲחָלִלים  יל לֹו  ַמּפִ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאז  ַלה',  ּדֹם  ם  ַקּיֵ ּמְ ּוְכׁשֶ בֹודֹו.  ּכְ
י" )ְּתִהִּלים קט, כב(,  ִקְרּבִ י ָחַלל ּבְ יל ְלָך ֲחָלִלים" )ְּכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ַרַז"ל ִגִּטין ז.(, ַהְינּו "ְוִלּבִ "ּדֹום ַלה' ְוִהְתחֹוֵלל לֹו ְוהּוא ַיּפִ
ֶצר ָהָרע, ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה  ִחיַנת ְזִביַחת ַהּיֵ ָמאִלי. ְוֶזה ּבְ ָחָלל ַהּשְׂ ּבֶ ם ׁשֶ ַהְינּו ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַמֵעט ַהּדָ
ָדְנִני", ְוָדְרׁשּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ַסְנֶהְדִרין מג:(  תּוב )ָׁשם נ, כג( "זֵֹבַח ּתֹוָדה ְיַכּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ְלָכבֹוד ֱאלִֹקי, ּכְ

ֶצר ָהָרע: ַעל ְזִביַחת ַהּיֵ
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פר�ת  מהימנא  רעיא  ובזוהר  בדוד.  הרע  יצר  �לט 
פינחס )ח"ג דף רכז:( דר� מפסוק זה, �דוד העביר את 

יצר הרע מלבו והרגו.
65. כמו �כתב בלקוטי הלכות )יו"ד מליחה א, סוף אות 
א(, וז"ל: ַהָּבא ִלָּטֵהר ְמַסְּיִעין לֹו, ֶׁשאֹוְמִרים לֹו ַהְמֵּתן, 
ְוָצִריְך  ֶאָחד ֶאל ַהְּתׁשּוָבה,  ְּבַפַעם  ִלָּכֵנס  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִּכי 
ְּכֵדי  ַהְרֵּבה  ָּדִמים  ְׁשִפיַכת  ְוִלְסּבֹול  ְוִלְׁשהֹות  ְלַהְמִּתין 
ְלַהְכִניַע ַהָּדם ָהָרע ֶׁשֶּבָחָלל ַהְּשָמאִלי ֶׁשִהְתַּגֵּבר ַעל ְיֵדי 

ֲעוֹונֹוָתיו, עכ"ל.
הכתר  ספירת  היינו   - 'מידת'  תיבת  לפר�  66. יתכן 
הת�ובה  באה  �ממנו  אהי"ה,  הקדו�  ה�ם  �היא 
�צריך  'המתן',  בחינת  �הוא  לעיל  �נתבאר  וכנ"ל, 
להמתין ולאחוז תמיד במידה זו, ולא לח�וב �כבר גמר.
ַלְחׁשֹב  ְּצִריִכין  ז, א(  67. כתב בלקוטי הלכות )חנוכה 
ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֲעַדִין ֵאין לֹו ֲהָוָיה ָּבעֹוָלם ְוכּו', ִּכי ֲאִפּלּו 

ִלְהיֹות  ָצִריְך  הּוא  ַּגם  ֶּבֱאֶמת,  ה'  ַלֲעבֹוַדת  ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי 
ִּבְבִחיַנת ֶאְהֶי"ה, ְּכֶנֶגד ַהַּמְדֵרָגה ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשָּצִריְך ַלֲעלֹות 
ֵאֶליָה, ֶׁשָּׁשם ֲעַדִין ֵאין לֹו ֲהָוָיה ְוכּו'. ְוָכל ֶזה ְמֻרָּמז ָׁשם 

ֶׁשָּכַתב ֶׁשָּצִריְך ֶלֱאחֹוז ָּתִמיד ְּבִמַּדת ַהְּתׁשּוָבה,
גלוי  והכל  הואיל  וז"ל:  דוד,  במצודת  68. פיר� 
זך ובהיר  יוכל להכחי� ולומר, הנה לבי  לפניו, מי 
כי  כבר טהרתי עצמי מחטאתי  ואני  עון,  סיג  מבלי 

ע�יתי ת�ובה עליה.
'ָעִויִתי' –  ב�וגג,  'ָחָטאִתי' –  לו:(  )דף  יומא  69. ע' 

במזיד, 'ָּפַׁשְעִּתי' – בכוונה למרוד.
70. מבואר, �אי אפ�ר לע�ות ת�ובה בפעם אחת 
בלי פנייה, והביאור בזה כמו �כתבנו לעיל, �כיון 
הרי, �עדיין  את הת�ובה,  לע�ות  בא  הוא  �עתה 
י� לו י�ות וגאוה, כי עדיין דואג לעצמו �לא יענ�, 
בעצמה  �הת�ובה  אלא  בת�ובתו.  הפנייה  וזוהי 
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בשני עולמים', ומי שמכבד את הקב"ה, גם הקב"ה מכבד אותו ונותן לו כבוד אלוקי, כמו שנאמר )שמואל א' ב, 

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.

שהוא   - וידום וישתוק, כי קודם התשובה היה בבחינת 'דם'  לאחר שביאר, שעיקר התשובה היא לשמוע בזיונו 
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 המתן65, כי ממתין בבחינה זו ולא עוזבה, 

ועושה תמיד תשובה על תשובה.

ׁשּוָבה67, ולא די במה שקיבל פעם אחת בזיונות וזכה  ת66 - בעבודת ַהּתְ ִמּדַ ִמיד ּבְ ג. ְוָצִריְך ֶלֱאחֹוז ּתָ
י  יִתי ִלּבִ י ִמי ֹיאַמר – מי יכול לומר, שכבר בתשובתו הראשונה "ִזּכִ לאיזושהי מדרגה של תשובה, ּכִ

ָאָדם אֹוֵמר:  ָעה ׁשֶ ׁשָ י ּבְ אִתי"68 )משלי כ, ט(, שעשה כבר בתשובה הראשונה וידוי בלב זך, ּכִ י ֵמַחּטָ ָטַהְרּתִ
ה של  ִנּיָ ִלי ּפְ ַבר ֵלָבב – בלב זך ונקי ּבְ ר לֹוַמר ּבְ י'69 – ֲאִפּלּו ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ְעּתִ ׁשַ 'ָחָטאִתי, ָעִויִתי, ּפָ
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"ם70, עד שיאמר 'חטאתי, פשעתי, עויתי' בבר לבב, 

ויהיה כל כאבו וצערו בוידויו, על שפגם בכבוד אלהי"ם וללא שום פנייה אחרת.

י  אִתי" )ִמְׁשֵלי כ, ט(, ּכִ י ֵמַחּטָ י, ָטַהְרּתִ יִתי ִלּבִ י "ִמי יֹאַמר ִזּכִ ׁשּוָבה, ּכִ ת ַהּתְ ִמּדַ ִמיד ּבְ ג ְוָצִריְך ֶלֱאחֹז ּתָ
ה.  ִנּיָ ּפְ ִלי  ּבְ ַבר ֵלָבב  ּבְ ר לֹוַמר  י', ֲאִפּלּו ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ְעּתִ ׁשַ ּפָ ָעִויִתי,  ָאָדם אֹוֵמר 'ָחָטאִתי,  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ִנּיֹות,  ַזְך ְוָטהֹור ִמּפְ ִלּבֹו  ׁשֶ אִתי", ַהְינּו ִמי יּוַכל לֹוַמר,  י ֵמַחּטָ י, ָטַהְרּתִ ִלּבִ יִתי  ְוֶזהּו ִמי יֹאַמר "ִזּכִ ]י[
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מתקנת זאת, כי על ידי ��ומע בזיונו ודומם ו�ותק, 
�עו�ה את הוידוי באמת, ומרגי� בעצמו את הבו�ה, 
�הוא א�ם ובוגד, גוזל ומדבר דופי וכו', עד �נ�פך 
עצמו  את  לבטל  זוכה  אזי  וכנ"ל,  בו�ה  מרוב  דמו 
לגמרי. וכ�יע�ה ת�ובה נוספת, יוכל לע�ות אותה 
עונ�י  מפני  לגופו  �ידאג  בלי  היינו,  פנייה,  בלי 
הבא,  העולם  עונ�י  מפני  ולנ�מתו  הזה,  העולם 
ית'  ה'  כבוד  ב�ביל  רק  הת�ובה  את  עו�ה  אלא 
ב�למות, וכזאת ת�ובה לא �ייך לע�ות, אלא רק 

 אחרי �מגיע לביטול גמור, בכח הת�ובה הרא�ונה 
�ע�ה.

ָהָעם  ִנַּגׁש  ִּכי  ַיַען  ֲאדָֹני  "ַוּיֹאֶמר  הכתוב  71. ל�ון 
ַהֶּזה ְּבִפיו ּוִבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ִמֶּמִּני", ופיר� 
אלי  נג�  הזה  העם  כי  בעבור  וז"ל:  דוד  במצודת 
להתקרב בדבור הפה וכבדוני ב�פתי' ולא בלב ידברו 
כי לבו רחק ממני, עכ"ל. אולם רבינו מפר� �הפסוק 
מגדיר מה היא הת�ובה הרא�ונה, כי תחילה מקיים 
אפילו  �מתוודה,  ב�עה  כי  ִּכְּבדּוִני",  "ּוִבְׂשָפָתיו 
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אִתי", כי 'זיכיתי ליבי' ַהְינּו,  י ֵמַחּטָ י, ָטַהְרּתִ יִתי ִלּבִ ]ומבאר ר' נתן: ְוֶזהּו פירוש הכתוב: "ִמי ֹיאַמר ִזּכִ
אֹוֵמר: 'ָחָטאִתי ְוכּו''. ְוֶזהּו: "ִמי ֹיאַמר  ָעה ׁשֶ ׁשָ ִנּיֹות, ֲאִפּלּו ּבְ ִלּבֹו ַזְך ְוָטהֹור ִמּפְ ִמי יּוַכל לֹוַמר, ׁשֶ
ָאַמר, עד שיוכל  י' ׁשֶ ְעּתִ ׁשַ ְהֶיה ָטהֹור ִמן ֶה'ָחָטאִתי, ָעִויִתי, ּפָ ּיִ אִתי", ַהְינּו ׁשֶ י ֵמַחּטָ ְוכּו' ָטַהְרּתִ
להעיד על עצמו, שאמרו בלי שום פנייה לדאגת עצמו וישותו, להינצל מהעונשים בעולם הזה ובעולם 

"ל(.  ּנַ ִנּיֹות ּכַ ִלי ּפְ ם ָאז בשעת הוידוי ֵאינֹו ַזְך ְוָטהֹור ּבְ י ּגַ הבא, ּכִ

ׁשּוָבה  ַהּתְ ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ִריְך  ּצָ לכן  פניה,  היתה עם  מכיון שהתשובה הראשונה  ׁשֶ ִנְמָצא 
ָאַמר אותו עם פנייה בשביל עצמו, ולא היה  י" ׁשֶ ְעּתִ ׁשַ ָהִראׁשֹוָנה, ַהְינּו ַעל הוידוי: "ָחָטאִתי, ָעִויִתי, ּפָ
ָפָתיו  ׂשְ י ָעָליו ֶנֱאַמר )ישעיהו כט, יג(: "ּבִ לבו זך ונקי מכל פסולת של ישות, לומר את הוידוי רק לכבוד ה', ּכִ

ׁשּוָבה זֹוֶכה ִלְכבֹוד ה', כי בזה שאמר את הוידוי בפיו וביזה את עצמו מאוד,  י ַעל ְיֵדי ּתְ דּוִני"71, ּכִ ּבְ ּכִ
הרי, שמיעט בכבוד עצמו והרבה בכבוד המקום וזכה לאיזו בחינה של כבוד ה'. אולם, בשעה שעשה את 

י", כי בודאי לא יכול היה לעשות את התשובה הראשונה ללא  ּנִ התשובה הראשונה, עדיין "ְוִלּבֹו ִרַחק ִמּמֶ

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.

ֵלָמה בלב שלם זך ונקי, בשתי בחינות התשובה  ׁשּוָבה ׁשְ ה ּתְ ָעׂשָ ַעְצמֹו, ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ִאם יֹוֵדַע ָאָדם ּבְ

ְהֶיה ָטהֹור  ּיִ אִתי", ַהְינּו ׁשֶ י ֵמַחּטָ אֹוֵמר: ָחָטאִתי ְוכּו'. ְוֶזהּו "ִמי יֹאַמר ְוכּו' ָטַהְרּתִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֲאִפּלּו ּבְ
"ל[. ּנַ ִנּיֹות, ּכַ ִלי ּפְ ם ָאז ֵאינֹו ַזְך ְוָטהֹור ּבְ י ּגַ ָאַמר, ּכִ י - ׁשֶ ְעּתִ ׁשַ ִמן ֶהָחָטאִתי, ָעִויִתי, ּפָ

ָאַמר,  י' ׁשֶ ְעּתִ ׁשַ ׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה, ַהְינּו ַעל 'ָחָטאִתי ָעִויִתי ּפָ ׁשּוָבה ַעל ַהּתְ ִריְך ַלֲעׂשֹות ּתְ ּצָ ִנְמָצא, ׁשֶ
ָרַחק  "ְוִלּבֹו  ִלְכבֹוד ה',  זֹוֶכה  ׁשּוָבה  ּתְ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ דּוִני",  ּבְ ּכִ ָפָתיו  ׂשְ "ּבִ )ְיַׁשְעָיה כט, יג(  ֶנֱאַמר  ָעָליו  י  ּכִ

י". ּנִ ִמּמֶ

ׁשּוָבה ַעל  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ֵכן  י  ּפִ ֵלָמה, ַאף ַעל  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַעְצמֹו,  ּבְ יֹוֵדַע ָאָדם  ַוֲאִפּלּו ִאם 
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�הוידוי �לו בפניות גדולות ל�ם עצמו, בכל אופן 
ב�פתים הוא מכבד את ה' ית', כי מבזה את עצמו 
וממעט מכבוד עצמו, וממילא זוכה לכבוד ה'. אמנם, 
באותה �עה עדיין "ְוִלּבֹו ִרַחק ִמֶּמִּני", כי עדיין אינו 
ת�ובה  לע�ות  הרא�ונה,  הת�ובה  בזמן  יכול, 
�למה, �יהיה ליבו נקי בבחינת 'בר לבב', עד �יוכל 
לע�ות את הת�ובה רק ב�ביל כבוד ה' לגמרי, ללא 

�ום פניה אחרת. )ולזה יזכה בבחינה �ל הת�ובה ה�ניה(.
72. ע' בלקוטי הלכות )�בת ז, נ(, וז"ל: ְׁשָאר ָהֲאָנִׁשים 
ים ְּבָכל ַּפַעם ְּתׁשּוָבה  ֲאִפּלּו ִאם ִמְתַּגְּבִרים ָּכָראּוי ְועֹוִ�ׂ
ַעל ְּתׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה, ְּדַהְינּו ַעל ַחָּטאִתי ְוכּו', ֶׁשֹּלא ָהָיה 
ַזְך ְּבִלי ְּפִנָּיה ְוֵכן ַאַחר ָּכְך, ָּכל ֶזה ֵאינֹו ִנְקָרא ְּתׁשּוָבה 
ַעל ְּתׁשּוָבה ֶּבֱאֶמת, ִּכי ִאם ְּבֵׁשם ַהֻּמְׁשָאל, ִּכי ָּכל ְזַמן 
ֶׁשֹּלא ִזֵּכְך ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ְּבַתְכִלית ַהַּזּכּות ַעד ֶׁשֵאין 
עֹוֶלה ַעל ַמְחַׁשְבּתֹו ׁשּום ְּפִנָּיה ְוׁשּום ַמְחָׁשָבה ָזָרה, ֲעַדִין 
ֲעַדִין  ֵמַאַחר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו  ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ָּגמּור,  ִּבְכַלל  ֵאינֹו 
ֵאיֶזה ֶׁשֶמץ ֲאִחיַזת ַהְּפסֹוֶלת, ְוַעל ֵּכן ָּכל ֵאּלו ַהְּתׁשּובֹות 
ין ְּבָכל ַּפַעם ֵמֲחַמת ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ַהְּתׁשּוָבה ַזָּכה  ֶׁשעֹוִ�ׂ
ָּכל ָּכְך, ָּכל ֵאּלּו ַהְּתׁשּובֹות ִנְקָרִאים ְּתׁשּוָבה ִראׁשֹוָנה, 
ְׁשֵלָמה  ִלְתׁשּוָבה  ָהַרִּבים  ִּבְתׁשּובֹוָתיו  ְּכֶׁשָּבא  ְוָאז 

ַצד  ֵאיֶזה  ֶׁשל  ֶׁשֶמץ  ְּבִלי ׁשּום  ַהַּזּכּות  ְּבַתְכִלית  ֶּבֱאֶמת 
ַמְחֶׁשֶבת חּוץ, ָּכל ֶזה ִנְקָרא ְּתׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה, ְוַאַחר 
ִעַּקר  ֶזה  ָהִראׁשֹוָנה  ַהָּשָֹגתֹו  ַעל  ְּתׁשּוָבה  ה  ְּכֶׁשעֹוֶ�ׂ ָּכְך 

ְּבִחיַנת ְּתׁשּוָבה ַעל ְּתׁשּוָבה, עכ"ל.
73. כן מבואר בלקוטי הלכות )קריאת התורה ו, סוף אות 
ְיהֹוֻׁשַע'  ֶאת  'ְקָרא  ְּבַהּתֹוָרה  ְמבָֹאר  וז"ל:  כ'(,  ואות  יט 

ִּבְבִחיַנת  הּוא  ְּתׁשּוָבה  ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  ֶׁשְּכֶׁשָהָאָדם 
'ֶאְהֶיה', ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת 'ֲאָנא ָזִמין ְלֶמיֱהֵוי', ֶׁשַּמְתִחיל 
ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֲהָוָיה ָּבעֹוָלם ְוכּו', ַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב. ּוְמבָֹאר, 
ֶׁשְּצִריִכין ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ַעל ְּתׁשּוָבה, ִּכי ֲאִפּלּו ְּבָׁשָעה 
ִמי  ַוֲאִפּלּו  ְוכּו'.  ְּפִנָּיה  ְּבִלי  ַזְך  ֵאינֹו  'ָחָטאִתי'  ֶׁשאֹוֵמר 
ַלֲעׂשֹות  ֵּכן  ַּגם  ָצִריְך  ְׁשֵלָמה,  ְּתׁשּוָבה  ָעָׂשה  ֶׁשְּכָבר 
ֶׁשֶאְהֶיה  ִנְמָצא,  ְוכּו'.  ָהִראׁשֹוָנה  ַהָּׂשָגתֹו  ַעל  ְּתׁשּוָבה 
ִּבְבִחיַנת  ֵמָחָדׁש,  ַּפַעם  ְּבָכל  ְלַהְתִחיל  ֶׁשְּצִריִכין  ְמַרֵּמז 
'ֲאָנא ָזִמין ְלֵמיֱהֵוי', ְּכִאּלּו ֹלא ָהָיה לֹו ֲעַדִין ׁשּום ֲהָוָיה 
ָּבעֹוָלם ְוַכַּנ"ל, ְוֶזהּו ִעַּקר ָהֵעָצה ְלִקּיּום ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא 
ג,  �מות  למ�ה  )הקב"ה  לֹו  ֵהִׁשיב  ֵּכן  ַעל  ִיְתָּבַרְך,  ְׁשמֹו 
ְלַהְתִחיל  ֶׁשְּצִריִכין  ֶׁשְּמַרֵּמז  ֶאְהֶיה",  ֲאֶׁשר  "ֶאְהֶיה  יד( 

ְלַהְזִמין ַעְצמֹו ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֲהָוָיה ָּבעֹוָלם, ֶׁשַּיִּכיר 
ְׁשֵּתי  ֶאְהֶיה"  ֲאֶׁשר  "ֶאְהֶיה  ְוֶזהּו  ְוַכַּנ"ל.  ִיְתָּבַרְך  אֹותֹו 

   עֹוֶהת אֹור   

ׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה שהן  ׁשּוָבה שלישית ַעל ּתְ י ֵכן ָצִריְך לאחר מכן ַלֲעׂשֹות עוד ּתְ הנ"ל72, ַאף ַעל ּפִ

ָגתֹו שהיתה לו קודם  ה ְלִפי ַהּשָׂ ׁשּוָבה, ָעׂשָ ה ּתְ ָעׂשָ ׁשֶ ה ּכְ ִחּלָ י ִמּתְ שתי בחינות התשובה הראשונות73, ּכִ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ יג יֹוֵתר ֶאת ַהּשׁ יר ּוַמּשִׂ אי הּוא ַמּכִ ַוּדַ ׁשּוָבה, ּבְ ה ּתְ עֹוׂשֶ ׁשֶ אי ּכְ ַוּדַ ְך ּבְ התשובה, ְוַאַחר ּכָ

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'. ִנְמָצא ְלִפי 

ָגתֹו ָהִראׁשֹוָנה הּוא  ָ אי ַהּשׂ ַוּדַ יו במדרגה גבוהה יותר בכבוד ה' ורוחניותו, ּבְ יג ַעְכׁשָ ּשִׂ ּמַ ָגתֹו ׁשֶ ָ ַהּשׂ
ִמּיּות לעומתה, פי', כי בתחילה השיג מדרגה פחותה בגדולת ה', עד שהיא נחשבת כ'גשמיות'  ׁשְ ְבִחיַנת ּגַ ּבִ
ָגתֹו ָהִראׁשֹוָנה74, ַעל  ָ ׁשּוָבה ַעל ַהּשׂ ִריְך ַלֲעׂשֹות ּתְ ּצָ לעומת ההשגה ה'רוחנית' שמשיג עתה. ִנְמָצא ׁשֶ

ם75 ֶאת רֹוְממּות ֱאלֹקּותֹו, כי לפי מה שמשיג עכשיו, עד כמה הקב"ה רם וגבוה ורוחני, הרי,  ֵ ּשׁ ִהְתּגַ ׁשֶ
שההשגה הקודמת נחשבת, כאילו החשיב את הקב"ה לגשמי ח"ו, ומתחרט עליה ועושה עליה תשובה76. 

נמצא, שכל ימיו הוא עושה תשובה על תשובה77.

ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ אי ּכְ ַוּדַ ְך ּבְ ָגתֹו, ְוַאַחר ּכָ ָ ה ְלִפי ַהּשׂ ׁשּוָבה, ָעׂשָ ה ּתְ ָעׂשָ ׁשֶ ה ּכְ ִחּלָ י ִמּתְ ׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה. ּכִ ּתְ
ו,  ַעְכׁשָ יג  ּשִׂ ּמַ ׁשֶ ָגתֹו  ָ ַהּשׂ ְלִפי  ִנְמָצא  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ יֹוֵתר ֶאת  יג  ּוַמּשִׂ יר  ַמּכִ אי הּוא  ַוּדַ ּבְ ׁשּוָבה,  ּתְ
ָגתֹו  ָ ַהּשׂ ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ִנְמָצא,  ִמּיּות.  ׁשְ ּגַ ְבִחיַנת  ּבִ ָהִראׁשֹוָנה הּוא  ָגתֹו  ָ ַהּשׂ אי  ַוּדַ ּבְ

ם ֶאת רֹוְממּות ֱאלֹקּותֹו. ֵ ּשׁ ִהְתּגַ ָהִראׁשֹוָנה, ַעל ׁשֶ
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ַהְתָחָלה,  ַאַחר  ַהְתָחָלה  ְלַהְתִחיל  ְצִריִכין  ִּכי  ְּפָעִמים, 
ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ְּתׁשּוָבה.  ַעל  ְּתׁשּוָבה  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשְּצִריִכין 
ְוכּו'  תֹאַמר  "ּכֹה  עֹוד:  לֹו  ֶׁשָאַמר  ַהְּׁשִליִׁשי,  'ֶאְהֶיה' 
ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם". ִּכי ִאם ְּתַדְקֵּדק ִּתְרֶאה, ֶׁשְּמַדֵּבר 
ה ִמיֵני ְּתׁשּובֹות, ִּכי ַּבְּתִחָּלה ְמָבֵאר  ָ ָׁשם ִּבְכָלל ִמְּׁשֹל�ׁש
ָׁשם ֶׁשַהְּתׁשּוָבה ִהוא ְּבִחיַנת 'ֶאְהֶיה – ֲאָנא ָזִמין ְלֵמיֱהֵוי' 
ְוכּו', ְוַאַחר ָּכְך ָּכַתב ָׁשם ֶׁשְּצִריִכין ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ַעל 
ְּתׁשּוָבה, ִּכי ֲאִפּלּו ְּבָׁשָעה ֶׁשָאָדם אֹוֵמר 'ָחָטאִתי' ְוכּו' – 
ַּגם ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ְּבִלי ְּפִנָּיה ְוכּו', ִנְמָצא ֶׁשָּצִריְך 
ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ַעל ְּתׁשּוָבה, ְוַאַחר ָּכְך ָּכַתב: 'ַוֲאִפּלּו 
ִמי ֶׁשָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָצִריְך ַלֲעׂשֹות 
ְּתׁשּוָבה ַעל ְּתׁשּוָבה', ְּדַהְינּו ֶׁשָּצִריְך ְּבָכל ַּפַעם ָלׁשּוב 
ַעל ַהָּׂשָגתֹו ָהִראׁשֹוָנה ְוכּו', ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַׁשָּבת, ְּבִחיַנת 
עֹוָלם ַהָּבא' ְוכּו', ַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב. ִנְמָצא, ֶׁשְּבֶדֶרְך ְּכָלל 
ַמְזִּכיר ָּכאן ָׁשֹל�ׁש ְּתׁשּובֹות, ְּדַהְינּו ְּתׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה, 
ְּתׁשּוָבה,  ַעל  ְּתׁשּוָבה  ַלֲעׂשֹות  ֶּׁשָּצִריְך  ַמה  ָּכְך  ְוַאַחר 
ֵמֲחַמת ֶׁשַהְּתׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה ֹלא ָהְיָתה ֲעַדִין ִּבְׁשֵלמּות 
ִּפי ֶׁשֵּיׁש  ַעל  ְוַאף  ְׁשִנָּיה.  ְּבִחיַנת ְּתׁשּוָבה  ְוֶזהּו  ָּכָראּוי, 
ְּבָכל  ֶׁשָּצִריְך  ּוְבִחינֹות,  ַמְדֵרגֹות  ְוִרְבבֹות  ֲאָלִפים  ָּבֶזה 
ַּפַעם ְלַהְתִחיל ְוָלׁשּוב ַעל ְּתׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשֹּלא ָהְיָתה 
ָּכָראּוי, ֲאָבל ָּכל ֶזה ִנְכָלל ִּבְׁשֵּתי ְּתׁשּובֹות, ֶׁשהּוא ְּתׁשּוָבה 
ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִהְתִחיל ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם  ִיְתָּבַרְך, ְוַאַחר ָּכְך 
ַמה ֶּׁשְּמַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ְּבָכל ַּפַעם ְוֵאינֹו ַמִּניַח ֶאת ַעְצמֹו 
ִלּפֹל ּוַמְתִחיל ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש, ֶׁשֶּזהּו ְּבַעְצמֹו ְּבִחיַנת 
'ָּבִקי ְּבָרצֹוא ָּבִקי ְּבׁשֹוב' – ָּכל ֶזה הּוא ְּבִחיַנת ְּתׁשּוָבה 
ְׁשִנָּיה. ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשּזֹוֶכה ִלְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ֶּבֱאֶמת 
ָּכָראּוי ְּבַתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות ְּבִלי ׁשּום ְּפִנָּיה, ְוַאף ַעל ִּפי 
ֵכן הּוא עֹוֶׂשה ְּתׁשּוָבה ַעל ְּתׁשּוָבה ְּדַהְינּו ַעל ַהָּׂשָגתֹו 
ָהִראׁשֹוָנה ְוכּו' ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ָׁשם, ֶזהּו ִעְנָין ַאֵחר ְלַגְמֵרי, 
ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ְּתׁשּוָבה ְׁשִליִׁשית. ְוָכל ְּתׁשּוָבה ּוְתׁשּוָבה 
'ֶאְהֶיה',  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַּכַּנ"ל  ַהִּנְכָלִלין ְּבָׁשֹל�ׁש ְּתׁשּובֹות 
ְלַהְתִחיל  ֶׁשָּצִריְך  ְלֶמֱהֵוי',  ָזִמין  'ֲאָנא  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 

ְלָהִכין ֶאת ַעְצמֹו ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש ַּכַּנ"ל.
74. ע' בסדורו �ל �בת )ח"ב דרו� ג' מאמר ה'(, הביא 
את המע�ה ברב סעדיה גאון, �היה עו�ה ת�ובה על 
ת�ובה, כי בכל יום ידע יותר בגדולת יוצר ברא�ית, 
א�ר עתה נתרבה הדעת וההכרה אצלי ביותר ויותר 
ויראתי  עבודתי  גדלה  ועתה  מאז,  ידעתי  מא�ר 
ההכרה  גדולת  ערך  לפי  �את,  ביתר  אליו  ואהבתי 
ומסגף  מלפניו,  ומבק�  מתחנן  אני  העבר  ועל  בו. 

עצמי בסגופים האלה, �ימחול לי על מעוט עבודתי 
וקטנות יראתי ואהבתי בימים �עברו, כי ִמְצַער הוא 
מאוד לפי ערך העבודה �ראוי לעובדו בפחד ובאימה 
כא�ר עתה אני מכיר בו. ולא זו בלבד �היא בחינת 
הכלליות ת�ובה על העבר, אף גם בעזרת ה' ית' בכל 
יום ויום אני מכיר יותר בגדולתו לפי �כלי, ועבודה 
רבה נוספת אלי בכל עת, ובכל יום אני מתחרט ועו�ה 
במעוט  יעבור  כי  אתמול  יום  על  �לימה  ת�ובה 

הכבוד הראוי לפי א�ר ידעתי ביום זה וכו', ע"�.
75. דקדק רבינו לכתוב בל�ון 'ִהְתַּגֵּׁשם', ולא כתב 
ים, כי ודאי לא ע�ה מע�ה רע לחטוא בהג�מה,  ִהְגִ�ׁש
אלא �כפי ה�גתו הקטנה �היתה לו ממילא כביכול 
'ִהְתַּגֵּׁשם' בדעתו בעל כרחו הכבוד וה�גת אלקות. וגם 
על זה צריך לע�ות ת�ובה, על �קודם לכן עדיין לא 

זכה לכבוד אלהי"ם ב�למות.
76. כעין ענין זה ביאר רבינו לקמן )קמא, תורה ל"ח אות 
ה'(,  וז"ל: ֶזה ָידּוַע ֵאין ּדֹוֶמה ֶּבן ְּכָפר ְלֶבן ְּכָרְך, ִּכי ָּכל 
ְוָכל ַמה  ַהֶּמֶלְך ָּבְׁשּתֹו ָּגדֹול,  ְּביֹוֵתר ֶאל  ַמה ֶּׁשְּמקֹוָרב 
ֶּׁשּיֹוֵדַע ְּביֹוֵתר ִּבְכבֹוד ַהֶּמֶלְך, הּוא ּבֹוׁש יֹוֵתר ֵמַהֶּמֶלְך. 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְּבַקְטנּות,  ְיִדיָעתֹו  ֲעַדִין  ַהְּתׁשּוָבה,  ְוקֹוֶדם 
ְמַטְמְטִמין  ַחּטֹאָתיו  ִּכי  ָּפָניו,  ַעל  ְּבפֹוַעל  ֵאינֹו  ָּבְׁשּתֹו 
ְּכמֹו  ֶׁשְּבִקְרּבֹו,  ְׁשטּות  רּוַח  ְיֵדי  ַעל  ִויִדיָעתֹו,  ְכלֹו  ׂ�ִ
ֶׁשָאְמרּו )סֹוָטה ג.( 'ֵאין ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה' ְוכּו'. ֲאָבל ַאַחר 
ה ְּתׁשּוָבה, ּוֵמִסיר ִמֶּמּנּו ַהִּטְּפׁשּות, ְוִנּתֹוֵסף  ָּכְך ְּכֶׁשעֹוֶ�ׂ
ְכלֹו. ֲאַזי הּוא ִמְתַּבֵּיׁש ְּביֹוֵתר, ְוִנְתַּגֶּלה ַהּבּוָׁשה ַעל  ּבֹו ִ�ׂ

ָּפָניו, עכ"ל.
פרק  האלהי"ם  עבורת  )�ער  הלבבות  בחובת  77. כתב 
הפרו�ים,  קצת  על  נאמר  וז"ל:  והחמי�י(,  בד"ה  ג' 

מחד�ים  �היו  מפני  בת�ובה,  ימיהם  כל  �היו 
בגדולת  הכרתם  תוספת  בעבור  ת�ובה  יום  בכל 
לו  וקיצורם במה �הם חייבים  יום,  האלהי"ם בכל 
מן העבודה ב�עבר, עכ"ל. עוד מבואר ענין זה היטב 
ת�ובה  בעלי  י�  וז"ל:  וירא(,  )פר�ת  לוי  בקדו�ת 
זרוע  'אור  יום  בכל  א�ר  עליון,  קדו�י  המה  הלא 
לצדיק', ונראה לו כאלו יום אתמול כי יעבור חטא 
חס ו�לום, כי התגלות �ל היום ההוא בעבדות ה' 
הוא מתחזק יותר מיום �ל אתמול, לכן בכל יום הוא 
עו�ה ת�ובה על יום אתמול. אבל אותו חטא הוא 
 �וגג, כי ביום אתמול לא היה לו התגלות �ל היום, 

עכ"ל.

  מְורוה ועיונים  



ֹוְרת ו  אֹוה   206 "ן  הק יְוקַהי מֹוֲתרד ִּ

78. במ�נה בתמיד )ז, ד( "מזמור �יר ליום ה�בת", 
מזמור �יר לעתיד לבוא, ליום �כולו �בת מנוחה 
לא.(,  )דף  ה�נה  ברא�  והובא  העולמים.  לחיי 

ובסנהדרין )דף צז.(.
ה  ְּכֶׁשעֹוֶ�ׂ וז"ל:  ע"ט(,  )תורה  לקמן  מבואר  79. כן 
ְּתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ֶׁשִהיא ַׁשָּבת, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ְוַׁשְבָּת ַעד 
ה' ֱאֹלֶקיָך", 'ַאְתָון ְּדֵדין ְּכַאְתָון ְּדֵדין' )'ַׁשְבָּת' הוא אותיות 

'ַׁשָּבת'(, עכ"ל. 

�מ�יגים  מה  הבא,  עולם  תענוג  עיקר  זה  80. כי 
ויודעים את ה', ובזה נכללים בו ית'. וכמבואר לקמן 
ַׁשֲעׁשּוַע  ְּבִחיַנת  ֶזה  הֹוָדָאה  וז"ל:  א(,  ב,  תורה  )תניינא, 

ְלהֹודֹות  ַהָּבא  ַׁשֲעׁשּוַע עֹוָלם  ִעָּקר  ֶזה  ִּכי  ַהָּבא,  עֹוָלם 
ּוְלַהֵּלל ִלְׁשמֹו ַהָּגדֹול ִיְתָּבַרְך ּוְלַהִּכיר אֹותֹו ִיְתָּבַרְך, ֶׁשַעל 
ְיֵדי ֶזה )�יודעים ומכירים אותו ית'(, ְסמּוִכים ּוְקרֹוִבים ֵאָליו 
ִיְתָּבַרְך, ִּכי ָכל ַמה ֶּׁשּיֹוְדִעין ּוַמִּכיִרין אֹותֹו ִיְתָּבַרְך ְּביֹוֵתר, 

ְסמּוִכים ֵאָליו ְּביֹוֵתר.
81. הפסוק מדבר על הידיעה והה�גה �תהיה לעתיד 
ב�למות  הרא�ונה  לת�ובה  �נזכה  אחרי  לבוא, 
�היא בחינת מחילת החטאים, כי אז יתקיים: "ְוֹלא 
ְיַלְּמדּו עֹוד ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת ָאִחיו ֵלאמֹר ְּדעּו 
ֶאת ה', ִּכי כּוָּלם ֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמְקַטָּנם ְוַעד ְּגדֹוָלם ְנֻאם 

ה' ִּכי ֶאְסַלח ַלֲעוָֹנם ּוְלַחָּטאָתם ֹלא ֶאְזָּכר עֹוד".

82. גם ת�ובה זו היא בחינה �ל 'בו�ה', �היא עיקר 
הת�ובה וכנ"ל, כי מתביי� מאוד בה�גתו הקודמת, 
כי בודאי אם היה זך וקדו� יותר בעולם הזה, כבר היה 
מ�יג קודם לכן בעולם הזה את הה�גה �ה�יג רק עתה 
בעולם הבא, ועל זה הוא עו�ה ת�ובה על ת�ובה. 
ובו�ה זו גורמת לביטול גדול, כדרך המתביי�, ועי"ז 
נכלל יותר בה' ית', כי ככול �מתבטלים אליו ית' יותר, 
נכללים בו יותר, ובזה עצמו גורם לה�יג יותר את ה' 
הבו�ה  בענין  כי  ביותר.  הגדול  התענוג  �הוא  ית', 
י�נה גם ה�תוקקות ורצון להיות כמו מי �מתביי� 
ממנו, וכמו �ביאר בביאור הלקוטים )לקמן תורה כ"א 
אות כ"ח בד"ה ואולם(, וז"ל: בכלימת וכוית וצער התחתון 

�בהכרת והרג�ת �פלותו וחסרונו, נמצא בו הבחנה 
והכרה ברוממות חבירו הגבוה מאתו, ויחמוד ויתעורר 

לקבל ולהתאחד בה�גתו, עכ"ל.
83. וכמו �פיר�"י �ם, וז"ל: זובח את יצרו – לאחר 
והורגו ו�ב בת�ובה,  זובחו  �הסיתו לחטוא, הוא 

ע"כ.
84. הגמ' בבא בתרא )דף יז.( דר�ה מפסוק זה, �לא 
פר�ת  מהימנא  רעיא  ובזוהר  בדוד.  הרע  יצר  �לט 
זה �דוד העביר  רכז:(, דר�ו מפסוק  דף  )ח"ג  פינחס 

את היצר הרע מלבו והרגו.

   עֹוֶהת אֹור   

ְוֶזה שזוכה לעשות בכל פעם תשובה על מה שהשיג את הקב"ה קודם לכן בבחינת 'גשמיות', ועתה משיג 
מֹו  ׁשּוָבה, ּכְ ּלֹו ּתְ ת78, ַהְינּו ּכֻ ּבָ ּלֹו ׁשַ ְהֶיה ּכֻ ּיִ א, ׁשֶ ִחיַנת עֹוָלם ַהּבָ יותר את רוממות אלקותו, זוהי ּבְ

ְבּתָ ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך" – ו'ַׁשְבָּת' אותיות 'ַׁשָּבת'79, ובעולם הבא שכולו שבת, יעשו  תּוב )דברים ד, ל(: "ְוׁשַ ּכָ ׁשֶ
תּוב )ירמיה לא, לג(:  ּכָ מֹו ׁשֶ ַגת ֱאלֹקּותֹו80, ּכְ א הּוא ַהּשָׂ ר עֹוָלם ַהּבָ י ִעּקָ כל הזמן תשובה על תשובה, ּכִ

ׁשּוָבה  ָגה ְיֵתָרה, ֲאַזי ַיֲעׂשּו ּתְ ָ יגּו ַהּשׂ ּשִׂ ּיַ ָכל ֵעת ׁשֶ דֹוָלם"81, ִנְמָצא, ּבְ ם ְוַעד ּגְ ַטּנָ "ְוֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמּקְ
ָגה ָהִראׁשֹוָנה, וזוהי תשובה על תשובה82. ָ ַעל ַהַהּשׂ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )בסנהדרין דף מג:(: 'כל הזובח את יצרו ומתוודה עליו, כאילו כיבדו  ְוֶזה ׁשֶ
ִחיַנת:  ׁשּוָבה83, ּבְ ִחיַנת ּתְ ל ַהזֹּוֵבַח ֶאת ִיְצרֹו' – ַהְינּו ּבְ להקב"ה בשני עולמות', וביאור דבריהם: 'ּכָ

י" – שהרג את היצר הרע שבליבו84 בכח תשובתו, כי  ִקְרּבִ י ָחַלל ּבְ הכתוב בדוד המלך )תהלים קט, כב(: "ְוִלּבִ

)ְּדָבִרים ד, ל(  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשּוָבה,  ּתְ ּלֹו  ּכֻ ַהְינּו  )ר"ה לא.(,  ת'  ּבָ ׁשַ ּלֹו  'ּכֻ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 
תּוב )ִיְרְמָיה לא, לג( "ְוֵיְדעּו  ּכָ מֹו ׁשֶ ַגת ֱאלֹקּותֹו, ּכְ א הּוא ַהּשָׂ ר עֹוָלם ַהּבָ י ִעּקָ ְבּתָ ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך", ּכִ "ְוׁשַ
ָגה  ָ ׁשּוָבה ַעל ַהַהּשׂ ָגה ְיֵתָרה, ֲאַזי ַיֲעׂשּו ּתְ ָ יגּו ַהּשׂ ּשִׂ ּיַ ָכל ֵעת ׁשֶ דֹוָלם". ִנְמָצא ּבְ ם ְוַעד ּגְ ַטּנָ אֹוִתי ְלִמּקְ

ָהִראׁשֹוָנה.

ׁשּוָבה',  'ּתְ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ִיְצרֹו',  ַהזֹּוֵבַח ֶאת  ל  'ּכָ ִלְבָרָכה: )ְּבַסְנֶהְּדִרין מג:(  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ְוֶזה 
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נט.( על הפסוק  )דף  85. כמבואר בגמ' בבא מציעא 
)תהלים לה, טו( "ּוְבַצְלִעי ָׂשְמחּו ְוֶנֱאָספּו ָקְרעּו ְוֹלא ָדּמּו", 

וידוע  גלוי  עולם  �ל  רבונו  הקב"ה  לפני  דוד  אמר 
לפניך )�ב�עה �היו מלבינים את פניו(, �אם היו מקרעים 
ב�רי, לא היה דמי �ותת לארץ )כי מרוב בו�ה נסתלק 
הדם ממקומו(. ולא עוד )�לא רק בזמן �הם בטלים מהתורה, 

הם �ופכים את דמי(, אלא אפילו ב�עה �עוסקין בנגעים 

ואהלות, )מפסיקים מלימודם( ואומרים לי: דוד הבא על 
]והגם  פני(.  את  להלבין  )כדי  במה?  מיתתו  אי�  א�ת 
�היה דוד מ�יב להם: �מיתתו בחנק וי� לו חלק 
לעולם הבא, ואילו המלבין את פני חבירו ברבים אין 
לו חלק לעולם הבא, לא אמר זאת ב�ביל לחרף אותם 
חס ו�לום, אלא כדי להוכיחם ולהחזירם בת�ובה, על 

�חוטאים הם להלבין את פניו[.
עליו',  'ומתוודה  חז"ל  ל�ון  מדוקדק  86. ובזה 
�פירו�ו, �מתוודה על זביחת היצר הרע, ולא אמר 
בת�ובה  מדבר  כבר  עתה  כי  חטאיו.  על  מתוודה 

ה�ניה, �היא וידוי על 'זביחת היצר הרע', היינו על 
איך �ע�ה את הת�ובה הרא�ונה, ואינו וידוי על 

החטאים, כי אותם כבר תיקן בת�ובה הרא�ונה.
הזו  הרא�ונה  �בת�ובה  לעיל,  נתבאר  87. כבר 
נכללים �תי ת�ובות, כי הת�ובה הרא�ונה היתה 
מחמת יראת העונ�, וממילא היתה ת�ובה עם פניה, 
וכ�תיקן בת�ובתו וזיכך את לבו מהדמים הרעים, 
יכול עתה לע�ות עוד ת�ובה בלי �ום פניה, ובזה 
מרבה את כבוד הקב"ה בעולם. ו�תי ת�ובות אלו הן 
בחינות 'ת�ובה רא�ונה', כי עדיין לא עו�ה ת�ובה 
על הׂשגות, אלא רק ת�ובה על החטא, ות�ובה על 
זה �ע�ה את ת�ובתו וזבח את יצרו עם פניות. אולם 
'הת�ובה ה�ניה' )באמיתות היא �לי�ית(, היא זו �עו�ה 
�וב ת�ובה על זביחת יצרו בה�גה קטנה, כי עתה 
כ�זכה לת�ובה זוכה לכבוד ה', לדעת ולהכיר את ה' 
יתברך יותר, ועו�ה ת�ובה על ת�ובה – היינו ת�ובה 

על מה �ע�ה ת�ובתו בה�גה נמוכה ומגו�מת.

   עֹוֶהת אֹור   

ִחיַנת )שם לז, ז(: "ּדֹם ַלה'" – ועי"ז נתקיים בו "והתחולל  דוד המלך היה שומע את בזיונו ודומם ושותק85, ּבְ

לו", שהיה היצר הרע שלו 'חלל' - הרוג, וכן בכל אדם הנוהג בעצמו כן, לעשות תשובה באופן ששומע 

ִחיַנת 'אהי"ה' – תשובה )וכנ"ל(,  בזיונות ודומם ושותק, שבזה ממעט כבודו ומרבה בכבוד המקום, שזוהי ּבְ

בֹוד'  ִחיַנת 'ּכָ ֶתר' – כי שם אהי"ה הוא בכתר, כמו שנתבאר שהתשובה היא בחינת 'המתן', ּבְ ִחיַנת 'ּכֶ ּבְ
ַהְינּו  ָעָליו' –  ה  'ּוִמְתַוּדֶ "ל.  ּנַ ּכַ אלהי"ם, המתרבה ע"י שממעט בכבוד עצמו, וזוכה להארת הכתר, 

ׁשּוָבה  ה ּתְ עֹוׂשֶ ה אחר כך ַעל ְזִביַחת ִיְצרֹו86, מלבד הוידוי הראשון שעשה על חטאיו, ַהְינּו ׁשֶ ְתַוּדֶ ּמִ ׁשֶ
ֵני עֹוָלמֹות',  ׁשְ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ דֹו ְלַהּקָ ּבְ ִאּלּו ּכִ ָגתֹו ָהִראׁשֹוָנה. מעלים עליו 'ּכְ ָ ׁשּוָבתֹו ְוַהּשׂ ַעל ּתְ
ׁשּוָבה  י ּתְ כנרמז בתיבת "יכבדנני" בשתי נוני"ן, המורה על שני פעמים כבוד, בעולם הזה ובעולם הבא, ּכִ

בֹוד עֹוָלם ַהזֶּה, כי זהו כוחה של תשובה זו – למעט בכבוד עצמו ולהרבות  ִחיַנת ּכְ ָהִראׁשֹוָנה87, היא רק ּבְ
ָגה ְיֵתָרה מחמת שנתרבה כבוד אלהי"ם  ָ זֹּוֶכה ְלַהּשׂ ׁשּוָבה, ׁשֶ בכבוד המקום כאן בעולם. ְוַאַחר ַהּתְ

ִחיַנת  ׁשּוָבה הּוא ּבְ ׁשּוָבתֹו, ֹזאת ַהּתְ ׁשּוָבה ַעל ּתְ ה ּתְ יֹוֵתר ֶאת רֹוְממּות ֱאלֹקּותֹו, ְועֹוׂשֶ יר ּבְ ּוַמּכִ
א שזוכה להשיג אותו כבר כאן, כי כבר נתבאר, שבחינת תענוג עולם הבא היא השגות  בֹוד עֹוָלם ַהּבָ ּכְ
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 

"ל.  ּנַ בֹוד, ּכַ ִחיַנת ּכָ ֶתר, ּבְ ִחיַנת ּכֶ ִחיַנת אהי"ה, ּבְ ִחיַנת "ּדֹם ַלה'", ּבְ י", ּבְ ִקְרּבִ י ָחָלל ּבְ ִחיַנת "ְוִלּבִ ּבְ
ָגתֹו  ָ ְוַהּשׂ ׁשּוָבתֹו  ּתְ ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ַהְינּו  ִיְצרֹו,  ְזִביַחת  ַעל  ה  ְתַוּדֶ ּמִ ׁשֶ ַהְינּו  ָעָליו',  ה  'ּוִמְתַוּדֶ
בֹוד  ִחיַנת ּכְ ׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה, ּבְ י ּתְ ֵני עֹוָלמֹות', ּכִ ׁשְ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ דֹו ְלַהּקָ ּבְ ִאּלּו ּכִ ָהִראׁשֹוָנה. 'ּכְ
ה  ְועֹוׂשֶ יֹוֵתר ֶאת רֹוְממּות ֱאלֹקּותֹו,  ּבְ יר  ּוַמּכִ ְיֵתָרה,  ָגה  ָ ְלַהּשׂ זֹּוֶכה  ׁשֶ ׁשּוָבה  ַהּתְ ְוַאַחר  ַהזֶּה.  עֹוָלם 

א. בֹוד עֹוָלם ַהּבָ ִחיַנת ּכְ ׁשּוָבה הּוא ּבְ ׁשּוָבתֹו, זֹאת ַהּתְ ׁשּוָבה ַעל ּתְ ּתְ
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88. מי הנחל, וז"ל: מה �מבאר כי ת�ובה הרא�ונה 
הוא בחינת כבוד עולם הזה, ר"ל כי על ידי ת�ובה 
עליו  מ�פיע  זה  ידי  ועל  יתברך  ה�ם  את  מכבדים 
ה�ם יתברך מכבוד �לו, ונע�ה כבודו בחינת 'כבוד 
אלהי"ם', אבל זהו רק 'כבוד אלהי"ם' �נגלה בעולם 
הזה. אבל על ידי ת�ובה ה�ניה, �על ידה מכבד את 
יתברך  ה'  ידה  ועל  גדול,  יותר  יתברך בכבוד  ה�ם 
לעתיד  עליו מכבוד �לו המופלא �יתגלה  מ�פיע 
ה'".  ְּכבֹוד  "ְוִנְגָלה  ה(  מ,  )י�עיה  �כתוב  כמו  לבוא 
ומי �הולך בדרך הזה, �עו�ה ת�ובה על ת�ובה, 
'ומתוודה עליו', אזי כאילו כבדו להקב"ה  בבחינת 
ב�ני עולמות, ואז ה�ם יתברך י�פיע עליו על ידי זה 
אפילו מכבוד אלהי"ם המופלא �יתגלה לעתיד לבוא, 
ואז יהיה כבודו בבחינת )מ�לי כה, ב(  "ְּכבֹד ֱאֹלִהים 

ַהְסֵּתר ָּדָבר" ב�למות נפלא, עכ"ל.
89. כתב במי הנחל, וז"ל: אור הוא בחינת 'כבוד', 
עיין לקמן תורה י"ד )אות ב'( ��ם מבואר �'כבוד' 
נקרא 'אור', כמו �כתוב )יחזקאל מג, ב( "ְוָהָאֶרץ ֵהִאיָרה 
ִמְּכבֹדֹו". ועיין גם כן לקמן תורה י"א, �מובן �ם כי 

כבוד הוא בחינת אור, וזה פירו� "אֹור" היינו 'כבוד', 
�יקר בעולם הזה. יהיה קפוי וקל, נגד האור – היינו 
הכבוד, �יזכו בעולם הבא. וי� לרמז "אֹור" �הוא 

'יקר' הוא כבוד, כי 'יקר' בל�ון תרגום הוא 'כבוד'.
ְתרּוָמה  'ְסָאה  מובא:  יא(,  ד,  )תרומות  90. במ�נה 
ֶׁשָּנְפָלה ַעל ִּפי ְמגּוָרה ּוְקָפָאה', ופיר� הרע"ב וז"ל: 
ו(  ו,  ב'  )מלכים  תרגום  �למעלה,  מה  הסיר  וקפאה – 

"ַוָּיֶצף ַהַּבְרֶזל" – 'ּוְקָפא ַּבְרְזָלא'.
91. פ�ט הגמ': 'אֹור ֶׁשהּוא ָיָקר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה' – האור 
כ�מאירה  הזה,  בעולם  ה�מ�  �ל  והיקר  הח�וב 
בגבורתה ואורה גדול, ִיְהֶיה ָקפּוי ְוַקל ָלעֹוָלם ַהָּבא' – 
אור  )בחינת  הגדול  האור  נגד  וקל,  חל�  כאור  יח�ב 

�בעת הימים(, �יהיה בעולם הבא.

�נע�ים  עד  יותר  מגו�מים  מים  הוא  92. קפאון 
ק�ים, ולכן, רומז כאן בתיבת 'קפאון' על �הה�גות 
�ל העולם הזה יח�בו כג�מיות, לעומת הה�גות 
הקפואים  המים  טבע  וכן  הבא.  בעולם  �נ�יג 
 להיות צפים וקלים, כי הקרח המגו�ם הוא קל יותר 

מהמים.

   עֹוֶהת אֹור   

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 הבא88. 

ְוֶזה שנתבאר, שלעומת ההשגות שישיגו בעולם הבא בגדולת ה', ההשגות של עולם הזה הם בחינת 'גשמיות', 
ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )פסחים נ.( על הפסוק הנאמר לעתיד לבוא )זכריה יד, ו(: "והיה ביום  זהו מה ׁשֶ

עֹוָלם ַהזֶּה – השגות בכבוד ה' )'יקר' בארמית  הּוא ָיָקר89 ּבָ אֹון", 'אֹור ׁשֶ ההוא לא יהיה אֹור ְיָקרֹות ְוִקּפָ

א'91 – יחשב למגושם92 וקל כנגד ההשגות שנשיג  הוא 'כבוד'( של העולם הזה, ִיְהֶיה ָקפּוי ְוַקל90 ָלעֹוָלם ַהּבָ

בעולם הבא. 

ׁשּוָבה ַעל  אי ִיְתָחְרטּו ְוַיֲעׂשּו שם ּתְ ַוּדַ ֱאלֹקּותֹו, ּבְ ָגה ְיֵתָרה ּבֶ ָ ְזּכּו ְלַהּשׂ ּיִ ׁשֶ א, ּכְ עֹוָלם ַהּבָ ִנְמָצא, ּבָ
ַגת עֹוָלם ַהזֶּה והתשובה תהיה על ידי הבושה שנתבייש שרק זו היתה השגתנו, והבושה היא עיקר  ַהּשָׂ

א. ַגת עֹוָלם ַהּבָ ם – גשמיות ֶנֶגד ַהּשָׂ ׁשֶ ְבִחיַנת ּגֶ ַגת עֹוָלם ַהזֶּה ּבִ י ַהּשָׂ התשובה )וכנ"ל(, ּכִ

ֶצר שִהיא  י ְזִביַחת ַהּיֵ ֵני עֹוָלמֹות', ּכִ ׁשְ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ דֹו ְלַהּקָ ּבְ ִאּלּו ּכִ ְוֶזה שאמרו שם בגמ': 'ּכְ
ה,  ִנּיָ ׁשּוָבה ׁשְ ֶצר, ַהְינּו ּתְ ּדּוי ַעל ְזִביַחת ַהּיֵ בֹוד עֹוָלם ַהזֶּה, ְוַהּוִ ִחיַנת ּכְ ׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה, הּוא ּבְ ּתְ

ָיָקר  הּוא  ׁשֶ 'אֹור  ו(,  יד,  )ְזַכְרָיה  אֹון"  ְוִקּפָ ְיָקרֹות  "אֹור  נ.(  )ְּפָסִחים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ְוֶזה 
ֱאלֹקּותֹו,  ָגה ְיֵתָרה ּבֶ ָ ְזּכּו ְלַהּשׂ ּיִ ׁשֶ א, ּכְ עֹוָלם ַהּבָ א'. ִנְמָצא ּבָ עֹוָלם ַהזֶּה, ִיְהֶיה ָקפּוי ְוַקל ָלעֹוָלם ַהּבָ ּבָ
ֶנֶגד  ם  ׁשֶ ּגֶ ְבִחיַנת  ּבִ ַהזֶּה  ַגת עֹוָלם  ַהּשָׂ י  ּכִ ַהזֶּה,  ַגת עֹוָלם  ַהּשָׂ ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ְוַיֲעׂשּו  ִיְתָחְרטּו  אי  ַוּדַ ּבְ
ֶצר ִהיא  ַהּיֵ ְזִביַחת  י  ּכִ ֵני עֹוָלמֹות,  ׁשְ ּבִ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ְלַהּקָ דֹו  ּבְ ּכִ ִאּלּו  ּכְ ְוֶזה  א.  ַהּבָ ַגת עֹוָלם  ַהּשָׂ
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וז"ל:  דוד,  במצודת  פיר�  הכתוב  93. פ�ט 
העבירות  )היינו,  אלה  כל  על  לך  מלהפרע  והחר�תי – 
הנזכרות בפסוקים הקודמים, �חלקת עם הגנב, ודיברת ל�ון הרע 

וכו'(, ולזה תדמה ותח�וב א�ר אני כמוך לאהוב את 

הרע. אוכיחך – אבל דע א�ר אתווכח עמך, ואערוך 
לפניך את מע�יך, ועל כולם תקבל גמול בעולם הבא. 

ורבינו יפר� את הכתוב בפנימיות.
ב'( ביאר, מדוע דוקא  )אות  94. בפרפראות לחכמה 

בעולם הבא עיקר מקום העונ�, וז"ל: כי אם יעני� 
כלל  לבו  אל  י�ים  �לא  אפ�ר  הזה,  בעולם  אותו 
�העונ� בא לו על עוונותיו, ויתקצף )וימרוד( עוד יותר 
לאדם  לגלות  אי אפ�ר  הזה  בעולם  כי  ו�לום,  חס 
מלמעלה האמת בתכלית ה�למות, כדי �לא תתבטל 
הבחירה. אבל לעתיד �אז תתבטל הבחירה, ממילא 
ויוכיחו אותו על  אז יסדרו לעיני האדם את מע�יו 
פניו, עכ"ל. עוד י� לפר� כפ�וטו �עבירה פוגמת 
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ה  בֹוד ָהִראׁשֹון שאנו מכבדים את הקב"ה בעולם הזה ַנֲעׂשָ ַהּכָ א, ׁשֶ בֹוד עֹוָלם ַהּבָ ִחיַנת ּכְ ִהיא ּבְ
ִני, שמכבד את הקב"ה עתה בהשגה יתירה, כי השיג ע"י מיעוט כבוד עצמו  ֵ בֹוד ַהּשׁ ָקפּוי ְוַקל ֶנֶגד ַהּכָ
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.

יָת ֱהיֹות ֶאְהֶיה ָכמֹוָך,  ּמִ י, ּדִ ּתִ יָת ְוֶהֱחַרׁשְ ה ָעׂשִ רּוְך הּוא )תהלים נ, כא(: "ֵאּלֶ דֹוׁש ּבָ אֹוֵמר ַהּקָ ְוֶזה ׁשֶ
ֲחִריׁש ושותק על בזיונו שזהו עיקר התשובה, וממעט  ּמַ י ָהָאָדם ַעל ְיֵדי ׁשֶ אוכיחך ואערכה לנגדך"93, ּכִ

"ל )באות ב'(, ולפי זה  ּנַ ִחיַנת 'אהי"ה' – 'אנא זמין למהוי', היינו, שעי"ז נעשית לו הויה ּכַ ה ּבְ מכבודו, ַנֲעׂשֶ

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 

ֲחִריׁש ָלָאָדם על שעשה עבירות, שבהם  ּמַ ֶ רּוְך הּוא, ַמה ּשׁ דֹוׁש ּבָ להוציא מטעות זו ולומר: ֲאָבל ַהּקָ

ִביל בחינת 'אהי"ה' שתהיה לו הויה  ׁשְ הוא מבזה את כבוד ה', וממתין לו ואינו מענישו מיד, ֵאין ֶזה ּבִ

רּוְך הּוא שהוא אינו נברא ואין שייך בו שום בחינה של  דֹוׁש ּבָ ְך ֵאֶצל ַהּקָ ּיָ י ֶזה ֵאין ׁשַ לֹום, ּכִ ַחס ְוׁשָ
א,  עֹוָלם ַהּבָ ם ּבָ לּו ָעְנׁשָ ַקּבְ ּיְ ֵדי ׁשֶ א ּכְ 'הויה', ולכן על כרחך שתיקתו והחרשתו של הקב"ה – ֵאין ֶזה ֶאּלָ

ָניו, כי כמו שעיקר התשובה הוא בעולם הבא,  ִרין ְלֵעיָניו ֲעוֹונֹוָתיו94, ְויֹוִכיַח אֹותֹו ַעל ּפָ ָאז ְמַסּדְ ׁשֶ
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 

שלמה. ְוֶזה סיום הפסוק: "אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך" – שבעולם הבא אוכיח אותך ואערוך לעיניך את 

ה,  ִנּיָ ׁשּוָבה ׁשְ ֶצר, ַהְינּו ּתְ ּדּוי ַעל ְזִביַחת ַהּיֵ בֹוד עֹוָלם ַהזֶּה, ְוַהּוִ ִחיַנת ּכְ ׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה, הּוא ּבְ ּתְ
ִני. ֵ בֹוד ַהּשׁ ה ָקפּוי ְוַקל, ֶנֶגד ַהּכָ בֹוד ָהִראׁשֹון ַנֲעׂשָ ַהּכָ א, ׁשֶ בֹוד עֹוָלם ַהּבָ ִחיַנת ּכְ ִהיא ּבְ

י  ּכִ יָת ֱהיֹות ֶאְהֶיה ָכמֹוָך",  ּמִ ּדִ י,  ּתִ ְוֶהֱחַרׁשְ יָת  ָעׂשִ ה  רּוְך הּוא )ְּתִהִּלים נ, כא( "ֵאּלֶ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אֹוֵמר  ְוֶזה ׁשֶ
ֲחִריׁש  ּמַ ֶ ּשׁ רּוְך הּוא, ַמה  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲאָבל  "ל.  ּנַ ּכַ ִחיַנת אהי"ה,  ּבְ ה  ַנֲעׂשֶ ֲחִריׁש,  ּמַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ָהָאָדם 
א  רּוְך הּוא, ֵאין ֶזה ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ְך ֵאֶצל ַהּקָ ּיָ י ֶזה ֵאין ׁשַ לֹום, ּכִ ִביל אהי"ה ַחס ְוׁשָ ׁשְ ָלָאָדם, ֵאין ֶזה ּבִ
ָניו, ְוֶזה )�ם(  ִרין ְלֵעיָניו ֲעוֹונֹוָתיו, ְויֹוִכיַח אֹותֹו ַעל ּפָ ָאז ְמַסּדְ א, ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ ם ּבָ לּו ָעְנׁשָ ַקּבְ ּיְ ֵדי ׁשֶ ּכְ

"אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך":
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למעלה ברוחניות, ועל זה אי אפ�ר להעני� בעולם 
הזה בעונ�ים ג�מיים, ולכן העונ� דוקא בעולם הבא.
95. וציין בפרפראות לחכמה )באות ב'( אל המבואר 
לקמן )תורה צ"ח(, �הצדיקים נותנים עיניהם בר�עים 
ועו�ים אותם גל עצמות, וביאר רבינו, �ע"י �הצדיק 
נותן לר�ע עינים לראות את גודל פגמיו, זהו עונ�ו. 
וכתב �ם וז"ל: ְוֵאין עֶֹנׁש ָּגדֹול ִמֶּזה, ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶאה 

ַמה ֶּׁשָּפַגם.
וז"ל:  יט(,  ה,  )ברכת הפירות  96. כתב בלקוטי הלכות 
ִהיא  ְּבָנִפיק,  ָּבִקי  ְּבָעֵיל  ָּבִקי  ְּבִחיַנת  ְּבִקיאּות –  ְּבִחיַנת 
ְוָצִריְך  ְמאֹד,  ְוָעמֹק  ָּגדֹול  ְוהּוא ִלּמּוד  ְּגדֹוָלה  ִמְלָחָמה 

ֶׁשִּיְהֶיה  ַעד  ַהְרֵּבה,  ֲאִמִּתִּיים  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ְלַׁשֵּמׁש 
ֶׁשל  ֲהָלכֹות  ְוִעַּקר  וכו'.  ַהּזֹאת  ִמְלָחָמה  ְמֻלָּמד  ִּבְכַלל 
ַהּתֹוָרה – ֵהם ְּבִחיַנת 'ָּבִקי ַּבֲהָלָכה', ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין 
ֵליֵלְך ְּבַדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה. ִּכי 
'ֹלא ַהִּמְדָרׁש הּוא ָהִעָּקר ִּכי ִאם ַהַּמֲעֶׂשה' )ָאבֹות א, יז(. 
ָּכל  ְצִריִכין  ְוָנִפיק,  ָעֵיל  ֶׁשל  ַהּזֹאת  ַּבֲהָלָכה  ְוִלְבִקיאּות 
ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ְוָכל ַהֲהָלכֹות ְוַהִּדיִנים ַהְּפָרִטים ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל 
ִמְצָוה ּוִמְצָוה, ִּכי ַהַּבַעל ָּדָבר ִמְתַּגֵּבר ְמאֹד ְמאֹד ְּבָכל יֹום 
ָויֹום ְּבַכָּמה ְוַכָּמה ַּתְחּבּולֹות ְּבִלי ִׁשעּור, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ַרַז"ל )ֻסָּכה נב.(. ּוְצִריִכין ָּכל ִמיֵני ַמְטַעִּמים ֶׁשל ַהּתֹוָרה 
ֶׁשֵהם  ַהֲחלּוׁשֹות,  ַהְּנָפׁשֹות  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ַהְּקדֹוָׁשה, 
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עוונותיך, כי שם, כשרואה ומשיג החוטא את כבוד ה', תהיה לו בושה גדולה מאוד על חטאיו, ובושה זו 

עצמה תהיה לו לתוכחה95.

וכן התבאר,  לאחר שביאר, שכדי להרבות כבוד ה' צריך לעשות תשובה, ועיקרה, ששומע בזיונו ודומם ושותק, 
שישנן בתשובה שני קצוות, מצד אחד מבזה את עצמו מאוד, 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.

ׁשּוָבה – בתשובה יש שתי דרכים, יש את דרך הבזיונות, שמבזה  ַדְרֵכי ַהּתְ רֹוֶצה ָאָדם ֵליֵלְך ּבְ ד. ּוְכׁשֶ
את עצמו וגם שומע בזיונו מאחרים ודומם ושותק, ויש שזוכה ע"י התשובה לכבוד אלהי"ם, כי רואה את 

ֲהָלָכה96 – להיות בקי בדרכי עבודת ה', שהן  ִקי ּבַ גדולתו, ומתוך כך מתבייש בפני ה', ולכן ָצִריְך ִלְהיֹות ּבָ

ִקיאּות בהליכה בדרכי  ֵני ּבְ ה'הלכות'97 שנמסרו לנו בתורה שבכתב ושבעל פה, ְוָצִריְך בפרט ִלְהיֹות לֹו ׁשְ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ׁשֹוב – בשעת ירידה ונפילה, ּכְ ִקי ּבְ ָרצֹוא – בשעת עליה מדרגה לדרגה98, וּבָ ִקי ּבְ ה', ַהְינּו ּבָ
ַעֵיל ְוָנִפיק' – 'אשרי מי שנכנס ויוצא'99. דהיינו, בין שזוכה לעלייה,  ָאה ַמאן ּדְ בזוהר )ויקהל ריג: האזינו רצב.(: 'ַזּכָ

שלא יסתפק בזה ויבקש לעלות עוד ויעשה 'תשובה על תשובה'. ובין חס ושלום בנפילה, ואפילו אם נפל 

ִחיַנת הכתוב )תהלים קלט, ח(:  לשאול תחתיות100, שלא יתייאש וימשיך לבקש את ה' ויחזק את עצמו101. ְוֶזה ּבְ

ה"102 – כלומר, אפילו אם זכית לכבוד אלהי"ם, שזהו בחינת עלייה לשמים, עדיין  ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ "ִאם ֶאּסַ
"שם אתה" – 'שם' הוא לשון נסתר103, כי עדיין צריך לעשות 'תשובה על תשובה' ולהשיג עוד ועוד, וזהו 

" – כלומר, אפילו  ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ָרצֹוא'. והמשך הכתוב: "ְוַאּצִ ִקי ּבְ ִחיַנת 'ּבָ ִחיַנת 'ַעֵיל' – נכנס, ּבְ ּבְ
אתה מרגיש מחמת חטאיך, שנפלת לשאול תחתיות, צריך לדעת שגם שם הקב"ה נמצא ומחזק ומקרב 

ׁשֹוב',  ִקי ּבְ ִחיַנת 'ּבָ ִחיַנת 'ְוָנִפיק' – יוצא, ּבְ אותך, כי הוא איתך כאן, ואין לך להתייאש מעצמך, וזהו ּבְ

שיודע איך להתנהג גם בשעה שחס ושלום הוא נפל ושב מהקדושה, דהיינו איך להעלות מנפילתו104.

ֵני  ׁשְ לֹו  ִלְהיֹות  ְוָצִריְך  ֲהָלָכה,  ּבַ ִקי  ּבָ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ׁשּוָבה,  ַהּתְ ַדְרֵכי  ּבְ ֵליֵלְך  ָאָדם  רֹוֶצה  ּוְכׁשֶ ד 
ַעִיל ְוָנִפיק' )זַֹהר ַוַּיְקֵהל ריג:, ַהֲאִזינּו רצב.(.  ָאה ַמאן ּדְ תּוב: 'ַזּכָ ּכָ מֹו ׁשֶ ׁשֹוב, ּכְ ִקי ּבְ ָרצֹוא, ּבָ ִקי ּבְ ִקיאּות, ַהְינּו ּבָ ּבְ
יָעה  ָרצֹוא. "ְוַאּצִ ִקי ּבְ ִחיַנת ּבָ ִחיַנת ַעִיל, ּבְ ה", ּבְ ם ָאּתָ ַמִים - ׁשָ ק ׁשָ ִחיַנת )ְּתִהִּלים קלט, ח( "ִאם ֶאּסַ ְוֶזה ּבְ
'ֲאִני  ִלי".  ְודֹוִדי  ְלדֹוִדי  ְוֶזה )ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ו, ג( "ֲאִני  ׁשֹוב.  ּבְ ִקי  ּבָ ִחיַנת  ּבְ ְוָנִפיק,  ִחיַנת  ּבְ  ," ּךָ ִהּנֶ אֹול -  ׁשְ

ִחיַנת 'ְוָנִפיק'. ]ְוֶזה סֹוד ַּכָּוַנת ֱאלּול[.  ִחיַנת 'ַעִיל'. 'ְודֹוִדי ִלי' ֶזה ּבְ ְלדֹוִדי' - ֶזה ּבְ
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ִּבְבִחיַנת 'ְוָנִפיק', ֶׁשָּיְצאּו ִמְּׁשֵלמּות ַהְּקֻדָּׁשה. ְוָכל ֶאָחד 
ָיָצא ְוִנְתָעה ְלָמקֹום ֶׁשִּנְתָעה ַעד ֶׁשָּקֶׁשה לֹו ְמאֹד ְמאֹד 
"ָּתִעיִתי  קעו(:  קיט,  )ְּתִהִּלים  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ִמָּׁשם,  ַלֲחזֹור 
ְּכֶׂשה אֵֹבד" ְוכּו'. ּוְצִריִכין ְלַחְּזקֹו ְוַלֲהִׁשיבֹו ּוְלַהֲחיֹותֹו 
ְלִעְנַין  ִּכי  ַהְּקדֹוָׁשה.  ַהּתֹוָרה  ֶׁשל  ַמְטַעִּמים  ִמיֵני  ְּבָכל 
ִהְתַחְּזקּות ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת 'ָּבִקי ַּבֲהָלָכה' – ְצִריִכין ָלֶזה ָּכל 
ִהְלכֹות ַהּתֹוָרה, ִּכי ִלְפָעִמים ְמַחִּיין ֶאת ַעְצמֹו ַּבֲהָלָכה 
ֶׁשל  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ָּכל  ִּכי  זֹאת.  ַּבֲהָלָכה  ּוְפָעִמים  זֹאת 
ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ֵהם ְמַחִּיין ּוְמַחְּזִקין ֶאת ַהֶּנֶפׁש ֶׁשֹּלא 
ִמְצָוה  ָּכל  ְּפָרִטית ֶׁשל  ַוֲהָלָכה  ִּדין  ָּכל  ְוֵכן  יֹוֵתר.  ִּתּפֹל 
ֵיׁש ָלּה ּכַֹח ְּפָרִטי ְלַהֲחיֹות ַהֶּנֶפׁש, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ִמְׁשֵלי ד, 
יג(: "ִּכי ִהיא ַחֶּייָך" ְוכּו'. ּוְכִתיב )ְּתִהִּלים קיט, צב(: "לּוֵלא 

תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי ָאז ָאַבְדִּתי ְבָעְנִיי". ְוֶזה ְּבִחיַנת ַמֲעַלת 
ִלּמּוד ַהּפֹוְסִקים ֶׁשֵהם ֲהָלכֹות ְּפסּוקֹות, ִּכי ַהּכֹל ִּבְׁשִביל 
ְּבִקיאּות ַּבֲהָלָכה ַהַּנ"ל, ִּכי ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ֲהָלכֹות ְּפסּוקֹות 
ּכַֹח  ְוֵאין  כט(,  ִסיָמן  ָהַר"ן  )ִׂשיחֹות  ֵמָהַרע  ַהּטֹוב  ְמָבְרִרין 
ְלָהַרע ְלַהִּפיל ֶאת ָהָאָדם ְוזֹוִכין ִלָּׁשֵאר ַקָּים ַעל ָעְמּדֹו. 
ְוֵכן ְצִריִכין ִלְלמֹד ַהְרֵּבה ִסְפֵרי ֱאֶמת ַהְמַדְּבִרים ִמַּדְרֵכי 
ֻּכָּלם  ִּכי  ֵהיֵטב,  ֵהיֵטב  ָּבֶהם  ָּבִקי  ְוִלְהיֹות  ה',  ֲעבֹוַדת 
ְצִריִכים ְמאֹד ִלְבִקיאּות ַּבֲהָלָכה, ִּכי "ֲאֻרָּכה ֵמֶאֶרץ ִמָּדה 
ּוְרָחָבה ִמִּני ָים" )ִאּיֹוב יא, ט(. ִּכי ֶזה ִעַּקר ְׁשֵלמּות ְוַתְכִלית 

ֶׁשל ָּכל ִהְלכֹות ַהּתֹוָרה, ִּכי ֹלא ַהִּמְדָרׁש ִעָּקר ְוַכַּנ"ל. 
97. תיבת 'הלכה' היא מל�ון 'הליכה', וכל הלכות 
התורה באות להורות לנו כיצד ללכת בדרכי ה', ובין 
ההלכות כפ�וטו �הם כל הדינים �ב�ולחן ערוך, 
ההלכה  ובפרט  ה'.  עבודת  בפנימיות  ההלכות  ובין 
�רומז עליה כאן, לדעת �גם כ�הוא בעלייה צריך 
עדיין לבק� מאוד את ה' ית' לזכות לעליית גדולה 
לא  )'נפיק'(,  בירידה  הוא  ו�לום  חס  אם  וגם  יותר. 
במקום  גם  הקב"ה  את  ולמצוא  עצמו,  את  לייא� 
ירידתו, ולחזק את עצמו �גם במקום �נפל י� כאן 

קדו�ה �צריך לברר, ועי"ז יעלה חזרה.
�צריך  �נתבאר,  מה  מלבד  זה,  בענין  98. ונכלל 
לצפות ולבק� עוד, �צריך גם להיזהר �לא להסתכל 
חוץ למדרגתו, היינו, �לא להתבונן בדעתו בה�גות 
�הן למעלה ממדרגתו. וכמבואר בלקוטי הלכות )�בת 
ז, ל(, וז"ל: ַהָּבא ִלָּטֵהר ְמַסְּיִעין לֹו, אֹוְמִרים לֹו ַהְמֵּתן 

)יֹוָמא לח:(, ִּכי ָּכל ָהֲעֵברֹות ְוַהְּפָגִמים ַחס ְוָׁשלֹום, ָּבִאים 

ִמְּפַגם  ְּבָׁשְרׁשֹו  ִנְמַׁשְך  ֶזה  ְוָכל  וכו'.  ִהְמִּתין  ֶׁשֹּלא  ַעל 
ַהְּבִקיאּות, ֶׁשֵאינֹו ַמְמִּתין ּוִמְתַיֵּׁשב ְּבַדְעּתֹו ָּכָראּוי, ֶׁשִּמֶּזה 

ָּבא ְּבִחיַנת )ֲחִגיָגה יד:(: 'ֵהִציץ ְוִנְפַגע ֵהִציץ ּוֵמת', ֶׁשֶּזה 
ְּבִחיַנת ְּפַגם ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשָּפְגמּו ַּבְּבִקיאּות ַהַּנ"ל 
ְּב'ָרצֹוא ָוׁשֹוב' ְּב'ַעֵּיל ְוָנִפיק' ְוכּו', ַעד ֶׁשֵּיׁש ֶׁשּפֹוְגִמים 
ָּכל ָּכְך, ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת 'ַאֵחר ֶׁשִּקֵּצץ ַּבְנִטיעֹות', ַרֲחָמָנא 
ְּבָׁשלֹום,  ְוָיָצא  ְּבָׁשלֹום  ִנְכַנס  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַרק  ִלְצַלן, 
'ִנְכַנס ְוָיָצא' ַּדְיָקא, ְּבִחיַנת ַעֵּיל ְוָנִפיק, ֶׁשָהָיה ָּבִקי ָּבֶהם 
ָּכָראּוי, ַאְׁשֵרי לֹו, עכ"ל. וכן מבואר ענין זה �ם )סוף 
אות נ"ב(, בפגם נדב ואביהוא �לא היו בקיאים בזה, 

ורצו לעלות ולהתדבק יותר מהמידה, ע"�.
�נכנס  מי  על  מדברים  הזוהר  דברי  99. בפ�ט, 
לפרד"ס, היינו, �זוכה להיכנס לסודות מע�ה מרכבה, 
להיכנס ב�לום ולצאת ב�לום כמו ר' עקיבא )ע' חגיגה 

סוף יד:(.

100. ובאמת, �כך צריך להרגי�, ב�עה �מבזה את 
עצמו ומתוודה כדי לע�ות ת�ובה, כי כ�מעלה על 
גודל חטאיו, מרגי� �מקומו הוא ב�אול  לבו את 
אף  כי  כמוהו.  וחוטא  פו�ע  ואין  ותחתיו,  תחתיות 
אדרבה,  וכו',  צדיק  אדם  הוא  בכללותו  �באמת 
דוקא מחמת זה, גודל פגמיו הם עצומים ונוראים, כי 
אינו דומה גודל הפגם �ל �ר �מורד במלך ומבזהו 
בעוברו על ציוויו, לבין אדם פ�וט וקל �מורד במלך 

ומבזהו. 
התורה  בסוף  נתן  ר'  בביאור  באריכות  101. ראה 

בד"ה והפרו� הפ�וט, לקמן אות י"א.
102. פ�ט הפסוק על פי הפסוק הקודם: "ָאָנה ֵאֵלְך 
ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח, ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים ָׁשם ָאָּתה 
ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנָּך", ופיר� המצודת דוד, וז"ל: איה 
ואנה  כעסך,  מרוח  להסתר  אליו  אלך  א�ר  המקום 
אם  גם  כי  והפלגה.  מליצה  ענין  והוא  ממך,  אברח 
אע�ה  אם  וגם  �ם.  אתה  הלא  ה�מים,  אל  אעלה 
�ם.  גם  הנך  הלא  לארץ,  מתחת  ב�אול  מ�כב  לי 
ורבינו יבאר את פנימיות הפסוק, �מדבר על העליות 

הרוחניות �י� לאדם ועל נפילותיו.
103. כן ביאר בלקוטי הלכות )יו"ד הלכות פדיון בכור ג, 
ח(, וז"ל: ְוֶזה ְּבִחיַנת "ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים ָׁשם ָאָּתה", 'ָׁשם 
ָאָּתה' ַּדְיָקא, ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ַהְסָּתָרה ְוַהֲעָלָמה, ַהְינּו ִּכי ָׁשם 
ַּבָׁשַמִים ִאם ֶאַּסק ְלָׁשם ָׁשם ָאָּתה, ַהְינּו ֶׁשַאָּתה ִמְתַעֵּלם 

ִמֶּמִּני ִּכי ָׁשם ַאָּתה ְּבִרחּוק ָמקֹום ִמֶּמִּני.
בדרך  לח( �רק  ז,  )�בת  הלכות  בלקוטי  104. וכתב 
ִלְזּכֹות  ֶאְפָׁשר  ִאי  וז"ל:  לת�ובה,  לזכות  אפ�ר  זו 
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ַעל  ְּכֶׁשְּמַקְּבִלין  ֶזה,  ֶּדֶרְך  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ִלְתׁשּוָבה, 
ִיְתָּבַרְך  ְּבַהֵּׁשם  ַעְצמֹו  ְיַחֵּזק  ֶׁשִּיְהֶיה,  ֶׁשֵאיְך  ַעְצמֹו – 
ָּתִמיד, ִּבְבִחיַנת "ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנָּך", ָאז ַּדְיָקא ִיְזֶּכה 
ִלְתׁשּוָבה. ִּכי ַהְרֵּבה ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות ְצִריִכין ַלֲעבֹור ַעל 
ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד – ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ִּבְכָתב, ִּבְפָרט ִמי 
ָלחּוס  רֹוֶצה  ִאם  ֵּכן  ַעל  ֶׁשִּנְכַׁשל,  ְּכמֹו  ִנְכַׁשל  ֶׁשְּכָבר 
ַעל ַחָּייו ְלֵהִטיב ַאֲחִריתֹו – ָצִריְך ֵליֵלְך ַעל ָיָדיו ְוַרְגָליו 
ְלַקֵּבל ֶּדֶרְך ֶזה, ְּבִחיַנת ְּבִקיאּות ַּבֲהָלָכה ַהַּנ"ל, ְוָאז ִיְזֶּכה 

ְלַאְחִרית טֹוב ָלֶנַצח.
105. כמבואר ב�ער הפסוקים להאריז"ל )�יר ה�ירים 
ר"ת אלול.  ִל'י"  ְו'דֹוִדי  ְל'דֹוִדי  "ֲא'ִני  וז"ל:  ו'(,  סימן 

לרמוז, כי בחד� אלול, הקב"ה מתרצה עם י�ראל, 
ונע�ה דֹוד )-אוהב( להם, לקרבם בת�ובה, והוא קרוב 

לקוראיו בחד� זה, עכ"ל.
הזמן  כל  לע�ות  �צריך  כיון  יותר,  106. ובעומק 
'ת�ובה על ת�ובה', צריך תמיד אחרי �מגיע לאיזו 
מדרגה בכבוד ה' מכח הת�ובה, כביכול להפיל את 

עצמו �וב על ידי בזיונות וחרפות �מבזה ומחרף את 
עצמו או �מקבל בזיונות מאחרים, כדי להיות בבחינת 
'נפיק'. כי באמת, כדי �לא יפגום ב'עייל', לח�וב 
�כבר ה�יג כבוד ה' ב�למות, צריך לצאת ב�לום, 
היינו, לע�ות מיד 'ת�ובה על ת�ובה', ולחרף את 
עצמו, �הוא עדיין בבחינת "ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול", כי על פי 
הה�גה �ה�יג עתה את ה' ית', עדין לא ע�ה ת�ובה 
המתאימה למעלת כבודו ית'. וזו הבקיאות הגדולה, 
�צריך לדעת מתי לעלות ומתי לרדת, ולא להיכ�ל 

לא בעלייה ולא בירידה.
�לא  בכך  ה�בת  את  'תכבד  הכתוב:  107. פ�ט 
יבאר  ורבינו  תע�ה בה את דרכיך �בימות החול'. 

בפנימיות, �קאי על דרכי הת�ובה ברצוא ו�וב.
מהימנא  ברעיא  הזוהר  ב�ם  ב',  באות  108. כנ"ל 
פינחס )ח"ג דף רנה:(. וגם �ם מבואר, �אות כ' היא 
כתר, וכתר הוא בחינת �ם אהי"ה, �זהו ה�ם �ל 

בחינת הת�ובה.

   עֹוֶהת אֹור   

ְוֶזה הבקיאות ברצוא ושוב, הם הכוונות שיש לכוון בחודש אלול )כדלקמן(, ולכן נרמזו בפסוק )שיר ו, ג(: "ֲאִני 
ִחיַנת 'ַעֵיל' – נכנס, שאני נכנס  ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי" )'אני לה', וה' לי'(, ראשי תיבות אלול105. "ֲאִני ְלדֹוִדי" – ֶזה ּבְ
ִחיַנת 'ְוָנִפיק' – יוצא, שאני  בדרכי העבודה ועולה מדרגה לדרגה ומתקרב לדודי, "ְודֹוִדי ִלי" – ֶזה ּבְ

ַנת ֱאלּול  ּוָ יורד מדרגתי ואפילו אם נפלתי לאן שנפלתי, גם שם 'דודי לי' – ה' נמצא עימי106. ]ְוֶזה סֹוד ּכַ

שבשמות קס"א ס"ג )שהם מורים על העלייה והירידה(, כמו שיתבאר לקמן אות י'[. 

ְוֶזה הידיעה, שגם בעלייה הגדולה ביותר עדיין הקב"ה נסתר ונעלם ממנו, וכן בירידה הגדולה ביותר, גם שם 
בֹודֹו של הקב"ה. וכמו שנתבאר, שע"י תשובה משיג 'כבוד אלהי"ם', ונתבאר,  ר ּכְ ה' ית' נמצא עמו, זהו ִעּקַ

שישנן שתי דרכים בתשובה, דרך העלייה ודרך הירידה, וכשבקי בשתיהן, הוא משיג 'כבוד אלהי"ם' וכנ"ל. 

יג(,  נח,  )ישעיה  ָרֶכיָך"107  ּדְ ֵמֲעׂשֹות  ְדּתֹו  "ְוִכּבַ וכנ"ל:  בחינת תשובה  בענין שבת, שהיא  הכתוב  ְוֶזה 
ֵני  ׁש לֹו ֵאּלּו ַהּשְׁ ּיֵ ים )ומיעוט רבים שנים(, ַהְינּו 'ַעֵיל' – כניסה, ְו'ָנִפיק' – יציאה, ּוְכׁשֶ ָרֶכיָך" – ְלׁשֹון ַרּבִ "ּדְ
ׁשּוָבה ְוזֹוֶכה ִלְכבֹוד ה' – בחינת 'כבוד אלהי"ם', הבא  ַדְרֵכי ַהּתְ "ל, ֲאַזי הּוא הֹוֵלְך ּבְ ִקיאּות ַהּנַ ּבְ
ָרֶכיָך", כי מרבה כבוד ה' בעשותו את  ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ תּוב: "ְוִכּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ לאדם על ידי דרכי התשובה, ּכְ

בֹוד  י 'ֵלית ּכָ ֶתר', שהוא בחינת 'כבוד' ּכִ זֹּוֶכה ְל'ּכֶ שתי דרכי התשובה, וגם הוא נכלל בכבוד זה, ַהְינּו ׁשֶ

ף'108 – והאות כ' שבתחילת תיבת 'כבוד', רומזת על 'ספירת הכתר', שמהארת ה'כתר' זוכה ל'כבוד  לֹא ּכָ ּבְ

ים. ַהְינּו ַעִיל ְוָנִפיק,  ָרֶכיָך' ְלׁשֹון ַרּבִ ָרֶכיָך", 'ּדְ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ בֹודֹו, ְוֶזה )ְיַׁשְעָיה נח, יג( "ְוִכּבַ ר ּכְ ְוֶזה ִעּקַ
מֹו  ּכְ ה',  ִלְכבֹוד  ְוזֹוֶכה  ׁשּוָבה  ַהּתְ ַדְרֵכי  ּבְ הֹוֵלְך  ֲאַזי הּוא  "ל,  ַהּנַ ִקיאּות  ּבְ ֵני  ַהּשְׁ ֵאּלּו  לֹו  ׁש  ּיֵ ּוְכׁשֶ
ף', ְוָאז 'ְיִמין ה'  לֹא 'ּכָ בֹוד' ּבְ י ֵלית 'ּכָ זֹּוֶכה ְלֶכֶתר, ּכִ ָרֶכיָך" ַהְינּו ׁשֶ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ תּוב: "ְוִכּבַ ּכָ ׁשֶ

ׁשּוָבתֹו, ]ְוֶזה סֹוד ַּכָּוַנת ֱאלּול[: ל ּתְ ׁשּוָטה' ְלַקּבֵ ּפְ
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109. מסדר דברי רבינו נראה, �ימין ה' פ�וטה לקבל 
את ת�ובתו, כ�זוכה גם לכבוד אלהי"ם.

דידן  תורה  להמ�ך  ה�ייך  במרכבה,  110. הפסוק 
ַעל רֹאָׁשם  ֲאֶׁשר  ָלָרִקיַע  "ּוִמַּמַעל  )יחזקאל א, כו(  הוא: 
ְּכַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִּפיר ְּדמּות ִּכֵּסא ְוַעל ְּדמּות ַהִּכֵּסא ְּדמּות 
זוהר  בתקוני  וביאר  ִמְלָמְעָלה".  ָעָליו  ָאָדם  ְּכַמְרֵאה 
)בהקדמה סוף דף ו:(, וז"ל: צּוַרת ִּדּיֹוְקָנא ִדְכִליָלא ִמַּכָּמה 

ְנהֹוִרין )צורת המרכבה �כלולה מע�רה אורות(, ַחד "ּוִמַּמַעל 
ָלָרִקיַע ֲאֶׁשר ַעל רֹאָׁשם ְּכַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִּפיר ְּדמּות ִּכֵּסא", 
י' העליונה,  )זו אבן ספיר בדמות  ְּדִמְתַּכַסא  ַסִּפיר  ֶאֶבן  ָּדא 
�היא מתכסה ונעלמת(, ְוִאיהּו ְלֵעיָלא ְּכַגְווָנא ָדא )ומצויר 

�ם אות א' ללא הרגל התחתונה, היינו, י' העליונה �באות א' עם 

הקו הנטוי �הוא אות ו'(. )והפסוק �מות כד, י( "ְוַתַחת ַרְגָליו 

ְּכַמֲעֵׂשה ִלְבַנת ַהַּסִּפיר" – ְּכַגְווָנא ָדא )ומצויר �ם אות א' 
ללא הי' העליונה( ְוכָֹּלא א' )היינו, צירוף �ני חצאי א', עו�ים 

א'(  )הי' העליונה �ל אות  ָדא  ְנקּוָדה  א' אחת �לימה(.  אות 

הּוא ְּכגֹון חֵֹל''ם ְלֵעיָלא – ֶּכֶתר ֶעְליֹון, ְּדָרִכיב ַעל י''ה 
ְּדִאינּון )ספירות( ָחְכָמה ּוִביָנה ְּכֻחְׁשַּבן 'חֵֹלם' )�עולה 78 

כמנין ג' הויות, �הן רמוזות על ג' הספירות 'כתר חכמה ובינה', 

וזהו �יתבאר לקמן ]בסוף אות ה'[, �הנקודה העליונה היא בחינת 

�לו�ה טיפין, כי הכתר רוכב על �תי ספירות חכמה ובינה, ויחד 

הן ג' הויות �עולות 'חֵֹלם'(. "ְוַתַחת ַרְגָליו ְּכַמֲעֵׂשה ִלְבַנת 

ְוָדא  ִחיֵרק,  א'( –  אות  �ל  הקו  �תחת  הי'  )�היא  ַהַּסִּפיר" 
ַמְלכּות )�עליה נאמר י�עיה סו, א( "ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי", 
ִאיִהי ְּתחֹות ו''ה, ְּדִאיהּו ֶחְׁשּבֹון ִחֵר''ק )�עולה במספר 
ְסִליק א' יהו''ה יו''י. )פי' אות  ְוָהִכי  קטן 11 כמנין ו"ה(, 

א' מורכבת מאותיות י' ו' י' �עולות 26 כמנין הוי"ה. והנקודה 

העליונה היא מעל אותיות י"ה �ל �ם הוי"ה, והנקודה התחתונה 

היא מתחת אותיות ו"ה �ל �ם הוי"ה(.

111. כתב במי הנחל, וז"ל: גם כאן סמך עצמו על 
ַרְגָלי",  ֲהדֹם  ְוָהָאֶרץ  ִּכְסִאי  "ַהָּׁשַמִים  הפסוק  תחילת 
�מים הוא בחינת הבו�ה )בחינת א� ומים, �הם הגוונים 
נקודה  הוא  "ִּכְסִאי"  המתביי�(,  האדם  בפני  המתחלפים 

העליונה, "ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם" �הוא בחינת נקודה התחתונה.
בתקוני  112. רבינו הפך את הסדר מכפי �מבואר 
זוהר הנ"ל, כי �ם ביאר קודם את "ֶאֶבן ַסִּפיר" �היא 

   עֹוֶהת אֹור   

ל  ׁשּוָטה ְלַקּבֵ אלהי"ם' )כמבואר הכל לעיל באות ב'(. ְוָאז כשעושה את שתי דרכי התשובה הנ"ל109 ְיִמין ה' ּפְ

ַנת ֱאלּול שתתבאר לקמן, שעל ידי דרך העלייה מתקן שם קס"א עם נקודותיו,  ּוָ ׁשּוָבתֹו. ]ְוֶזה סֹוד ּכַ ּתְ
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 במרכבה110 ע"י שתי דרכי התשובה והבושה, כי 

בעבודה זו, הוא בונה אות א' רוחנית, וכן המרכבה, שהיא כסא הכבוד, היא בסוד אות א'. 

ּקּוִנים  ּתִ ּמּוָבא ּבְ ִחיַנת 'ִחיִריק', ּכַ ה ּבְ ִתיָקה ששותק לחרפות ולבזיונות ַנֲעׂשֶ ִמיָמה ְוַהּשְׁ ה. ְוַעל ְיֵדי ַהּדְ
א ִחיִריק', 'לבנת הספיר'  יר" – 'ּדָ ּפִ ה ִלְבַנת ַהּסַ ַמֲעׂשֵ )בהקדמה דף ז.( על הפסוק )שמות כד, י( "ְוַתַחת ַרְגָליו ּכְ

שתחת 'כסא הכבוד', היא בחינת 'חיריק', והיא בחינת ספירת ה'מלכות' ש"תחת רגליו", כי היא תחת הספירות 

ִחיַנת הכתוב )ישעיהו סו, א(: "השמים כסאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי"111 –  'נצח והוד', שהן בחינת רגלים. ְוֶזה ּבְ

ִמיָמה ושתיקה. כי על ידי 'הדום' – שדומם ושותק למחרפיו  ִחיַנת ּדְ 'הארץ היא משענת לרגלי', 'ֲהדֹם' ֶזה ּבְ

ְחּתֹוָנה  ה ַהּתַ ֻקּדָ ִחיַנת ַהּנְ ומבזיו - שזו דרך התשובה, זוכה לבחינת 'הדום רגלי', שהיא 'ספירת המלכות'. ְוֶזה ּבְ

מּוַנת 'א' – הרגל השמאלית התחתונה של האות א', שהיא בחינת 'חיריק' ובחינת 'ספירת המלכות'.  ל ּתְ ׁשֶ
ועל ידי זה שהבעל תשובה שותק כשמבזים אותו, הוא מתקן וזוכה לבחינה הנקראת 'חיריק'112.

ַרְגָליו  ּקּוִנים )ְּבַהְקָּדָמה ז.( "ְוַתַחת  ּתִ ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ִחיִריק,  ִחיַנת  ּבְ ה  ַנֲעׂשֶ ִתיָקה,  ְוַהּשְׁ ִמיָמה  ַהּדְ ְיֵדי  ְוַעל  ה 
ִחיַנת )ְיַׁשְעָיה סו, א( "ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי", 'ֲהדֹם' -  א ִחיִריק. ְוֶזה ּבְ יר" )ְׁשמֹות כד, ח( - ּדָ ּפִ ה ִלְבַנת ַהּסַ ַמֲעׂשֵ ּכְ
ַעל ָהָאֶל"ף -  ה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ מּוַנת א. ּוְנֻקּדָ ל ּתְ ְחּתֹוָנה ׁשֶ ה ַהּתַ ֻקּדָ ִחיַנת ַהּנְ ִמיָמה, ְוֶזה ּבְ ִחיַנת ּדְ ֶזה ּבְ
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בכתר, ואח"כ את "ִלְבַנת ַהַּסִּפיר" �במלכות. אולם, 
הוא  והסדר  העבודה,  סדר  את  ללמדנו  בא  רבינו 
תחילה לה�יג את החיריק, �היא ספירת המלכות, 

ע"י �דומם ו�ותק למבזיו, ואז עולה ללמעלה.
113. וכמו �יתבאר לקמן, �הנקודה העליונה נחלקת 
ל�לו�ה טיפין, והם בחינת ג' ספירות 'כתר, חכמה 
ובינה' )וכמבואר בדברי התיקונים �הועתקו לעיל(, ונמצא, 
ג'  והן  ג' ספירות  �היו"ד העליונה �באות א' היא 
מראות )מתוך ע�רה( �ראה יחזקאל )במע�ה מרכבה נאמר 

י' פעמים "מראה", כנגד ע�ר ספירות �באות א', �היא המרכבה(. 

כנגד  היא  א',  �באות  התחתונה  �הי'  נתבאר,  כן 
ספירת המלכות, בחינת נקודת חיריק. נמצא, �נ�ארו 

ו' ספירות, הנרמזות באות ו' �באות א', כדבסמוך.
114. כמבואר בגמ' בחגיגה )דף יב.(: מאי '�מים' וכו', 
במתניתא תנא 'א� ומים'. וכן הוא במדר� )ברא�ית 
רבה ד, ז( ובזוהר פר�ת תרומה )ח"ב דף קסד:(. ורומז על 

פרצוף 'זעיר אנפין', �י� בו �� ספירות המחולקות 
לבחינות חסדים וגבורות, �הם בחינת א� ומים.

   עֹוֶהת אֹור   

ֶתר' )הראשונה מעשר  ִחיַנת 'ּכֶ ַעל ָהָאֶלף – החלק הימני העליון של האות א', ֶזה ּבְ ה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ּוְנֻקּדָ
יר  ם ֶאֶבן ַסּפִ ר ַעל ֹראׁשָ ַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ ִחיַנת הכתוב במרכבת יחזקאל )יחזקאל א, כו(: "ּוִמּמַ ספירות(, ּבְ

ָאֶל"ף, ְדִמְתַקְרָיא )האות ו'(  ּבָ א"ו ׁשֶ ְסָיא ְלֵעיָלא ִמּוָ ִמְתּכַ א", וביאר התקוני זוהר )שם סוף דף ו:(: 'ּדְ ּסֵ מּות ּכִ ּדְ
ָרִקיַע' – זהו החלק הימני העליון של האלף, המתכסה על ידי הוא"ו שבאלף, היינו, הקו האמצעי של האל"ף, 
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, 

א"  ּסֵ ה העליונה הזאת ִהיא "ּכִ ֻקּדָ ישנה בחינת "אבן ספיר", שהיא ה'כתר', הנקודה העליונה של האל"ף. ְוַהּנְ

ְסָיא – שהיא מתכסית, כי היא בחינת 'כתר', שהיא הספירה שלמעלה מכל הספירות, שאין לנו  ִמְתּכַ משום ּדְ

ְחקֹור", ְוֶזה  ָך ַאל ּתַ ה ִמּמְ ְדֹרׁש, ּוַבְמֻכּסֶ ָך ַאל ּתִ ְפָלא ִמּמְ ּמֻ ָאְמרּו )חגיגה יג.(: "ּבַ מֹו ׁשֶ שום השגה בה, ּכְ

ֶתר' כנ"ל )אות ב'(, שהכבוד הוא בחינת 'כתר'.  ִחיַנת ּכֶ ָבר", 'ּבְ ר ּדָ בֹוד ֱאלִֹקים ַהְסּתֵ ִחיַנת )משלי כה, ב( "ּכְ ּבְ
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(113. ואלו 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'.

תֹוְך ָהָאֶלף, הּוא בחינת 'ָרִקיַע', כי הוא"ו רומזת לבחינת פרצוף 'זעיר אנפין', הכולל את  ּבְ  ְוַהָוא"ו ׁשֶ
ַמִים', ונקרא כך, כי הרקיע עשוי  ששת הספירות: 'חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד', ורקיע הוא 'ׁשָ

ה  ָניו ְלַכּמָ ה ּפָ ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ ה שמתבייש כששומע בזיונו115, ׁשֶ ִחיַנת ַהּבּוׁשָ מ'ֵאׁש' ּו'ַמִים'114, אש ומים הם ּבְ

א",  ּסֵ ּכִ מּות  ּדְ יר  ַסּפִ ֶאֶבן  ם  ֹראׁשָ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָלָרִקיַע  ַעל  "ּוִמּמַ )ְיֶחְזֵקאל א, כו(  ִחיַנת  ּבְ ֶתר,  ּכֶ ִחיַנת  ּבְ ֶזה 
ְסָיא,  ִמְתּכַ ּדְ א  ּסֵ ּכִ ִהיא  ה  ֻקּדָ ְוַהּנְ ַּבִּתּקּוִנים(,  )ָׁשם  ָרִקיַע'  ְדִמְתַקְרָיא  ָאֶל"ף,  ּבָ ׁשֶ א"ו  ִמּוָ ְלֵעיָלא  ְסָיא  ִמְתּכַ 'ּדְ
ִחיַנת )מ�לי כה, ב(  ּבְ ְוֶזה  ְחֹקר',  ּתַ ָך ַאל  ִמּמְ ה  ּוַבְמֻכּסֶ ְדרֹׁש,  ּתִ ָך ַאל  ִמּמְ ְפָלא  ּמֻ 'ּבַ ָאְמרּו )ַחִגיָגה יג.(  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ַמִים, ֵאׁש ּוַמִים,  תֹוְך ָהָאֶל"ף, הּוא ָרִקיַע, ׁשָ ּבְ ֶתר. ְוַהָוא"ו ׁשֶ ִחיַנת ּכֶ ָבר", ּבְ ר ּדָ בֹוד ֱאלִֹקים ַהְסּתֵ "ּכְ
ִחיַנת ָרִקיַע  ָוִנין )עיין חדו�י אגדות מהר�"א ברכות ו: ]בד"ה מאי כרום[(. ְוֶזה ּבְ ה ּגְ ָניו ְלַכּמָ ה ּפָ ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ ה ׁשֶ ִחיַנת ַהּבּוׁשָ ּבְ

ָוִנין.  ָלִלּיּות ַהּגְ ּכְ

  מְורוה ועיונים  
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בחינת  �היא  א',  �באות  התחתונה  י'  115. מאות 
"ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי", �דומם ו�ותק על בזיונו, עולה 
לאות ו' �באות א', �היא הבו�ה עצמה, �מחמתה 

מ�תנים פניו לכמה גוונים. 
האדם  על  ו:(,  )דף  בברכות  בגמ'  116. כמבואר 
ככרום  לבריות, �פניו מ�תנות  המתביי� כ�נצרך 
דימי אמר, עוף  רב  כי אתא  ומובא �ם: מאי כרום 
אחד י� בכרכי הים וכרום �מו, וכיון �חמה זורחת, 
דאמרי  אסי  ורבי  אמי  רבי  גוונין,  לכמה  מתהפך 
תרוייהו, כאילו נדון ב�ני דינים א� ומים, ע"כ. ולפי 
הנ"ל �תי הדר�ות הן ענין אחד, כי כמה גוונים הם 

בחינת 'א� ומים'.
על  עא:(,  דף  )ח"א  נח  פר�ת  בזוהר  117. כמבואר 
הפסוק הנ"ל דמע�ה מרכבה "ּוִמַּמַעל ָלָרִקיַע", וז"ל: 
'ְוַהאי ָרִקיַע ְּדִאְתַרַּבע )בחינת ארבע חיות המרכבה( ֻּכְלהּו 
ֶׁשִהְתַרַּבע,  ַהֶּזה  ְוָהָרִקיַע  ֵּביּה'. ]תרגום:  ְּכִליָלן  ְּגָווִנין 

ָּכל ַהְּגָוִנים ְּכלּוִלים ּבֹו[.
118. כתב בחיי מוהר"ן )אות ב', והוא מהפרפראות לחכמה 
אות י"ג(, וז"ל: ְוָאז ִהְזִּכיר ְּבַהְתָחַלת ַהּתֹוָרה ְּבָסמּוְך ֶאת 

ַהָּפסּוק )ְיֶחְזֵקאל א, כו( "ְוַעל ַהִּכֵּסא ְּדמּות ְּכַמְרֵאה ָאָדם 
ָעָליו ִמְלָמְעָלה". )ְוַאַחר ָּכְך ִּבְכַתב ָידֹו ַהָּקדֹוׁש ֹלא ִנְזַּכר ָּפסּוק 
ִּבְׁשֵּתי  ָאַחז  ְוָאז  ַעֵּין ָׁשם(.  ַּבֵּסֶפר  ַּכְמבָֹאר  ֶזה, ַעד ָסמּוְך ַּבּסֹוף, 

ָיָדיו ִּבְׁשֵּתי ְידֹות ַהִּכֵּסא ֶׁשָּיַׁשב ָעָליו, ְוָהָיה ִמְתנֹוֵעַע ִעם 
ָעצּום  ֶנֶפׁש  ּוִבְמִסיַרת  ּוְבִיְרָאה  ְּבֵאיָמה  ְוָאַמר  ַהִּכֵּסא, 
ְמאֹד ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון: ְּכֶׁשּיֹוְׁשִבין ַעל ַהִּכֵּסא ָאז הּוא ָאָדם, 

ְוַהְּדָבִרים ְסתּוִמים ְמאֹד, עכ"ל. וכתב על זה בפרפראות 
לחכמה )�ם אות ט"ו(, וז"ל: כמה י� ל�מוע ולהבין 
ורמה מעלת הצדיק  זה, היינו, כמה גדולה  מסיפור 
הקדו� וכו', עד �י�יבתו על הכסא )להאיר בתלמידיו 
הקדו�ים ולגלות להם נפלאות מתורתו הקדו�ה וללמדם דרך ה' 

וכו'(, הוא בחינת "ְוַעל ַהִּכֵּסא ְּדמּות ְּכַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו 

ִמְלָמְעָלה".
לזוהר  ציין  ט"ו(,  )אות  לחכמה  119. בפרפראות 
פר�ת תזריע )ח"ג דף מח.(, וז"ל: ָאַזל ְלַגֵּבי ְּדִרִּבי ַאָּבא, 
ַאְׁשָּכֵחיּה ְּדֲהָוה ָּדִריׁש ְוָאַמר, ֵאיָמַתי ִאְתְקֵרי ְׁשֵלימּוָתא 
ִּדְלֵעיָּלא, ַּכד ָיִתיב קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְּבכּוְרְסָּייא. ְוַעד 
ְּדָלא ָיִתיב ְּבכּוְרְסָּייא, ָלא ִאְׁשְּתַכח ְׁשֵלימּוָתא. ִּדְכִּתיב 
"ְוַעל ְּדמּות ַהִּכֵּסא ְּדמּות ְּכַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה", 
ַמְׁשַמע ִּדְכִּתיב 'ָאָדם', ְּדהּוא ְּכָלָלא, ּוְׁשֵלימּוָתא ְּדכָֹּלא. 
]תרגום: ָהַלְך ֵאֶצל ַרִּבי ַאָּבא, ָמָצא אֹותֹו ֶׁשָהָיה דֹוֵרׁש 
ְּכֶׁשּיֹוֵׁשב  ַמְעָלה?  ֶׁשל  ְׁשֵלמּות  ִנְקֵראת  ָמַתי  ְואֹוֵמר: 
ִנְמֵצאת  ֹלא  ַּבִּכֵּסא,  יֹוֵׁשב  ֶׁשֹּלא  ְוַעד  ַּבִּכֵּסא,  ַהָּקָּב"ה 
ְׁשֵלמּות, ֶׁשָּכתּוב "ְוַעל ְּדמּות ַהִּכֵּסא ְּדמּות ְּכַמְרֵאה ָאָדם 
ָעָליו ִמְלָמְעָלה", ַמְׁשָמע ֶׁשָּכתּוב 'ָאָדם', ֶׁשהּוא ַהְּכָלל 

ּוְׁשֵלמּות ַהּכֹל[.
120. וז"ל: ְוַעל ְּדמּות ַהִּכֵּסא ְּדמּות ְּכַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו 
ֵּתַׁשע  ְּכִליל  ָה"א  ּוֵא"ַו  ִה"ֻא  ֶיוֹ"ְד  ִאיהּו  ָדא  ִמְלָמְעָלה 
ְנקּוִדין, ַוֲעִׂשיָרָאה ְׁשִכיְנָּתא )�היא האות האחרונה �ב�ם 
זה, �אין בו ניקוד( ְּכִליָלא ִמֻּכְּלהּו, ְוכָֹּלא א', ְּדֵלית ָאָדם 

ְּבָלא א'.

   עֹוֶהת אֹור   

ָוִנין117, כי הוא עשוי מאש  ָלִלּיּות ַהּגְ ִחיַנת 'ָרִקיַע', ּכְ ָוִנין116 כמו אש ומים שהם גוונים שונים, ְוֶזה ּבְ ּגְ
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'.

תּוב )יחזקאל א, כו(: "ְועל  ּכָ מֹו ׁשֶ א, ּכְ ּסֵ ֶבת ַעל ַהּכִ ה118 ַעל ְיֵדי ֶזה שזוכה לבחינת א', בחינת ָאָדם ָלׁשֶ ְוַנֲעׂשֶ
י מבואר בתקוני זוהר שם )בהקדמה דף ז.(120: 'ֵלית –  ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה"119, ּכִ דמות הכסא ְדמּות ּכְ

לֹא ָאֶל"ף', דהיינו, שבחינת 'אדם' אינה נשלמת ללא האות א'. וביאור הענין הוא, ש'אדם היושב  אין ָאָדם ּבְ

על הכסא' הוא 'אדם דאצילות', היושב על הכסא, שהוא 'עולם הבריאה' ו'אדם' הוא שם מ"ה )הוי"ה במילוי 

ָעָליו  ָאָדם  ַמְרֵאה  ּכְ "ּוְדמּות  ְּבְיֶחְזֵקאל(  תּוב )ָׁשם  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ א,  ּסֵ ַהּכִ ַעל  ֶבת  ָלׁשֶ ָאָדם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ה  ְוַנֲעׂשֶ
ּדֹם  ְיֵדי  ַעל  ַהְינּו  ם.  ּדָ ָאֶל"ף  'ָאָדם',  ְוֶזה אֹוִתּיֹות  )תיקונים ז.(.  ָאֶל"ף'  לֹא  ּבְ ָאָדם  ֵלית  י  'ּכִ ִמְלָמְעָלה", 

  מְורוה ועיונים  
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)�בת  זה בקיצור בלקוטי הלכות  121. כמבואר כל 
ז, כז(, וז"ל: ְּכֶׁשַּנֲעָׂשה ְּבִחיַנת ָאָדם ָלֶׁשֶבת ַעל ַהִּכֵּסא – 

ֶזה ִעַּקר ְּבִחיַנת ְׁשֵלמּות ַהֵּׁשם ֲהָוָי"ה ָּברּוְך הּוא, ֶׁשהּוא 
ֲהָוָיה ְּבַאְלִפין ֶׁשעֹוֶלה 'ָמה' ְּבִגיַמְטִרָּיא 'ָאָדם', ֶׁשִּנְׁשַלם 
ְּכֶׁשַּמְכִניִעין ַהָּדם ֶׁשּיֹוֵנק ְּכֶׁשִּנְסַּתֵלק ַחס ְוָׁשלֹום, ָהָאֶלף 
ֶׁשְּבֶאְמַצע ַהָּואו ֶׁשל ֵׁשם 'ָמה', ֶׁשָאז עֹוֶלה 'ָּדם', ְּבִחיַנת 
'ֲאחֹוֵרי ְּפֵני ֶאְהֶי"ה' ֶׁשעֹוֶלה 'ָּדם', ַּכּמּוָבן ָּכל ֶזה ְּבִכְתֵבי 
ָהֲאִר"י ַז"ל ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ַעל ִּפי ַּדְרּכֹו ַהּקֶֹדׁש )ֵעץ ַחִּיים 

ַׁשַער לב ֶּפֶרק ז, ַׁשַער לט ְּדרּוׁש ה, ְועֹוד(.

וז"ל:  ג'(,  )אות  לחכמה  בפרפראות  122. כמבואר 
רוצה לומר, כי י�ראל נקראו 'אדם', וקוד�א בריך 
י�ראל  וכד  לקמן.  כמבואר  חד  כולא  וי�ראל  הוא 
א�תלימו בעובדייהו, כביכול �מא קדי�א א�תלים, 
כמבואר בזוהר )ויקרא ד:, כא�ר י�ראל נ�למים במע�יהם, 

בכמה  מבואר  וכן  נ�לם(.  הקב"ה  �ל  �מו  גם  כביכול 

מקומות בדברי רז"ל, כי כל התיקונים �למעלה כפי 
תיקון מע�ה האדם הי�ראלי, ועל כן כ�י�ראל זוכין 
זה  ידי  זה, �על  לכל התיקונים המבוארים במאמר 
נע�ה תמונת א' ואז הם בבחינת 'אדם', אז גם למעלה 
�מגיעים  עד  הנ"ל,  הבחינות  כל  נ�למין  כביכול 
התיקונים למעלה למעלה כביכול, עד הכסא, ואדם 

היו�ב על הכסא. 
123. כתב בלקוטי הלכות )תפילת המנחה ז, נב(, וז"ל: 
ְוֶזה ְּבִחיַנת ַמֲעַלת ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשַּמַּגַעת ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד 
)זַֹהר  ְסִתיָמָאה  ְּדַעִּתיָקא  אֹוַרְיָתא  ֶׁשִהיא  פו.(,  )יֹוָמא 

ְּבַהֲעֹלְתָך קנב.(. ִּכי ַּדְיָקא ֵמֲחַמת ֶׁשָּיַרד ִלְמקֹומֹות ְנמּוִכים 

ַלֲעלֹות  ַהַּצִּדיק  ְּבכַֹח  ְוִהְתַּגֵּבר  ָּכֵאֶּלה,  ְוכּו'  ּוְמֻגָּׁשִמים 
ְלַקֵּבל  ִנְפָלִאים  ֵּכִלים  ַנֲעִׂשין  ַּדְיָקא  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִמָּׁשם, 

   עֹוֶהת אֹור   

אלפי"ן, כזה: יו"ד ה"א וא"ו ה"א(. והנה, קודם שנתקן אות א' הנ"ל בעבודת התשובה )לשמוע בזיונו ולדמום, בושה, קבלת כבוד 

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 

אלפי"ן( שעולה 'אדם', נעשה רק על ידי תיקון ה'כסא' שהוא אות א' וכנ"ל121. ְוֶזה אֹוִתּיֹות 'ָאָדם', ָאֶל"ף 

ה ָאֶל"ף, ומתחברים  ּדֹם, ַהְינּו ַעל ְיֵדי "ּדֹם ַלה'", ששותק על בזיונו, ומתבייש וזוכה לכבוד אלהי"ם, ַנֲעׂשֶ
י כבר  א, כי על ידי מעשינו המתוקנים, נתקן גם למעלה122. ּכִ ּסֵ ֶבת ַעל ַהּכִ ה ָאָדם ָלׁשֶ ה'דם' וה'א', ְוַנֲעׂשֶ

ָוִנין, ַהְינּו  ָלִלּיּות ַהּגְ תֹוְך ָהָאֶלף הּוא בחינת 'ָרִקיַע', ּכְ ּבְ א"ו ׁשֶ נתקן הכסא שהוא אות א', באופן זה: ַהּוָ

תּוב: "ְוָהָאֶרץ ֲהֹדם ַרְגָלי",  ּכָ מֹו ׁשֶ ִמיָמה, ּכְ ִתיָקה ְוַהּדְ ְחּתֹוָנה ִהיא ַהּשְׁ ה ַהּתַ ֻקּדָ "ל. ְוַהּנְ ּנַ ה, ּכַ ַהּבּוׁשָ
ִחיַנת: "ְוַתַחת ַרְגָליו כמעשה לבנת הספיר", ש'לבנת הספיר' היא בחינת הנקודה  ִחיַנת 'ִחיִריק', ּבְ ְוֶזה ּבְ
ְסָיא – שהיא מתכסית ונעלמת,  ִמְתּכַ א' משום ּדְ ּסֵ ה ָהֶעְליֹוָנה הּוא מכונה 'ּכִ ֻקּדָ התחתונה של האל"ף, ְוַהּנְ

ר  בֹוד ֱאלִֹקים ַהְסּתֵ ִחיַנת: "ּכְ ׁשּוָבה, ותשובה היא בחינת 'כתר', שהוא בחינת 'כבוד', ּבְ ִחיַנת ּתְ והיא ּבְ

ַעל  ִחיַנת: "ּוִמּמַ ְחֹקר" – שאין לנו שום השגה בבחינה זו, והיא ּבְ ָך ַאל ּתַ ה ִמּמְ ֻכּסֶ ּמְ ִחיַנת: "ּבַ ָבר", ּבְ ּדָ
א ְוכּו'", כי 'אבן ספיר' רומז לנקודה העליונה של  ּסֵ מּות ּכִ ָלָרִקיַע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר ּדְ
ֶבת  ה 'ָאָדם ָלׁשֶ הא', שהיא ממעל לוא"ו שהיא בחינת רקיע, ְועל ידי זה, שנשלמת בחינת האל"ף ַנֲעׂשֶ

ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה"123. ִחיַנת המשך הפסוק הנ"ל: "ועל דמות הכסא דמות "ּכְ א', ּבְ ּסֵ ַעל ַהּכִ

ָהָאֶל"ף  תֹוְך  ּבְ ׁשֶ א"ו  ַהּוָ י  ּכִ א )עיין זוהר תזריע ח"ג דף מח.(.  ּסֵ ַהּכִ ַעל  ֶבת  ָלׁשֶ ָאָדם  ה  ְוַנֲעׂשֶ ָאֶל"ף,  ה  ַנֲעׂשֶ ַלה', 
מֹו  ִמיָמה, ּכְ ִתיָקה ְוַהּדְ ְחּתֹוָנה, ִהיא ַהּשְׁ ה ַהּתַ ֻקּדָ "ל. ְוַהּנְ ּנַ ה, ּכַ ָוִנין, ַהְינּו ַהּבּוׁשָ ָלִלּיּות ַהּגְ הּוא ָרִקיַע ּכְ
ה ָהֶעְליֹוָנה, הּוא  ֻקּדָ ִחיַנת "ְוַתַחת ַרְגָליו". ְוַהּנְ ִחיַנת ִחיִריק, ּבְ תּוב "ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי", ְוֶזה ּבְ ּכָ ׁשֶ
ָך  ִמּמְ ה  ֻכּסֶ ּמְ "ּבַ ִחיַנת  ּבְ ָבר",  ּדָ ר  ַהְסּתֵ ֱאלִֹקים  בֹוד  "ּכְ ִחיַנת  ּבְ ׁשּוָבה,  ּתְ ִחיַנת  ּבְ ְסָיא,  ִמְתּכַ ּדְ א  ּסֵ ּכִ
ִחיַנת  ּבְ א,  ּסֵ ַהּכִ ַעל  ֶבת  ָלׁשֶ ָאָדם  ה  ְוַנֲעׂשֶ ְוכּו'.  א"  ּסֵ ּכִ מּות  ּדְ ָלָרִקיַע  ַעל  "ּוִמּמַ ִחיַנת  ּבְ ְחֹקר",  ּתַ ַאל 

ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה". "ּכְ

  מְורוה ועיונים  
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ָהאֹור ַהִּנְפָלא, ַמה ֶּׁשֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ְיכֹוִלים ְלַקֵּבל 
ַמה  ָּכל  ִּכי  ָּכֵאּלּו.  ֵּכִלים  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ֵמֲחַמת  ָּכֶזה,  אֹור 
ֵּכִלים  ִנְתַּתְּקִנין  ִמָּׁשם  ַלֲעלֹות  ְּכֶׁשּזֹוִכין  יֹוֵתר,  ֶּׁשּיֹוְרִדין 
ִנְפָלִאים יֹוֵתר ְלַקֵּבל אֹור ָחָדׁש ִנְפָלא ְונֹוָרא יֹוֵתר. ְוַהּכֹל 
ְּבכַֹח ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ַּגם 
ֵּכן, ִּכי ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ַהּנֹוָרִאים ֵהם ָּתִמיד ִּבְבִחיַנת 
ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָטֲעמּו ׁשּום ַטַעם ֵחְטא 
ַחס ְוָׁשלֹום ֵמעֹוָלם, ִּכי ֵהם עֹוִׂשים ְּתׁשּוָבה ְּבָכל ַּפַעם 
ַעל ַהָּׂשָגָתם ָהִראׁשֹוָנה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבַהּתֹוָרה 'ְקָרא ֶאת 
ְיהֹוֻׁשַע' )לעיל אות ג'(. ְוַגם ַעל  ִּפי רֹב ֵהם יֹוְרִדים ְּבַכָּוָנה 
ִלְמקֹומֹות ְנמּוִכים ְמאֹד ְמאֹד ִּבְׁשִביל ְלַהֲעלֹות ַהְּנָפׁשֹות 
ֶּׁשָאַמר  ַמה  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ִּבְתׁשּוָבה,  ְלַהֲחִזיָרם  ִמָּׁשם 
ַאְדמֹו"ר ַז"ל )ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן קנ"ד(: 'ַוֲאִני ָיַדי ְמֻלְכָלכֹות 
ֵאּלּו  ּוְבכַֹח  ד.(.  )ְּבָרכֹות  ְוכּו'  ְלַטֵהר'  ִּבְׁשִביל  ְוכּו'  ְּבָדם 
ֶׁשַּיֲעֶלה   – ָּבם  ֶׁשּיֹאַחז  ִמי  ְלָכל  ִּתְקָוה  ֵיׁש  ַהַּצִּדיִקים 
ַהַּצִּדיִקים  ֵאּלּו  ִּכי  ְוכּו',  ְּגדֹוָלה  ַלֲעִלָּיה  ְיִריָדתֹו  ֵמעֶֹמק 
ַהְּגדֹוִלים ֵהם ִעַּקר ַהַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה, ִּכי ַרק ֵהם ִנְקָרִאים 
ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה, ִּכי ֵהם ַהְּבָעִלים ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה. ְוָכל ִמי 
ְלַקֵּבל  ָצִריְך  ִּבְתׁשּוָבה –  ָלׁשּוב  ְורֹוֶצה  ַחָּייו  ַעל   ֶׁשָחס 

ֵמֶהם.
124. כתב במי הנחל, וז"ל: היינו �על ידי �י�ראל 
ילכו בדרך התורה הזאת, יזכו �יתמלא פגימת הלבנה, 
ויקוים )י�עיה ל, כו( "ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה".

הגרי"מ  ב�ם  עט(  )עמ'  חכמה  במקור  125. כתב 
�עכטר, �הגם �בעלמא �מ� )החמה( היא בספירת 
זעיר  דפרצוף  ל'כתר'  הכוונה  כאן  מ"מ  התפארת, 
�מ�,  בחינת  הוא  בכללותו  אנפין  וזעיר  אנפין, 

ועיקר הה�פעה בכל פרצוף, הוא הכתר �בו, ולכן 
כאן מרמז �ה�מ� היא 'כתר'.

126. כן מתבאר בדברי התקוני זוהר )תיקון ה' דף יט:(, 
וז"ל: ְוַהאי ִאיהּו ַמֲחלֹוֶקת ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ְּדִאיהּו 
סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּיים, ּוְלַאָעָלא ְׁשָלם ְוִיחּוָדא ְּבַתְרַוְייהּו וכו', 
ְּבִגין ְּדַמִים ַּתָּתִאין ִאינּון ּבֹוִכין ְוָאְמִרין ֲאַנן ַּבְעָיין ְלֶמֱהֵוי 
ֳקָדם ַמְלָּכא ִעַּלת ָהִעּלֹות, ּוָבָען ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא. ָרִקיַע 
י'  ָׁשִוין,  לֹון  ַׁשִּוי  ָהִעּלֹות  ְּדִעַּלת  ַעד  ֵּביַנְייהּו,  ַאְפִריׁש 
ִמִּסְטָרא ָדא, ְוי' ִמִּסְטָרא ָדא, ו' ְּבֶאְמָצִעיָתא, ְּכַגְווָנא ָדא 
יו''י ְּדִאיִהי א, ְוִאֵּלין ֻּכְּלהּו ְקֵרִבין ְלִעַּלת ָהִעּלֹות, ְוָרָזא 
ְדִמָּלה )ברא�ית א, טז( "ַוַּיַעׂש ֱאֹלִהי''ם ֶאת ְׁשֵני ַהְּמאֹורֹות 
ַהְּגדֹוִלים", ְוִאינּון ָׁשִוין )עתה ע"י היחוד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב 
)י�עיה ל, כו( "ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה". ]תרגום: 

ְוזֹוִהי ַמֲחֹלֶקת ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשִהיא סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים 
ֶׁשַהַּמִים  ִמּׁשּום  וכו',  ִּבְׁשֵניֶהם  ְוִיחּוד  ָׁשלֹום  ּוְלַהְכִניס 
ִלְפֵני  ִלְהיֹות  רֹוִצים  ָאנּו  ְואֹוְמִרים,  ּבֹוִכים  ַהַּתְחּתֹוִנים 
ָהָרִקיַע  ְלַמְעָלה.  ַלֲעלֹות  ְורֹוִצים  ָהִעּלֹות,  ִעַּלת  ַהֶּמֶלְך 
ַמְפִריד ֵּביֵניֶהם, ַעד ֶׁשִעַּלת ָהִעּלֹות ָׂשם אֹוָתם ָׁשִוים, י' 
ִמַּצד ֶזה, ְוי' ִמַּצד ֶזה, ו' ָּבֶאְמַצע, ְּכמֹו ֶזה: יו''י, ֶׁשִהיא 
א. ְוָכל ֵאּלּו ְקרֹוִבים ְלִעַּלת ָהִעּלֹות, ְוסֹוד ַהָּדָבר "ַוַּיַעׂש 
ֱאֹלִהי''ם ֶאת ְׁשֵני ַהְּמאֹורֹות ַהְּגדֹוִלים", ְוֵהם ָׁשִוים. ֶזהּו 
ֶׁשָּכתּוב "ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה"[. )במי הנחל 

ציין לדברי התקוני זוהר הללו(.

127. כמובא בזוהר ויחי )ח"א דף רלח.(, וז"ל: ָּדא הּוא 
ִסיֲהָרא ַקִּדיָׁשא ְלֵעיָלא, ְּדֵלית ָלּה ְנהֹוָרא ֶאָּלא ִמִּׁשְמָׁשא. 
]תרגום: זֹוִהי ַהְּלָבָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְלַמְעָלה, ֶׁשֵאין ָלּה אֹור 

ֶאָּלא ִמן ַהֶּׁשֶמׁש[.
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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.

ְוָאז כשנעשה תיקון אות א' הנ"ל ע"י עבודת התשובה, ששמע בזיונו והתבייש וזכה לכבוד אלהי"ם, אזי 
ה ִלְלָבָנה124, כי 'חמה' היא משפיעה, בחינת 'ספירת הכתר'125, בחינת י' עליונה  ין ַחּמָ ה ִיחּוד ּבֵ ַנֲעׂשֶ
של א', ו'לבנה' היא מקבלת, בחינת 'ספירת המלכות', י' התחתונה של א'. וע"י אות ו' שבאות א' נעשה 

ה  ין ֹמׁשֶ ה ִיחּוד ּבֵ ָבָנה127, ְוַנֲעׂשֶ ֶמׁש ֵמִאיר ַלּלְ ֶ ַהּשׁ יחוד ביניהם126 )וממפרידה הופכת היא להיות מחברת(, היינו, ׁשֶ

ה, פני יהושע כפני לבנה', כי כשמתייחדות  ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ֵני ֹמׁשֶ י מבואר בגמרא )ב"ב עה.( 'ּפְ ַע, ּכִ ִויהֹוׁשֻ

י  ּכִ ַע,  ִויהֹוׁשֻ ה  ין מֹׁשֶ ּבֵ ִיחּוד  ה  ְוַנֲעׂשֶ ָבָנה,  ַלּלְ ֶמׁש ֵמִאיר  ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ִלְלָבָנה,  ה  ַחּמָ ין  ּבֵ ִיחּוד  ה  ַנֲעׂשֶ ְוָאז 
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ִחיַנת מֹׁשֶ א, ּבְ ּסֵ ִחיַנת ּכִ ה ָהֶעְליֹוָנה, ּבְ ֻקּדָ ה' )ָּבָבא ַּבְתָרא עה.(, ְוָדא ּנְ ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ֵני מֹׁשֶ 'ּפְ
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יג(,  ה,  �לוחין  ח"א  )חו"מ  הלכות  בלקוטי  128. כתב 
ה  מֶ�ׁש ְּבִחיַנת  הּוא  ְוַתְלִמידֹו,  ֲאִמִּתי  ַצִּדיק  ָּכל  וז"ל: 
דֹוׁש, עכ"ל. )וכן הוא  ַמְעִּתי ִמִּפיו ַהָקּ ר ָ�ׁש ֲאֶ�ׁש ִויהֹוֻׁשַע, ַכּ
ז, טל;  ובהלכות �בת  י"א;  ה',  �ם באו"ח ח"ב ברכת הפירות 

ובאבן העזר הלכות  אי�ות ד, יט(. וכתב על זה בפרפראות 

וז"ל: מה �אמר להר"ר נתן ז"ל  )אות ט"ו(,  לחכמה 
�בכל מקום �מתוועדים יחד רבי ותלמיד הוא בחינת 
מ�ה ויהו�ע ואוהל מועד, לדעתינו העניה י� בזה 
דברים גבוהים ורמים, כי רמז בזה סוד ההתק�רות 
בינו ובין תלמידו הקדו� הר"ר נתן ז"ל, כי מאמר זה 
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הספירות העליונות כתר ומלכות, שהן בחינת חמה ולבנה, זהו היחוד בין משה, בחינת הרב, הנותן ומשפיע, 

ה ָהֶעְליֹוָנה של האל"ף,  ֻקּדָ ליהושע שהוא בבחינת התלמיד והמקבל. ְו'פני משה כפני חמה' ָדא – זה ּנְ

תּוב )תהלים פט,  ּכָ מֹו ׁשֶ ה' פני חמה )שמש(, ּכְ ִחיַנת 'ֹמׁשֶ א', והוא ּבְ ּסֵ ִחיַנת 'כתר' שהוא בחינת 'ּכִ שהיא ּבְ

ַעל ָלָרִקיַע אשר על ראשם  ִחיַנת: "ּוִמּמַ י", הרי, ש'כסא' הוא בחינת 'שמש', ּבְ ֶמׁש ֶנְגּדִ ֶ ּשׁ לז(: "ְוִכְסאֹו ּכַ
א", הרי, ש'אבן ספיר', בחינת י' עליונה שבאות א', הרומז על ה'כתר' הוא בחינת  ּסֵ מּות ּכִ אבן ספיר ּדְ

ְחּתֹוָנה האות י' התחתונה של האל"ף, שהיא 'ספירת  ה ַהּתַ ֻקּדָ 'כסא', והוא בחינת 'משה', בחינת 'שמש'. ְוַהּנְ

ִחיַנת 'ְלָבָנה', כי 'פני יהושע כפני לבנה', ולכן, 'יהושע' הוא בחינת  ַע', ּבְ המלכות' ִהיא בחינת 'ְיהֹוׁשֻ

א 'ְלָבָנה', 'לבנת' לשון 'לבנה' – ירח, היינו,  ה ִלְבַנת" – ּדָ ַמֲעׂשֵ ִחיַנת: "ְוַתַחת ַרְגָליו ּכְ 'לבנה', וזהו ּבְ

'לבנת הספיר' הרומזת על 'ספירת המלכות', בחינת 'חיריק', היא בחינת 'לבנה', והיא הנקודה התחתונה, 

היינו, י' תחתונה של אות א'128. ולמעשה, עיקר ההתגלות לנו, היא מהנקודה התחתונה, בחינת יהושע, 

בחינת התלמיד, שמוריד לנו את האור בצמצום129.

ִחיַנת ָהֹאֶהל העושה את היחוד בין משה ליהושע  תֹוְך ָהָאֶלף, שהּוא בחינת ָהָרִקיַע, הּוא ּבְ ּבְ א"ו ׁשֶ ְוַהּוָ
ן נּון לֹא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהל"130,  ַע ּבִ תּוב )שמות לג, יא(: "ִויהֹוׁשֻ ּכָ מֹו ׁשֶ )בין י' עליונה לי' תחתונה שבאות א'(, ּכְ

'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' 

ֹאֶהל  ֵחם ּכָ ְמּתָ תּוב )ישעיה מ, כב(: "הנוטה כדוק שמים, ַוּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ תחתונה, ְו'ֹאֶהל' הּוא בחינת 'ָרִקיַע', ּכְ

ִריָעה"132,  ּיְ ַמִים ּכַ ֶבת"131 – הרי, שהשמים – רקיע הם בחינת 'אהל', ּוְכִתיב )תהלים קד, ב(: "נֹוֶטה ׁשָ ָלׁשָ
ְויריעה ֶזה בחינת 'אוהל', דכתיב )שמות כו, יג(: "ְיִריעֹות ָהֹאֶהל", כי האהל עשוי מיריעות, ואם כן, השמים 
שהם בחינת יריעה, הם בחינת 'אהל', והם שמייחדים בין החמה ללבנה, והם בחינת משה ויהושע, נקודה 

עליונה ונקודה תחתונה של האות א'.

ה ָהֶעְליֹוָנה של האות א' הנקראת 'כסא' מלשון 'כיסוי', כי היא נסתרת ונעלמת,  א ָהֶעְליֹון133, ַהְינּו ְנֻקּדָ ְוִכּסֵ
ין, פי', באות י' ישנם ג' חלקים134: קוצו של י' )כתר(, האות י' בעצמה )חכמה(, העוקץ התחתון  לֹׁש ִטּפִ ֶנְחֶלֶקת ְלׁשָ
י היא בחינת 'כתר', שהוא  של הי' )בינה(135, כי בכתר נכללים כל שלוש הראשונות: 'כתר, חכמה, בינה'136, ּכִ

ְחּתֹוָנה ִהיא  ַהּתַ ה  ֻקּדָ ְוַהּנְ א".  ּסֵ ּכִ מּות  ּדְ ָלָרִקיַע  ַעל  "ּוִמּמַ ִחיַנת  ּבְ י",  ֶנְגּדִ ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּכַ "ְוִכְסאֹו  )ְּתִהִּלים פט, לז( 

ָהָאֶלף  תֹוְך  ּבְ ׁשֶ א"ו  ְוַהּוָ ְלָבָנה.  א  ּדָ ִלְבַנת",  ה  ַמֲעׂשֵ ּכְ ַרְגָליו  ִחיַנת "ְוַתַחת  ּבְ ְלָבָנה,  ִחיַנת  ּבְ ַע,  ְיהֹוׁשֻ
ן נּון לֹא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהל".  ַע ּבִ תּוב )ְׁשמֹות לג, יא( "ִויהֹוׁשֻ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ָהֹאֶהל, ּכְ הּוא ָהָרִקיַע, הּוא ּבְ
ַמִים  ֶבת", ּוְכִתיב )ְּתִהִּלים קד, ב( "נֹוֶטה ׁשָ ֹאֶהל ָלׁשָ ֵחם ּכָ ְמּתָ תּוב )ְיַׁשְעָיה מ, כב( "ַוּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְו'ֹאֶהל' הּוא ָרִקיַע, ּכְ

ִריָעה", ְוֶזה )ְׁשמֹות כו, יג( "ְיִריעֹות ָהֹאֶהל".  ּיְ ּכַ

ָנִאים,  לֹׁש ּתְ ׁשָ ׁשּוָבה ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ י ּתְ ין. ּכִ לֹׁש ִטּפִ ה ָהֶעְליֹוָנה ֶנְחֶלֶקת ְלׁשָ א ָהֶעְליֹון, ַהְינּו ְנֻקּדָ ְוִכּסֵ
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נאמר סמוך מאוד להתקרבותו אליו ז"ל )ב�בת ת�ובה 
תקס"ג, ור' נתן התקרב בסוף אלול תקס"ב( ומי �בקי קצת 

אותו  והכיר  ז"ל,  נתן  הר"ר  �ל  הקדו�ים  בספריו 
קצת  ובקי  הקדו�ים  ו�יחותיו  דבריו  ו�מע  בחייו 
בעניניו וסיבותיו א�ר עברו עליו, יבין בלבו ויראה 
בעיני �כלו ממ�, כי היה מבחינה זו )�ל יהו�ע נקודה 
התחתונה(, כי רוב דבריו המה מהתחזקות בעבודת ה' 

לבלי לייא� עצמו �ום אדם מי�ראל, רק כל אחד 
ממקומו ידרו� ויבק� את ה', �זה בחינת בקי ב�וב 
המבואר במאמר הנ"ל, �זה בחינת נקודה התחתונה 

בחינת יהו�ע.
129. וכמו �האריך בזה בלקוטי הלכות )�בת ז, ד(, 
וז"ל: ְׁשֵלמּות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשהּוא ִהְתַּגּלּות ֱאֹלקּותֹו ִיְתָּבַרְך, 
ִהיא ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת מֶׁשה ִויהֹוֻׁשַע, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ָהַרב 
ְוַהַּתְלִמיד ֶׁשְּמִאיִרין אֹור ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ָּבעֹוָלם, ֶׁשַעל ְיֵדי  
ֶזה ְמַגִּלין ֱאֹלקּותֹו ְלָכל ָהעֹוָלם ּוַמֲחִזיִרין ֶאת ָהעֹוָלם 
ְנֻקָּדה  ְּבִחיַנת  ְיהֹוֻׁשַע,  ְּכֶׁשְּבִחיַנת  ְוָהִעָּקר,  ִּבְתׁשּוָבה, 
ָהֶעְליֹוָנה,  ִמְּנֻקָּדה  ְמַקֵּבל  ְלָבָנה –  ְּבִחיַנת  ַהַּתְחּתֹוָנה, 
ְּבַעְצמֹו  מֶׁשה  ִמְּבִחיַנת  ִּכי  ַחָּמה.  ְּפֵני  מֶׁשה,  ִמְּבִחיַנת 
ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ְנֻקָּדה ָהֶעְליֹוָנה ְוכּו', ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהעֹוָלם 
ְלַקֵּבל ִמֹּגֶדל ֶהְעֵלמֹו ְוַהְסָּתָרתֹו, ִּכי הּוא ִּבְבִחיַנת )ִמְׁשֵלי 
ַהַּתְלִמיִדים  ַרק  ָּדָבר",  ַהְסֵּתר  ֱאֹלִקים  "ְּכבֹוד  ב(:  כה, 

ָהֲאִמִּתִּיים ְּבִחיַנת ְיהֹוֻׁשַע ֲאֶׁשר ֹלא ָימּוׁש ִמּתֹוְך ָהאֶֹהל – 
ִקְּבלּו ִמֶּמּנּו ִּבְדָרִכים ִנְפָלִאים, ִּבְבִחיַנת )ֲחִגיָגה יא:( 'ֶאָּלא 
ִאם ֵּכן ָהָיה ָחָכם ּוֵמִבין ִמַּדְעּתֹו' ְוכּו', ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבַמֲעֵׂשה 
ִלְבִחיַנת  ֶׁשִּיְזֶּכה  ַעד  ַהַּנ"ל,  ָּכל  ְלַתֵּקן  ֶמְרָּכָבה – ֶׁשהּוא 
ָאָדם ַהּיֹוֵׁשב ַעל ַהִּכֵּסא ַהֻּמְזָּכר ָׁשם, ֶׁשֶּזה ִעַּקר ְׁשֵלמּות 
ַעל  הּוא  ָהעֹוָלם,  ִּתּקּון  ָּכל  ֵּכן  ְוַעל  ֶמְרָּכָבה.  ַמֲעֵׂשה 
ְנֻקָּדה  ְיהֹוֻׁשַע,  ְּבִחיַנת  ִעם  ְּבִחיַנת מֶׁשה  ֶׁשִּמְתַיֵחד  ְיֵדי 
ָהֶעְליֹוָנה ִעם ְנֻקָּדה ַהַּתְחּתֹוָנה, ֶׁשּמֶׁשה – ְּבִחיַנת ָהַרב, 
ֶׁשּיּוַכל  ַעד  ְיהֹוֻׁשַע,  ְּבִחיַנת  ְלַהַּתְלִמיד –  ַהַּדַעת  ָיִאיר 
ֶאָחד  ְלָכל  ַהְּתׁשּוָבה  ַּדְרֵכי  ְלהֹוִדיָעם  ֵתֵבל  ְּפֵני  ְלָהִאיר 
ְוַיִּכירּו  ה'  ֶאל  ָיׁשּובּו  ֶׁשֻּכָּלם  ַעד  ְּבִחיָנתֹו,  ְלִפי  ְוֶאָחד 
בהלכות  גם  זה  )וכעין  עכ"ל.  ִיְתָּבַרְך,  ְורֹוְממּותֹו  ְּגֻדָּלתֹו 

ברכת הפירות ה, יז(.

דף  סוף  )ח"ג  בחוקותי  פר�ת  בזוהר  130. כמבואר 
ְּתֵהא  ַאְנְּת  ִלְיהֹוֻׁשַע,  )מ�ה(  ֵליּה  ָאַמר  וז"ל:  קיד.(, 

ְמֵהיְמָנא ֵּבין קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ּוֵבין ִיְׂשָרֵאל, ְוִיְׁשְּתַאר 
ַמְׁשּכֹוָנא ִּביָדְך ְּבֵהיְמנּוָתא, ְוֶנְחֵמי ְּבַמאן ִיְׁשְּתַאר. ַמה 
ַנַער   נּון  ִּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ּוְמָׁשְרתֹו  ַהַּמֲחֶנה  ֶאל  "ְוָׁשב  ְּכִתיב 

ְּבִגין  ִלְיהֹוֻׁשַע,  ַטֲעָמא  ַמאי  ָהאֶֹהל",  ִמּתֹוְך  ָיִמיׁש  ֹלא 
ְלַנְטָרא  ִאְתֲחֵזי  ְוִאיהּו  ִׁשְמָׁשא,  ְלַגֵּבי  ְּכִסיֲהָרא  ְּדִאיהּו 
ַמְׁשּכֹוָנא. ְוַעל ָּדא, "ֹלא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהאֶֹהל". ]תרגום: 
ָאַמר לֹו ִליהֹוֻׁשַע, ַאָּתה ִּתְהֶיה ַהֶּנֱאָמן ֵּבין ַהָּקָּב"ה ּוֵבין 
ִיְׂשָרֵאל, ְוִיָּׁשֵאר ַהַּמְׁשּכֹון ְּבָיֶדָך ְּבֶנֱאָמנּות, ְוִנְרֶאה ֵאֶצל 
ּוְמָׁשְרתֹו  ַהַּמֲחֶנה  ֶאל  "ְוָׁשב  ָּכתּוב?  ַמה  ִיָּׁשֵאר.  ִמי 
ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ַנַער ֹלא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהאֶֹהל", ָמה ַהַּטַעם 
ְוהּוא  ַהֶּׁשֶמׁש,  ְלַגֵּבי  ַּכְּלָבָנה  ֶׁשהּוא  ִמּׁשּום  ִליהֹוֻׁשַע? 
ִמּתֹוְך  ָיִמיׁש  ֹלא  ֶזה  ְוַעל  ַהַּמְׁשּכֹון,  ֶאת  ִלְׁשמֹר   ָראּוי 

ָהאֶֹהל[.
131. פ�ט הכתוב פיר� במצודת דוד: הקב"ה פרׂש 

את ה�מים כאוהל, להיות מוכנים �י�בו תחתיהם.
132. הטעם �הביא עוד פסוק, ביאר במי הנחל וז"ל: 
עיין בתיקונים בהקדמה )דף ז.( �מביא הפסוק )יחזקאל 
ָראֵׁשיֶהם  ַעל  ָנטּוי  ַהּנֹוָרא  ַהֶּקַרח  ְּכֵעין  "ָרִקיַע  כב(  א, 

ִמְלָמְעָלה", דעליה איתמר )תהלים קד, ב( "נֹוֶטה ָׁשַמִים 
ַּכְיִריָעה" כגוונא דא )אות ו'( באמצע א'. ועל כן מלבד 
הראיה �מביא �אוהל הוא רקיע, מפסוק )י�עיה מ, 
כב( "ַוִּיְמָּתֵחם ָּכאֶֹהל ָלָׁשֶבת", מביא הראיה מהפסוק 

"נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה", כי זה הפסוק קאי על הרקיע 
הזה �בהמרכבה �ראה יחזקאל, כמבואר בתיקונים. 
ועל כן ראה אז )יחזקאל א, יד( "ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב", 
כי הרקיע והדמות כסא והדמות כמראה אדם, הכל 
 כלול בדרכי הת�ובה �הם בחינת 'בקי ברצוא בקי 

ב�וב'.
הנקודה  על  מדבר  כי  העליון',  'כסא  133. הדגי� 
העליונה �ל הא', אבל באמת, כל האות א' בכללותה 

היא בחינת 'כסא'.
134. כמבואר בתקוני זוהר )תיקון ס"ט דף קי.(, וז"ל: 
ְּתַלת ִטִּפין ִעָּלִאין ְּדִאינּון ֶסגֹוְלָּת''א, ְדִאְזְּדִריקּו ִמּמֹוָחא 
ְסִתיָמא, ִאינּון קֹוָצא ְדָאת י' ְלֵעיָלא ְוקֹוָצא ִדיָלּה ְלַתָּתא, 
ְוַגו ְּבֶאְמָצִעיָתא ִדיָלּה, מֹוָחא ְדִאְזְּדִריקּו ְּתַלת ִטיִּפין ִאֵּלין 
ִמיָנּה, ִאיִהי י', ְוָדא י' ְּדִאיִהי ְלֵעיָלא ֵמָאת א'. ]תרגום: 
ָׁשֹל�ׁש ִטּפֹות ֶעְליֹונֹות ֶׁשֵהן ֶסגֹוְלָּת''א, ֶׁשִּנְזְרקּו ֵמַהּמַֹח 
ְוַהּקֹוץ ֶׁשָּלּה  ַהִּנְסָּתר, ֵהן ַהּקֹוץ ֶׁשל ָהאֹות י' ְלַמְעָלה, 
ְלַמָּטה, ְוַהַּגו ְּבֶאְמָצִעיָתּה, ַהּמַֹח ֶׁשִּנְזְרקּו ְׁשֹל�ׁש ַהִּטּפֹות 

ַהָּללּו ִמֶּמּנּו, הּוא י', ְוזֹו י' ֶׁשִהיא ֵמַעל ָלאֹות א'[.
135. הגם �בינה היא אות ה' רא�ונה �ב�ם הוי"ה, 
מ"מ היא כבר נרמזת באות י', בבחינת 'הבן בחכמה' 
)ספר יצירה(, כי כל ספירה יוצאת מהספירה �מעליה, 

  מְורוה ועיונים  



ֹוְרת ו  אֹוה ת 220 "ן  הק יְוקַהי מֹוֲתרד ִּ

ולכן היא גם נרמזת בה )וכמו �מצינו �באות ה' רא�ונה, 
רגל הה' היא בצורת ו', לרמוז על ו' ספירות, ופסיעה לבר לרמוז 

על המלכות(.

וז"ל:  כג(,  ז,  )�בת  הלכות  בלקוטי  136. כמבואר 
ִּכי ָׁשלׁש  ְנֻקּדֹות,  ֶׁשָּכלּול ִמָּׁשֹל�ׁש  ֶסגֹול  ְנֻקַּדת  ְּבִחיַנת 
ְוֻכָּלם  ְּכַאַחת,  ֲחׁשּובֹות  ובינה(  חכמה  )כתר,  ִראׁשֹונֹות 
ְּכלּוִלים ִּבְבִחיַנת ֶּכֶתר ַמֲאַמר ָסתּום, ִּכי ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר 
)ֲחִגיָגה יג.(: 'ַּבֻּמְפָלא ִמְּמָך ַאל ִּתְדרׁש', ַּכּמּוָבא )זַֹהר ִיְתרֹו 

ְוַעד  )ְּדָבִרים ד, לב(: "ּוְלִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים  כב.( ַעל ָּפסּוק 

ְקֵצה ַהָּׁשַמִים" – 'ַאָּתה ׁשֹוֵאל', ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת 'ִׁשְבַעת 
ְיֵמי ַהִּבְנָין' ְוכּו'. )פי', המקום �אתה �ואל ודור�, הוא רק 
מחסד עד מלכות, �הם �בע ספירות תחתונות, אבל כל �לו�ת 

הספירות הרא�ונות הן ח�ובות כאחת, ואין ל�אול ולחקור בהן, 

כי אין חוקרים בכבוד אלהי"ם(. וכמבואר ענין זה בזוהר 

פקודי )ח"ב דף רלב.(.
ז.(,  דף  )בהקדמה  הנ"ל  זוהר  בתקוני  137. כמבואר 
וז"ל: ְנקּוָדה ָדא )הי' העליונה �ל אות א'( הּוא ְּכגֹון חֵֹל''ם 
)ספירות(  ְּדִאינּון  י''ה  ַעל  ְּדָרִכיב  ֶעְליֹון,  ֶּכֶתר  ְלֵעיָלא – 
הויות,  ג'  כמנין   78 )�עולה  'חֵֹלם'  ְּכֻחְׁשַּבן  ּוִביָנה  ָחְכָמה 

�הן רומזות על ג' הספירות כתר, חכמה ובינה'(.

ז'(,  ז' אות  )תורה  138. ע' בפרפראות לחכמה לקמן 
בחינות  בג'  חב"ד  המוחין  נרמזים  כיצד  �ביאר 
אחרים,  באופנים  לפר�  גם  וי�  �ם:  וסיים  אלו. 

והכל הולך אל מקום אחד, ע"�. וכאן מבואר �הם 
ִיְרֶאה  "ֶּפן  זה צריך לבאר  ולפי  ובינה,  כתר חכמה 
ְבֵעיָניו" – כנגד ספירת החכמה, כי העינים על �ם 
החכמה, "ּוְבָאְזָניו ִיְׁשָמע" – כנגד הכתר )ראה בקהלת 
יעקב ערך אז, �אוזן בחינת כתר וכו'(, "ּוְלָבבֹו ָיִבין" – כנגד 

הבינה 'בינא לבא'.
139. ל�ון התקונים: 'ֶסגֹול' )במספר קטן( ַח"י ֻחְׁשָּבֵניּה 
וכו', ּוְתַלת ְנקּוִדין י' י' י', ִאיהּו 'חם' )תוסיף על המספר 
קטן �ל סגול �עולה 18 עוד �לו�ים, �הם הג' נקודות �בסגול, 

�הן כעין ג' יודי"ן, הרי זה עולה 48 כמנין 'חם'(, ְוַאְרַּבע ַאְתָוון 

ִמן ֶסגֹו''ל )בתיבת סגול י�נן ד' אותיות( ִאיהּו חמ''ד )כמנין 
ִאינּון  ָהא  )היינו, תוסיף את הכולל, עולה 53(,  ְוֵתיָבה   ,)52

ה ִּכְּפֵני ַחָּמה'.  ֶ 'ַחָּמה' )�עולה ג"כ 53(, 'ְּפֵני מֹ�ׁש
י'  כי  הזו,  בא'  הספירות  ע�ר  נ�למו  140. ובזה 
עליונה היא ג' ספירות 'כתר חכמה ובינה', ו' אמצעית 
היא �� ספירות 'חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, 
יסוד', וי' אחרונה למטה, היא ספירת המלכות. והן 
כנגד ע�רה פעמים 'מראה', �י�נן ב'מרכבת יחזקאל'.
ענין  י'(  )אות  מוהר"ן  לקוטי  בקיצור  ביאר  141. כן 
ה  ָ ִּבְׁשֹל�ׁש ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ַהְּתׁשּוָבה  וז"ל:  זה למע�ה, 
ָיִבין,  ּוְלָבבֹו  ִיְׁשַמע,  ּוְבָאְזָניו  ְּבֵעיָניו,  ֶׁשִּיְרֶאה  ְּתָנִאים: 
ָוָׁשב, )ע"פ י�עיה ו, י(. ִּכי ָצִריְך ָהָאָדם ָלׂשּום ֵעינֹו ְוִלּבֹו 
ֵהיֵטב ַעל ְּדָרָכיו ּוְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַּתְכִליתֹו ַהִּנְצִחי, ּוְלַיֵּׁשב 

   עֹוֶהת אֹור   

ׁשּוָבה  בחינת תשובה, והכתר רוכב על חכמה ובינה137, נמצא, שכל ג' ספירות אלו הן בחינת תשובה, כי ּתְ

ָמע )כתר(,  ן ִיְרֶאה ְבֵעיָניו )חכמה(, ּוְבָאְזָניו ִיׁשְ תּוב )ישעיה ו, י(: "ּפֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ָנִאים, ּכְ לֹׁש ּתְ ׁשָ ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ
ב", פי', התשובה נעשית, ע"י שרואה בעיניו גודל החטא, ושומע באוזנים לקול  ּוְלָבבֹו ָיִבין )בינה(138 ָוׁשָ
המוכיחים, ונותן לבו להבין את מה שראה ושמע, ועי"ז עושה תשובה. נמצא, שהעינים והאוזנים והלב הם 

ת ֶסּגֹו"ל שמורכבת  ִחינֹות ֵהם בחינת ְנֻקּדַ לֹׁש ּבְ ָ תנאים לתשובה, שרק על ידם נעשית התשובה. ְוֵאּלּו ַהּשׁ

א – הוא בחינת  משלוש נקודות, ושלוש נקודות אלו רומזות לשלושת הספירות: כתר, חכמה ובינה, ְו'ֶסּגֹול' ּדָ

ה", כי הנקודה העליונה של האל"ף, שהיא  ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ֵני ֹמׁשֶ ה' )תיקוני זוהר בהקדמה דף ז:(139, ַהְינּו "ּפְ 'ַחּמָ
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 ובינה140. ולמעשה, הכוונה 

היא, שכאשר עושה תשובה, צריך לעשות אותה עם העינים, האוזנים והלב141.

ִחינֹות  לֹׁש ּבְ ָ ב". ְוֵאּלּו ַהּשׁ ָמע, ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוׁשָ ן ִיְרֶאה ְבֵעיָניו, ּוְבָאְזָניו ִיׁשְ תּוב )ְיַׁשְעָיה ו, י( "ּפֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה'. ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ֵני מֹׁשֶ ה' )ִּתּקּוִנים ְּבַהְקָּדָמה ז:(, ַהְינּו 'ּפְ א ַחּמָ ת ֶסּגֹו"ל, 'ְוֶסּגֹול ּדָ ֵהם ְנֻקּדַ
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ֶאת ַעְצמֹו ֵהיֵטב ֵהיֵטב, ְוִלְׁשמַֹע ֵהיֵטב ָּכל ִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו 
ַהְּקדֹוִׁשים, ְוָאז ִיְזֶּכה ִלְתׁשּוָבה ֶּבֱאֶמת.

לו �זהו חלקו לעתיד  142. פיר� ר�ב"ם, �רמזו 
לבוא.

143. �היה מרבותיו �ל רבה בר בר חנה, ע' מועד 
קטן )דף יד.(.

144. לכאורה תיבת 'לחקור' צריכה ביאור, כי היה 
)או  הענוה  מדרגת  ולה�יג  לעבוד  �הלך  לומר,  לו 
זו הביא רבינו את  ונראה, דבתחילת תורה  כעין זה(. 

הפסוק )מ�לי כה, ב( "ּוְכבֹד ְמָלִכים ֲחקֹר ָּדָבר", �הכל 
חוקרים על כבודם מי הוא זה ואיזהו �חולקים לו 
כבוד זה וחולקים עליו. נמצא, �כדי להגיע למידת 
ענוה, צריך לחקור על כבוד מלכים, ולראות �אינו 

כבוד כלל ולמאוס בו, ולכן נקט תיבת 'לחקור'.
הת�ובה,  עיקר  את  לע�ות  �יוכל  כדי  145. כי 
בזיונו  ע"י ��ומע  ב'(, �הוא  )באות  לעיל  �נתבאר 

ודומם ו�ותק, צריך הוא למידת הענוה, וכמו �כתב 
ברא�ית חכמה )�ער הענוה פרק ג'( וז"ל: וי�מח כא�ר 
יחרפוהו ויבזוהו, �ידע �הקב"ה אוהבו ב�לוח לו 
ייסורין קלים כאלו כדי לטהר עונותיו, )ואותו המחרפו, 
עוונו י�א, כי הוא 'רצועה בי�א' להלקות לזה(. וראוי �יתפלל 

להקב"ה בכל תפילותיו �חרית מנחה ערבית, �יזכהו 
הקב"ה למדת הענוה וההכנעה, �יהיה �מח ביסורין 

אלו אם יבזוהו ויכעיסוהו.
דכתיב  מאי  מתנה  רב  אמר  מובא:  בגמ'  146. �ם 
)במדבר כא, יח( "ּוִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה", אם מ�ים אדם עצמו 

בידו.  מתקיים  תלמודו  בו,  ד�ין  �הכל  זה  כמדבר 
ופיר�"י: �הכל ד�ין אותו – �אין לו גסות. ]ויובן 
עם מה �כתב בילקוט חד� )ערך תורה אות י"ב(, וז"ל: 
פירו�, �אינו מונע מללמוד תורה לכל אדם, עכ"ל. 
וזהו, �הכל ד�ין בו, כי די�ה היא הוצאת הגרעין, 
וכן כאן כולם ד�ין בו ומוציאים ממנו תורה, �אין לו 
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כעת ילביש את ההשגות, שנתחדשו בתורה דידן, במאמרו של רבה בר בר חנה.

ָרא –  ַמְדּבְ א ֲהָוה ַאְזִליָנן ּבְ ר ָחָנה: ִזיְמָנא ַחּדָ ר ּבַ ה ּבַ רּוׁש הגמרא )בבא בתרא דף עג:(: ָאַמר ַרּבָ ו. ְוֶזה ּפֵ
וראינו אווזים  ְיהּו –  ְמּנַ ָ ִמּשׁ ְדַפְיהּו  ּגַ ִמיָטן  ׁשְ ּדִ ֵזי  ַאּוָ ַהֵני  ַוֲחִזיָנן  פעם אחת, היינו הולכים במדבר, 

ִמּתּוַתְיהּו – ונמשכו נחלי שמן מתחתיהם.  ָחא  ִמׁשְ ּדְ ַנֲחֵלי  י  ַנְגּדֵ ְוָקא  שנוצותיהם נפלו מרוב שומן, 

ָאִתי – ואמרתי להם, האם יש לי מכם חלק לעולם  ְיכּו חּוָלָקא ְלַעְלָמא ּדְ יָנא ְלהּו: ִאית ִלי ִמּנַ ְוַאּמִ
ְדָפא – אחד הרים ירך )רגלו( לעברי, ואחד הרים לעברי  ְלָיא ִלי ּגַ א ּדַ ְלָיא ִלי ַאְטָמא, ְוַחּדָ א ּדַ הבא. ַחּדָ

ן  ָרֵאל ִלּתֵ י ֶאְלָעָזר – כשבאתי לפני רבי אלעזר143, ָאַמר ִלי: ֲעִתיִדין ִיׂשְ ַרּבִ יּה ּדְ י ֲאָתִאי ְלַקּמֵ כנף142. ּכִ

ין – על צער אווזים אלו. ופירש רשב"ם, שיתנו ישראל עליהם את הדין שמחמת חטאיהם  ֲעֵליֶהם ֶאת ַהּדִ
מתעכב המשיח, ומתעכבת שחיטת האווזים הללו, שתהיה אז כדי לתת שכר לישראל, ומחמת העיכוב הזה 

יש צער בעלי חיים לאותם האווזים מחמת שומנם.

ל ֲעָנָוה145 הנקראת  ה ַהּטֹוָבה ׁשֶ ּדָ ּמִ ָהַלְך רבה בר בר חנה ַלֲחקֹור144 ּבַ 'היינו הולכים במדבר', פירושו: ׁשֶ

ין ָעָליו )עירובין נד.(146, עד שכל אדם אפילו  ׁשִ ַהּכֹל ּדָ ר ָלדּוׁש, ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ים ַעְצמֹו ּכַ ָאָדם ֵמׂשִ 'מדבר', ׁשֶ

ֵזי  ַאּוָ ַהֵני  ַוֲחִזיָנן  ָרא,  ַמְדּבָ ּבְ ַאְזִליָנן  ֲהָוה  א  ַחּדָ ִזיְמָנא  ָחָנה,  ר  ּבַ ר  ּבַ ה  ַרּבָ ָאַמר  רּוׁש:  ּפֵ ְוֶזה  ו 
ְיכּו  ִמּנַ ִלי  ִאית  ְלהּו:  יָנא  ְוַאּמִ ִמּתּוַתְיהוּ.  ָחא  ַמׁשְ ּדְ ַנֲחֵלי  י  ַנְגּדֵ ְוָקא  ְיהוּ,  ְמּנַ ַ ִמּשׁ ְדַפְיהּו  ּגַ ִמיִטין  ׁשְ ּדִ
י ֶאְלָעָזר,  ַרּבִ יּה ּדְ י ֲאָתִאי ְלַקּמֵ ְדָפא. ּכִ ְלָיא ִלי ּגַ א ּדַ ְלָיא ִלי ַאְטָמא, ְוַחּדָ א ּדַ ָאֵתי? ַחּדָ חּוָלָקא ְלַעְלָמא ּדְ

ין: )ָּבָבא ַּבְתָרא עג:(. ן ֲעֵליֶהם ֶאת ַהּדִ ָרֵאל ִלּתֵ ָאַמר ִלי: ֲעִתיִדין ִיׂשְ

ָנף, ֶרֶמז - ֶזהּו ֶחְלְקָך ֶלָעִתיד ָלבֹוא:  יּהַ ִלי ַהּכָ ְדָפא, ִהְגּבִ ְלָיא ִלי ּגַ ֶהם ֵמֹרב ׁשּוָמן: ּדַ ּלָ ְדַפְיהּו, ָנְפלּו נֹוָצה ׁשֶ ִמיִטין ּגַ ׁשְ "ם: ּדִ ּבַ ַרׁשְ
ִזין, ֵמֲחַמת ׁשּוָמָנן: ים, ְלאֹוָתן ַאּוָ ֲעֵלי ַחּיִ יַח, ְוֵיׁש ָלֶהם ַצַער ּבַ ב ָמׁשִ אָתם ִמְתַעּכֵ ַחּטָ ּבַ ין, ׁשֶ ן ֲעֵליֶהם ֶאת ַהּדִ ִלּתֵ

ין  ׁשִ ַהּכֹל ּדָ ר ָלדּוׁש )עיין עירובין נד.( ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ים ַעְצמֹו ּכַ ָאָדם ֵמׂשִ ל ֲעָנָוה, ׁשֶ ה ַהּטֹוָבה ׁשֶ ּדָ ּמִ ָהַלְך ַלֲחֹקר ּבַ ׁשֶ
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גאוה ללמד רק את מי �ח�וב וכו', אלא מטריח עצמו 
ללמוד לכל אדם[. )וע"ע לקמן רי� תורה רע"ז(.

147. רבה הלך לחקור במידת הענוה, ומצא חכמים, 
ולקמן יתבאר �הם היו חכמים ענוים. כי באמת זהו 
עיקר הגדולה �החכם יהיה עניו, אבל מי �אינו חכם 
ואין בו מעלות, אין לו �בח כל כך �הוא עניו, כי 
במה יתגאה. ובפרט לפי המבואר לקמן )תורה קצ"ז(, 
�עיקר מעלת הענוה היא רק אם י� בה חכמה, וז"ל: 
ְּפַגם ְלׁשֹון ָהָרע ַמְפִריד ֵּבין ֲעָנָוה ְלָחְכָמה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה 
ִנְפָּגם ָהֲעָנָוה ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ָעָנו. ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה 

ָעָנו, הּוא ְּבֹלא ָחְכָמה. ְוֶזה ָידּוַע ֶׁשֲעָנָוה ְּבֹלא ָחְכָמה, 
ֵאיָנּה ְּכלּום. ִּכי ְּבַוַּדאי ֵאין ֶזה ַמֲעַלת ָהֲעָנָוה, ְלַהְראֹות 
ָעָנו,  הּוא  ְּכִאּלּו  ְׁשטּות  ְּבֶדֶרְך  רֹאׁש  ִּבְכִפיַפת  ַעְצמֹו 
ְּבָחְכָמה,  ְּכֶׁשִהיא  ָהֲעָנָוה  ְוִעַּקר  ְּפסּוָלה,  ֲעָנָוה  ֶזה   ִּכי 

עכ"ל.
יצפה  בחלום,  אווז  הרואה  מובא:  בגמ'  148. �ם 
ָּתרָֹּנה  ַּבחּוץ  "ָחְכמֹות  כ(  א,  )מ�לי  �נאמר  לחכמה. 
ברא�  קולו  מ�מיע  האווז  )וכן  קֹוָלּה",  ִּתֵּתן  ָּבְרחֹבֹות 
 חוצות, וכמו �כתב המהר�"א וז"ל: האווז הוא הקולני בעופות 

טהורים(.
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ִחיַנת  קטן שמבזהו ומחרפו, שותק לו ואינו משיבו, כמדבר שהכל דורכים עליו. ְוָרָאה ֲחָכִמים147, ְוֶזה ּבְ

ה ְלָחְכָמה'148.  ֲחלֹום, ְיַצּפֶ ז ּבַ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות נז.(: 'ָהרֹוֶאה ַאּוָ מֹו ׁשֶ ֵזי', ּכְ 'ַאּוָ
ִחיַנת ַמֲחלֹוֶקת  "ם[: 'גדפייהו' הם 'נֹוצֹות'. ֶזה ּבְ ַבּ "י( ]ַרְשׁ ֵרׁש )ַרׁשִ ְדַפְיהּו' )שנפלו נוצותיהן(, ּפֵ ִמיָטן ּגַ ׁשְ 'ּדִ
ֵאין  ים" – 'כי יריבו אנשים', 'דשמיטן' - ַהְינּו ׁשֶ צּו ֲאָנׁשִ י ִיּנָ תּוב )דברים כה, יא(: "ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּוִבְזיֹונֹות149, ּכְ
ם  יִבים151. ְוַעל ׁשֵ ָתן ְוֵאיָנם ְמׁשִ ין אֹוָתן150, ְוׁשֹוְמִעים ֶחְרּפָ ַבזִּ ּמְ יִחין ַעל ַמֲחלֹוֶקת ּוִבְזיֹונֹות ׁשֶ ּגִ ַמׁשְ
ִתיָקה', השתיקה היא גדר  י אמרו במשנה )אבות ג, יג( 'ְסָיג ַלָחְכָמה – ׁשְ ִתיָקה ִנְקָרִאים ֲחָכִמים, ּכִ ַהּשְׁ
י ַעל  ֶתר'153[, )ומבאר ר' נתן וז"ל: ּכִ ִחינֹות 'ּכֶ ִתיָקה ִהיא ּבְ י ַהּשְׁ לחכמה, כי ע"י שתיקה זוכה לחכמה152. ]ּכִ

ֶתר' )בחינת 'המתן', ע"ש,  ִחיַנת 'ּכֶ ִהיא )התשובה( ּבְ ִתיָקה למחרף ומבזה זֹוִכין ִלְתׁשּוָבה )כדלעיל אות ב'(, ׁשֶ ְיֵדי ַהּשְׁ
ִחיַנת: 'ְסָיג ַלָחְכָמה  "ל. ְוֶזה שהשתיקה היא 'כתר', זהו ּבְ ּנַ שבעל התשובה הבא להיטהר, צריך להמתין עד שיסייעו לו(, ּכַ

יר  ב ּוַמְכּתִ ַסּבֵ ּמְ ִחיַנת ְסָיג ְוָגֵדר ָסִביב ָסִביב, ׁשֶ הּוא ּבְ ֶתר', ׁשֶ ִחיַנת 'ּכֶ ְיָקא, ֶזה ּבְ ִתיָקה' – 'ְסָיג' ּדַ ׁשְ
ּוַמֲעִטיר ֶאת ַהָחְכָמה154, כי ספירת ה'כתר' היא למעלה מספירת ה'חכמה', והיא מסבבת ומקיפה את 
"ל. ְוֶזהּו 'ְסָיג ַלָחְכָמה  ּנַ ִתיָקה ּכַ ה ֵמַהּשְׁ ִחיַנת 'ְסָיג', ַנֲעׂשֶ הּוא ּבְ ֶתר ׁשֶ ספירת ה'חכמה' כעטרה, ְוֶזה ַהּכֶ

"ל155, דהיינו, הכתר שהוא 'סייג לחכמה', נעשה על ידי 'שתיקה', ולכן אלו ששותקים על בזיונם  ּנַ ִתיָקה' ּכַ ׁשְ
ל  מֹוט ּכָ תּוב )דברים טו, ב(: "ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ן', ּכְ ִמיּטָ ׁשְ וזוכים לבחינת 'כתר', זוכים גם כן לחכמה(. ְוֶזה ְלׁשֹון 'ּדִ

ה ָידֹו", בשנת השמיטה צריך המלוה לשמוט ולעזוב את החוב ולא לתבוע אותו, וכן כאן 'דשמיטן'  ֵ ַעל ַמּשׁ ּבַ
ע ֶעְלּבֹונֹו. ּלֹא ִיְתּבַ ַהְינּו ׁשֶ

'ָהרֹוֶאה  נז.(  )ְּבָרכֹות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵזי,  ַאּוָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ֲחָכִמים,  ְוָרָאה  ָעָליו. 
ִחיַנת ַמֲחלֶֹקת  ַּב"ם[: נֹוצֹות, ֶזה ּבְ ֵרׁש )ַרִׁש"י( ]ַרְ�ׁש ְדַפְיהּו - ּפֵ ּגַ ִמיָטן  ׁשְ ּדִ ה ְלָחְכָמה'.  ֲחלֹום ְיַצּפֶ ז ּבַ ַאּוָ
ּוִבְזיֹונֹות  יִחין ַעל ַמֲחלֶֹקת  ּגִ ֵאין ַמׁשְ ים", ַהְינּו ׁשֶ צּו ֲאָנׁשִ ִיּנָ י  תּוב )ְּדָבִרים כה, יא( "ּכִ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוִבְזיֹונֹות, 
י )ָאבֹות ג, יג(  ִתיָקה ִנְקָרִאים ֲחָכִמים, ּכִ ם ַהּשְׁ יִבים. ְוַעל ׁשֵ ָתן ְוֵאיָנם ְמׁשִ ין אֹוָתן, ְוׁשֹוְמִעים ֶחְרּפָ ַבזִּ ּמְ ׁשֶ
תּוב )ְּדָבִרים  ּכָ מֹו ׁשֶ ִמָטן, ּכְ ׁשְ ִתיָקה': ]ִּכי ַהְּׁשִתיָקה ִהיא ְּבִחיַנת ֶּכֶתר*[. ְוֶזה ְלׁשֹון ּדִ 'ְסָיג ַלָחְכָמה - ׁשְ

ע ֶעְלּבֹונֹו. ּלֹא ִיְתּבַ ה ָידֹו", ַהְינּו ׁשֶ ֶ ַעל ַמּשׁ ל ּבַ מֹוט ּכָ טו, ב( "ׁשָ

ְיָקא, ֶזה  ּדַ ִתיָקה'. 'ְסָיג'  ִחיַנת: 'ְסָיג ַלָחְכָמה ׁשְ "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ ּכַ ֶתר,  ִחיַנת ּכֶ ִהיא ּבְ ִתיָקה זֹוִכין ִלְתׁשּוָבה, ׁשֶ י ַעל ְיֵדי ַהּשְׁ *]ּכִ
ִחיַנת  הּוא ּבְ ֶתר, ׁשֶ יר ּוַמֲעִטיר ֶאת ַהָחְכָמה. ְוֶזה ַהּכֶ ב ּוַמְכּתִ ַסּבֵ ּמְ ִחיַנת ְסָיג ְוָגֵדר ָסִביב ָסִביב, ׁשֶ הּוא ּבְ ֶתר, ׁשֶ ִחיַנת ּכֶ ּבְ

"ל[. ּנַ ִתיָקה', ּכַ "ל. ְוֶזהּו 'ְסָיג ַלָחְכָמה ׁשְ ּנַ ִתיָקה, ּכַ ה ֵמַהּשְׁ ְסָיג, ַנֲעׂשֶ
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149. כתב במי הנחל, וז"ל: מה �לא מפר� כפ�וטו 
בפ�טות  יותר  מ�מע  )�בזה  'גידוף'  ל�ון  'גדפייהו' 
�'נוצות'  מרחוק,  ראיה  להביא  צריך  ולא  ובזיונות',  'מחלוקת 

הוא בחינת 'מחלוקת ובזיונות'(. כי ל�ון 'גידוף' קאי על 

גידוף ה�ם, ועל ביזיון וגידוף ה�ם, אסור ל�תוק. 
וגם על ביזיון וגידוף הצדיק, א�ר קוב"ה וצדיקיא 
וכא�ר נ�מע אחר  כן אסור ל�תוק.  גם  כולא חד, 
)ע' בסמוך(, �אף  כך מפיו הקדו� �אמר לענין כזה 
על פי כן צריך לפעמים לסטור לאחד על לחייו. וגם 
ל�ון גידוף על בני אדם, קאי על פגם מ�פחה, ועל 
כן ל�תוק למגדפו בפגם מ�פחה,  גם  לו  זה אסור 
רק צריך לו לומר ��קר הוא, כמבואר הדין ב�ולחן 

ערוך, עכ"ל. 
ומה �ציין �פעם אמר רבינו �לפעמים צריך לתת 
סטירה, אמר זאת לענין תורה דידן, כמובא ב�יח �רפי 
קוד� )ח"א אות תקכ"ט(, וז"ל: ְּכֶׁשָּגַמר ַרֵּבנּו ַז"ל ּתֹוָרה ו' 
ְקָרא ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ְוכּו' ָאַמר: )"אּון ַאָמאל ִּגיט ֶמען ַא ַּפאְטׁש"(, 
"ַּפַעם נֹוְתִנים ְסִטיָרה". ְוִקֵּים זֹאת מֹוַהְרַנ"ְּת ַז"ל, ַּפַעם 
ַאַחת ָהָיה ִאיׁש ֶאָחד ֵמַאַנ"ׁש אֹוֵמר ְּתִהִּלים ְּבַכָּוָנה ְגדֹוָלה, 
ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים ָלַמד, ְוָאַמר ֶׁשְּמַבְלֵּבל אֹותֹו ֵמַהִּלּמּוד, 
ְלֵבית  מֹוַהְרַנ"ְּת  ָּבא  ְוָאז  אֹותֹו.  ְוִהָּכה  ַהַּלְמָּדן  ְוָהַלְך 
ַהִּמְדָרׁש ְוִהְרִּגיׁש זֹאת, ְוָׁשַאל ַלַּלְמָּדן ַעל ָמה ִהִּכיָת אֹותֹו, 
ְלַהּכֹות אֹוִתי?  רֹוֶצה  ַאָּתה  ַּגם  ֶאְפָׁשר  ַהַּלְמָּדן  לֹו  ָעָנה 
ְלמֹוַהְרַנ"ְּת  ּוָבא  ַהֶּלִחי,  לֹו  הֹוִׁשיט  ַהִּדּבּוִרים  ּוְבתֹוְך 
ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ֶׁשַעָּתה ְיַקֵּים ַמֲאַמר ַרֵּבנּו ַז"ל ַהַּנ"ל, ְוִקֵּים 
)וע"ע �ם ח"ד  ַהֶּלִחי, עכ"ל.  ַעל  אֹותֹו  ְוִהָּכה  ֵּתיֶכף   ּבֹו 

אות ל"ב(.

150. בסמוך מבאר רבינו על פי הפסוק )דברים טו, ב( 
"ְוֶזה ְּדַבר ַהְּׁשִמָּטה ָׁשמֹוט", ופירו�ו 'תעזוב', היינו 
'ד�מיטן  כאן  וכן  חובך,  את  לתבוע  ת�גיח  �לא 
גדפייהו' �הם עוזבים את המחלוקת ואינם מ�גיחים 

לתבוע את עלבונם מהמחרף ומבזה אותם.
151. על פי �בת )דף פח:(.

152. על פי רבינו יונה בפירו�ו לאבות �ם, ע"�.
ְסָיג  וז"ל:  מג(,  ז,  )�בת  הלכות  בלקוטי  153. ביאר 
ַלָחְכָמה ְׁשִתיָקה, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת 'ֶּכֶתר', ְּבִחיַנת 'ַהְמֵּתן'. 
ִּכי ׁשֶֹרׁש ַהִּדּבּור הּוא ַּבַּמְחָׁשָבה, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ְׁשִתיָקה, 
ִּכי ַהִּדּבּור ְּבִחיַנת 'ָחְכָמה', ְּבִחיַנת )ִמְׁשֵלי ב, ו(: "ִּכי ה' 
ִיֵּתן ָחְכָמה ִמִּפיו" ְוכּו', ְוָׁשְרׁשֹו ִּבְבִחיַנת 'ֶּכֶתר', ְּבִחיַנת 
ֶׁשַהְּׁשִתיָקה  ְׁשִתיָקה',  ַלָחְכָמה  'ְסָיג  ְּבִחיַנת  'ְׁשִתיָקה', 

ְסָיג  ְּכמֹו  ַהִּדּבּור  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַהָחְכָמה,  ֶאת  ַמֶּקֶפת 
ְלִהְתַיֵּׁשב  ֶׁשְּמַדְּבִרין,  קֶֹדם  ִלְׁשּתֹוק  ְצִריִכין  ִּכי  ְוֶגֶדר. 
ְלִדּבּור.  ֵּבין ִּדּבּור  ְוֵכן  ַהִּדּבּור,  ֵהיֵטב קֶֹדם ֶׁשּמֹוִציִאין 
ְוַעל ֵּכן ָאְמרּו ַרַז"ל )ְמִגָּלה יח.(: 'ִמָּלה ְּבֶסַלע ִמְׁשּתֹוָקא 
ׁשֹוֶרׁש  ְוִהיא  ֵמַהִּדּבּור,  ְלַמְעָלה  ַהְּׁשִתיָקה  ִּכי  ִּבְתֵרין', 

ַהִּדּבּור ְוִתּקּונֹו, עכ"ל.
154. וכמו �כתב האריז"ל בעץ חיים )�ער כ"ג פרק 
ב' דף ק"ו טור ג'(, וז"ל: תבין למה נקרא 'כתר', כי הוא 

ל�ון כותרת וסובבת, כמו העטרה המקפת ומסבבת 
ומלב�ת רא� האדם וכו'.

מוהרנ"ת  הוסיף  זה  קטע  �כל  ציינו  155. כבר 
נדפס  רא�ון  בדפוס  אולם  תקפ"א,  במהדורת 
ְיֵדי  ַעל  וז"ל:  התורה,  בסוף  עתה  �נכתב  מה  כאן 
ַהְּדִמיָמה ְוַהְּׁשִתיָקה ֶׁשּׁשֹוְתִקין ַלֲחֵברֹו ְּכֶׁשְּמַבִּזין אֹותֹו, 
ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ִלְתׁשּוָבה, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֶּכֶתר, ִּכי 'ְסָיג 
ֶאת  ָלדּון  ְמאֹד  ִלָּזֵהר  ְצִריִכין  ִּכי  ְׁשִתיָקה',  ַלָחְכָמה 
ּוְמַבִּזין  ָעָליו  ַהחֹוְלִקים  ַוֲאִפּלּו  ְזכּות,  ְלַכף  ָאָדם  ָּכל 
ְיֵדי  ְוַעל  ָלֶהם,  ְוִלְׁשּתֹק  ְזכּות  ְלַכף  ְלדּוָנם  ָצִריְך  אֹותֹו, 
רבה  )ויקרא  ַּבִּמְדָרׁש  ַּכּמּוָבא  ֶּכֶתר.  ְּבִחיַנת  ַנֲעֶׂשה  ֶזה 
עֹוֶׂשה  ֶׁשהּוא  ֲחֵברֹו  ֶאת  ֶׁשָּמָצא  ְלֶאָחד,  'ָמָׁשל  ה(  ב, 

ַהֶּמֶלְך.  ִּבְׁשִביל  לֹו:  ָאַמר  ִמי,  ִּבְׁשִביל  לֹו:  ָאַמר  ֶּכֶתר. 
טֹוב  ֶאֶבן  ָּכל  ַהֶּמֶלְך,  ְלצֶֹרְך  ֶׁשהּוא  ֵּכיָון  לֹו:  ָאַמר 
הּוא  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  ָּכְך  ּבֹו'.  ִּתְקָּבֶעּנּו  ֶׁשִּתְמָצא, 
ָּכל  ּבֹו  ְלַהְכִניס  ְוָצִריְך  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ֶּכֶתר  ְּבִחיַנת 
ֶׁשְּצִריִכין  ְּדַהְינּו  ִלְמצֹא,  ֶׁשֶאְפָׁשר  טֹובֹות  ֲאָבִנים  ִמין 
ְלִהְׁשַּתֵּדל ְלַחֵּפׂש ּוְלַבֵּקׁש ַאַחר ָּכל ַצד ְזכּות ְוָדָבר טֹוב 
ְזכּות,  ְלַכף  ַהּכֹל  ֶאת  ְוָלדּון  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ִלְמצֹא  ֶׁשֶאְפָׁשר 
ְוְכמֹו  ְלֵעיל.  ַּכִּנְזָּכר  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ֶּכֶתר  ְּבִחיַנת  ֵהם  ִּכי 
ָּדן  'ֱהֵוי  ו(  א,  )אבות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו 
ֶׁשָּדִנים ֶאת  ְיֵדי  ִנְמָצא, ֶׁשַעל  ְזכּות'.  ְלַכף  ָאָדם  ָּכל  ֶאת 
ְּכֶׁשְּמַבֶּזה  לֹו  ׁשֹוְתִקין  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְזכּות,  ְלַכף  ַהּכֹל 
ַּבֶמה  ָּכְך  ָּכל  ַחָּיב  ֶׁשֵאינֹו  ְזכּות,  ּבֹו  מֹוְצִאין  ִּכי  אֹותֹו, 
ֶּׁשְּמַבֶּזה אֹותֹו, ִּכי ְלִפי ַּדְעּתֹו ּוְסָבָרתֹו ִנְדֶמה לֹו ֶׁשָראּוי 
ֶּכֶתר,  ְּבִחיַנת  ַנֲעֶׂשה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְוכּו',  אֹותֹו  ְלַבּזֹות  לֹו 
ַהְינּו ַּכַּנ"ל, ֶׁשַעל ְיֵדי ַהְּדִמיָמה ְוַהְּׁשִתיָקה ַנֲעֶׂשה ְּבִחיַנת 
]ומוהרנ"ת הכריע, �כל זה הוא  ַּכַּנ"ל, עכ"ל.  ֶּכֶתר, 
טעם נוסף מדוע ע"י ה�תיקה נע�ה 'כתר', אבל כפי 
כתר,  נח�בת  �ה�תיקה  הטעם  עתה,  עד  המבואר 
מ�ום �ע"י �מקבל בזיונו ו�ותק הוא בחינת 'סיג' 

)כתר( 'לחכמה', ע"י '�תיקה'[.

  מְורוה ועיונים  



ֹוְרת ו  אֹוה ו 224 "ן  הק יְוקַהי מֹוֲתרד ִּ

156. סוגרים אלו כוונתם למחיקה, כי בדפוס רא�ון 
'ִמַּׁשְמַּנְיהּו', ְּכלֹוַמר ֵמֲחַמת ֶׁשאֹוֲחִזין  היתה הגירסא: 
ַהְינּו  ָעִביָת",  "ָׁשַמְנָּת  טו(:  לב,  )דברים  ִּבְבִחיַנת  ַעְצָמן 
ע"כ.  ְמִׁשיִבים,  ְוֵאיָנם  ֶחְרָּפָתן  ׁשֹוְמִעין  ֶזה  ִּבְׁשִביל 
ומוהרנ"ת הסגיר בסוגרים ז' תיבות: 'ְּכלֹוַמר ֵמֲחַמת 
ֶׁשאֹוֲחִזין ַעְצָמן ִּבְבִחיַנת  "ָׁשַמְנָּת ָעִביָת"', והוסיף ג' 
"ָׁשַמְנָּת  ִמְּלׁשֹון  'ִמַּׁשְמַּנְיהּו',  הגירסא:  וכך  תיבות, 
ָעִביָת", ַהְינּו ִּבְׁשִביל ֶזה ׁשֹוְמִעין ֶחְרָּפָתן ְוֵאיָנם ְמִׁשיִבים, 
ע"כ. אמנם עתה מי �קורא גם את התוספת וגם את 
הסוגרים, רואה �י� כפילות, ולכן צריך לקרוא כפי 

�תיקן מוהרנ"ת בלי הסוגרים.
כי  בזה  �מרמז  נראה  וז"ל:  הנחל,  157. מי 
מתחותייהו רומז על הדמימה וה�תיקה �זה בחינת 
י'  היינו  א'  אות  תחת  פי',  עכ"ל.  רגליו",  "ותחת 

ְיֵדי  ְוַעל  וז"ל:  תחתונה )�מבואר לעיל בתחילת אות ה'(, 
ַהְּדִמיָמה ְוַהְּׁשִתיָקה ַנֲעֶׂשה וכו', "ְוַתַחת ַרְגָליו ְּכַמֲעֵׂשה 
ִלְבַנת ַהַּסִּפיר" וכו', ְוֶזה ְּבִחיַנת "ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי". 
'ֲהדֹם' – ֶזה ְּבִחיַנת ְּדִמיָמה, ְוֶזה ְּבִחיַנת ַהְּנֻקָּדה ַהַּתְחּתֹוָנה 

ֶׁשל ְּתמּוַנת א'.
158. כמבואר לעיל בסמוך, �ע"י ה�ומן אי אפ�ר 
ולא  בלב,  ולהבין  באוזנים  ול�מוע  בעינים  לראות 
יכולים לע�ות ת�ובה, וב�ביל זה קיבלו על עצמם 
ואז  הזה,  ה�ומן  את  הממעטים  וחרפות,  בזיונות 
רואים, �ומעים ומבינים ועו�ים ת�ובה. ובמיעוט 
כבוד עצמו, מתרבה כבוד המקום, כמבואר לעיל )באות 
ב'(, �ע"י ת�ובה מתגלה כבוד אלהי"ם, בחינת �ם 
ומהארת  הכתר,  בספירת  הוא  אהי"ה  ו�ם  אהי"ה, 

הכתר בעולם מתרבה כבוד אלהי"ם בעולם. 
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אֹוֲחִזין  לֹוַמר156 ֵמֲחַמת ׁשֶ ַמְנּתָ ָעִביָת", )ּכְ ׁשֹון הפסוק )דברים לב, טו(: "ׁשָ ְיהּו', ִמּלְ ְמּנַ ַ רּוׁש 'ִמּשׁ ְוֶזה ּפֵ
ַמְנּתָ ָעִביָת כשית, ויטוש אלוה עשהו וינבל צור  ְבִחיַנת חוטאים מרוב טובה, וכדכתיב: "ׁשָ ַעְצָמן ּבִ
ין  י ֶזה עֹוׂשִ יִבים, ּכִ ָתן ְוֵאיָנם ְמׁשִ ִביל ֶזה ׁשֹוְמִעין ֶחְרּפָ ׁשְ ישועתו" – ועושים תמיד תשובה(, ַהְינּו ּבִ

ִחיַנת הכתוב  רּון ויבעט", )ומבאר ר' נתן וז"ל: ּבְ ַמן ְיׁשֻ ׁשְ תּוב )שם(: "ַוּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ׁשּוָבה ַעל ֲעוֹונֹוָתם, ּכְ ִביל ּתְ ׁשְ ּבִ
ן ִיְרֶאה כּו' בעיניו, ובאזניו ישמע,  ֵמן ֵלב כּו' העם הזה, ְוָאְזָניו כּו' הכבד, ועיניו השע, ּפֶ )ישעיה ו, י( "ַהׁשְ

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, 

ָנִאים ֵאּלּו(. כלומר, התשובה נעשית  ה ּתְ לֹׁשָ ׁשְ ׁשּוָבה ָצִריְך ִלְהיֹות ּבִ ַהּתְ וכמבואר לעיל )בסוף אות ה'( ׁשֶ

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.

חֹוַתְיהּו' – ונחלי שומן נמשכו מתחתיהם, 'מתחותייהו' – רומז על הענוה  ִמּתְ ָחא  ִמׁשְ ּדְ ַנֲחֵלי  י  'ְוַנְגּדֵ
והשפלות, ששם את עצמו כמדבר לדוש, להיות תחת כל אדם, ַהְינּו לשמוע את בזיונו ולדום ולשתוק157, 

ִתיָקה זֹוִכין ְלָכבֹוד ֱאלִֹקי, כי ע"י זה שחכמים אלו מיעטו בכבוד עצמם, שהוא בחינת "וישמן  וַעל ְיֵדי ַהּשְׁ

ישורון", וקבלו בזיונות וחרפות, בשביל לקיים את ג' תנאי התשובה158, והתשובה היא שם אהי"ה, שהוא אור 

ַמְנּתָ ָעִביָת", )ְּכלֹוַמר: ֵמֲחַמת ֶׁשאֹוֲחִזין ַעְצָמן ִּבְבִחיַנת "ָׁשַמְנָּת ָעִביָת"(, ַהְינּו  ׁשֹון )ְּדָבִרים לב, טו(: "ׁשָ ְיהּו' - ִמּלְ ְמּנַ ַ רּוׁש 'ִמּשׁ ְוֶזה ּפֵ
מֹו  ּכְ ֲעוֹונֹוָתם,  ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ִביל  ׁשְ ּבִ ין  ֶזה עֹוׂשִ י  ּכִ יִבים,  ְמׁשִ ְוֵאיָנם  ָתן  ֶחְרּפָ ׁשֹוְמִעין  ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ
ְוָאְזָניו כּו', ֶּפן ִיְרֶאה" כּו', ֶׁשַהְּתׁשּוָבה ָצִריְך  רּון". ]ְּבִחיַנת "ַהְׁשֵמן ֵלב כּו',  ְיׁשֻ ַמן  ׁשְ תּוב )ָׁשם( "ַוּיִ ּכָ ׁשֶ

ה ְּתָנִאים ֵאּלּו[. ָ ִלְהיֹות ִּבְׁשֹל�ׁש

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ֱאלִֹקי,  ְלָכבֹוד  זֹוִכין  ִתיָקה  ַהּשְׁ ְיֵדי  ַעל  ַהְינּו  חּוַתְיהּו' -  ִמּתְ ָחא  ַמׁשְ ּדְ ַנֲחֵלי  י  'ְוַנְגּדֵ
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159. בבחינת 'זה לעומת זה', �כמו �כבוד עצמו 
הוא  אלהי"ם  כבוד  גם  ָעִביָת",  "ָׁשַמְנָּת  בחינת  הוא 

בחינת '�מן' �בקדו�ה.
ל�ון  כל  ��ון –  �מן  וגו'  מ�חך  160. ופיר�"י: 
גדולה נופל עליה ל�ון מ�יחת �מן, כדת המלכים 

)הנמ�כים לגדולתן ב�מן(.

כתוב  �ם  כי  ר"ל  וז"ל:  הנחל,  במי  161. כתב 
'כבוד  בחינת  �זה  ַהָּכבֹוד" –  ֶמֶלְך  הּוא  ְצָבאֹות  "ה' 

ֱאֹלִהים" – למלך, וכל  ְמָׁשֲחָך  ֵּכן  וזה "ַעל  אלהי"ם', 
המ�יחות הם כמין כ', וכמין כתר, �זה בחינת 'כתר' 
בחינת 'כבוד' )כנ"ל באות ב'(. ועל כן לענין הת�ובה 
�זוכה על ידה לכבוד, מביא )לעיל �ם( המ�ל לאחד 
�בא לקנות '�מן' אפרסמון, כי �מן הוא בחינת 'נחלי 

דמ�חא' �זה בחינת 'כבוד'.
162. כמבואר כל זה לעיל באות ה', ובהערות.

163. ביאור הלקוטים, וז"ל: "ְוֹלא ִיָּכֵנף עֹוד מֹוֶריָך", 
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ע,  ָנא ֶרׁשַ ׂשְ ֶדק ַוּתִ תּוב )תהלים מה, ח(: "ָאַהְבּתָ ּצֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶמן'159, ּכְ ִחיַנת 'ׁשֶ הּוא ּבְ הכתר, כבוד אלהי"ם, ׁשֶ

ֲחָך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך"160, כי מי שאוהב את הצדק ומצדיק את דיניו של הקב"ה  ן ְמׁשָ ַעל ּכֵ
עימו, ושומע את החרפות והבזיונות שמבזים אותו ומקבלם באהבה, ומתוך כך עושה תשובה, הוא זוכה 

בֹוד", פי',  ִחיַנת )שם כד, י(: "ֶמֶלְך ַהּכָ למשיחת שמן, בבחינת "משחך אלהים", שהוא כבוד אלהי"ם, ְוֶזה ּבְ

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"ם161. וזהו "מלך הכבוד", 

ש'כבוד מלכים' )"מלך"( שחוקרים אחריו ומבזים אותו שאינו ראוי וכו', נעשה 'כבוד אלהי"ם' )"הכבוד"(.

יָנא ְלהּו לחכמים הללו, 'בעלי תשובה' שזכו לכבוד אלהי"ם, ועשו 'תשובה על תשובה', שהיא בחינת  'ְוַאּמִ
ָאִתי – האם יש לי מכם חלק לעולם הבא,  ְיכּו חּוְלָקא ְלַעְלָמא ּדְ 'עולם הבא' שכולו תשובה: ִאית ִלי ִמּנַ

ְלָיא  א ּדַ היינו, ששאל אותם האם בתשובתו השיג כמותם בחינת 'עולם הבא', שהוא 'תשובה על תשובה', ַחּדָ

ְחּתֹוָנה  ה ַהּתַ ִחיַנת ְנֻקּדָ ִחיַנת: "ְוָהָאֶרץ ֲהֹדם ַרְגָלי", ּבְ ִלי ַאְטָמא' – אחד הרים לעברי רגל, 'רגל' – ֶזה ּבְ
"ל, כלומר, שרמז לו שזכה לבחינת הדמימה והשתיקה, כי בזה שרבה הלך למדבר, וחקר  ּנַ של אות א', ּכַ

אחר מידת הענוה )וכנ"ל( וׂשם עצמו כמדבר לדוש )בחינת "ותחת רגליו"(, ודמם ושתק לבזיונו, זכה ל'חיריק', שהיא 

א',  ּסֵ ִחיַנת 'ּכִ ָנף' – ואחד הרים לעברי כנף, 'כנף' ֶזה ּבְ ְלָיא ִלי ּכָ א ּדַ הנקודה התחתונה של אות א'. 'ְוַחּדָ

ֵנף עֹוד מֹוֶריָך" – 'לעתיד לבוא הקב"ה לא יתכסה עוד ממך', הרי  תּוב )ישעיה ל, כ(: "ְולֹא ִיּכָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה ָהֶעְליֹוָנה של האל"ף, שהיא בחינת  ֻקּדָ ִחיַנת ַהּנְ שפירוש 'כנף' הוא כיסוי, וכיסוי הוא בחינת 'כסא', וֶזה ּבְ

'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'162, שזוהי בחינת עולם הבא163. 

ִחיַנת )ָׁשם כד, י(  ּבְ ְוֶזה  ֲחָך",  ְמׁשָ ן  ּכֵ ַעל  ע,  ֶרׁשַ ָנא  ׂשְ ַוּתִ ֶדק  ּצֶ תּוב )ְּתִהִּלים מה, ח( "ָאַהְבּתָ  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶמן',  'ׁשֶ
בֹוד". "ֶמֶלְך ַהּכָ

ִחיַנת "ְוָהָאֶרץ  ְלָיא ִלי ַאְטָמא' - ֶזה ּבְ א ּדַ ָאֵתי? ַחּדָ ְיכּו חּוָלָקא ְלַעְלָמא ּדְ יָנא ְלהּו: ִאית ִלי ִמיּנַ 'ְוַאּמִ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ א, ּכְ ּסֵ ִחיַנת ּכִ ָנף - ֶזה ּבְ ְלָיא ִלי ּכָ א ּדַ "ל. ְוַחּדָ ּנַ ְחּתֹוָנה, ּכַ ה ַהּתַ ִחיַנת ְנֻקּדָ ֲהדֹם ַרְגָלי", ּבְ
ר ַחָנה,  ר ּבַ ה ּבַ ְלַרּבָ ֶהְראּו  ה ָהֶעְליֹוָנה. ַהְינּו ׁשֶ ֻקּדָ ַהּנְ ִחיַנת  ּבְ ֵנף עֹוד מֹוֶריָך", ֶזה  ִיּכָ )ְיַׁשְעָיה ל, כ( "ְולֹא 

ִחינֹות. ם הּוא ָזָכה ְלֵאּלּו ַהּבְ ּגַ ׁשֶ
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בהבאתו ראיה מזה הכתוב, י� לבאר �גם הוא מורה 
להכנף  עוד  יצטרך  �לא  הבא,  עולם  ה�גת  על 

ולהתכסות בכינויים ג�מיים.
164. האות ו' נרמזת בגוף האוז בעצמו, כי כ�אחת 
מהן מוציאה רגל זו י' תחתונה, ואחת מרימה כנף זו י' 
עליונה, נמצא �גוף האווז בעצמו הוא האות ו'. והגם 
�לא כתב כאן בפירו� את האות ו', על כרחך גם היא 
בכלל, כי הרי אי אפ�ר לה�יג את י' עליונה �ל א' 
בלי 'בו�ה' �הוא בחינת 'א� ומים' �מים, �הוא 
ה'רקיע' - אות ו' �ל א', כמבואר כל זה לעיל )אות ה'(.
ַמאן  וז"ל:  צ.(,  דף  )ח"ב  יתרו  בזוהר  165. כמבואר 
ְּדָקִטיל )מי �רצח יהודי(, ַאְזִעיר ְּדמּוָתא ְוַצְלָמא ְּדָמאֵריּה. 
ֶאת  ָעָׂשה  ֱאלִהים  ְּבֶצֶלם  "ִּכי  ו(  ט,  )ברא�ית  ִּדְכִּתיב, 
ָהָאָדם", ּוְכִתיב )יחזקאל א, כו( "ְוַעל ְּדמּות ַהִּכֵּסא ְּדמּות 
ַהְּדמּות  ַמְקִטין  ֶׁשהֹוֵרג,  ִּמי  ]תרגום:  ָאָדם".  ְּכַמְרֵאה 
ְוֶצֶלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו, ֶׁשָּכתּוב "ִּכי ְּבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעָׂשה ֶאת 
ָהָאָדם", ְוָכתּוב "ְוַעל ְּדמּות ַהִּכֵּסא ְּדמּות ְּכַמְרֵאה ָאָדם".
166. בזוהר פר�ת תזריע )ח"ג סוף דף מח.(, איתא: 
ַהִּכֵסא.  ֶׁשִּנְׁשַלם  ְּבָׁשָעה  ָאָדם,  ִנְבָרא  ַּבִּׁשִּׁשי  ָּתאָנא, 
ַמֲעלֹות  "ֵׁשׁש  יט(  י,  א'  )מלכים  ִּדְכִּתיב  ִּכֵּסא,  ְוִנְקָרא 
ָראּוי  ֶׁשהּוא  ַּבִּׁשִּׁשי,  ָהָאָדם  ִנְבָרא  ּוְלִפיָכְך  ַלִּכֵּסא", 

ִאְתָּתַּקן  ָאָדם,  ְּדִנְבָרא  ֵּכיָון  ְוָתאָנא  ַהִּכֵּסא.  ַעל  ֵליֵׁשב 
ּכָֹּלא, ְוָכל ַמה ִּדְלֵעיָּלא ְוַתָּתא, ְוכָֹּלא ִאְתְּכִליל ָּבָאָדם. 
]תרגום: ָלַמְדנּו, ְּבִׁשִּׁשי ִנְבָרא ָאָדם, ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְׁשַלם 
ַלִּכֵּסא".  ַמֲעלֹות  "ֵׁשׁש  ֶׁשָּכתּוב  ִכֵּסא,  ְוִנְקָרא  ַהִּכֵּסא. 
ַעל  ֵליֵׁשב  ָראּוי  ֶׁשהּוא  ַּבִּׁשִּׁשי,  ָהָאָדם  ִנְבָרא  ּוְלִפיָכְך 
ַהִּכֵּסא. ְוָלַמְדנּו, ֵּכיָון ֶׁשִּנְבָרא ָאָדם, ַהּכֹל ִהְתַּתֵּקן, ְוָכל 

ַמה ֶּׁשְּלַמְעָלה ּוְלַמָּטה, ְוַהּכֹל ִנְכָלל ָּבָאָדם[.
167. כתב בלקוטי הלכות )ברכת הפירות ה, יט(, וז"ל: 
ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה הּוא ְּבִחיַנת ַהָּשַגת ַמֲעֵ�ה ֶמְרָּכָבה, ִּכי ַעל 
ְיֵדי ַהּתֹוָרה זֹוִכין ִלְהיֹות ֶמְרַּכְבּתֹו ֶׁשל ָמקֹום, ִּכי ַהּתֹוָרה 
ְּבִחיַנת 'ָאָדם', ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )במדבר יט, יד( "זֹאת ַהּתֹוָרה 

ָאָדם", ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְׁשֵלמּות ַהֶּמְרָּכָבה.
168. כמבואר בפרפראות לחכמה )אות ד'(.

169. כמבואר במדר� הנעלם )זוהר ח"א דף קכו:(, וז"ל: 
אֹור ַהְּנָׁשָמה ָלעֹוָלם ַהָּבא, ָּגדֹול ֵמאֹור ַהִּכֵּסא וכו'. ַרב 
"ְּדמּות  ִּדְכִתיב  ַמָּמׁש,  ַהִּכֵּסא  ֵמאֹור  ָּגדֹול  ָאַמר  ַנְחָמן 
ְּכַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלַמְעָלה", ַמאי 'ָעָליו' – ַעל ָזֳהרֹו. 

170. כך פיר� במי הנחל. 
171. כתב בלקוטי הלכות )רא� ה�נה ד, ח(, וז"ל: ְוָאז 
זֹוִכין ִלְהיֹות 'ָאָדם' ְּבִחיַנת "ָאָדם ָלֶׁשֶבת ַעל ַהִּכֵּסא", 
ְּבִחיַנת 'ֲעִתיִדין ִיְ�ָרֵאל ִלֵּתן ֲעֵליֶהם ֶאת ַהִּדין', ְּדַהְינּו 
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ִחינֹות של אות א', שהן ג' בחינות, לדמום  ם הּוא ָזָכה ְלֵאּלּו ַהּבְ ּגַ ר ַחָנה, ׁשֶ ר ּבַ ה ּבַ ֶהְראּו ְלַרּבָ ַהְינּו ׁשֶ
ולשתוק למחרפו - שזוהי י' תחתונה, ולקבל בושה - שזוהי אות ו'164, ובזה זכה גם לאות י' עליונה בחינת 

'כבוד אלהים', בחינת עולם הבא. 

ָרֵאל ִנְקָרִאים 'ָאָדם', כמובא  י ִיׂשְ ין', ּכִ ן ֲעֵליֶהם ֶאת ַהּדִ ָרֵאל ִלּתֵ י ֶאְלָעָזר: ֲעִתיִדין ִיׂשְ 'ָאַמר ַרּבִ
ָרֵאל  ִריְך הּוא ְוִיׂשְ א ּבְ בגמרא )יבמות סא.(: 'אתם קרויים אדם ואין העובדי כוכבים קרויים אדם', ְוקּוְדׁשָ

ֵהם  ָרֵאל, ׁשֶ א ַחד )ע' זוהר אחרי ח"ג עג.(, פי', ישראל דבוקים ונכללים בהקב"ה, ְולכן לעתיד לבוא, ִיׂשְ ּלָ ּכֻ
א  ּסֵ תּוב: "ְוַעל ַהּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ א166 הנ"ל שראה יחזקאל במרכבה167, ּכְ ּסֵ בּו ַעל ַהּכִ ִחיַנת 'ָאָדם'165, ֵיׁשְ ּבְ
וזוכים  בהקב"ה,  ודבוקים  נכללים  הם  הרי  במעשיהם,  שלמים  וכשישראל  ָאָדם",  ַמְרֵאה  ּכְ מּות  ּדְ
לשלמות תמונת אות א' בכל תיקוניה וכנ"ל168, ואז הם בחינת 'אדם היושב על הכסא'169, ְולעתיד לבוא, 

נּו  ָרֵאל יזכו להשלים את אות א', עד שיהיו נעשים בבחינת 'אדם היושב על הכסא'170, והם ִיּתְ כל ִיׂשְ

יִנין של אומות העולם, וידונו אותם על  ל ַהּדִ ַעְצָמן ּכָ טּו ּבְ ּפְ ֵאי עֹוָלם171, ַהְינּו שֵהם ִיׁשְ ין ְלָכל ּבָ  ּדִ

'ָאָדם' )יבמות סא.(,  ִנְקָרִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ּכִ ין' -  ַהּדִ ֲעֵליֶהם ֶאת  ן  ִלּתֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעִתיִדין  ֶאְלָעָזר:  י  ַרּבִ 'ָאַמר 
א )עיין זוהר חיי  ּסֵ ַהּכִ בּו ַעל  ֵיׁשְ ִחיַנת ָאָדם,  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ָרֵאל  ְוִיׂשְ א ַחד.  ּכֹּלָ ָרֵאל -  ְוִיׂשְ ִריְך הּוא  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ
ין ְלָכל  ּדִ נּו  ִיּתְ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ַמְרֵאה ָאָדם",  ּכְ מּות  א ּדְ ּסֵ ַהּכִ תּוב "ְוַעל  ּכָ מֹו ׁשֶ �רה קכו:, ובתנחומא פר�ת קדו�ים א'(, ּכְ

יִנין: ל ַהּדִ ַעְצָמן ּכָ טּו ּבְ ּפְ ֵאי עֹוָלם, ַהְינּו ֵהם ִיׁשְ ּבָ
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ְּבַעְצָמם  ְוֵהם  ָהֻאּמֹות  ִמָּכל  ְלַמְעָלה  ִיְהיּו  ֶׁשִּיְ�ָרֵאל 
ָהֻאּמֹות  ָּכל  ַעל  ַהִּדין  ְוִיְּתנּו  ַהִּדיִנין  ָּכל  ֶאת  ִיְׁשְּפטּו 
וכו', ִּכי ָאנּו נֹוְתִנים ֲעֵליֶהם ֶאת ַהִּדין ְוַהִּמְׁשָּפט ְּכִפי 
ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  וכו'.  ֵמִאָּתנּו  ַהּכֹל  ִּכי  רֹוִצין,  ֶּׁשָאנּו  ַמה 
ְמָבְרִרים ְמקֹומֹות ַהִחיצֹוִנים ּוַמְכִניִעים אֹוָתם ְלַגְמֵרי 
אֹוָתם  ְּכֶׁשַּמְכִניִעים  ְוָאז  ֵמֶהם,  ַהְּקֻדָּׁשה  ּוַמֲעִלין 
אֹוָתם  ְוָלדּון  אֹוָתם  ִלְׁשּפֹט  זֹוִכים  ָאנּו  ָאז  ִּבְמקֹוָמם, 

ִּכְרצֹוֵננּו, ֵמַאַחר ֶׁשְּכָבר ִנְכְנעּו ֻּכָּלם ַּתְחֵּתנּו.
)קדו�ים א'(: לעתיד  172. וכמובא במדר� תנחומא 
לבוא הקב"ה יו�ב, והמלכים נותנין כסאות לגדולי 
י�ראל והן יו�בין, והקב"ה יו�ב עם הזקנים כאב בית 
דין, ודנין העכו"ם, �נאמר )י�עיה ג, יד( "ה' ְּבִמְׁשָּפט 

ָיבֹוא ִעם ִזְקֵני ַעּמֹו", על זקני עמו אינו אומר כאן, אלא 
עם זקני עמו ו�ריו, מלמד �הקב"ה יו�ב עם הזקנים 
וׂשרי י�ראל ודן העכו"ם. ומי הן )הדנים(, אלו כסאות 
בית דוד וזקני י�ראל, �נאמר )תהלים קכב, ה( "ִּכי ָׁשָּמה 

ָיְׁשבּו ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִויד".
173. על פי לקוטי הלכות בהלכות רא� ה�נה הנ"ל.
174. הפסוק במלואו "ַיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחֵּתינּו ּוְלֻאִּמים 
ַיֲעקֹב  ְּגאֹון  ֶאת  ַנֲחָלֵתנּו  ֶאת  ָלנּו  ִיְבַחר  ַרְגֵלינּו,  ַּתַחת 
הקב"ה  לבוא  לעתיד  ופירו�ו:  ֶסָלה",  ָאֵהב  ֲאֶׁשר 
תחתינו,  העמים  את  הנהגה(  ל�ון  )ַּדָּבר  וינהיג  יכניע 
בית  ואת  נחלתנו,  �היא  י�ראל  ארץ  את  לנו   ויתן 

המקד�.
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מעשיהם172, ויבררו מהם את כל הקדושה שיש בהם, לעלות אותה למעלה, ובזה יתרבה כבוד ה' בעולם, 

הן מהכנעת הרע )כעמלק, וכדלהלן(, והן מבירור הטוב שיש בהם173.

ונעשים  ג' חלקיה,  א' העליונה בכל  ותשובה על תשובה, משלים אות  ידי עבודת התשובה  לאחר שביאר, שעל 
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.

ִחיַנת  ַחת ַרְגֵלינּו"174 – ֶזה ּבְ ים ּתַ ינּו ּוְלֻאּמִ ְחּתֵ ים ּתַ ר ַעּמִ רּוׁש הכתוב )תהלים מז, ד(: "ַיְדּבֵ ז. ְוֶזה ּפֵ
ִחיַנת: "ְוַתַחת  הּוא ּבְ ל ָאֶלף היינו, אות י' התחתונה של א' וכנ"ל, ׁשֶ ְחּתֹוָנה ׁשֶ ה ַהּתַ ֻקּדָ 'ִחיִריק', שהיא ּנְ

ִחיַנת: "ְוָהָאֶרץ ֲהֹדם ַרְגָלי".  ַרְגָליו", וזהו הכתוב כאן "תחת רגלינו", שהיא ּבְ

ה ָהֶעְליֹוָנה  ִחיַנת ְנֻקּדָ ה', ּבְ ִחיַנת 'ֹמׁשֶ ומה שנאמר בהמשך הכתוב: "ִיְבַחר ָלנּו ֶאת ַנֲחָלֵתנּו" – ֶזה ּבְ

א" כנ"ל  ּסֵ מּות ּכִ ַעל ָלָרִקיַע ּדְ ִחיַנת: "ּוִמּמַ ל ָהָאֶלף היינו, האות י' העליונה של א' שהיא בחינת 'כתר', ּבְ ׁשֶ
)באות ה'(, שהנקודה העליונה שבאות א' היא בחינת 'כסא', ו'כסא' הוא בחינת 'שמש', כמו שנאמר: "ְוִכְסאֹו 

ה'. ו'נחלתנו' -  ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ֵני ֹמׁשֶ ֶמׁש", ו'שמש' היא בחינת 'משה', כמו שאמרו בגמרא )בב"ב עה.(: 'ּפְ ֶ ּשׁ ּכַ
ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )זבחים קיט.( בדרשת הפסוק )דברים יב, ט(: "כי לא באתם  היא בחינת 'משה', ּכְ

ילֹה', ומובא בזוהר )בראשית דף כה:  ְמעֹון אֹוֵמר: "ַנֲחָלה" – זֹו ׁשִ עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה": 'ר' ׁשִ

ה', כי 'שילה' הוא שמו של משיח, ומשיח הוא 'משה', ו'משה'  א ֹמׁשֶ ילֹה – ּדָ ובתקוני זוהר תיקון כ"א דף מג.(: 'ׁשִ

עולה בגימטריא 'שילה', שהיא בחינת 'נחלה'. הרי, שרמוז בפסוק "יבחר לנו את נחלתנו" בחינת 'משה', 

בחינת 'שמש', שהיא בחינת הנקודה העליונה של אות א'.

ה  ְנֻקּדָ ִחיִריק  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ַרְגֵלינּו",  ַחת  ּתַ ים  ּוְלֻאּמִ ינּו  ְחּתֵ ּתַ ים  ַעּמִ ר  "ַיְדּבֵ )ְּתִהִּלים מז, ד(  רּוׁש  ּפֵ ְוֶזה  ז 
ָלנּו  "ִיְבַחר  ַרְגָלי".  ֲהדֹם  "ְוָהָאֶרץ  ִחיַנת  ּבְ ַרְגָליו",  "ְוַתַחת  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָאֶלף,  ל  ׁשֶ ְחּתֹוָנה  ַהּתַ
ָלָרִקיַע  ַעל  "ּוִמּמַ ִחיַנת  ּבְ ָהָאֶלף,  ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה  ה  ְנֻקּדָ ִחיַנת  ּבְ ה,  מֹׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ַנֲחָלֵתנּו",  ֶאת 
ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְזָבִחים קיט.(  ּכְ ה,  ְפֵני ַחּמָ ּכִ ה  ֵני מֹׁשֶ ּפְ ֶמׁש",  ֶ ּשׁ ּכַ א", "ְוִכְסאֹו  ּסֵ ּכִ מּות  ּדְ
ה' )זַֹהר ְּבֵראִׁשית כה: ּוְבִּתּקּון כ"א דף מג.(. "ֶאת  א מֹׁשֶ ּדָ ילֹה  'ׁשִ ילֹה',  ׁשִ זֹו  '"ַנֲחָלה" )דברים יב, ט( -  ְמעֹון אֹוֵמר  ר' ׁשִ
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175. בגמ' ב�בת )דף פח.( מובא: �מ�ה זכה לכל 
ודר�ה  העגל,  בחטא  מי�ראל  �ניטלו  הכתרים 
ָהאֶֹהל",  ֶאת  ִיַּקח  ה  ֶ "ּומֹ�ׁש ז(  לג,  )�מות  מהכתוב  זאת 
ֵנרֹו"  "ְּבִהּלֹו  ג(  כט,  )איוב  ופיר�"י: את האהל, ל�ון 
והוא היה קירון עור פניו, עכ"ל. הרי, �'אוהל' הוא 

בחינת 'אור'. )וכן מבואר לקמן סוף תורה מ"ט(.
176. ובפנימיות הענין, הוא"ו �בתוך א' היא בחינת 
'זעיר אנפין' )הרמוז באות ו' �ל �ם הוי"ה(, כי הוא כלול 
מ�� ספירות: 'חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד', 
ועיקרם הוא ספירת ה'תפארת' )ולכן כל פרצוף זעיר אנפין 
נקרא בכמה מקומות ב�ם 'תפארת'(, ויעקב הוא אחוז ב'ספירת 

התפארת', )זוהר ויצא בסתרי תורה ח"א דף קנז:(.

ד'(,  )אות  זה בפרפראות לחכמה  כל  177. וכמבואר 
ע"�.

קודמת  מינוי מלך  בגמ', מצות  178. לפי המבואר 
רבינו  בדברי  כאן  ואילו  עמלק,  זכר  מחיית  למצות 
בסדר העבודה, מבואר, �מצות מחיית עמלק, �היא 
�מיעת חרפות ובזיונות – י' תחתונה, קודמת להעמדת 
מלך, �היא בחינת הבו�ה – אות ו'. וראה בפרפראות 

לחכמה )אותיות ו' ז'( �האריך בזה.
וזה  וז"ל:  ה'(,  )אות  לחכמה  בפרפראות  179. כתב 
בחינת המצוה למנות להם מלך וכו', רוצה לומר כי 
'מלך' הוא בחינת 'תפארת' )כבוד מלכות(, ותפארת הוא 

בחינת אות ו' וכנ"ל. 

   עֹוֶהת אֹור   

ִחיַנת 'ֹאֶהל',  תֹוְך ָאֶל"ף, שהיא ּבְ ּבְ ִחיַנת ָוא"ו ׁשֶ אֹון ַיֲעֹקב" – ֶזה ּבְ ומה שנאמר בהמשך: "ֶאת ּגְ

ַע דרך בחינת  ה ֵמִאיר ִליהֹוׁשֻ ֹמׁשֶ ִחיַנת אֹור, שנאמר )איוב כט, ג( "בהלו נרו"175, דהיינו ׁשֶ כי 'אהל' הוא ּבְ

ב ֹאָהִלים",  ם יֹוׁשֵ תּוב )בראשית כה, כז(: "ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ה'אהל', ו'אהל' זה הוא בחינת 'יעקב', ּכְ

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'.

ָרֵאל בכניסתן לארץ', הדבר  ְצַטּוּו ִיׂשְ ּנִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ לֹׁשָ ִחיַנת מה שאמרו בגמרא )סנהדרין כ:(: 'ׁשְ ְוֶזה ּבְ
ינּו", דהיינו, להכניע את  ְחּתֵ ים ּתַ ר ַעּמִ ִחיַנת הכתוב "ַיְדּבֵ ל ֲעָמֵלק', ֶזה ּבְ ַכּלּו ַזְרעֹו ׁשֶ ּיְ הראשון: 'ׁשֶ

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.

ִחיַנת יעקב, כמו  אֹון ַיֲעֹקב", כי מלך הוא ּבְ ִחיַנת הכתוב "ּגְ הדבר השני178: 'ּוְלַמּנֹות ָלֶהם ֶמֶלְך', ֶזה ּבְ

ִחיַנת  ֲעֹקב" – ותרגומו: כשיעמוד מלך מיעקב, נמצא שיעקב הוא ּבְ ַרְך ּכֹוָכב ִמּיַ שכתוב )במדבר כד, יז(: "ּדָ

'ֶמֶלְך'179, וזו 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 

ַע,  ִליהֹוׁשֻ ה ֵמִאיר  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ִחיַנת אֹור,  ּבְ ֹאֶהל,  ִחיַנת  ּבְ ָאֶלף,  תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ִחיַנת ָוא"ו  ּבְ ֶזה  ַיֲעֹקב",  אֹון  ּגְ
ב ֹאָהִלים". ם יֹוׁשֵ תּוב )ְּבֵראִׁשית כה, כז( "ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ר  ִחיַנת "ַיְדּבֵ ל ֲעָמֵלק', ֶזה ּבְ ַכּלּו ַזְרעֹו ׁשֶ ּיְ ָרֵאל, ׁשֶ ְצַטּוּו ִיׂשְ ּנִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ לֹׁשָ ִחיַנת )ַסְנֶהְדִרין כ:( 'ׁשְ ְוֶזה ּבְ
ּכֹוָכב  ַרְך  "ּדָ יז(  )ַּבִּמְדָּבר כד,  ִחיַנת  ּבְ ַיֲעֹקב",  אֹון  "ּגְ ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ֶמֶלְך',  ָלֶהם  'ּוְלַמּנֹות  ינּו".  ְחּתֵ ּתַ ים  ַעּמִ
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וז"ל:  )�ם(,  לחכמה  בפרפראות  180. כמבואר 
לכאורה אין מובן הענין כלל, מה �רמז את הבו�ה 
�מ�תנה פניו לכמה גוונין )�זו בחינת ו' הנ"ל(, במצות 
כמו  כי  קצת,  ה�כל  אל  לקרב  ונראה  מלך'.  'מינוי 
�האות ו' היא הממוצע בין הנקודה העליונה לנקודה 
התחתונה, וכ�זוכה לידום ול�תוק )על בזיונו(, �עי"ז 
נע�ה בחינת 'נקודה התחתונה', אז נע�ית מהבו�ה 
ו', ומקבל על ידי זה אור הנקודה העליונה,  בחינת 
על  �ותק  וכ�אינו  אלהי"ם'.  'כבוד  בחינת  �היא 
)�מואל  בבחינת  היא  ו�לום  חס  הבו�ה  אז  בזיונו, 
ֵיָקּלּו", וכן, גם בחינת 'כבוד מלכים',  א' ב, ל( "ּובַֹזי 

על  אחריו  חוקרין  הכל  �אז  הכבוד,  אחר  כ�רודף 

כבודו, בחינת )מ�לי כה, ב(: "ְּכבֹד ְמָלִכים ֲחקֹר ָּדָבר" 
וחולקין עליו וכו'. אבל כ�בורח מן הכבוד ואינו רוצה 
כבוד מלכות כלל, אלא �כלל י�ראל מכריחים אותו 
לקבל המלכות, וכן מן ה�מים מכריחים אותו לזה, 
אז כבודו בבחינת 'כבוד אלהי"ם', �אסור לחקור כלל 

אחר כבודו, �זהו בחינת המצוה �ל כבוד מלכים.
181. כמובא בזוהר פקודי )ח"ב דף רכא.( �מ�ה הוא 
ה" )�מות לח, כא(  ֶ 'דעת', וז"ל: "ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי מֹ�ׁש

']מ�ה[ דא רזא דדעת'.
182. כן ביאר במהר�"א בברכות )דף לג. בד"ה גדולה(.

183. מכאן והלאה הם תוספות ��מע מוהרנ"ת בזמן 
אמירת התורה, ואחריה, וכמו �נביא לקמן.

   עֹוֶהת אֹור   

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 כבוד180.

ַעת181, ובית המקדש  ִחיַנת ּדַ ה', שהוא ּבְ ִחיַנת 'ֹמׁשֶ ִחיָרה', ֶזה ּבְ ית ַהּבְ הדבר השלישי: 'ְוִלְבנֹות ָלֶהם ּבֵ

ִאּלּו ִנְבָנה  ָעה, ּכְ ׁש ּבֹו ּדֵ ּיֵ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות לג.(: 'ִמי ׁשֶ מֹו ׁשֶ הוא בחינת 'דעת', ּכְ

ָיָמיו', כי בית המקדש משפיע דעת לעולם )וכדלקמן(, ומי שיש בו דעה וכו', ראוי שיבנה  ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
ִחיַנת הפסוק "ִיְבַחר ָלנּו ֶאת  המקדש בימיו ע"י הדעת שלו182. לכן בית המקדש רומז ל'משה', ְוֶזה ּבְ

ַנֲחָלֵתנּו", ו'נחלתינו' היא בחינת 'משה' כנ"ל. ומשה הוא בחינת הנקודה העליונה שבאות א', בחינת כסא, 
בחינת שמש וכנ"ל. 

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה183(. אן – ְלׁשֹון ַרּבֵ יָמן ד' ַעד ּכָ )ִמּסִ

ּנּו", כי בו רמוזים כל  ַוֲאַצּוֶ אֶֹהל מֹוֵעד  ּבְ בּו  ְוִהְתַיּצְ ַע  עתה ילביש את ההשגות שבתורה דידן, בפסוק "ְקָרא ֶאת ְיהֹוׁשֻ
בחינות האות א'.

ַע, והתייצבו  ה, הן קרבו ימיך למות, ְקָרא ֶאת ְיהֹוׁשֻ רּוׁש הכתוב )דברים לא, יד(: "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ ח. ְוֶזה ּפֵ
ַע 'פני לבנה'  ה ָהֶעְליֹוָנה של האל"ף, ִויהֹוׁשֻ ה" 'פני חמה' המשפיע – הּוא ְנֻקּדָ באהל מועד, ואצוונו". "ֹמׁשֶ

בּו ָבֹאֶהל" – ֶזה  ְחּתֹוָנה של האל"ף )כדלעיל באות ה'(. "ְוִהְתַיּצְ ה ַהּתַ המקבלת את אור השמש – הּוא ְנֻקּדָ

תֹוְך ָהָאֶל"ף, העושה את היחוד בין משה ליהושע )שיאיר משה ביהושע,  ּבְ א"ו ׁשֶ ִחיַנת ַהּוָ ִחיַנת ָהָרִקיַע, ּבְ ּבְ
נקודה העליונה בנקודה התחתונה(, ודרכו יכול משה להאיר ליהושע )כנ"ל שם(, ולכן ציוה ה' שיבואו משה ויהושע 

ּנּו" – אני בעצמי,  ל'אהל', כדי שע"י ה'אהל', אות ו' שבתוך א', תמשך ההארה ממשה ליהושע. "ַוֲאַצּוֶ

ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ ַעת, ּכְ ִחיַנת ּדַ ה, ּבְ ִחיַנת מֹׁשֶ ִחיָרה', ֶזה ּבְ ית ַהּבְ ִחיַנת ֶמֶלְך. 'ְוִלְבנֹות ָלֶהם ּבֵ ֲעֹקב", ּבְ ִמּיַ
ִחיַנת  ָיָמיו', ְוֶזה ּבְ ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ִאּלּו ִנְבָנה ּבֵ ָעה, ּכְ ׁש ּבֹו ּדֵ ּיֵ ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְּבָרכֹות לג.( 'ִמי ׁשֶ

"ִיְבַחר ָלנּו ֶאת ַנֲחָלֵתנּו": )ִמִּסיָמן ד' ַעד ָּכאן ְלׁשֹון ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה(.

ַע  ִויהֹוׁשֻ ָהֶעְליֹוָנה  ה  ְנֻקּדָ הּוא  ה  מֹׁשֶ ַע" -  ְיהֹוׁשֻ ֶאת  ְקָרא  ה  מֹׁשֶ ֶאל  ה'  "ַוּיֹאֶמר  רּוׁש  ּפֵ ְוֶזה  ח 
ָהָאֶלף.  תֹוְך  ּבְ ׁשֶ א"ו  ַהּוָ ִחיַנת  ּבְ ָהָרִקיַע,  ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ֹאֶהל" -  ּבְ בּו  "ְוִהְתַיּצְ ְחּתֹוָנה.  ַהּתַ ה  ְנֻקּדָ הּוא 
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184. וכן מבואר במדר� )דברים רבה וילך ט, ג(, �דר�ו 
את הפסוק הזה "ְוֵאין ִׁשְלטֹון ְּביֹום ַהָּמֶות", לענין זה 
�אין האדם יכול לעצור את מלאך המות ולומר לו 
תמתין עד �אע�ה את ח�בונותי ועד �אצווה לביתי, 

ע"כ. ו�ם המדר� מדבר על הסתלקות מ�ה.
185. דקדק לכתוב 'הצדיק', ולא כתב 'מ�ה', וירמוז 
למה �סיפר מוהרנ"ת )חיי מוהר"ן אות ב', לקוטי הלכות 
ַאַחר  ַז"ל  ַהָּקדֹוׁש  ִמִּפיו  ָׁשַמְעִּתי  וז"ל:  לט(,  ז,  �בת 

ֲאִמִּתי  ַרב  ֶׁשֵּיׁש  ָמקֹום  ֶׁשְּבָכל  ַהַּנ"ל,  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָאַמר 
ְּבִחיַנת  זֹאת,  ְּבִחיָנה  ַנֲעָ�ֹה  ִמֶּמּנּו,  ֶׁשּלֹוֵמד  ְוַתְלִמיד 
'מֶׁשה ִויהֹוֻׁשַע ְואֶֹהל מֹוֵעד', ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ַהְמָׁשַכת 
ֶּדֶרְך ַהְּתׁשּוָבה ָּבעֹוָלם. וכתב על זה בפרפראות לחכמה 
)אות ט"ז( וז"ל: מה �רימז בענין קרא את יהו�ע וכו', 

"ַוֲאַצֶּוּנּו" דוקא אני בעצמי וכו', �סמוך להסתלקותו 
ממ� לא נתן לו סמיכה בפירו�, ואף על פי כן כבר 
רימז לו סמיכתו סמוך להתקרבותו אליו )�היתה ב�נת 

תקס"ג( וכו', עכ"ל.

186. כי אף �בימי חייו �ל הצדיק עיקר הממ�לה 
בידו, וכמבואר לקמן )תורה ל"ד אות ב'(, וז"ל: ִּכי ִהֵּנה 
ַהְּכָלל, ֶׁשַהֶּמְמָׁשָלה ְּבַיד ַהַּצִּדיק ִלְפעֹול ְּפֻעּלֹות ִּכְרצֹונֹו, 
ְּכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחַז"ל )מֹוֵעד ָקָטן טז:( "ַצִּדיק מֹוֵׁשל" ְוכּו' 
)�מואל ב' כג, ג( – ִמי מֹוֵׁשל ִּבי ַצִּדיק, עכ"ל. אולם ביום 

פטירת הצדיק, חוזרת הממ�לה לבעליה לה' ית'.
187. ובזה מיו�ב מה �מק�ים כולם, �לפי המבואר 
כאן, לכאורה ההארה �באה ליהו�ע באה מהקב"ה 
כאן  וגם  ה'(  )באות  לעיל  ואילו  "ַוֲאַצֶּוּנּו",  וכדכתיב 
בסמוך, מבואר, �הארה מגיעה ליהו�ע דרך מ�ה, 
מהחמה אל הלבנה. אמנם, כפי �ביארנו את דברי 
רבינו, הכל מיו�ב היטב, ודו"ק. וכעין דברים אלו 
פטירתו  �ביום  ב�יעוריו,  קרמר  הר"מ  גם  אמר 
נכלל מ�ה בכבוד העליון )�ער החמ�ים(, ולכן נח�ב 

�ההארה העליונה �ל הקב"ה עוברת דרך מ�ה.
החלק  כי  המ�כים,  בג'  נאמרה  דידן  188. תורה 
ת�ובה  ב�בת  נאמר  כאן,  עד  התורה  �ל  הרא�ון 
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היינו, שהקב"ה יצוה ויתן את הכח ליהושע. ולפ"ז קשה, מדוע הוצרך משה לבוא לאהל, שהרי הפסוק אומר 

ַע, את  ה ָהָיה ָצִריְך ָאז ביום פטירתו ִלְמסֹור ַהּכֹל ִליהֹוׁשֻ י ֹמׁשֶ שהקב"ה יצוה וישפיע ליהושע, ומשיב: ּכִ

ְלטֹון  כח ההנהגה והממשלה על ישראל, ואת השגותיו הרוחניות, אך מחמת שכתוב )קהלת ח, ח( "ְוֵאין ׁשִ

ק  ּיֵ ן ּדִ ַע, ַעל ּכֵ ִליָטה ְוֹכַח ְלָהִאיר ִליהֹוׁשֻ יק185 ֵאין לֹו ׁשְ ּדִ קּות ַהּצַ ּלְ ַעת ִהְסּתַ ׁשְ י ּבִ ֶות"184, ּכִ יֹום ַהּמָ ּבְ
רּוְך הּוא186. והכוונה היא,  דֹוׁש ּבָ ָלה ְלַהּקָ ְמׁשָ י ָחְזָרה ַהּמֶ ַעְצִמי, ּכִ ּנּו" – ֲאִני )הקב"ה( ּבְ הכתוב: "ַוֲאַצּוֶ

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. 

ז'(, שג' הדברים שנצטוו ישראל בכניסתן לארץ ישראל, הם בחינת  )באות  יוסיף לבאר, את מה שנכתב לעיל  עתה 
'תשובה'.

ל ָהִעְנָין שבו פתח רבינו תורה זו, שעיקר התשובה היא לשמוע בזיונו ולדום ולשתוק,  ט. ּוְכָלל188 ּכָ

י  ֶות" )קֶֹהֶלת ח, ח(, ּכִ יֹום ַהּמָ ְלטֹון ּבְ ַע, "ְוֵאין ׁשִ ה ָהָיה ָצִריְך ָאז ִלְמֹסר ַהּכֹל ִליהֹוׁשֻ י מֹׁשֶ ּנּו" - ּכִ "ַוֲאַצּוֶ
ַעְצִמי,  ּנּו", ֲאִני ּבְ ק "ַוֲאַצּוֶ ּיֵ ן ּדִ ַע, ַעל ּכֵ ִליָטה ְוֹכַח ְלָהִאיר ִליהֹוׁשֻ יק ֵאין לֹו ׁשְ ּדִ קּות ַהּצַ ּלְ ַעת ִהְסּתַ ׁשְ ּבִ

רּוְך הּוא: דֹוׁש ּבָ ָלה ְלַהּקָ ְמׁשָ י ָחְזָרה ַהּמֶ ּכִ

ְודֹוק  ּוָוא"ו,  ְחּתֹוָנה  ַהּתַ ה  ְוְנֻקּדָ ָהֶעְליֹוָנה,  ה  ְנֻקּדָ הּוא  ׁשֶ ָאֶל"ף,  ְתמּוַנת  ּבִ לּול  ּכָ ָהִעְנָין  ל  ּכָ ּוְכָלל  ט 
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תקס"ג, ואילו החלק הזה �ל התורה עד ד"ה �ייך 
לעיל )אות י'(, נאמר במדוודיבקא אחר פורים. וכמסופר 
בחיי מוהר"ן )סוף אות ב'(, וז"ל: ְוַאַחר ָּכְך ְּבֵאיֶזה ֵעת 
ְלָפָניו  ָעַמְדִּתי  ַּבַּלְיָלה,  )אחרי פורים באותה �נה(  ְּבָסמּוְך 
ְוִדַּבְרִּתי ִעּמֹו ָאז  ְוָרָצה ִליׁשֹן,  ָיַׁשב ַעל ִמָּטתֹו  ְּכֶׁשְּכָבר 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּנְצַטּוּו  ִמְצוֹות  ה  ָ ַהְּׁשֹל�ׁש ִלי  ִּגָּלה  ְוָאז  ַהְרֵּבה, 
ִּבְכִניָסָתן ָלָאֶרץ ֶׁשַּׁשָּיְך ָלֶזה, ַּכִּנְדָּפס ִּבְמקֹומֹו ָׁשם ַעֵּין 
ָׁשם. ְוִסֵּים ָאז ְוָאַמר ִּכי ָּכל ָׁשֹל�ׁש ִמְצוֹות ֵאּלּו ֵהם ְּבִחיַנת 
ָׁשֹל�ׁש  ֵאיְך  אֹותֹו  ָׁשַאְלִּתי  ְוָאז  ָׁשם.  ַּכִּנְדָּפס  ְּתׁשּוָבה, 
ִמְצוֹות ֵאּלּו ֵהם ְּבִחיַנת ְּתׁשּוָבה, ָעָנה ְוָאַמר ֶזה ּתֹאַמר 

ַאָּתה )"ָדאס ָזאג דּוא ׁשֹוין"(.
וז"ל:  ג(,  ב,  )הר�אה  הלכות  בלקוטי  189. כמבואר 
ִיְ�ָֹרֵאל  ֶאֶרץ  ִלְכּבֹוׁש  ְוָהְלכּו  ִמִּמְצַרִים  ֶׁשָּיְצאּו  ִיְ�ָֹרֵאל 
ֵחְטא  ְלַתֵּקן  'ְּתׁשּוָבה'  ְּבִחיַנת  ֶזה  ֲעָמִמין,  ִמִּׁשְבָעה 
ָאָדם ָהִראׁשֹון, ֶׁשִעַּקר ִּתּקּונֹו ָהָיה ַעל ְיֵדי ָּגלּות ִמְצַרִים 
ַעל  ֶׁשָּנְפלּו  ַהִּניצֹוצֹות  ָּכל  ָׁשם  ּוֵבְררּו  ָׁשם  ֶׁשִּנְזַּדְּככּו 
ְיֵדי ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוָעלּו ִּבְרכּוׁש ָּגדֹול, ְּדַהְינּו ָּכל 
ַהִּניצֹוצֹות ַהַּנ"ל, ְלֶאֶרץ ִיְ�ָֹרֵאל ְלַהֲחִזיר ַהּכֹל ְלָׁשְרׁשֹו. 
ְוַהִּסְטָרא  ֵמַהְּקִלָּפה  הֹוִציאּו  ְּבַעְצמֹו  ִיְ�ָֹרֵאל  ֶאֶרץ  ְוַגם 
ְיֵדי ֵחְטא ַהַּנ"ל, ֶׁשֵּמֲחַמת ֶזה  ָאֳחָרא ֶׁשָחָפה ָעֶליָה ַעל 
ָהָיה ֶאֶרץ ִיְ�ָֹרֵאל ְּבַיד ְּכַנַען ְּתִחָּלה. ְוִיְ�ָֹרֵאל ִּתְּקנּו ָּכל 

ִיְ�ָֹרֵאל  ֶאֶרץ  ְוהֹוִציאּו  ֲעָמִמין,  ִׁשְבָעה  ְוִהְכִניעּו  ֶזה, 
ֵחְטא  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשָּנְפלּו  ַהִּניצֹוצֹות  ָּכל  ְוֶהֱעלּו  ֵמַהְּקִלָּפה, 
ִיְ�ָֹרֵאל  ֶׁשְּכִניַסת  ִנְמָצא,  ַהְּקֻדָּׁשה.  ֶאל  ָהִראׁשֹון  ָאָדם 
ִיְ�ָֹרֵאל  ִנְצַטּוּו  ֵּכן  ְוַעל  'ְּתׁשּוָבה'.  ְּבִחיַנת  הּוא  ָלָאֶרץ 
ִּבְכִניָסָתן ָלָאֶרץ ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת 'ְּתׁשּוָבה',  ָׁשֹל�ׁש ִמְצוֹות 
ְוִעַּקר  'ְּתׁשּוָבה',  ְּבִחיַנת  ָהָיה  ָלָאֶרץ  ְּכִניָסָתן  ִעַּקר  ִּכי 
ה ִּכְבָיכֹול ִיחּוד ֵּבין ַהְּנֻקּדֹות,  ַהְּתׁשּוָבה הּוא ֶׁשִּיְהֶיה ַנֲעֶ�ׂ
ֵּבין ַחָּמה ּוְלָבָנה )מ�ה ויהו�ע, הנע�ה ע"י קיום כל ג' מצוות 
אלו �הן גורמות את היחוד, כי הכרתת זרעו �ל עמלק – זו בחינת 

יהו�ע, והעמדת מלך – היא האות ו' המחברת ועו�ה את היחוד, 

ובניית בית הבחירה – זו בחינת מ�ה(. 

ה ַאל ְיהֹוֻׁשַע" )�מות  ֶ 190. וז"ל הזוהר: "ַוּיֹאֶמר מֹ�ׁש
יז, ט(, ֲאַמאי ִליהֹוֻׁשַע, ְוָלא ְלָאֳחָרא, ְוָהא ְּבַההּוא ִזְמָנא 

ַרְבָיא ֲהָוה, ִּדְכִּתיב )�מות לג, יא( "ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ַנַער", 
ה ְּבָחְכְמָתא  ֶ ְוַכָּמה ֲהוֹו ְּבִיְׂשָרֵאל ַּתִּקיִפין ִמֵּניּה. ֶאָּלא מֹ�ׁש
ְוָיַדע. ַמאי ָחָמא, ָחָמא לסמא"ל ְּדֲהָוה ָנִחית  ִאְסָּתַּכל 
ה  ֶ ִמִּסְטָרא ִּדְלֵעיָּלא, ְלַסְּייָעא ַלֲעָמֵלק ְלַתָּתא, ָאַמר מֹ�ׁש
ַוַּדאי ְקָרָבא ָהָכא ַּתִּקיָפא ִאְתָחִזי. ְיהֹוֻׁשַע ְּבַההּוא ִזְמָנא, 
ִּדְבְׁשִכיְנָּתא  ֵּתיָמא  ִאי  ִאְׁשְּתַכח.  ַיִּתיר  ִעָּלָאה  ְּבַדְרָּגא 
ְּדָהא  ָהִכי,  ָלאו  יהו�ע(,  )עם  ִזְמָנא  ְּבַההּוא  ִאְׁשְּתַכח 
ה ִאְתְנִסיַבת ְוִאְתַאֲחַדת )ה�כינה(, ִאְׁשְּתַכח )נמצא(  ֶ ְּבמֹ�ׁש
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ְחּתֹוָנה – הרגל  ה ַהּתַ ה ָהֶעְליֹוָנה – החלק העליון של האל"ף, ְוְנֻקּדָ הּוא ְנֻקּדָ ְתמּוַנת ָאֶל"ף, ׁשֶ לּול ּבִ ּכָ
התחתונה של האל"ף, ְוָוא"ו – הקו האמצעי של האל"ף. ְודֹוק ְמֹאד, כי בזה נרמזות בחינת 'תשובה על 

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  תשובה' ותשובה של עולם הבא, שהיא בחינת 'שבת', והבושה. ְוהּוא ִעְנָין ׁשֶ

לֹׁש ִמְצוֹות הנרמזות  ם ׁשָ ָרֵאל ָלָאֶרץ שזו בחינת 'תשובה'189, ֻהְזֲהרּו ְלַקּיֵ ִניַסת ִיׂשְ קֹוֶדם ּכְ ִלְבָרָכה, ׁשֶ
ִחיָרה, ּוְלַמּנֹות ֶמֶלְך'. וביאור  ית ַהּבְ ל ֲעָמֵלק, ְוִלְבנֹות ָלֶהם ּבֵ בג' חלקי אות א': 'ְלַהְכִרית ַזְרעֹו ׁשֶ

י  ְחּתֹוָנה של האל"ף, ּכִ ה ַהּתַ ַע', שהיא ְנֻקּדָ ִחיַנת 'ְיהֹוׁשֻ ל ֲעָמֵלק' – ִהיא ּבְ הענין: 'ְלַהְכִרית ַזְרעֹו ׁשֶ

זַֹּהר190  ֹבָאר ּבַ ֲעָמֵלק", ְוַכּמְ ֵחם ּבַ תּוב )שמות יז, ט(: "ֵצא ִהּלָ ּכָ מֹו ׁשֶ ַע, ּכְ יהֹוׁשֻ לּוי ּבִ ת ֲעָמֵלק ּתָ ר ְמִחּיַ ִעּקַ
)בשלח ח"ב דף סה:( ָהִעְנָין, 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. 

ם  ְלַקּיֵ ֻהְזֲהרּו  ָלָאֶרץ  ָרֵאל  ִיׂשְ ִניַסת  ּכְ ּקֶֹדם  ׁשֶ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ִעְנָין  ְוהּוא  ְמֹאד. 
ִחיָרה', 'ּוְלַמּנֹות ֶמֶלְך'. 'ְלַהְכִרית  ית ַהּבְ ל ֲעָמֵלק', 'ְוִלְבנֹות ָלֶהם ּבֵ לֹׁש ִמְצוֹות - 'ְלַהְכִרית ַזְרעֹו ׁשֶ ׁשָ
ַע,  יהֹוׁשֻ ּבִ לּוי  ּתָ ֲעָמֵלק  ת  ְמִחּיַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ְחּתֹוָנה.  ַהּתַ ה  ְנֻקּדָ ַע,  ְיהֹוׁשֻ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ֲעָמֵלק',  ל  ׁשֶ ַזְרעֹו 
ית  ּבֵ 'ְוִלְבנֹות  )ְּבַׁשַּלח ח"ב דף סה:(.  ָהִעְנָין  זַֹּהר  ּבַ ֹבָאר  ְוַכּמְ ֲעָמֵלק",  ּבַ ֵחם  ִהּלָ "ֵצא  יז, ט(  )ְׁשמֹות  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

  מְורוה ועיונים  



ֹוְרת ו  אֹוה ה 232 "ן  הק יְוקַהי מֹוֲתרד ִּ

ְיהֹוֻׁשַע ְּדִאְתַאֲחד ְלַתָּתא ִמיָּנּה )מה�כינה(. ּוַבֶּמה. ָאַמר ר' 
ִׁשְמעֹון, ְּבַההּוא ֲאָתר ְּדִאְתְקֵרי ַנַע''ר )היינו מלאך מט"ט, 
�הוא בקדו�ה כנגדו ס"מ בקליפה, ולכן דוקא הוא יכול ל�לוט 

ה לסמא"ל ָנִחית ְלַסְּייָעא  ֶ בו( וכו'. ְּבִגין ָּכְך, ַּכד ָחָמא מֹ�ׁש
ָלֳקְבֵליּה  ְיקּום  ַנַער  ַהאי  ַוַּדאי  ה,  ֶ מֹ�ׁש ָאַמר  ַלֲעָמֵלק, 
ֶאל  ה  ֶ מֹ�ׁש "ַוּיֹאֶמר  ִמַּיד  ֵליּה.  ְלַנְּצָחא  ָעֵליּה  ְוִיְּׁשלֹוט 
ְיהֹוֻׁשַע ָּבַחר ָלנּו ֲאָנִׁשים ְוֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק", ִּדיָלְך ַהאי 
ְקָרָבא ִּדְלַתָּתא, ַוֲאָנא ִאְזָּדֵרז ִלְקָרָבא ִּדְלֵעיָּלא. ]תרגום: 
ה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע", ָלָּמה ִליהֹוֻׁשַע ְוֹלא ְלַאֵחר,  ֶ "ַוּיֹאֶמר מֹ�ׁש
נּון  ִּבן  "ִויהֹוֻׁשַע  ֶׁשָּכתּוב  ַנַער,  ָהָיה  ְזַמן  ְּבאֹותֹו  ַוֲהֵרי 
ה ִהְתּבֹוֵנן  ֶ ַנַער", ְוָהיּו ְבִיְׂשָרֵאל ֲחָזִקים ִמֶּמּנּו? ֶאָּלא ֶׁשּמֹ�ׁש
ַּבָחְכָמה ְוָיַדע. ָמה הּוא ָרָאה? ָרָאה ֶאת סמא''ל ֶׁשָהָיה 
ָאַמר  ֶׁשְּלַמָּטה.  ַלֲעָמֵלק  ְלַסֵּיַע  ֶׁשְּלַמְעָלה  ֵמַהַּצד  יֹוֵרד 
ה, ַוַּדאי ִנְרֶאה ָּכאן ְקָרב ָקֶׁשה. ְיהֹוֻׁשַע ְּבאֹותֹו ְזַמן  ֶ מֹ�ׁש
ִנְמָצא ְּבַדְרָּגה יֹוֵתר ֶעְליֹוָנה. ִאם ּתֹאַמר ֶׁשִּנְמָצא ְּבאֹותֹו 
ה ֶנֶאְחָזה.  ֶ ְזַמן ַּבְּׁשִכיָנה – ֹלא ָּכְך! ֶׁשֲהֵרי )ה�כינה( ְּבמֹ�ׁש
ְּבאֹותֹו  ּוַבֶּמה?  ִמֶּמָּנה,  ְלַמָּטה  ֶנֱאַחז  ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע  ִנְמָצא 
ְּכֶׁשָרָאה  ָלֵכן,  מט"ט(וכו'.  )מלאך  ַנַע''ר  ֶׁשִּנְקָרא  ָמקֹום 
ה, ַוַּדאי  ֶ ה ֶאת סמא''ל יֹוֵרד ְלַסֵּיַע ַלֲעָמֵלק, ָאַמר מֹ�ׁש ֶ מֹ�ׁש
ְלַנֵּצַח אֹותֹו. ִמָּיד –  ָעָליו  ְוִיְׁשלֹוט  ְּכֶנְגּדֹו  ַנַער ֶזה ָיקּום 
ה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְּבַחר ָלנּו ֲאָנִׁשים ְוֵצא ִהָּלֵחם  ֶ "ַוּיֹאֶמר מֹ�ׁש

 ַּבֲעָמֵלק", ֶׁשְּלָך ַהְּקָרב ַהֶּזה ֶׁשְּלַמָּטה, ַוֲאִני ֶאְזָּדֵרז ַלְּקָרב 
ֶׁשְּלַמְעָלה[.

)חו"מ ח"ב אבידה  191. וכמו �ביאר בלקוטי הלכות 
ְּבִחיַנת  ֶזה  ַהְּבִחיָרה  ֵּבית  ְוִלְבנֹות  וז"ל:  ב(,  ב,  ומציאה 

ה, ְּבִחיַנת ְנֻקָּדה ָהֶעְליֹוָנה ְוכּו', ֶׁשֶּזהּו  ֶ ַהַּדַעת, ְּבִחיַנת מֹ�ׁש
ְּבִחיַנת ֶהָאַרת ְנֻקָּדה ָהֶעְליֹוָנה ְּבִחיַנת ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, 
ִּכי ִעַּקר ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש הּוא ִּבְבִחיָנה זֹו, ְלַהְׁשרֹות 
ְׁשִכיָנתֹו ְּבתֹוֵכנּו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )מלכים א' ו, יג( "ְוָׁשַכְנִּתי 
ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְ�ָֹרֵאל" ְוכּו', ִּכי ַעל ְיֵדי ַהֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוֵכָליו 
ְוִנְכֶסה  ֶנְעָלם  ֶׁשהּוא  ִיְתָּבַרְך  ֱאֹלקּותֹו  ִּכְבָיכֹול  ִנְמָׁשְך 
ֵמֵעין ּכֹל, ְוַעל ְיֵדי ַהֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוֵכָליו ִנְתַּגֶּלה ֱאֹלקּותֹו 
ִיְתָּבַרְך, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ֶהָאַרת ְנֻקָּדה ָהֶעְליֹוָנה ְוכּו'. ְוַעל 
ַהְּתׁשּובֹות  ָּכל  ָׁשם  ִּכי  ַהֲחָטִאים,  ָּכל  ִנְתַּכְּפִרין  ָׁשם  ֵּכן 
ְוַהִּתּקּוִנים, ִּכי ֶזה ִעַּקר ִּתּקּון ַהְּתׁשּוָבה ְּכֶׁשְּמִאיָרה ְנֻקָּדה 
ִהְתַּגּלּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ַהַּתְחּתֹוָנה,  ַּבְּנֻקָּדה  ָהֶעְליֹוָנה 

ֱאֹלקּותֹו ִיְתָּבַרְך, עכ"ל.
192. לקוטי הלכות )ברכת הפירות ה, יג(, וז"ל: ַהֵּבית 
ַהִּמְקָּדׁש הּוא ְּבִחיַנת ְנֻקָּדה ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשּבֹו ָּכלּול ַהּכֹל, 
ִּכי ַהַּתְחּתֹון ִנְכָלל ְּבֶעְליֹון. ְוַעל ֵּכן ִעַּקר ְׁשֵלמּות ִּתּקּון 
ַהְּתׁשּוָבה, ְּדַהְינּו ְלַכֵּפר ּוְלַתֵּקן ָּכל ָהֲעוֹונֹות הּוא ְּבֵבית 
ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָּׁשם ַמְקִריִבין ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ְלַכֵּפר ָּכל ֲעוֹונֹוֵתנּו.

   עֹוֶהת אֹור   

ָעה,  ׁש ּבֹו ּדֵ ּיֵ י 'ִמי ׁשֶ ה ָהֶעְליֹוָנה של האות א', ּכִ ה', ְנֻקּדָ ִחיַנת 'ֹמׁשֶ ִחיָרה' – הּוא ּבְ ית ַהּבְ 'ְוִלְבנֹות ּבֵ
ַעת, כמבואר כל זה לעיל )בסוף אות ז'(. כי  ִחיַנת ַהּדַ ה הּוא ּבְ ָיָמיו', ּוֹמׁשֶ ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ִאּלּו ִנְבֶנה ּבֵ ּכְ
עיקר בחינת בית המקדש הוא, להשפיע דעת בעם ישראל191, 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 עוונותנו192. 

ַרְך  תּוב )במדבר כד, יז(: "ּדָ ּכָ מֹו ׁשֶ תֹוְך ָהָאֶל"ף, ּכְ ּבְ א"ו ׁשֶ ִחיַנת 'ָרִקיַע', ַהּוָ ּו'ְלַמּנֹות ֶמֶלְך' – הּוא ּבְ
ִחיַנת ָרִקיַע,  ֲעֹקב, ְו"ָדַרְך ּכֹוָכב" – הּוא ּבְ קּום ֶמֶלְך ִמּיַ ּיָ ִאי – שמדבר ַעל ׁשֶ ּקָ ֲעֹקב", ׁשֶ ּכֹוָכב ִמּיַ
י כתוב )בראשית כה, כז( "ַיֲעֹקב  ֲעֹקב" – הרקיע הוא מיעקב, ּכִ לֹות, ְוַהְינּו "ִמּיַ ׁש ּבֹו ּכֹוָכִבים ּוַמזָּ ּיֵ ׁשֶ
ֵחם  ְמּתָ תּוב: )ישעיה מ, כב( "נוטה כדוק שמים ַוּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת 'ָרִקיַע', ּכְ ב ֹאָהִלים" – ּבְ ם ֹיׁשֵ  ִאיׁש ּתָ

ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ִנְבָנה  ִאּלּו  ּכְ ָעה,  ּדֵ ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ 'ִמי  י  ּכִ ָהֶעְליֹוָנה,  ה  ְנֻקּדָ ה,  ִחיַנת מֹׁשֶ ּבְ ִחיָרה', הּוא  ַהּבְ
ָהָאֶל"ף,  תֹוְך  ּבְ ׁשֶ א"ו  ַהּוָ ָרִקיַע,  ִחיַנת  ּבְ ֶמֶלְך', הּוא  'ּוְלַמּנֹות  ַעת.  ַהּדַ ִחיַנת  ּבְ ה הּוא  ּומֹׁשֶ ָיָמיו',  ּבְ
ִחיַנת  ֲעֹקב, "ְוָדַרְך ּכֹוָכב" - הּוא ּבְ קּום ֶמֶלְך ִמּיַ ּיָ ֵאי ַעל ׁשֶ ּקָ ֲעֹקב", ׁשֶ ַרְך ּכֹוָכב ִמּיַ תּוב "ּדָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ב ֹאָהִלים" )ברא�ית כה, כז(,  יֹׁשֵ ם  ּתָ י "ַיֲעֹקב ִאיׁש  ּכִ ֲעֹקב",  ְוַהְינּו "ִמּיַ ּוַמזָּלֹות.  ּכֹוָכִבים  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָרִקיַע, 
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)חו"מ  193. וכמו �העתקנו לעיל מהלקוטי הלכות 
הר�אה ב, ג(.

194. כתב בחיי מוהר"ן )אות ב'(, וז"ל: ְוִסֵּים ָאז ְוָאַמר, 
ַּכִּנְדָּפס  ְּבִחיַנת ְּתׁשּוָבה,  ֵהם  ֵאּלּו  ִמְצוֹות  ָּכל ָׁשֹל�ׁש  ִּכי 
ָׁשם. ְוָאז ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו ֵאיְך ָׁשֹל�ׁש ִמְצוֹות ֵאּלּו ֵהם ְּבִחיַנת 
ְּתׁשּוָבה, ָעָנה ְוָאַמר ֶזה ּתֹאַמר ַאָּתה, עכ"ל. וכבר ביארנו 
על פי דברי הלקוטי הלכות בכמה מקומות כיצד ג' 

מצוות אלו הם בחינת 'ת�ובה'.
קיבלנו  כיצד  מבואר  ב'(,  )אות  מוהר"ן  195. בחיי 
תוספת זו, וז"ל: ּוִבְׁשַעת ֲאִמיַרת ַהּתֹוָרה ֹלא ִּדֵּבר ְּכָלל 
ֵמִעְנַין ַּכָּוַנת ֱאלּול, ַרק ַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשָּגַמר ֲאִמיַרת ַהּתֹוָרה 
ָחַזר  ְוִהְבִּדיל, ַאַחר ָּכְך  ַעְרִבית  ַהּזֹאת, ַאַחר ֶׁשִהְתַּפֵּלל 
ְוִדֵּבר ֵמַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ְּכַדְרּכֹו ָּתִמיד )לחזור במוצאי �בת 
מהתורה �אמר בסעודה �לי�ית(. ְוָאז ָעָנה ְוָאַמר ַלֲאָנִׁשים 

ֲחׁשּוִבים ְזֵקִנים ֶׁשָּיְׁשבּו ֶאְצלֹו ָאז )היינו לר' יודל �י�"ק 
ח"ב אות רע"ה(, ֶׁשָהיּו ִמְתַּפְּלִלים ִמּתֹוְך ִסּדּור ָהֲאִריַז"ל, 

ַהַּכָּונֹות ֶׁשל  ִלי ֵאיְך ְמֻרָּמז ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ"ל ָּכל  ּתֹאְמרּו 
ֱאלּול, ְוֶהֱחִריׁשּו ְוֹלא ָענּו. ִּכי ֶּבֱאֶמת ִאי ֶאְפָׁשר ְּבׁשּום 
אֶֹפן ְלָהִבין ֵמַעְצָמן סֹוד ַהַּכָּונֹות ֶׁשל ֱאלּול, ֵאיְך ְמֻרָּמִזים 
ָהֲאִריַז"ל,  ִסּדּור  ְלָפָניו  ְלָהִביא  ְוִצָּוה  ַהַּנ"ל.  ְּבַהּתֹוָרה 
ּוָפַתח אֹותֹו ְוֶהְרָאה ִלְפֵניֶהם ַהַּכָּונֹות ֶׁשל ֱאלּול. ְוַאַחר 
ָּכְך ָּפַתח ִּפיו ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, ְוִהְתִחיל ְלַגּלֹות ְּפָלאֹות 
ִנְפָלא  ְּבֶדֶרְך  ָׁשם  ְמֻרָּמִזים  ֱאלּול  ֶׁשל  ַהַּכָּונֹות  ָּכל  ֵאיְך 
ְונֹוָרא ְמאֹד, ַּכְמבָֹאר ִמֶּזה ַּבֵּסֶפר )כאן(, ֲאָבל ִאי ֶאְפָׁשר 
ַהְּנִעימֹות  ָּכל  ֶאת  ֶׁשַּבֵּלב,  ַהִּׁשעּור  ֶאת  ִּבְכָתב  ְלַצֵּיר 
ֶׁשָּזִכיִתי  ְּבֵעת  ָאז  ֶׁשִהְרַּגְׁשִּתי  ֵּדִעים  ְּתִמים  ְוַהִּנְפָלאֹות 

ִלְׁשמַֹע ָּכל ֶזה.
196. וז"ל המ�נת חסידים: וכוונת הכללית �ל חד� 

   עֹוֶהת אֹור   

ֹאֶהל לשבת", הרי, שהרקיע – שמים הוא בחינת 'אהל', ולכן יעקב שהוא "יושב אהלים", הוא בחינת 'רקיע'.  ּכָ
זַֹּהר  ֹבָאר ּבַ ּמְ וכבר נתבאר, שהרקיע, בחינת האהל, הוא אות ו' שבאות א', נמצא, שיעקב הוא בחינת ו', ּכַ

ִחיָנת 'ָוא"ו'. כי בחינת 'מלך' היא "כבוד מלכים חקור דבר", שחוקרים  ֲעֹקב הּוא ּבְ ּיַ )פינחס ח"ג דף רמד:(, ׁשֶ

 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 

ׁשּוָבה, ְוָהֵבן194. ִחיַנת ּתְ לֹׁש ִמְצוֹות ֵאּלּו ֵהם ּבְ י ׁשָ בכניסתם לארץ )שהיא בחינת תשובה(193, בג' מצוות אלו, ּכִ

ּנּוי ָלׁשֹון ְקָצת, כי לעיל נתבאר, הקשר בין שלושת המצוות  ׁשִ פּול ְלֵעיל ּבְ אן ּכָ )מציין ר' נתן ז"ל: ִמן "ּוְכָלל כל הענין" ַעד ּכָ
לפסוק "ידבר עמים תחתינו", וכאן נתבאר הקשר בין שלושת המצוות לאות א' ולתשובה(.

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.

ְך195 ְלֵעיל )לאות ד'(, שכתוב שם, שצריך להיות בקי ברצוא ובקי בשוב, וזהו סוד הפסוק "אם אסק  ּיָ י. ׁשַ
נֹות ֱאלּול'.  ּוָ שמים שם אתה" – בחינת עלייה, "ואציעה שאול הנך" בחינת ירידה, וסיים: 'ְוֶזה סֹוד ּכַ

ל ֱאלּול  נֹות ׁשֶ ּוָ ּכַ ם ּבַ ן ׁשָ ם. ַעּיֵ ה ִמן ַהּיָ ִטּפָ י ְקָצת מרבינו ז"ל ביאור הענין ּכְ ַמְעּתִ ומבאר ר' נתן: ׁשָ

ָלל  ּכְ ם, ׁשֶ להאריז"ל )מובא בסידור האריז"ל ובשער רוח הקודש עמוד קכ"א, ובמשנת חסידים מסכת אלול פרק א', ב-ד196(, ְמבֹוָאר ׁשָ

ֲעֹקב הּוא  ּיַ זַֹּהר )פינחס ח"ג דף רמד:( ׁשֶ ֹבָאר ּבַ ּמְ ֹאֶהל", ּכַ ֵחם ּכָ ְמּתָ תּוב )י�עיה מ, כב( "ַוּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ָרִקיַע, ּכְ ּבְ
ׁשּוָבה, ְוָהֵבן. )ִמן ּוְכָלל ַעד ָּכאן, ָּכפּול ְלֵעיל ְּבִׁשּנּוי ָלׁשֹון ְקָצת(: ִחיַנת ּתְ לֹׁש ִמְצוֹות ֵאּלּו ֵהם ּבְ י ׁשָ ִחיָנת ָוא"ו. ּכִ ּבְ

)מ�נת חסידים אלול פרק א'(  ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ם,  ַהּיָ ִמן  ה  ִטּפָ ּכְ ְקָצת  י  ַמְעּתִ ׁשָ ֱאלּול.  נֹות  ּוָ ּכַ ְוֶזה סֹוד  ְלֵעיל:  ְך  ּיָ ׁשַ י 
ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ֶרְך" )י�עיה מג, טז(,  ּדָ ם  ּיָ ּבַ "ַהּנֹוֵתן  נֹות ֱאלּול הּוא  ּוָ ּכַ ָלל  ּכְ ׁשֶ ם  ׁשָ ל ֱאלּול, ְמֹבָאר  ׁשֶ נֹות  ּוָ ּכַ ּבַ
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זה הנקרא אלול הוא �ם ס"ג, ��ור�ו )�לו� יודי"ן 
ו-א'( הוא א"ל �ל אלול, וקס"א �בו ג' יודי"ן כמספר 

הלמ"ד �ל אלו"ל, ואלף �בו נעלמת בוא"ו �ל אלול. 
ו�ני �מות אלו מספרם דר"ך, ומאירים בי"ם, �הוא 
יכוין  וכו'. כיצד,  �ם ב"ן, בסוד "הנותן בים דרך" 
�בים,  לקבל  'פ�וטה'  אימא  )הוא(  'ימין'  קו  �כל 
ויכוין הס"ג האמור בחיריק, והקס"א האמור בסגול.  

ו'דר"ך' האמור עם �ל� האותיות )עולה 227( וכו' הוא 
מספר תיבת 'ימי"ן' מלא יו"ד מ"ם יו"ד נו"ן )�עולה 

226, ועם הכולל עולה 227(.

197. פי', 'בים' הוא בגימטריא 52, כנגד �ם הוי"ה 
במילוי 'ב"ן', כזה: יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה. והארת 'דרך' 
�ם  בבחינת  מאיר  'יב"ק',  �ם  פעמים  �תי  �היא 

'ב"ן', �הוא כנגד ספירת ה'מלכות'.

   עֹוֶהת אֹור   

ֶרְך'  ִחיַנת 'ּדֶ ִריִכין ְלָהִאיר ּבְ ּצְ ֶרְך" – ׁשֶ ם ּדֶ ּיָ נֹות ֱאלּול הּוא רמוז בפסוק )ישעיה מג, טז( "ַהּנֹוֵתן ּבַ ּוָ ּכַ
ֶרְך'  ם' שהוא בגימטריא 52, היינו שם ב"ן )שהיא ספירת המלכות(197 ְוכּו'. ְוֶזה ַה'ּדֶ ּיָ שהוא בגימטריא 224, 'ּבַ

ֶרְך' – 224,  ָעִמים 'יב"ק' עֹוֶלה 'ּדֶ י ּפְ ּתֵ י ׁשְ ם 'יב"ק' אותיות 'בקי' הנ"ל, ּכִ ֵ ָעִמים ַהּשׁ י ּפְ ּתֵ ִחיַנת ׁשְ הּוא ּבְ
ֵהם 'קס"א' 'ס"ג', דהיינו, שם אהי"ה במילוי כזה: 'אלף הי יוד הי',  מֹות, ׁשֶ ֵני ׁשֵ ִחיַנת ׁשְ ְך ִמּבְ ְוֶזה ִנְמׁשָ
שהוא בגימטריא 161 – קס"א, ושם הוי"ה במילוי כזה: 'יוד הי ואו הי', שהוא בגימטריא 63 – ס"ג, שהם שני 

י  ּתֵ א ׁשְ ִגיַמְטִרּיָ מֹות 'קס"א' 'ס"ג' ֵהם עֹוִלים ּבְ ֵני ׁשֵ י ֵאּלּו ׁשְ שמות שצריך לכוון בהם בחודש אלול, ּכִ

"ל, כי 'קס"א' ו'ס"ג' יחד הם בגימטריא 224, ו'יב"ק' הוא  ּנַ ֶרְך' ּכַ א 'ּדֶ ִגיַמְטִרּיָ הּוא ּבְ ָעִמים 'יב"ק', ׁשֶ ּפְ
בגימטריא 112, ושתי פעמים 'יב"ק' הוא בגימטריא 224, שזהו גם הגימטריא של 'דרך'. 

ניקוד ִחיִריק. ְוהנקודות לבד של ֶסּגֹול ְדקס"א  ם 'ס"ג' ּבְ ניקוד ֶסּגֹול, ְוׁשֵ ם 'קס"א' ּבְ ן ׁשֵ ְוָצִריְך ְלַכּוֵ
ֶזה: אל"ף ה"י  ִמּלּואֹו ּכָ ם אהי"ה ּבְ ם 'קס"א' הּוא ׁשֵ י ׁשֵ י"ו – 400, ּכִ ְושל ִחיִריק ְדס"ג ֵהם עֹוִלים ּתָ
לֹׁש ְנֻקּדֹות וכל נקודה היא  ֶסּגֹול, ְוֶסּגֹול הּוא ׁשָ ה ּבְ ֵהם יּו"ד אֹוִתּיֹות, ְוָכל ַאַחת ְנֻקּדָ יו"ד ה"י, ׁשֶ
ים, וכיון שיש עשר אותיות נמצא  לֹׁשִ ן הּוא )כל סגול( עֹוֶלה ׁשְ דומה לאות י', שהיא בגימטריא עשר, ְוַעל ּכֵ

ל  י"ן – 300. ְו'ס"ג' ֵהם יּו"ד אֹוִתּיֹות ׁשֶ ָעִמים ֶסּגֹול עֹוֶלה ׁשִ ן יּו"ד ּפְ שיש עשר פעמים 'סגול', ְוַעל ּכֵ

ִחיִריק, וכל נקודה של חיריק היא דומה  ה ּבְ ִמּלּוי ֲהָוָי"ה, כזה: יו"ד ה"י וא"ו ה"י, ְוָכל ַאַחת ְנֻקּדָ
לאות י' שהיא בגימטריא עשר, וכיון שיש עשר אותיות נמצא שיש עשר פעמים 'חיריק', דהיינו, עשר פעמים 

ֵניֶהם, 'ִחיִריק ְדס"ג' שהוא 100, ְו 'ֶסּגֹול ְדקס"א' שהוא 300, עֹוִלים ַיַחד  עשר, שעֹוֶלה ק' – 100. ּוׁשְ

ל  ׁשּוָטה ְלַקּבֵ ִמין של הקב"ה ּפְ "ל, ַהּיָ ִחינֹות ַהּנַ ל ּבְ ׁשּוָטה', ְוָאז ַעל ְיֵדי ּכָ א 'ּפְ ִגיַמְטִרּיָ י"ו – 400, ּבְ ּתָ

י  ּתֵ ׁשְ י  ּכִ ם יב"ק,  ֵ ַהּשׁ ָעִמים  ּפְ י  ּתֵ ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ֶרְך הּוא  ַהּדֶ ְוֶזה  ְוכּו',  ם'  ּיָ 'ּבַ ֶרְך' -  'ּדֶ ִחיַנת  ּבְ ְלָהִאיר 
ֵני  ׁשְ ֵאּלּו  י  ּכִ ס"ג,  קס"א  ֵהם  ׁשֶ מֹות,  ׁשֵ ֵני  ׁשְ ִחיַנת  ִמּבְ ְך  ִנְמׁשָ ְוֶזה  ֶרְך',  'ּדֶ עֹוֶלה  יב"ק  ָעִמים  ּפְ
"ל. ּנַ ּכַ ֶרְך',  א 'ּדֶ ִגיַמְטִרּיָ הּוא ּבְ ָעִמים יב"ק, ׁשֶ י ּפְ ּתֵ א ׁשְ ִגיַמְטִרּיָ מֹות - קס"א ס"ג, ֵהם עֹוִלים ּבְ ׁשֵ

י"ו,  ִחיִריק. ְוֶסּגֹול דקס"א ְוִחיִריק דס"ג - ֵהם עֹוִלים ּתָ ם ס"ג ּבְ ֶסּגֹול, ְוׁשֵ ם קס"א ּבְ ן ׁשֵ ְוָצִריְך ְלַכּוֵ
ֵהם יּו"ד אֹוִתּיֹות, ְוָכל ַאַחת  ֶזה: ָאֶל"ף ֵה"י יּו"ד ֵה"י, ׁשֶ ִמּלּואֹו ּכָ ם אהי"ה ּבְ ם קס"א הּוא ׁשֵ י ׁשֵ ּכִ
ָעִמים ֶסּגֹול עֹוֶלה  ן יּו"ד ּפְ ים, ְוַעל ּכֵ לֹׁשִ ן הּוא עֹוֶלה ׁשְ לֹׁש ְנֻקּדֹות, ְוַעל ּכֵ ֶסּגֹול, ְוֶסּגֹול הּוא ׁשָ ה ּבְ ְנֻקּדָ
ִחיִריק,  ּבְ ה  ְנֻקּדָ ְוָכל ַאַחת  ֲהָוָי"ה - יּו"ד ֵה"י ָוא"ו ֵה"י,  ל ִמּלּוי  י"ן. ְוס"ג, ֵהם יּו"ד אֹוִתּיֹות ׁשֶ ׁשִ
ְוָאז ַעל  ׁשּוָטה'.  'ּפְ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ י"ו,  ּתָ ַיַחד  ְוֶסּגֹול ְדקס"א, עֹוִלים  ֵניֶהם - ִחיִריק ְדס"ג  ּוׁשְ עֹוֶלה ק'. 
לֹׁש  ָ ַהּשׁ ֶרְך' ִעם  'ּדֶ ִמּלּואֹו עֹוֶלה  ּבְ ָיִמין  י  ּכִ ׁשּוָבתֹו,  ּתְ ל  ְלַקּבֵ ׁשּוָטה  ּפְ ִמין  ַהּיָ "ל,  ַהּנַ ִחינֹות  ּבְ ל  ּכָ ְיֵדי 

ַנת ֱאלּול. ּוָ ּכַ ל ֶזה ְמֹבָאר ִמּתֹוְך  ם. ּכָ ן ׁשָ ָעִמים יב"ק ְוכּו', ַעּיֵ י ּפְ ּתֵ הּוא ׁשְ אֹוִתּיֹות, ׁשֶ
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198. וכתב בלקוטי הלכות )�בת ז, לח(, �רק בדרך 
ִלְזּכֹות  ֶאְפָׁשר  ִאי  וז"ל:  לת�ובה,  לזכות  אפ�ר  זו 
ַעל  ְּכֶׁשְּמַקְּבִלין  ֶזה,  ֶּדֶרְך  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ִלְתׁשּוָבה, 
ִיְתָּבַרְך  ְּבַהֵּׁשם  ַעְצמֹו  ְיַחֵּזק  ֶׁשִּיְהֶיה,  ֶׁשֵאיְך  ַעְצמֹו – 

ָּתִמיד, ִּבְבִחיַנת "ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנָּך", ָאז ַּדְיָקא ִיְזֶּכה 
ִלְתׁשּוָבה. ִּכי ַהְרֵּבה ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות ְצִריִכין ַלֲעבֹור ַעל 
ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד – ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ִּבְכָתב, ִּבְפָרט ִמי 

ֶׁשְּכָבר ִנְכַׁשל ְּכמֹו ֶׁשִּנְכַׁשל וכו', עכ"ל.

   עֹוֶהת אֹור   

לֹׁש אֹוִתּיֹות, כי  ָ ֶרְך' ִעם ַהּשׁ ִמּלּואֹו – יו"ד מ"ם יו"ד נו"ן, עֹוֶלה בגימטריא 'ּדֶ י 'ָיִמין' ּבְ ׁשּוָבתֹו, ּכִ ּתְ
ימין במילואו הוא בגימטריא 226, ועם המילה עצמה הוא 227, ו'דרך' הוא 224, ועם שלושת אותיות ד'ר'ך' 

ָעִמים 'יב"ק' ְוכּו', נמצא, שהשמות 'קס"א' ו'ס"ג' הם  י ּפְ ּתֵ דרך הּוא בגימטריא ׁשְ 227, כי כבר נתבאר ׁשֶ

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' 

ַנת ֱאלּול. ּוָ ל ֶזה ְמבֹוָאר ִמּתֹוְך ּכַ ם. ּכָ ן ׁשָ )לקבל שבים(, ַעּיֵ

לאחר שהביא את כוונות אלול, יבאר, כיצד הם רומזים על שתי הבקיאויות הנ"ל.

ֶדֶרְך ִנְפָלא ְונֹוָרא ְמֹאד  ִזים ְוֶנֱעָלִמים ּבְ "ל ְמֻרּמָ נֹות ַהּנַ ּוָ ל ַהּכַ ה ּבֹוא ּוְרֵאה ְוָהֵבן ֵאיְך ּכָ יא. ְוַעּתָ
ְהֶיה לֹו  ּיִ ׁשּוָבה, ָצִריְך ׁשֶ רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ּתְ י ׁשֶ ּמִ ם )לעיל אות ד'(, ׁשֶ י ְמבֹוָאר ׁשָ "ל. ּכִ תֹוְך ַהּתֹוָרה ַהּנַ ּבְ
ִחיַנת: "ִאם  ִחיַנת ַעֵיל ְוָנִפיק )עלייה וירידה(, ּבְ הּוא ּבְ ׁשֹוב, ׁשֶ ִקי ּבְ ָרצֹוא ּבָ ִקי ּבְ ִקיאּות, ַהְינּו ּבָ ֵני ּבְ ׁשְ
ִקי  ִחיַנת 'ּבָ הּוא ּבְ ָך", ׁשֶ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ָרצֹוא', "ְוַאּצִ ִקי ּבְ ִחיַנת 'ּבָ הּוא ּבְ ה", ׁשֶ ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ ֶאּסַ

ם. ן ׁשָ ְמבֹוָאר ְלֵעיל, ַעּיֵ ׁשֹוב' ְוכּו'198, ּכַ ּבְ

ְתַחזֵּק ַעְצמֹו  ּיִ ׁשּוָבה, ָצִריְך ַלֲחגֹור ָמְתָניו, ׁשֶ ַדְרֵכי ַהּתְ רֹוֶצה ֵליֵלְך ּבְ י ׁשֶ ּמִ ׁשּוט הּוא, ׁשֶ רּוׁש ַהּפָ ְוַהּפֵ
ִחיַנת הכתוב )תהלים קלט, ח(: "ִאם  ֵהם ּבְ יִריָדה, ׁשֶ ין כשהוא ּבִ ה ּבֵ ֲעִלּיָ ין כשהוא ּבַ ִמיד, ּבֵ ַדְרֵכי ה' ּתָ ּבְ
ה, ְלֵאיזֹו ַמְדֵרָגה  ה ְלֵאיזֹו ֲעִלּיָ ְזּכֶ ּיִ ין ׁשֶ אֹול הנך" ְוכּו'. ובקי ב'עייל', ַהְינּו ּבֵ יָעה ׁשְ ַמִים ְוַאּצִ ק ׁשָ ֶאּסַ
ֶזה ְמֹאד  ִקי ּבָ ְהֶיה ּבָ ּיִ ֶזה, ַרק ָצִריְך ׁשֶ ק ַעְצמֹו ּבָ ּפֵ ם, ְולֹא ִיְסּתַ י ֵכן ַאל ַיֲעמֹוד ׁשָ דֹוָלה, ַאף ַעל ּפִ ּגְ
ְבִחיַנת 'ַעֵיל',  ָרצֹוא', ּבִ ִקי ּבְ ִחיַנת 'ּבָ זֶּהּו ּבְ הּוא ָצִריְך ָלֶלֶכת יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְוכּו', ׁשֶ ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ׁשֶ
ֲאִפּלּו ִאם  ה". ְוֵכן ְלֵהֶפְך צריך להיות בקי ב'נפיק' בירידה, ׁשֶ ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ ִחיַנת: "ִאם ֶאּסַ הּוא ּבְ ׁשֶ
ן ַאל ִיְתָיֵאׁש ַעְצמֹו ְלעֹוָלם, ְוָתִמיד  ם ּכֵ ּיֹות, ּגַ ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשְ ּפֹל, ֲאִפּלּו ּבִ ּיִ לֹום ְלָמקֹום ׁשֶ ִיּפֹול ַחס ְוׁשָ

ְונֹוָרא ְמֹאד  ִנְפָלא  ֶדֶרְך  ּבְ ְוֶנֱעָלִמים  ִזים  ְמֻרּמָ "ל  ַהּנַ נֹות  ּוָ ַהּכַ ל  ּכָ ֵאיְך  ְוָהֵבן,  ּוְרֵאה  ּבֹוא  ה  ְוַעּתָ יא 
ִקיאּות,  ֵני ּבְ ְהֶיה לֹו ׁשְ ּיִ ׁשּוָבה, ָצִריְך ׁשֶ רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ּתְ י ׁשֶ ּמִ ם, ׁשֶ י ְמֹבָאר ׁשָ "ל. ּכִ תֹוְך ַהּתֹוָרה ַהּנַ ּבְ
ה" -  ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ ִחיַנת: "ִאם ֶאּסַ ִחיַנת ַעִיל ְוָנִפיק, ּבְ הּוא ּבְ ׁשֹוב, ׁשֶ ִקי ּבְ ָרצֹוא ּבָ ִקי ּבְ ַהְינּו ּבָ
ְמֹבָאר  ּכַ ְוכּו',  ׁשֹוב  ּבְ ִקי  ּבָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ  - " ּךָ ִהּנֶ אֹול  ׁשְ יָעה  "ְוַאּצִ ָרצֹוא,  ּבְ ִקי  ּבָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ
ָמְתָניו,  ַלֲחֹגר  ָצִריְך  ׁשּוָבה,  ַהּתְ ַדְרֵכי  ּבְ ֵליֵלְך  רֹוֶצה  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ׁשּוט הּוא,  ַהּפָ רּוׁש  ְוַהּפֵ ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְלֵעיל 
יָעה  ַמִים ְוַאּצִ ק ׁשָ ִחיַנת "ִאם ֶאּסַ ֵהם ּבְ יִריָדה, ׁשֶ ין ּבִ ה ּבֵ ֲעִלּיָ ין ּבַ ִמיד, ּבֵ ַדְרֵכי ה' ּתָ ְתַחזֵּק ַעְצמֹו ּבְ ּיִ ׁשֶ
ם,  ׁשָ ַיֲעֹמד  י ֵכן ַאל  ּפִ דֹוָלה, ַאף ַעל  ּגְ ַמְדֵרָגה  ְלֵאיזֹו  ה,  ֲעִלּיָ ְלֵאיזֹו  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ין  ּבֵ ַהְינּו  ְוכּו',  אֹול"  ׁשְ
ָלֶלֶכת  ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע  ְמֹאד,  ֶזה  ּבָ ִקי  ּבָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ַרק  ֶזה,  ּבָ ַעְצמֹו  ק  ּפֵ ִיְסּתַ ְולֹא 
ם  ַמִים ׁשָ ק ׁשָ ִחיַנת "ִאם ֶאּסַ הּוא ּבְ ְבִחיַנת ַעִיל, ׁשֶ ָרצֹוא, ּבִ ִקי ּבְ ִחיַנת ּבָ זֶּהּו ּבְ יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְוכּו', ׁשֶ
ן ַאל  ם ּכֵ ּיֹות, ּגַ ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשְ ּפֹל, ֲאִפּלּו ּבִ ּיִ לֹום ְלָמקֹום ׁשֶ ֲאִפּלּו ִאם ִיּפֹל ַחס ְוׁשָ ה". ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ׁשֶ ָאּתָ
הּוא,  ׁשֶ ָכל ָמקֹום  ּבְ ַעְצמֹו  ִויַחזֵּק  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁש ֶאת  ִויַבּקֵ ׂש  ְיַחּפֵ ְוָתִמיד  ְלעֹוָלם,  ַעְצמֹו  ִיְתָיֵאׁש 
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199. ע' באריכות לקמן )תניינא, תורה י"ב(.
200. כתב בלקוטי הלכות )חו"מ גביית חוב ג, יז(, וז"ל: 
ָוָנד  ָנע  ְוהּוא  ִיְתָּבַרְך,  ִמְּקֻדָּׁשתֹו  ָרחֹוק  ֶׁשָהָאָדם  ְּבֵעת 
ּוְמֻטְלָטל ְודֹוִחין אֹותֹו ִמְּקֻדָּׁשתֹו ִמְּדִחי ֶאל ֶּדִחי, ַרֲחָמָנא 
ִלְצַלן. ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִאם הּוא ָחָזק ְוַאִּמיץ ְלַבֵּקׁש ְוִלְדרֹוׁש 
ּוְלַבֵּקׁש  ְוִלְכסֹף  ּוְלִהְתַּגְעֵּגַע  ֵעת,  ְּבָכל  ְוַלְחּתֹר  ּוְלַחֵּפֹ� 
ֶאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפׁשֹו ִלְמצֹא אֹותֹו ִיְתָּבַרְך. ֲאַזי ַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשֲעַדִין עֹוְבִרים ָיִמים ְוָׁשִנים ַהְרֵּבה ְוֵאינֹו זֹוֶכה ְלָמְצאֹו 
ְוַיֲאִמין ִּכי  ִיְתָּבַרְך ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵיַדע 
ְּבָכל ֵעת ָוֵעת ַעל ְיֵדי ָּכל ַּבָּקָׁשה ּוַבָּקָׁשה, ְוַעל ְיֵדי ָּכל 
ְּדִריָׁשה ּוְדִריָׁשה ֶׁשּדֹוֵרׁש ּוְמַבֵּקׁש ּוְמַחֵּפ�ֹ ִלְמצֹוא ְּכבֹוד 
ֶׁשַּמִּביט  ְוַגְעּגּוַע  ַהָּבָטה  ָּכל  ְיֵדי  ְוַעל  ִיְתָּבַרְך.  ְקֻדָּׁשתֹו 
ְותֹוֶלה ֵעינֹו ְלַרֲחָמיו ִיְתָּבַרְך, ְוַעל ְיֵדי ָּכל ְּתנּוָעה ּוְתנּוָעה 
ֶׁשּפֹוֶנה ְלַהְּקֻדָּׁשה. ַעל ְיֵדי ָּכל ֶזה זֹוֶכה ְּבָכל ַּפַעם ְלַׁשֵּבר 
ָּכְך  ֶׁשַאַחר  ִּפי  ַעל  ַאף  ְנחֹוֶׁשת,  ְוַדְלתֹות  ַּבְרֶזל  חֹומֹות 
ִמְתַּגְּבִרין ָעָליו ְּבָכל ַּפַעם ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ֵאין ְיִגיעֹו ָלִריק ַחס ְוָׁשלֹום, ְוֵאין ׁשּום ְּתנּוָעה ֶׁשּפֹוֶנה 
ְוַאִּמיץ  ָחָזק  הּוא  ְוִאם  ְוָׁשלֹום.  ַחס  ֶנֱאֶבֶדת  ְלַהְּקֻדָּׁשה 

ְּבַוַּדאי  ָמה,  ָעָליו  ַיֲעבֹר  ִאם  ַאף  יֹוֵתר,  ּוְלַחֵּפ�ֹ  ְלַבֵּקׁש 
סֹוף ָּכל סֹוף ִיְזֶּכה ִלְמצֹוא אֹותֹו ִיְתָּבַרְך.

והכלל(,  ד"ה  א  ג,  )אונאה  הלכות  בלקוטי  201. כתב 
וז"ל: ְוַהְּכָלל, ֶׁשְּכֶׁשָהָאָדם רֹוֶצה ְלִהְתָקֵרב ַלה' ִיְתָּבַרְך 
ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ָצִריְך  ִּבְתׁשּוָבה,  ְוָלׁשּוב 
ָחָזק  ִּגּבֹור  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוָצִריְך  ִׁשעּור,  ְּבִלי  ִויִרידֹות  ֲעִלּיֹות 
ְלַחֵּזק ְלָבבֹו ְּבָכל ַּפַעם, ִלְבִלי ְלַהִּניַח ֶאת ְמקֹומֹו ִמּׁשּום 
ְיִריָדה ֶׁשָּבעֹוָלם. ְוָכל ֵאּלּו ָהֲעִלּיֹות ִויִרידֹות ֶׁשעֹוְבִרין ַעל 
ָּכל ֶאָחד ִמִּיְ�ָֹרֵאל, ֵהם ְּבִחיַנת ְּכָלִלּיּות ָּכל ַהִּמְלָחמֹות 
עֹוָלם.  ִמימֹות  ִיְ�ָֹרֵאל  ְּכָלִלּיּות  ַעל  ֶׁשָעְברּו  ְוַהָּצרֹות 
ְוַהְּכָלל ְוָהִעָּקר הּוא ַהִהְתַחְּזקּות, ְלַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ָּתִמיד 
ַאף ִאם הּוא ְּכמֹו ֶׁשהּוא, ְלַהֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶׁשֵאין 
ׁשּום ְיִריָדה ָּבעֹוָלם, ִּכי ְּבָכל ָמקֹום ְיכֹוִלין ִלְמצֹוא ֶאת 
ה' ִיְתָּבַרְך. ִּכי ִמי ֶׁשרֹוֶצה ֵליֵלְך ְּבַדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה, ָצִריְך 
ְוָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְׁשֵני ְּבִקיאּות –  ֶׁשִּיְהֶיה ָּבִקי ַּבֲהָלָכה, 
ְּבִחיַנת ָּבִקי ְּבָרצֹוא ָּבִקי ְּבׁשֹוב, ְּבִחיַנת ָעֵיל ְוָנִפיק, ְּבִחיַנת 
"ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים ָׁשם ָאָּתה ְוַאִּציָעה ְׁשאֹול ִהֶּנָּך", ֶׁשֲאִפּלּו 
ְּכֶׁשּנֹוֵפל ַלְּׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָצִריְך ְלַחֵּזק ֶאת 

   עֹוֶהת אֹור   

י  ּיּוַכל, ויבהיר לעצמו ּכִ ָכל ַמה ׁשֶ הּוא ּבְ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ַרְך, ִויַחזֵּק ַעְצמֹו ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֶאת ַהּשׁ ׂש ִויַבּקֵ ְיַחּפֵ
ַרְך, כי הקב"ה מחייה את כל הבריאה, ומלכותו בכל משלה, גם  ם ִיְתּבָ ֵ יֹות ִנְמָצא ַהּשׁ ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשְ ם ּבִ ּגַ
בסטרא אחרא ובמקומות המטונפים, וגם שם ישנן ניצוצות קדושה שנפלו לשם ומחיים את אותו המקום199, 

", ְוֶזה  ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ִחיַנת: "ְוַאּצִ ַרְך, ְוֶזה ּבְ ק ֶאת ַעְצמֹו ֵאָליו ִיְתּבָ ּבֵ ם ְיכֹוִלין ְלּדַ ְולכן ַגם ׁשָ
ִקיאּות ָהֵאּלּו. ֵני ַהּבְ ׁשְ ִקי ּבִ ּבָ ׁשֶ י ִאם ּכְ ׁשּוָבה, ּכִ ַדְרֵכי ַהּתְ ר ֵליֵלְך ּבְ י ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֹוב', ּכִ ִקי ּבְ ִחיַנת 'ּבָ ּבְ

ִקי', אף שלכאורה היה יותר מתאים לכתוב  ְלׁשֹון 'ּבָ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוָקָרא ִעְנָין ֶזה ּבִ ק ַרּבֵ ְוִדְקּדֵ
ִקיאּות  י ִהיא ּבְ לשון ידיעה, שצריך לדעת כיצד לעלות ולדעת כיצד לרדת, והטעם שכתב לשון 'בקי', ּכִ

ְוִלְטֹרַח  ַע ַעְצמֹו  ְלַיּגֵ ה ֵליַדע  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ דֹול ְמֹאד ְמֹאד, היינו, להיות בקי בדרכים )ועל זה נופל לשון 'בקי'(,  ּגָ
ּום  י ֵכן ַאל ִיּפֹול ִמּשׁ בֹוּהַ יֹוֵתר, ְוַאף ַעל ּפִ יַע ְלַמְדֵרָגה ּגָ ָכל ֵעת ְלַהּגִ ִמיד, ּוְלַצּפֹות ּבְ ֲעבֹוַדת ה' ּתָ ּבַ
ם  ָלל200, ִויַקּיֵ ַדְעּתֹו ּכְ י ֵכן ַאל ִיּפֹול ּבְ לֹום, ַאף ַעל ּפִ ְהֶיה ַחס ְוׁשָ ּיִ ָבר, ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ ּדָ

"ל201. ּנַ ", ּכַ ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ "ְוַאּצִ

ק ֶאת ַעְצמֹו  ם ְיכֹוִלין ְלַדּבֵ ַרְך, ְוַגם ׁשָ ִיְתּבָ ם  ֵ יֹות ִנְמָצא ַהּשׁ ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשְ ם ּבִ ּגַ י  ּכִ ּיּוַכל,  ָכל ַמה ׁשֶ ּבְ
ֵליֵלְך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ׁשֹוב,  ּבְ ִקי  ּבָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה   ." ּךָ ִהּנֶ אֹול  ׁשְ יָעה  "ְוַאּצִ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ַרְך,  ִיְתּבָ ֵאָליו 

ִקיאּות ָהֵאּלוּ. ֵני ַהּבְ ׁשְ ִקי ּבִ ּבָ ׁשֶ י ִאם ּכְ ׁשּוָבה, ּכִ ַדְרֵכי ַהּתְ ּבְ

ְמֹאד,  דֹוָלה ְמֹאד  ּגְ ִקיאּות  ּבְ ִהיא  י  ּכִ ִקי',  'ּבָ ְלׁשֹון  ּבִ ֶזה  ִעְנָין  ְוָקָרא  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  נּו  ַרּבֵ ק  ְוִדְקּדֵ
בֹוָהה  ּגְ ְלַמְדֵרָגה  יַע  ְלַהּגִ ָכל ֵעת  ּבְ ּוְלַצּפֹות  ִמיד,  ּתָ ֲעבֹוַדת ה'  ּבַ ְוִלְטרַֹח  ַעְצמֹו  ַע  ְלַיּגֵ ֵליַדע  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ
י  ּפִ ַעל  לֹום, ַאף  ְוׁשָ ְהֶיה ַחס  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  ִיְהֶיה  ַוֲאִפּלּו ִאם  ָבר,  ּדָ ּום  ִמּשׁ ִיּפֹל  ֵכן ַאל  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  יֹוֵתר, 

"ל: ּנַ ", ּכַ ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ם: "ְוַאּצִ ָלל, ִויַקּיֵ ַדְעּתֹו ּכְ ֵכן ַאל ִיּפֹל ּבְ

  מְורוה ועיונים  



237 ֹוְרת ו  אֹוה יב  "ן  הק יְוקַהי מֹוֲתרד ִּ

ַעְצמֹו ָּתִמיד ְוִלְבִלי ְלָיֵאׁש ַעְצמֹו ְלעֹוָלם, ִּכי ַּגם ָׁשם ה' 
ִיְתָּבַרְך ִנְמָצא, ְּבִחיַנת "ְוַאִּציָעה ְׁשאֹול ִהֶּנָּך". ְוֶזה ִעַּקר 
ַהְּכָלל ְוַהְיסֹוד ַּבֲעבֹוַדת ה' ֶׁשַהּכֹל ָּתלּוי ּבֹו, ִלְבִלי ִלּפֹול 
ְּבַדְעּתֹו ְלעֹוָלם ַאף ִאם ַיֲעבֹור ָעָליו ָמה, ְוָכל ַהַּצִּדיִקים 
ֶׁשָהיּו ִמימֹות עֹוָלם ֶׁשָּזכּו ְלַמה ֶּׁשָּזכּו ַאְׁשֵרי ָלֶהם ַאְׁשֵרי 
ֶחְלָקם, ֻּכָּלם ֹלא ָּבאּו ִלְׁשֵלמּוָתם, ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ְּבִחיָנה 
זֹו, ַעל ְיֵדי ֶׁשֹּלא ָהיּו ְמָיֲאִׁשין ַעְצָמן ְלעֹוָלם. ִּכי ֶּבֱאֶמת 
ַרִּבים ִנְכְנסּו ַּבֲעבֹוַדת ה', ִּכי רֹוב ִיְ�ָֹרֵאל ִמְתַּגְעְּגִעין ַלה' 
ִיְתָּבַרְך ּוַמְתִחיִלין ַּבֲעבֹוָדתֹו ְּבָכל ּדֹור ָודֹור, ְוַאף ַעל ִּפי 
ָּכָראּוי.  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְלִהְתָקֵרב  ֶׁשּזֹוִכין  ִאּנּון  ְזִעיִרין  ֵכן 
ֶׁשרֹב  ַהַּנ"ל,  ִעְנָין  ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא,  ַהִחּלּוק  ִעַּקר  ַאְך 
ַהִּנְכָנִסין ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך ְועֹוְבִדין אֹותֹו ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת 
ְּכֶׁשַּמְתִחיִלין  ָּכְך  ַאַחר  ֲאָבל  ָקָצר,  אֹו  ָארֹוְך  ְזַמן  ֵאיֶזה 
ְלִהְתָּגרֹות ּבֹו ּוְלַהִּפילֹו ֵמֲעבֹוָדתֹו, הּוא ָׁשב ְלָאחֹור ְונֹוֵפל 
ֵמֲעבֹוַדת ַהֵׁשם ִיְתָּבַרְך, ְוִנְׁשָאר ְלַמָּטה, ְוַעל ֵּכן ֵאין זֹוִכין 

ָהֲאִמִּתִּיים, ָזכּו  ַהַּצִּדיִקים  ִלְזּכֹות. ֲאָבל  ְלַמה ֶּׁשְּצִריִכין 
ְלִהְתַחֵּכם ּוְלִהְתַּגֵּבר ִלְבִלי ִלּפֹול ִמּׁשּום ְיִריָדה ּוְנִפיָלה 
ֶׁשָּבעֹוָלם, ַרק ִהְתַחְּזקּו ַעְצָמן ְּבָכל ַּפַעם ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָעַבר 
ֲעֵליֶהם ַמה ֶּׁשָעַבר, ְוַעל ְיֵדי ִהְתַחְּזקּות ֶׁשָּלֶהם )ֶׁשּקֹוִרין ֶּדער 

ַהאְלִטין ִזיְך( ָזכּו ְלַמה ֶּׁשָּזכּו, ַאְׁשֵרי ָלֶהם.

איתא:  קט"ז(,  דף  )ח"ב  פר�ת מ�פטים  202. בזוהר 
ַהָקָּב"ה )עולה 112(: ְּבֻחְׁשַּבן ַיּבֹ''ק. ּוַמאן ְּדִאיהּו 'ָּבִקי 
הּוא  ְּבִריְך  קּוְדָׁשא  ְׁשִכיְנָּתא,  ְּדִאיִהי  ִּדיֵליּה,  ַּבֲהָלָכה' 
ִעֵּמיּה. ִּדְבִגיָנּה ָלא ָיזּוז ִמֵּניּה ְלָעַלם. ]תרגום: ַהָקָּב"ה 
ְּבֶחְׁשּבֹון ַיּבֹ''ק, ּוִמי ֶׁשהּוא 'ָּבִקי ַּבֲהָלָכה' ֶׁשּלֹו, ֶׁשִהיא 
ִמֶּמּנּו  ָיזּוז  ֹלא  ֶׁשִּבְׁשִביָלּה  ִעּמֹו,  ַהָקָּב"ה  ַהְּׁשִכיָנה – 

ְלעֹוָלם[.
203. על פי הפסוק )תהלים קכט, ה( "ְוִיּסֹגּו ָאחֹור". כמו 
�פיר�"י במ�לי �ם "ַאל ַּתֵּסג ְּגבּול עֹוָלם", 'תסג' 

כמו "ְוִיּסֹגּו ָאחֹור".

   עֹוֶהת אֹור   
לאחר שהסביר את הלשון 'בקי' שנקט רבינו, לפי פשוטם של דברים, יבאר עתה, את לשון 'בקי' על פי הסוד.

"ל,  ם 'יב"ק' ַהּנַ ִחיַנת ׁשֵ ִקי' הּוא ּבְ י 'ּבָ "ל, ּכִ נֹות ֱאלּול ַהּנַ ּוָ ֶזה סֹוד ּכַ י סֹוד, ֶנְעָלם )מסתתר( ּבָ יב. ְוַעל ּפִ
ִקי  ַהְינּו 'ּבָ ִקי', ּדְ ָעִמים 'ּבָ י ּפְ ּתֵ ֵהם ׁשְ "ל, ׁשֶ ִקיאּות ַהּנַ ֵני ַהּבְ זֹּוֶכה ִלׁשְ ִקי'202. ְוֶזה ׁשֶ הּוא אֹוִתּיֹות 'ּבָ ׁשֶ
י  ּתֵ ִחיַנת ׁשְ ֵהם ּבְ ִקי', ׁשֶ ָעִמים 'ּבָ י ּפְ ּתֵ י ׁשְ ׁשּוָבה, ּכִ ׁשֹוב', ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ְלֶדֶרְך ַהּתְ ִקי ּבְ ָרצֹוא' 'ּבָ ּבְ
"ל, פי', כי רק ע"י שתי בקיאויות אלו יחד, זוכה ל'דרך'  ּנַ ֶרְך' ּכַ א 'ּדֶ ִגיַמְטִרּיָ "ל, עֹוֶלה ּבְ ָעִמים 'יב"ק' ַהּנַ ּפְ
ִחיַנת 'ֶסּגֹול ְדקס"א' ְו'ִחיִריק  ֶרְך' ִמּבְ ה ֶזה ַה'ּדֶ נֹות ַנֲעׂשֶ ּוָ י ַהּכַ י ַעל ּפִ התשובה. והביאור על פי סוד: ּכִ

ִקיאּות  ֵני ַהּבְ ִחיַנת ׁשְ ַעְצמֹו סֹוד ּבְ "ל. ְוֶזה ּבְ ּנַ ָעִמים 'יב"ק', ּכַ י ּפְ ּתֵ א ׁשְ ִגיַמְטִרּיָ ֵהם ּבְ ְדס"ג', ׁשֶ
ִחיַנת הכוונות של 'ֶסּגֹול  ַמִים', ֶזה ּבְ ק ׁשָ ִחיַנת 'ֶאּסַ הּוא ּבְ ָרצֹוא' – בחינת עלייה, ׁשֶ ִקי ּבְ י 'ּבָ "ל, ּכִ ַהּנַ
", ֶזה  ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ִחיַנת: "ְוַאּצִ הּוא ּבְ ׁשֹוב', ׁשֶ ק' אֹוִתּיֹות 'קס"א', ּו'ָבִקי ּבְ י 'ֶאּסַ ְדקס"א', ּכִ
בּול  ג ּגְ ּסֵ ׁשֹון הכתוב )משלי כב, כח(: "ַאל ּתַ ִחיַנת הכוונות של 'ִחיִריק ְדס"ג' וסג הוא לשון ירידה, ִמּלְ ּבְ
ָהָאָדם  ִחיַנת ְיִריָדה, ׁשֶ זֶּה ּבְ בּולֹו ּוַמֲחִזירֹו ַלֲאחֹוָריו, ׁשֶ יג ּגְ ּסִ יצר הרע ּמַ ִחיַנת ׁשֶ הּוא ּבְ עֹוָלם", ׁשֶ
י ֵכן ְיַחזֵּק ֶאת ַעְצמֹו, ְוַאל  לֹום, ַאף ַעל ּפִ ְדֵרָגתֹו, ְוהּוא ָנסֹוג ָאחֹור203 ַחס ְוׁשָ לֹום ִמּמַ נֹוֵפל ַחס ְוׁשָ

הּוא  "ל, ׁשֶ ם יב"ק ַהּנַ ִחיַנת ׁשֵ ִקי' הּוא ּבְ י 'ּבָ "ל, ּכִ נֹות ֱאלּול ַהּנַ ּוָ ֶזה סֹוד ּכַ י סֹוד, ֶנְעָלם ּבָ יב ְוַעל ּפִ
ָעִמים  ּפְ י  ּתֵ ׁשְ ֵהם  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ִקיאּות  ַהּבְ ֵני  ִלׁשְ זֹּוֶכה  ׁשֶ ְוֶזה  ִקי, )עיין זוהר מ�פטים קטז:, וזוהר פינחס רכג.(.  ּבָ אֹוִתּיֹות 
ִקי',  'ּבָ ָעִמים  ּפְ י  ּתֵ ׁשְ י  ּכִ ׁשּוָבה,  ַהּתְ ְלֶדֶרְך  זֹוֶכה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֹוב,  ּבְ ִקי  ּבָ ָרצֹוא  ּבְ ִקי  ּבָ ַהְינּו  ּדְ ִקי,  ּבָ
ה  ַנֲעׂשֶ נֹות,  ּוָ ַהּכַ י  ּפִ י ַעל  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ֶרְך'  'ּדֶ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ "ל, עֹוֶלה  ַהּנַ ָעִמים יב"ק  ּפְ י  ּתֵ ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ
ר ְלֵעיל.  ְזּכָ ּנִ ָעִמים יב"ק, ּכַ י ּפְ ּתֵ א ׁשְ ִגיַמְטִרּיָ ֵהם ּבְ ִחיַנת ֶסּגֹול ְדקס"א ְוִחיִריק ְדס"ג, ׁשֶ ֶרְך ִמּבְ ֶזה ַהּדֶ
ַמִים", ֶזה  ק ׁשָ ִחיַנת "ֶאּסַ הּוא ּבְ ָרצֹוא, ׁשֶ ִקי ּבְ י ּבָ "ל, ּכִ ִקיאּות ַהּנַ ֵני ַהּבְ ִחיַנת ׁשְ ַעְצמֹו סֹוד, ּבְ ְוֶזה ּבְ
 ," ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ִחיַנת "ְוַאּצִ הּוא ּבְ ׁשֹוב, ׁשֶ ק אֹוִתּיֹות קס"א. ּוָבִקי ּבְ י ֶאּסַ ִחיַנת ֶסּגֹול דקס"א, ּכִ ּבְ
בּולֹו  ּגְ יג  ּסִ ּמַ ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ בּול עֹוָלם",  ּגְ "ג  ּסֵ ּתַ ׁשֹון )מ�לי כב, כח( "ַאל  ִמּלְ ִחיִריק ְדס"ג,  ִחיַנת  ּבְ ֶזה 
ָנסֹוג ָאחֹור  ְוהּוא  ְדֵרָגתֹו,  ִמּמַ לֹום  ְוׁשָ ַחס  נֹוֵפל  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיִריָדה,  ִחיַנת  ּבְ זֶּה  ׁשֶ ַלֲאחֹוָריו,  ּוַמֲחִזירֹו 

  מְורוה ועיונים  
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204. בספרי ואתחנן )פיסקא ל'( 'וימינו פ�וטה לקבל 
�בים'. וכן אומרים ב'והוא רחום' �ל ימי �ני וחמי�י 

ְיִמיְנָך  ִּכי  ֵאֶליָך.  ְוָנׁשּוָבה  ְוַנְחקָֹרה  ְדָרֵכינּו  ה  'ַנְחְּפֹ�ָ
ְפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים'.

   עֹוֶהת אֹור   

"ל,  ּנַ " ּכַ ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ְבִחיַנת: "ְוַאּצִ ַרְך, ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ם ִנְמָצא ַהּשׁ ם ׁשָ י ּגַ ִיְתָיֵאׁש ַעְצמֹו ְלעֹוָלם, ּכִ
"ל. נמצא, שפעמיים 'בקי' רומזים לכך, שצריך להיות 'בקי' בעליה ו'בקי' בירידה,  ּנַ ם 'ס"ג' ּכַ ִחיַנת ׁשֵ ְוֶזה ּבְ
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'(.

י מובא לעיל )באות ה'( ש'ֶסּגֹול'  וכן הניקוד של 'קס"א' ו'ס"ג', שהוא סגול וחיריק, ג"כ רומז על עליה וירידה, ּכִ

ַעל ָהָאֶל"ף הרומזת על בחינת עליה, נמצא, ש'סגול'  ה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ הּוא ְנֻקּדָ ה', ׁשֶ א – זה בחינת 'ַחּמָ ּדָ
ין שהם הספירות 'כתר, חכמה ובינה', הנרמזות בשלושת הנקודות  לֹׁש ִטּפִ ֱחֶלֶקת ְלׁשָ זה 'בקי בעייל', ַהּנֶ

ִחיַנת 'ֶסּגֹול  ַמִים', ּבְ ק ׁשָ ִחיַנת 'ֶאּסַ זֶּהּו הניקוד של מילוי י' אותיות אהי"ה העולה קס"א ּבְ של סגול, ׁשֶ

"ל. נמצא, שניקוד 'סגול' של שם 'קס"א', רומז ג"כ על בחינת עליה,  ּנַ ק', ּכַ הּוא אֹוִתּיֹות 'ֶאּסַ ְדקס"א', ׁשֶ
ה  ִחיַנת ְנֻקּדָ בנוסף לכך ששם 'קס"א' עצמו רומז על בחינת עליה, כי הוא מלשון 'אסק'. ְו'ִחיִריק' הּוא ּבְ

", כי הנקודה  ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ִחיַנת: "ְוַאּצִ הּוא ּבְ ל ָהָאֶל"ף כמובא לעיל )באות ה'(, ׁשֶ ְחּתֹוָנה ׁשֶ ַהּתַ
"ל. נמצא,  ִחיַנת 'ִחיִריק ְדס"ג' ַהּנַ הּוא ּבְ התחתונה של האל"ף היא למטה ורומזת על בחינת ירידה, ׁשֶ

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'.

"ל ֲאַזי הּוא  ִקיאּות ַהּנַ ֵני ּבְ ׁש לֹו ֵאּלּו ַהּשְׁ ּיֵ "ל )באות ד'(: "ּוְכׁשֶ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ם ְלַמְעָלה ּבְ ַתב ׁשָ ּכָ ְוֶזה ׁשֶ
ק  ִחיַנת 'קס"א' ְו'ס"ג', שהם הפסוקים 'ֶאּסַ ֵהם ּבְ ִקי', ׁשֶ ָעִמים 'ּבָ ֵני ּפְ י ִמּשְׁ ׁשּוָבה", ּכִ ַדְרֵכי ַהּתְ הֹוֵלְך ּבְ
ָעִמים  י ּפְ ּתֵ א ׁשְ ִגיַמְטִרּיָ הּוא ּבְ ֶרְך', ׁשֶ ִחיַנת 'ּדֶ ה ּבְ אֹול' ְוכּו' – ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ יָעה ׁשְ ַמִים' ְו'ַאּצִ ׁשָ
ִקיאּות  ֵני ַהּבְ ׁשּוָבה זֹוִכין ַעל ְיֵדי ׁשְ ֶרְך ַהּתְ ר ּדֶ י ִעּקַ "ל, ּכִ ּנַ ֵהם שמות 'קס"א' ְו'ס"ג' ְוכּו' ּכַ ִקי', ׁשֶ 'ּבָ

"ל, ולכן במילה 'דרך' רמוזים שתי הבקיאויות הנ"ל. ַהּנַ

י 'ָיִמין' במילוי  ׁשּוָבתֹו, ּכִ ל ּתְ ׁשּוָטה'204 ְלַקּבֵ ְוָאז מתקיים המבואר בכוונות אלול הנ"ל: 'ְיִמין ה' ּפְ
ֶרְך' עם ג' האותיות, שעולה ג"כ 227  א 'ּדֶ ִגיַמְטִרּיָ האותיות יו"ד מ"ם יו"ן נו"ן עולה 226 ועם הכולל 227, ּבְ

ם  ֵ ַהּשׁ ִנְמָצא  ם  ׁשָ ם  ּגַ י  ּכִ ְלעֹוָלם,  ִיְתָיֵאׁש ַעְצמֹו  ְוַאל  ַעְצמֹו,  ְיַחזֵּק ֶאת  ֵכן  י  ּפִ ַעל  לֹום, ַאף  ְוׁשָ ַחס 
ה,  א ַחּמָ י ֶסּגֹול - ּדָ "ל. ּכִ ּנַ ם ס"ג, ּכַ ִחיַנת ׁשֵ "ל, ְוֶזה ּבְ ּנַ ", ּכַ ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ְבִחיַנת "ְוַאּצִ ַרְך, ּבִ ִיְתּבָ
ִחיַנת  ּבְ ַמִים",  ׁשָ ק  "ֶאּסַ ִחיַנת  ּבְ זֶּהּו  ׁשֶ ין,  ִטּפִ לֹׁש  ְלׁשָ ֱחֶלֶקת  ַהּנֶ ָהָאֶלף,  ַעל  ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה  ה  ְנֻקּדָ הּוא  ׁשֶ
ָהָאֶלף,  ל  ׁשֶ ְחּתֹוָנה  ַהּתַ ה  ְנֻקּדָ ִחיַנת  ּבְ ְוִחיִריק - הּוא  "ל.  ּנַ ּכַ ק',  'ֶאּסַ הּוא אֹוִתּיֹות  ׁשֶ ֶסּגֹול ְדקס"א, 

"ל. ִחיַנת ִחיִריק ְדס"ג ַהּנַ הּוא ּבְ ", ׁשֶ ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ִחיַנת "ְוַאּצִ הּוא ּבְ ׁשֶ

ֲאַזי הּוא הֹוֵלְך  "ל,  ַהּנַ ִקיאּות  ּבְ ֵני  ַהּשְׁ ֵאּלּו  ׁש לֹו  ּיֵ "ּוְכׁשֶ "ל:  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ ְלַמְעָלה  ם  ׁשָ ַתב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזה 
יָעה  "ְוַאּצִ ַמִים"  ׁשָ ק  "ֶאּסַ ִחיַנת קס"א וס"ג,  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ִקי',  'ּבָ ָעִמים  ּפְ ֵני  ִמּשְׁ י  ּכִ ׁשּוָבה",  ַהּתְ ַדְרֵכי  ּבְ
ֵהם קס"א  ׁשֶ ִקי,  ּבָ ָעִמים  ּפְ י  ּתֵ ׁשְ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ הּוא  ׁשֶ ֶרְך',  'ּדֶ ִחיַנת  ּבְ ה  ַנֲעׂשֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוכּו', ַעל  אֹול"  ׁשְ
ה'  ְיִמין  ְוָאז  "ל,  ַהּנַ ִקיאּות  ַהּבְ ֵני  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  זֹוִכין  ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶרְך  ּדֶ ר  ִעּקַ י  ּכִ "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו',  ְוס"ג 
"ל. ּו'ְפׁשּוָטה' -  ּנַ ִקי', ּכַ ָעִמים 'ּבָ י ּפְ ּתֵ ֵהם ׁשְ ֶרְך', ׁשֶ א 'ּדֶ ִגיַמְטִרּיָ י 'ָיִמין' ּבְ ׁשּוָבתֹו, ּכִ ל ּתְ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ ּפְ

  מְורוה ועיונים  
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205. כתב בלקוטי הלכות )רא� ה�נה ד, ז(, וז"ל: ֶזהּו 
ֶׁשִּיְהֶיה  ָראּוי  ֶׁשָהָיה  ִּפי  ַעל  ַאף  ִּכי  ְוָנִפיק,  ָעִיל  ְּבִחיַנת 
ָהָאָדם ָּדבּוק ַּבְּקֻדָּׁשה ָּתִמיד ִּבְבִחיַנת 'ָעִיל', ַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהְּקֻדָּׁשה הּוא ַּדְוָקא ְּכֶׁשּזֹוֶכה ָהָאָדם ִלְהיֹות 
ְקָצת  ִלְפָעִמים  ָהָאָדם  ֶׁשֵּיֵצא  ְּבֶהְכֵרַח  ִּכי  ְוָנִפיק',  'ָעִיל 
ֵמַהְּקֻדָּׁשה ִּבְבִחיַנת ְוָנִפיק, ְּכמֹו ֶׁשִּנְרֶאה ְּבחּוׁש ֶׁשֵּיׁש ְלָכל 
ָאָדם ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות ַמָּמׁש ְּבָכל יֹום. ְוִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשַּיֲעמֹוד 
ֶׁשְּבֶהְכֵרַח  ֵמֲחַמת  הּוא  ֶזה  ְוָכל  ַאַחת.  ְּבַמְדֵרָגה  ָּתִמיד 
ּוְמקֹומֹות  ַהַּתְחּתֹונֹות  ַמְדֵרגֹות  ַּגם  ְלַהֲעלֹות  ְצִריִכין 
ֶׁשִּיְהֶיה  ְּבֶהְכֵרַח  ֵּכן  ַעל  ַהְּקֻדָּׁשה,  ֶאל  ֻּכָּלם  ַהִחיצֹוִנים 
ִלְהיֹות  ָאז  ְּכֶׁשּזֹוֶכה  ִּכי  ְוָנִפיק',  'ָעִיל  ִּבְבִחיַנת  ָהָאָדם 
ָּבִקי ַּבֲהָלָכה ּוְלַהֲחִזיק ַעְצמֹו ָאז ָּכָראּוי, ֲאַזי הּוא זֹוֶכה 
ְלַהֲעלֹות ַּגם ְמקֹומֹות ַהִחיצֹוִנים ּוַמְדֵרגֹות ַהַּתְחּתֹונֹות 

)�נמצאים בירידתו, כדי להעלותם( ֻּכָּלם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה. 

206. ראה בביאור הליקוטים )אות ד'(, והובאו דבריו 
צריך  וירידה,  עלייה  וב�וב,  ברצוא  �בקי  לעיל, 
זוהי  כי  הצדיקים,  גדולי  אצל  גם  הזמן,  כל  להיות 
בחינת 'ת�ובה על ת�ובה', �כל פעם אחרי �מ�יג 
איזו ה�גה, מ�פיל את עצמו ומבזה את עצמו מאוד, 
�זוהי בחינת 'ירידה לצורך ת�ובה', �כן כיצד עבד 
את הקב"ה בהג�מה, כ�לא ה�יג עדיין את הה�גה 
�ה�יג עכ�יו. ולכן, גם באדם גדול וצדיק מאוד, י� 
בו את �תי הבחינות הללו �ל בקי ברצוא ובקי ב�וב, 
ויכול להלבי� על עצמו את הכוונות �ל האריז"ל, 
�עתה הוא נמצא בבחינת 'אסק' וב�ם קס"א עם כל 
כוונותיו, ואח"כ הוא ב�ם ס"ג וכו', ומייחד את �ני 
ה�מות הללו יחד, ונע�ה 'פ�וטה', וכן נע�ה 'דרך' 

ונע�ה 'ימין', הכל כנ"ל.

   עֹוֶהת אֹור   

א 'ֶסּגֹול ְדקס"א'  ִגיַמְטִרּיָ "ל. ּו'ְפׁשּוָטה' ּבְ ּנַ ִקי' ּכַ ָעִמים 'ּבָ י ּפְ ּתֵ ֵהם היינו, גם ימי"ן וגם דר"ך ׁשְ וכנ"ל, ׁשֶ

ה  ּוְנֻקּדָ ָהֶעְליֹוָנה של האל"ף  ה  ְנֻקּדָ ִחיַנת  ּבְ ַעְצָמם  ּבְ ֵהם  ׁשֶ  ,400 ְו'ִחיִריק ְדס"ג' יחד, שהם עולים 
ְחּתֹוָנה של האל"ף, כי סגול הוא בחינת י' עליונה שבאות א', וחיריק הוא בחינת י' תחתונה שבאות א',  ַהּתַ
ִמיד, ֵהן כשהאדם נמצא ְלַמְעָלה ֵהן  ַרְך ּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ולחפש את ַהּשׁ ִריִכין ְלַבּקֵ ּצְ ֶ ִחיַנת ַמה ּשׁ ֵהם ּבְ ׁשֶ
ִחיַנת  ֵהם ּבְ ", ׁשֶ ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ ה, ְוַאּצִ ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ ִחיַנת: "ִאם ֶאּסַ ה, ּבְ כשהאדם נמצא ְלַמּטָ

"ל, ונמצא, ששני השמות 'קס"א' ו'ס"ג' ונקודותיהם, רומזים על ענין הבקיאות בעליה  ִקיאּות ַהּנַ ֵני ַהּבְ ׁשְ
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' 

ׁשּוָבה, ְוָאז  ַדְרֵכי ַהּתְ "ל205, ָאז הּוא הֹוֵלְך ּבְ ִקיאּות ַהּנַ ֵני ַהּבְ ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ ׁשֶ ן ּכְ לקבל תשובתו, ְוַעל ּכֵ

ים ְמֹאד, כיצד מלבישים  ָבִרים ֲעֻמּקִ י ֵהם ּדְ ָבִרים ֵהיֵטב, ּכִ ׁשּוָבתֹו. ְוָהֵבן ַהּדְ ל ּתְ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ ְיִמין ה' ּפְ
את כוונות האריז"ל בדרך מעשית, כי עיקר הכוונות, אינן כוונות בשמות בעלמא, אלא, שיוכל להלביש את 

השמות הללו על המצב שהוא נמצא בעצמו206, כי אז כולל את עצמו בשמות אלו, וכדלקמן )באות י"ד(.

ה  ה ָהֶעְליֹוָנה ּוְנֻקּדָ ּסֹוף )באות ה'( ֵמִעְנַין ְנֻקּדָ ַתב ּבַ ּכָ ֶ ה ּשׁ ּמַ ר ַהּתֹוָרה ֵהיֵטב, ׁשֶ ֵ ִבין ְלַקּשׁ י ֶזה ּתָ יג. ְוַעל ּפִ
ל ָהָאֶל"ף, שהדמימה והשתיקה הן בחינת הנקודה התחתונה, והתשובה שזוכה על ידן, שהיא  ְחּתֹוָנה ׁשֶ ַהּתַ

ְחּתֹוָנה,  ַהּתַ ה  ּוְנֻקּדָ ָהֶעְליֹוָנה  ה  ְנֻקּדָ ִחיַנת  ּבְ ַעְצָמם  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ְוִחיִריק ְדס"ג,  ֶסּגֹול ְדקס"א  א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ק  ֶאּסַ ִחיַנת "ִאם  ּבְ ה,  ְלַמּטָ ֵהן  ְלַמְעָלה  ֵהן  ִמיד,  ּתָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁש  ְלַבּקֵ ִריִכין  ּצְ ֶ ּשׁ ִחיַנת ַמה  ּבְ ֵהם  ׁשֶ
לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ְוַעל  "ל,  ַהּנַ ִקיאּות  ַהּבְ ֵני  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ  ," ּךָ ִהּנֶ אֹול  ׁשְ יָעה  ְוַאּצִ ה,  ָאּתָ ם  ׁשָ ַמִים  ׁשָ
ׁשּוָבתֹו. ְוָהֵבן  ל ּתְ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ ׁשּוָבה, ְוָאז ְיִמין ה' ּפְ ַדְרֵכי ַהּתְ "ל, ָאז הּוא הֹוֵלְך ּבְ ִקיאּות ַהּנַ ֵני ַהּבְ ׁשְ

ים ְמֹאד. ָבִרים ֲעֻמּקִ י ֵהם ּדְ ָבִרים ֵהיֵטב, ּכִ ַהּדְ

ה  ּוְנֻקּדָ ָהֶעְליֹוָנה  ה  ְנֻקּדָ ֵמִעְנַין  ּסֹוף  ּבַ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ה  ּמַ ׁשֶ ֵהיֵטב,  ַהּתֹוָרה  ר  ֵ ְלַקּשׁ ִבין  ּתָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל  יג 
ִּפי  "ל, )ִּכי ֶזה ֵאינֹו ְמבָֹאר ְּבֵפרּוׁש ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ"ל, ַרק ַעל  ַהּנַ ִקיאּות  ַהּבְ ֵני  ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ ֶזהּו  ָהָאֶל"ף,  ל  ׁשֶ ְחּתֹוָנה  ַהּתַ

  מְורוה ועיונים  
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207. ביאר בפרפראות לחכמה )אות י'(, וז"ל: ועל פי 
זה תבין לק�ר התורה היטיב וכו', כי בקי ברצוא – 
היינו לבלי להסתפק עצמו במדרגתו, רק לבק� אחר 
�כתוב  מה  בחינת  �זה  פעם,  בכל  יתירה  מדרגה 
ג'( �צריך לאחוז תמיד במדת הת�ובה,  )אות  לעיל 
כי צריכין לע�ות 'ת�ובה על ת�ובה' - זה בחינת 
�ם אהי"ה במילואו גימטריא קס"א בחינת "ִאם ֶאַּסק 
ָׁשַמִים ָׁשם ָאָּתה" – 'אסק' אותיות קס"א, כי �ם אהי"ה 
הוא בחינת ת�ובה. ועיקר �למות הת�ובה ומלואה, 
הוא רק לאחוז תמיד במדת הת�ובה, �זה בחינת "ִאם 
ֶאַּסק ָׁשַמִים ָׁשם ָאָּתה" – בחינת 'בקי ברצוא', ות�ובה 
הוא בחינת הנקודה העליונה �הוא בחינת 'סגול דא 
חמה', על כן צריכין לכוון ה�ם הקדו� הזה בניקוד 
סגול. ו'בקי ב�וב', בחינת "ְוַאִּציָעה ְׁשאֹול ִהֶּנָּך" – זה 
בחינת ס"ג, היינו כ�האדם הוא בבחינת 'נסוג אחור' 
חס ו�לום, והוא רחוק מהקדו�ה לגמרי חס ו�לום, 
ו�לום,  חס  לגמרי  עצמו  יתייא�  אל  כן  פי  על  אף 
רק יקיים "ְוַאִּציָעה ְׁשאֹול ִהֶּנָּך", ויבק� גם מ�ם את 
ה�ם יתברך, ויחתור לזכות לת�ובה. רק �אז עדיין 
בחינת אהי"ה בהסתרת פנים ממנו, ואז עוברין עליו 
חרפות ובזיונות, והוא צריך לחזק את עצמו ולקבלם 
באהבה, ולידום ול�תוק כעפר, בחינת "ונפ�י כעפר 
ולקוות  רגלי",  הדום  "והארץ  בחינת  תהיה",  לכל 
וליחל לזכות על ידי זה לת�ובה. ועל ידי הדמימה 

בחינת  התחתונה –  נקודה  בחינת  נע�ה  וה�תיקה, 
חיריק, על כן צריך לכוון ה�ם הקדו� הזה בניקוד 

חיריק, עכ"ל. 
208. פירו�, בתורה עצמה לעיל לא מבואר, �י�נו 
ק�ר בין הנקודה התחתונה לעליונה, לענין 'בקי ברצוא 
ובקי ב�וב'. אולם, על פי הכוונות התבאר כי הנקודה 
רומזת  'סגול',  בחינת  �היא  האל"ף,  �ל  העליונה 
ל'סגול דקס"א', והנקודה התחתונה �ל האל"ף, �היא 
בחינת 'חיריק', רומזת ל'חיריק דס"ג', וה'סגול דקס"א' 
וה'חיריק  עליה,  בחינת  �מים',  'אסק  בחינת  הוא 
דס"ג' הוא בחינת 'תסג', �יצר הרע מסיגו לאחוריו, 
בחינת ירידה, ונמצא, �הנקודה העליונה �ל האל"ף 
היא בחינת הבקיאות בעליה, והנקודה התחתונה �ל 

האל"ף היא בחינת הבקיאות בירידה.
209. ו�ם נתבאר, �הת�ובה הרא�ונה היא הת�ובה 
על העבירה, ועל מה �ע�ה ת�ובה זו מחמת 'יראת 
העונ�', הנח�בת כ'פנייה', כי התוודה לטובת עצמו 
ולא רק ב�ביל להרבות את כבוד ה' ית'. וכ�עו�ה 
ת�ובה ב�למות, זוכה לכבוד ה', 'הארת הכתר', ואז 
ת�ובה',  על  'ת�ובה  ועו�ה  ה',  גדולת  את  מ�יג 
הרא�ונה  ת�ובתו  �היתה  על  ת�ובה  �עו�ה 
בהג�מה, כ�לא ה�יג עדיין גדולת ה', ורק עכ�יו 
�זכה לכך, הוא מתחרט על דרך ת�ובתו הרא�ונה, 

כמבואר כל זה באריכות לעיל.

   עֹוֶהת אֹור   

י ֶזה ֵאינֹו  "ל207, )ּכִ ִקיאּות ַהּנַ ֵני ַהּבְ ִחיַנת ׁשְ ַעְצמֹו ּבְ בחינת 'כתר', הוא בחינת הנקודה העליונה, ֶזהּו ּבְ

יל(. ְוֶזהּו  ּכִ ׂשְ יָלא ַלּמַ "ל מּוָבן ֹזאת ִמּמֵ נֹות ַהּנַ ּוָ י ּכַ "ל208, ַרק ַעל ּפִ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ֵפרּוׁש ּבְ ְמבֹוָאר ּבְ
ֶצר ָהָרע ששופך  י ְזִביַחת ַהּיֵ ם לעיל )אות ג'(209, ּכִ ַתב ׁשָ ּכָ ׁשּוָבה' ׁשֶ ׁשּוָבה ַעל ּתְ ִחיַנת 'ּתְ ַעְצמֹו ּבְ ּבְ
ִחיַנת "ּדֹם ַלה'" - נעשה ע"י כך ששומע  הּוא ּבְ את הדם שבחלל לבו השמאלי, שהוא היצר הרע, ׁשֶ

בֹוד עֹוָלם ַהזֶּה', כי על ידי  ִחיַנת 'ּכְ הּוא ּבְ ׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה, ׁשֶ ִחיַנת ּתְ הּוא ּבְ בזיונו ודומם ושותק, ׁשֶ

ית  ֲעׂשֵ ּנַ ְחּתֹוָנה, ׁשֶ ה ַהּתַ ִחיַנת ְנֻקּדָ שממעט בכבוד עצמו, מרבה את כבוד הקב"ה כאן בעולם הזה, ֶזה ּבְ

הּוא  ִחיַנת 'ִחיִריק ְדס"ג' ְוכּו', ׁשֶ ִחיַנת "ּדֹם ַלה'", ְוָכל ֶזה הּוא ּבְ ִתיָקה, ִמּבְ ִמיָמה ְוַהּשְׁ ִחיַנת ַהּדְ ִמּבְ
"ל, כי עושה את תשובתו על זה שהוא ב'שאול תחתיות', שחטא והרשיע בכמה  ּנַ ׁשֹוב' ּכַ ִקי ּבְ ִחיַנת 'ּבָ ּבְ

ֶצר  ַהּיֵ ְזִביַחת  י  ּכִ ם,  ׁשָ ַתב  ּכָ ׁשֶ ׁשּוָבה  ּתְ ׁשּוָבה ַעל  ּתְ ִחיַנת  ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ ְוֶזהּו  ַּכָּונֹות ַהַּנ"ל מּוָבן זֹאת ִמֵּמיָלא ַלַּמְׂשִּכיל(. 

בֹוד עֹוָלם  ּכְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה,  ׁשּוָבה  ּתְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַלה'",  ִחיַנת "ּדֹם  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהָרע - 
ִחיַנת ּדֹם ַלה'. ְוָכל  ִתיָקה, ִמּבְ ִמיָמה ְוַהּשְׁ ִחיַנת ַהּדְ ית ִמּבְ ֲעׂשֵ ּנַ ְחּתֹוָנה, ׁשֶ ה ַהּתַ ִחיַנת ְנֻקּדָ ַהזֶּה, ֶזה ּבְ
ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ה  ִנּיָ ַהּשְׁ ּוְתׁשּוָבה  "ל.  ּנַ ּכַ ׁשֹוב,  ּבְ ִקי  ּבָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְוכּו',  ְדס"ג  ִחיִריק  ִחיַנת  ּבְ ֶזה הּוא 
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היינו,  בירידה,  �הבקיאות  לעיל,  מבואר  210. כי 
�גם אם האדם רחוק מהקדו�ה לגמרי, עליו לבק� 
זוהי  לת�ובה,  לזכות  ולחתור  יתברך  ה'  את  מ�ם 
הדמימה  ענין  �היא  התחתונה,  הנקודה  בחינת 
בחינת  רגלי"  הדום  "והארץ  בחינת  וה�תיקה, 
עדיין  זכה  �לא  מי  כל  כי  ה'(.  באות  )כנ"ל  'חיריק' 
)וכנ"ל  נברא'  �לא  לו  'טוב  בבחינת  הוא  לת�ובה, 

באות ב'( ועדיין אין לו הויה, �זוהי בחינת אחוריים 

בהסתרת  הוא  כי  ד"ם,  �עולים  'אהיה'  �ם  �ל 
וכיון  אחוריים.  בחינת  �זוהי  ית',  ממנו  פנים 
�הוא בבחינת 'דם', עוברים עליו חרפות ובזיונות, 
ולקיים  באהבה,  ולקבלם  עצמו  את  לחזק  וצריך 
עיקר  �זוהי  לדֹם',  'ָּדם'  הופך  �עי"ז  לה'",   "דום 

הת�ובה.

   עֹוֶהת אֹור   

מיני עבירות, ומכח בקיאותו, שאינו מייאש את עצמו בנפילתו, אלא מחפש את כבוד הקב"ה גם בעולם 

ה ַעל  עֹוׂשֶ ה, ׁשֶ ִנּיָ הזה התחתון, ע"י שמשפיל ומבזה את עצמו, ושוחט את יצרו הרע210. ּוְתׁשּוָבה ַהּשְׁ

א', כי ע"י הבושה שקיבל מחמת הבזיונות,  בֹוד ָהעֹוָלם ַהּבָ ִחיַנת 'ּכְ הּוא ּבְ ׁשּוָבתֹו ָהִראׁשֹוָנה, ׁשֶ ּתְ
וממיעוט כבוד עצמו, זוכה עי"ז לקבל כבוד אלהי"ם, שהוא השגת הכתר, שכן השגות גבוהות כאלה בידיעת 

ה ָהֶעְליֹוָנה  ִחיַנת ְנֻקּדָ ָבר", ֶזה ּבְ ר ּדָ בֹוד ֱאלִֹקים ַהְסּתֵ ִחיַנת: "ּכְ האלוקות, הן בחינת 'עולם הבא', ּבְ

ִחיַנת  הּוא ּבְ ֶתר', ׁשֶ ִחיַנת 'ּכֶ של אות א', שהיא נסתרת בכח אות ו' שבאות א', המסתירה אותה, והיא ּבְ

ִחיַנת 'ֶסּגֹול' ְוכּו'. וזו שלמות התשובה, שיאחז תמיד במידת התשובה, ויעשה תמיד 'תשובה  ה', ּבְ 'ֹמׁשֶ
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"ה. ְוָהֵבן 

ַיַחד  ְך ּבְ ִרים ְוִנְכָלִלים ַאַחר ּכָ "ל, ִנְקׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּנַ ם ּבְ ֱאָמִרים ׁשָ ָבִרים ַהּנֶ ל ַהּדְ ָבִרים ֵהיֵטב, ֵאיְך ּכָ ַהּדְ
יִלים ָיִבינּו ְקָצת. ּכִ ׂשְ ר ִנְפָלא ְונֹוָרא, ְוַהּמַ ֶקׁשֶ ּבְ

י ֵכן הּוא  ְחּתֹוָנה ְמֹאד, ְוַאף ַעל ּפִ ְדֵרָגה ַהּתַ ּמַ הּוא ּבַ ׁשֶ ָהָאָדם ּכְ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָבר למעשה, ׁשֶ ר ַהּדָ יד. ְוִעּקַ
ְבִחיַנת:  ַרְך, ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ם ִנְמָצא ַהּשׁ ם ׁשָ י ּגַ ְקָוה ֲעַדִין, ּכִ ם ֵיׁש לֹו ּתִ ם ׁשָ ּגַ ְמַחזֵּק ַעְצמֹו ּוַמֲאִמין ׁשֶ
הּוא  ִמּלּוי 'ס"ג', ׁשֶ דֹוׁש ֲהָוָי"ה ּבְ ם ַהּקָ ֵ ה ִמּשׁ ָ ֻדּשׁ יְך ַעל ַעְצמֹו ַהּקְ ", ֲאַזי ַמְמׁשִ ּךָ אֹול ִהּנֶ יָעה ׁשְ "ְוַאּצִ
ִקי  ִחיַנת 'ּבָ לֹום. ְוֶזה ּבְ לּו ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ תֹו, ְלַהֲחִזיָקם ְלַבל ִיּפְ ָ ֻדּשׁ סֹוִגים ָאחֹור ִמּקְ ל ַהּנְ ה ֶאת ּכָ ְמַחּיֶ
ם 'ס"ג', כי ישנן שתי כוונות בשם  ִחיַנת ׁשֵ דֹוׁש, ּבְ ם 'יב"ק' ַהּקָ ִחיַנת ׁשֵ ִקיאּות הּוא ּבְ זֶּה ַהּבְ ׁשֹוב', ׁשֶ ּבְ
יב"ק, כפי שנתבאר לעיל, ששתי פעמים 'יבק' עולה 'דרך', וע"י כך שמושך משם ס"ג ובקי ב'שוב', זוכה לשם 

ָבר",  ּדָ ר  ַהְסּתֵ בֹוד ֱאלִֹקים  ִחיַנת "ּכְ ּבְ א,  ַהּבָ בֹוד ָהעֹוָלם  ּכְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה,  ׁשּוָבתֹו  ּתְ ַעל 
ָבִרים  ִחיַנת ֶסּגֹול ְוכּו'. ְוָהֵבן ַהּדְ ה, ּבְ ִחיַנת מֹׁשֶ הּוא ּבְ ֶתר, ׁשֶ ִחיַנת ּכֶ ה ָהֶעְליֹוָנה, ּבְ ִחיַנת ְנֻקּדָ ֶזה ּבְ
ר  ֶקׁשֶ ּבְ ַיַחד  ּבְ ְך  ּכָ ְוִנְכָלִלים ַאַחר  ִרים  ִנְקׁשָ "ל,  ַהּנַ ַהּתֹוָרה  ּבְ ם  ׁשָ ֱאָמִרים  ַהּנֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ֵאיְך  ֵהיֵטב, 

יִלים ָיִבינּו ְקָצת: ּכִ ׂשְ ִנְפָלא ְונֹוָרא, ְוַהּמַ

י ֵכן הּוא ְמַחזֵּק  ְחּתֹוָנה ְמֹאד, ְוַאף ַעל ּפִ ְדֵרָגה ַהּתַ ּמַ הּוא ּבַ ׁשֶ ָהָאָדם ּכְ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָבר, ׁשֶ ר ַהּדָ יד ְוִעּקַ
יָעה  ְבִחיַנת "ְוַאּצִ ַרְך, ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ם ִנְמָצא ַהּשׁ ם ׁשָ י ּגַ ְקָוה ֲעַדִין, ּכִ ם ֵיׁש לֹו ּתִ ם ׁשָ ּגַ ַעְצמֹו ּוַמֲאִמין ׁשֶ
ה ֶאת  הּוא ְמַחּיֶ ִמּלּוי ס"ג, ׁשֶ ּבְ דֹוׁש ֲהָוָי"ה  ם ַהּקָ ֵ ה ִמּשׁ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ יְך ַעל ַעְצמֹו  ", ֲאַזי ַמְמׁשִ ּךָ ִהּנֶ אֹול  ׁשְ
זֶּה  ׁשֹוב, ׁשֶ ִקי ּבְ ִחיַנת ּבָ לֹום, ְוֶזה ּבְ לּו ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ תֹו ְלַהֲחִזיָקם ְלַבל ִיּפְ ָ ֻדּשׁ סֹוִגים ָאחֹור ִמּקְ ל ַהּנְ ּכָ
ָאָדם זֹוֶכה ָלבֹוא ְלֵאיזֹו ַמְדֵרָגה  ׁשֶ ם ס"ג. ְוֵכן ּכְ ִחיַנת ׁשֵ דֹוׁש, ּבְ ם יב"ק ַהּקָ ִחיַנת ׁשֵ ִקיאּות הּוא ּבְ ַהּבְ
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211. ראה במ�נת חסידים )פרק ב, ב(, ודו"ק היטב.
212. ראה �ם )מ�נה ג'(. ו�ם מבואר כנ"ל ��ם יב"ק 
הרא�ון הוא מ�מות הוי"ה אלהי"ם, ו�ם יב"ק ה�ני 

הוא �מות הוי"ה אהי"ה אדנ"י.
סימון,  בר  יהודה  רבי  אמר  המדר�:  213. ל�ון 

מ�ל לאחד �היה יו�ב ועו�ה עטרה למלך, ועבר 
אחד עליו אמר לו מה אתה עו�ה, אמר לו אני עו�ה 
בה  לקבוע  יכול  �אתה  כל  לו  אמר  למלך,  עטרה 
אבנים טובות ומרגליות קבע, זמרגדין קבע, מרגליות 
קבע, למה? �עתיד לינתן ברא�ו �ל מלך. כך אמר 

   עֹוֶהת אֹור   

ָאָדם זֹוֶכה ָלבֹוא ְלֵאיזֹו ַמְדֵרָגה  ׁשֶ יב"ק התחתון, שהוא יחוד שמות הוי"ה אלהי"ם העולים יב"ק211. ְוֵכן ּכְ

ר  ּבֵ ם שלא להמשיך ולחפש עוד, ְוהּוא ִמְתַחזֵּק ּוִמְתּגַ י ֵכן ֵאינֹו עֹוֵמד ׁשָ ה ָהֶעְליֹוָנה, ְוַאף ַעל ּפִ ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ
הּוא  ִמּלּוי 'קס"א', ׁשֶ דֹוׁש 'אהי"ה' ּבְ ם ַהּקָ ֵ ה ַעל ַעְצמֹו ִמּשׁ ָ ֻדּשׁ יְך ַהּקְ ַלֲעלֹות יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ֲאַזי ַמְמׁשִ
ָרצֹוא', כי אז זוכה לשם יב"ק השני, שהוא החצי השני העליון של בחינת 'דרך', שהוא ג'  ִקי ּבְ ִחיַנת 'ּבָ ּבְ
ֲעבֹוָדתֹו  קּותֹו ּבָ נּועֹוָתיו ּוְכִפי ִהְתַחזְּ ִפי ּתְ י ָהָאָדם, ּכְ שמות הוי"ה אהי"ה אדנ"י, שעולים יב"ק212. ּכִ

ם, ְוָהֵבן ֵהיֵטב. ָ ה ִמּשׁ ָ ֻדּשׁ יְך ַעל ַעְצמֹו ַהּקְ מֹות ְלַמְעָלה, ּוַמְמׁשִ ֵ ן ּגֹוֵרם ְלַיֵחד ַהּשׁ ַרְך, ּכֵ ִיְתּבָ

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.

ין  ַבזִּ ּמְ ׁשֶ ֹוְתִקין ַלֲחֵברֹו ּכְ ּשׁ ִתיָקה, ׁשֶ ִמיָמה ְוַהּשְׁ ַעל ְיֵדי ַהּדְ ה ְמֹבָאר ְלֵעיל )אות ו', ובהגהה שם(, ׁשֶ טו. ְוִהּנֵ
ִתיָקה'  י 'ְסָיג ַלָחְכָמה ׁשְ ם, ּכִ ן ׁשָ "ל, ַעּיֵ ּנַ ֶתר' ּכַ ִחיַנת 'ּכֶ ִהיא ּבְ אֹותֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ִלְתׁשּוָבה, ׁשֶ
"ל, שעל ידי ה'שתיקה' זוכה לבחינת 'כתר', שהוא 'סייג לחכמה', כי הוא מקיף וגודר את 'ספירת החכמה'.  ּנַ ּכַ
ֵהר ְמֹאד ָלדּון ֶאת  י ְצִריִכין ִלזָּ אמנם לא נתבאר עדיין, כיצד יהיה לו את הכח לשתוק, ולכן הוא אומר: ּכִ

ּתֹק ָלֶהם,  ין אֹותֹו, ָצִריְך ְלדּוָנם ְלַכף ְזכּות ְוִלׁשְ ל ָאָדם ְלַכף ְזכּות, ַוֲאִפּלּו ַהחֹוְלִקים ָעָליו ּוְמַבזִּ ּכָ
כלומר, שע"י שדן אותם לכף זכות, שאינם אשמים בדבר )וכדלהלן(, יהיה לו את הכח לשתוק להם, ְוַעל ְיֵדי 

הּוא  ָצא ֶאת ֲחֵברֹו ׁשֶ ּמָ ל ְלֶאָחד, ׁשֶ ְדָרׁש )ויקרא רבה ב, ה(213: 'ָמׁשָ ּמִ ּמּוָבא ּבַ ֶתר'. ּכַ ִחיַנת 'ּכֶ ה ּבְ ֶזה ַנֲעׂשֶ
ֶלְך,  הּוא ְלצֹוֶרְך ַהּמֶ יָון ׁשֶ ֶלְך. ָאַמר לֹו: ּכֵ ִביל ַהּמֶ ׁשְ ִביל ִמי, ָאַמר לֹו: ּבִ ׁשְ ֶתר. ָאַמר לֹו: ּבִ ה ּכֶ עֹוׂשֶ
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ֶתר ְלַהּשׁ ִחיַנת ּכֶ ָרֵאל הּוא ּבְ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ְך ּכָ ֶעּנּו ּבֹו. ּכָ ְקּבָ ְמָצא ּתִ ּתִ ל ֶאֶבן טֹוב ׁשֶ ּכָ
ר ִלְמֹצא', וכמו שסיים שם המדרש בנמשל: כך אמר  ֶאְפׁשָ ל ִמין ֲאָבִנים טֹובֹות ׁשֶ ְוָצִריְך ְלַהְכִניס ּבֹו ּכָ

ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ַלֲעלֹות  ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ ִמְתַחזֵּק  ְוהּוא  ם,  ׁשָ ֵאינֹו עֹוֵמד  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ָהֶעְליֹוָנה,  ה  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ
ָרצֹוא.  ּבְ ִקי  ּבָ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִמּלּוי קס"א,  ּבְ דֹוׁש אהי"ה  ַהּקָ ם  ֵ ִמּשׁ ה ַעל ַעְצמֹו  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ יְך  ַמְמׁשִ ֲאַזי 
ְלַמְעָלה,  מֹות  ֵ ַהּשׁ ְלַיֵחד  ּגֹוֵרם  ן  ּכֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבָ קּותֹו  ִהְתַחזְּ ּוְכִפי  נּועֹוָתיו  ּתְ ִפי  ּכְ ָהָאָדם -  י  ּכִ

ם, ְוָהֵבן ֵהיֵטב: ָ ה ִמּשׁ ָ ֻדּשׁ יְך ַעל ַעְצמֹו ַהּקְ ּוַמְמׁשִ

ין אֹותֹו,  ַבזִּ ּמְ ׁשֶ ּכְ ַלֲחֵברֹו  ֹוְתִקין  ּשׁ ׁשֶ ִתיָקה  ְוַהּשְׁ ִמיָמה  ַהּדְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ְלֵעיל )אות א'(,  ְמֹבָאר  ה  ְוִהּנֵ טו 
"ל,  ּנַ ּכַ ִתיָקה'  ׁשְ ַלָחְכָמה  'ְסָיג  י  ּכִ ם,  ׁשָ ן  ַעּיֵ "ל,  ּנַ ּכַ ֶתר  ּכֶ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ִלְתׁשּוָבה,  זֹוֶכה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 
ין אֹותֹו, ָצִריְך  ּוְמַבזִּ ַוֲאִפּלּו ַהחֹוְלִקים ָעָליו  ל ָאָדם ְלַכף ְזכּות,  ּכָ ֵהר ְמֹאד ָלדּון ֶאת  ִלזָּ י ְצִריִכין  ּכִ
ל  ְדָרׁש )ויקרא רבה ב, ה( 'ָמׁשָ ּמִ ּמּוָבא ּבַ ֶתר. ּכַ ִחיַנת ּכֶ ה ּבְ ּתֹק ָלֶהם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ ְלדּוָנם ְלַכף ְזכּות ְוִלׁשְ
ֶלְך. ָאַמר  ִביל ַהּמֶ ׁשְ ִביל ִמי, ָאַמר לֹו: ּבִ ׁשְ ֶתר. ָאַמר לֹו: ּבִ ה ּכֶ הּוא עֹוׂשֶ ָצא ֶאת ֲחֵברֹו ׁשֶ ּמָ ְלֶאָחד, ׁשֶ
ָרֵאל הּוא  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ְך  ּכָ ּבֹו.  ֶעּנּו  ְקּבָ ּתִ ְמָצא,  ּתִ ׁשֶ ֶאֶבן טֹוב  ל  ּכָ ֶלְך,  ַהּמֶ ְלצֶֹרְך  הּוא  ׁשֶ יָון  ּכֵ לֹו: 
ַהְינּו  ּדְ ִלְמֹצא'.  ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ֲאָבִנים טֹובֹות  ִמין  ל  ּכָ ּבֹו  ְלַהְכִניס  ְוָצִריְך  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ֶתר  ּכֶ ִחיַנת  ּבְ
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את  ל�בח  יכול  �אתה  מה  כל  למ�ה,  הקב"ה  לו 
י�ראל �בח, לגדלן ולפארן פאר, למה? �אני עתיד 
להתפאר בהם �נאמר )י�עיה מט, ג( "ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִּדי 

ָאָּתה ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר".
214. בפרפראות לחכמה )סוף אות י"א(, ציין ל�יחתו 
ָעָנה  ַאַחת  ַּפַעם  וז"ל:  קפ"ב(,  הר"ן  )�יחות  רבינו  �ל 
ְוָאַמר: ָעַלי ֵאין חֹוְלִקים ְּכָלל, ַרק ֵהם חֹוְלִקים ַעל ִמי 
ִאיׁש  ְוַעל  ָעָליו,  ַהחֹוְלִקים  ֶׁשּבֹוִדים  ְּכמֹו  ָּכְך,  ֶׁשָעָׂשה 
ָּכֶזה ְּבַוַּדאי ָראּוי ַלֲחלֹוק. ְּכלֹוַמר, ִּכי ַהחֹוְלִקים ּבֹוִדים 
ֶׁשָעָׂשה  ִלּבֹו,  ַעל  ָעלּו  ֹלא  ֲאֶׁשר  ּוְׁשָקִרים  ְּכָזִבים  ָעָליו 
ָּכְך ְוָכְך ַמה ֶּׁשַהּכֹל ֶׁשֶקר ְוָכָזב, ְוַעל ִאיׁש ָּכֶזה ֶׁשָעָׂשה 
ִנְמָצא  ַלֲחלֹוק.  ָראּוי  ְּבַוַּדאי  ֵהם,  ֶׁשאֹוְמִרים  ְּכמֹו  ָּכְך 
ֹּגֶדל  יֹוְדִעין  ָהיּו  ִאם  ִּכי  ְּכָלל,  חֹוְלִקים  ֵאיָנם  ֶׁשָעָליו 
ִצְדָקתֹו ּוְקֻדָּׁשתֹו ּוַמֲעָלתֹו ְוכּו', ְּבַוַּדאי ֹלא ָהיּו חֹוְלִקים 
ָעָליו, ַרק ַאְּדַרָּבא ָהיּו ָרִצים ַאֲחָריו ְּבִהְתַלֲהבּות ִנְפָלא 
ָּכָראּוי, ַרק ֵהם חֹוְלִקים ַעל ִמי ֶׁשָעָׂשה ַמֲעִׂשים ָּכֵאֶּלה 
ְּכמֹו ֶׁשֵהם אֹוְמִרים, ְוַעל ִאיׁש ָּכֶזה ְּבַוַּדאי ָראּוי ַלֲחלֹוק. 
ְוָאַמר ֶׁשֵהם ָחְתכּו ְוִצְּירּו ְלַעְצָמם ָאָדם ְוחֹוְלִקים ָעָליו, 
ָהִאיׁש  ֶזה  ַעל  ַרק  ָעָליו  חֹוְלִקים  ֶׁשֵאיָנם  ַּכַּנ"ל,  ַהְינּו 

ֶׁשִּצְּירּו ְלַעְצָמן ְּבֶׁשֶקר ֶׁשָעָׂשה ָּכְך ְוכּו', עכ"ל. ומבואר, 
�כך היה דן רבינו את החולקים עליו לכף זכות, ובזה 
זכה לכתר, היינו, �היה �ותק למחרפיו ע"י �היה 
מוצא בהם זכות, �באמת כוונתם ל�ם �מים, כפי 
מה �טועים בו לומר �ע�ה לא טוב, וצריך לחלוק 
זכה ל'כתר' בחינת  ובזה  עליו ב�ביל כבוד �מים, 

'כבוד אלהי"ם'.
וז"ל:  הק�ה,  י"א(  )אות  לחכמה  215. בפרפראות 
מבואר  ב'(  )אות  לעיל  הלא  כי  לדקדק,  י�  לכאורה 
כי  עוונותיו,  על  ת�ובה  ב�ביל  ל�תוק  �צריך 
וב�ביל  ועוז,  בתוקף  ה�מאלי  �בחלל  הדם  עדיין 
זה באין עליו בזיונות ו�פיכות דמים, נמצא �סובר 
כאן מבאר �דן  ואילו  לו באמת,  מגיעין  �הבזיונות 
אותו,  לבזות  �ראוי  להם  �נדמה  זכות  לכף  אותם 
�להם  רק  לבזותו,  להם  ראוי  אין  �באמת  מ�מע 
נדמה כך, ולכן מבזים אותו בטעות. וי"ל על פי מה 
�מבואר למעלה )באות ג'( �צריך לאחוז תמיד במידת 
הת�ובה, ואפילו כ�זוכה לת�ובה �לימה, �אז זוכה 
'כבוד אלהי"ם', אף על פי כן צריך לע�ות  לבחינת 

   עֹוֶהת אֹור   

לו הקב"ה למשה כל מה שאתה יכול לשבח את ישראל שבח, לגדלן ולפארן פאר, למה שאני עתיד להתפאר 

ׂש  ל ְלַחּפֵ ּדֵ ּתַ ִריִכין ְלִהׁשְ ּצְ ַהְינּו, כוונת המדרש ב'כמה שאתה יכול לשבח לישראל', פירושו: ׁשֶ בהם וכו'. ּדְ

ָרֵאל, ְוָלדּון ֶאת ַהּכֹל ְלַכף ְזכּות )ע'  ִיׂשְ ר ִלְמצֹוא ּבְ ֶאְפׁשָ ל ַצד ְזכּות ְוָדָבר טֹוב ׁשֶ ׁש ַאַחר ּכָ ּוְלַבּקֵ
ֶתר'  ִחיַנת 'ּכֶ י ֵהם )ישראל( ּבְ לקמן תורה רפ"ב(, שעי"ז אתה משבחו ואומר שגם בזה התכוון במעשיו לטובה, ּכִ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  "ל שהקב"ה מתפאר בהם, כמו המלך שמתפאר בכתרו. ְוְכמֹו ׁשֶ ּנַ ַרְך ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ
ִנים ֶאת ַהּכֹל ְלַכף  ּדָ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ל ָאָדם ְלַכף ְזכּות'. ִנְמָצא, ׁשֶ ן ֶאת ּכָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )אבות א, ו(: 'ֱהֵוי ּדָ
ב  ֵאינֹו ַחּיָ י מֹוְצִאין ּבֹו ְזכּות, ׁשֶ ַבזֶּה אֹותֹו, ּכִ ּמְ ׁשֶ ענין זה נעשה ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֹוְתִקין לֹו ּכְ ְזכּות, ׁשֶ
ָראּוי לֹו ְלַבזֹּות אֹותֹו ְוכּו'214, ואם  ְעּתֹו ּוְסָבָרתֹו ִנְדֶמה לֹו ׁשֶ י ְלִפי ּדַ ַבזֶּה אֹותֹו, ּכִ ּמְ ֶ ה ּשׁ ּמֶ ְך ּבַ ל ּכָ ּכָ
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 

"ל  ּנַ ֶתר'215, ַהְינּו ּכַ ִחיַנת 'ּכֶ ה ּבְ שלא להשיב לו בדרך של חירוף ובזיון. וכשזוכה לשתוק, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ

ָרֵאל, ְוָלדּון  ִיׂשְ ר ִלְמֹצא ּבְ ֶאְפׁשָ ל ַצד ְזכּות ְוָדָבר טֹוב ׁשֶ ׁש ַאַחר ּכָ ׂש ּוְלַבּקֵ ל ְלַחּפֵ ּדֵ ּתַ ִריִכין ְלִהׁשְ ּצְ ׁשֶ
ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ְלֵעיל.  ר  ְזּכָ ּנִ ּכַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ֶתר  ּכֶ ִחיַנת  ּבְ ֵהם  י  ּכִ ְזכּות,  ְלַכף  ַהּכֹל  ֶאת 
ִנים ֶאת ַהּכֹל ְלַכף  ּדָ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ל ָאָדם ְלַכף ְזכּות'. ִנְמָצא, ׁשֶ ן ֶאת ּכָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )אבות א, ו( 'ֱהֵוי ּדָ
ֶמה  ְך ּבַ ל ּכָ ב ּכָ ֵאינֹו ַחּיָ י מֹוְצִאין ּבֹו ְזכּות - ׁשֶ ַבזֶּה אֹותֹו, ּכִ ּמְ ׁשֶ ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֹוְתִקין לֹו ּכְ ְזכּות, ׁשֶ
ה  ַנֲעׂשֶ ְיֵדי ֶזה  ָראּוי לֹו ְלַבזֹּות אֹותֹו ְוכּו', ַעל  ִנְדֶמה לֹו ׁשֶ ּוְסָבָרתֹו  ְעּתֹו  ּדַ ְלִפי  י  ּכִ ַבזֶּה אֹותֹו,  ּמְ ֶ ּשׁ

"ל. ְוָהֵבן: ּנַ ֶתר, ּכַ ִחיַנת ּכֶ ה ּבְ ִתיָקה ַנֲעׂשֶ ִמיָמה ְוַהּשְׁ ַעל ְיֵדי ַהּדְ "ל, ׁשֶ ּנַ ֶתר, ַהְינּו ּכַ ִחיַנת ּכֶ ּבְ
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פעם  בכל  וכן  הרא�ונה,  ה�גתו  על  ת�ובה  עוד 
עד עולם. והנה הת�ובה היא בבחינת �ם 'אהי"ה', 
וכל מה �זוכה לת�ובה עליונה ביותר, היא בבחינת 
�ם 'אהי"ה' גבוה יותר. ומי �זכה לת�ובה �לימה 
�היא 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 �פיכות דמים ובזיונות, והוא מהפך 'ָּדם' ל'דֹם' 
ו�ותק על עלבונו, על ידי זה זוכה לת�ובה עליונה 
�י�  רק  יותר.  הגבוה  'אהי"ה'  בחינת  �הוא  ביותר 
�לימה  לת�ובה  זכה  �כבר  מאחר  כי  בזה,  לחו� 
כן  אם  אלהי"ם',  'כבוד  בבחינת  הוא  �כבודו  עד 
בכבוד  י�ראל  פוגמין  אותו  ומבזין  עליו  כ�חולקין 
אלהים כביכול. ]ובאמת אמרו ז"ל )פסיקתא דרב כהנא ב, 
ד( �הקפיד הקב"ה על כבוד הצדיק, יותר מעל כבוד 
עצמו כביכול[. אך הצדיק דן את כל החולקים עליו 
�ראוי  להם  נדמה  וסברתם  דעתם  �לפי  זכות,  לכף 

לת�ובה  זכה  יודעים �כבר  היו  ואילו  אותו,  לבזות 
�לימה בחינת כבוד אלהים גם הם היו מכבדין אותו, 
על ידי זה הוא �ותק ומקבל הבזיונות באהבה, וזוכה 
על ידי זה לת�ובה עליונה ביותר בחינת 'כתר עליון' 
ידי  על  מתמעט  אינו  כן  גם  אלהי"ם  וכבוד  ביותר, 
ידי  על  המקום  כבוד  נתרבה  אדרבה  רק  הבזיונות, 
�דן אותם לכף זכות - �זה �מבזין אותו הוא מ�ום 

�נדמה להם כי זה כבודו יתברך. 
וז"ל: עיין  )תניינא תורה פ"ז(, כתב רבינו  216. לקמן 
במאמר המתחיל: 'ויאמר ה' אל מ�ה קרא את יהו�ע' 
)תורה דידן(, כי �ם מדבר מכוונות אלול, והוא תיקון 

ולזכות  המאמר,  באותו  לעיין  היינו  הברית,  לפגם 
להבין בו, ולע�ות עמו איזה עבודה בעבודת ה�ם, 
על ידי זה יתקן פגם הברית, עכ"ל. ומבואר, �כל עצה 
�מוצא לעבודת ה' מתוך תורה דידן, )וע' קיצור לקוטי 
מוהר"ן על תורה דידן, כמה עצות לעובדא ולמע�ה(, �עי"ז 

זוכה לתקן 'פגם הברית' בעזרת ה'.

   עֹוֶהת אֹור   

כי כשדנים לכף זכות אתה מוצא בו דבר טוב בחינת 'אבן טובה', והיא נקבעת בכתרו של הקב"ה כביכול, 

"ל ש'סיג לחכמה שתיקה', וה'סיג לחכמה'  ּנַ ֶתר' ּכַ ִחיַנת 'ּכֶ ה ּבְ ִתיָקה ַנֲעׂשֶ ִמיָמה ְוַהּשְׁ הרי ַעל ְיֵדי ַהּדְ ׁשֶ
הוא הכתר, שהוא סובב וגודר את 'ספירת החכמה', ובכתר נקבעים האבנים טובות שהם הנקודות זכות 

שמוצא בכל אחד מישראל, ְוָהֵבן216.
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