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   .וד הפרשות בענייניו של חודש אלולעסקנו אגב לימ, בשלושת השיעורי� האחרוני�

ידו ללללינה אאאא" בבחינת הואדברי המקובלי� שאלול ואגב כ� ראינו את , פרשת ערי המקלטעסקנו ב
. ובמהות הש� אלול, "אביוני�ללללמתנות וווורעהו לללליש אאאא"אחר כ� עסקנו באלול אגב ". �ללללשמתי וווו

מאפשרת הבו מצאנו את העיקר ברעיה המפרנסת את הדוד ו, "יללללדודי וווודודי ללללני אאאא"לבסו� עסקנו ב
  .לו להיות כזה

  :ההכנות הגדולות של אלולשה� , די�עבודה וגמילות חס ,שלושת החלקי� האלו ה� תורה

, במוב� של תפילה "אני לדודי ודודי לי", ח"במוב� של צדקה וגמ" איש לרעהו ומתנות לאביוני�"
ופיע שמ" וזאת התורה אשר ש� משה"פסוק את היחס לובערי המקלט ראינו . עבודה, התעוררות

  .והקשר בינה� לערי המקלט בסמו�

  

שאות� מזכיר בעל , ה ולראשי התיבות האחרוני�אנו מגיעי� לפרשת התשובבפרשת ניצבי� 
  :בפסוק החות� את פרשת התשובה, )יעקב ב� אשר' ר(הטורי� 

ל ה }ו{ יָך ֶאת' ּוָמ֨ ה ֶאת-תְלָבְבָך֖ ְואֶ -ֱאלֶֹה֛ ָך ְלַאֲהָב֞ ב ַזְרֶע֑ ָכל' ה-ְלַב֣ יָך ּבְ ֥ ּוְבָכל-ֱאלֶֹה֛ - ְלָבְבָך
יךָ  ֽ ָך֖ ְלַמַ֥ען ַחּיֶ   :ַנְפׁשְ

  )'דברי� ל(

  

  :פרשיית התשובה כולהנקרא את 

י} א{ ל-ְוָהָי֩ה ִכֽ יָך ּכָ אּו ָעֶל֜ ֹבָת֙ -ָיֹב֨ יָך ַוֲהׁשֵ י ְלָפֶנ֑ ֥ר ָנתַּ֖תִ ה ֲאׁשֶ ָלָל֔ ָרָכ֙ה ְוַהּקְ ה ַהּבְ ּלֶ ים ָהֵא֗ ָבִר֣ ַהּדְ
ָכל-ֶאל ָך ּבְ יֲחָך֛ ה-ְלָבֶב֔ ֧ר ִהּדִ ם ֲאׁשֶ ה' ַהּגֹוִי֔ ּֽמָ ְבּתָ֞ ַעד }ב{: ֱאלֶֹה֖יָך ׁשָ ַמְעּתָ֣ ' ה-ְוׁשַ יָך֙ ְוׁשָ ֱאלֶֹה֙

ר ל ֲאׁשֶ ֹכ֛ ָכל-ְבֹק֔לֹו ּכְ יָך ּבְ ֹום ַאּתָ֣ה ּוָבֶנ֔ ָך֖ ַהּי֑ ֽךָ -ְלָבְבָך֖ ּוְבָכל-ָאֹנִכ֥י ְמַצּוְ ב ה }ג{: ַנְפׁשֶ יָך ' ְוׁשָ֨ ֱאלֶֹה֛
ל-ֶאת ְצָך֙ ִמּכָ ב ְוִקּבֶ בּוְתָך֖ ְוִרֲחֶמָ֑ך ְוׁשָ֗ יְצָך֛ ה- ׁשְ ֧ר ֱהִפֽ ים ֲאׁשֶ ַעּמִ֔ ה' ָה֣ ּֽמָ ה -ִאם }ד{: ֱאלֶֹה֖יָך ׁשָ ֥ ִיְהיֶ

ְצָך֙ ה ם ְיַקּבֶ ָ֗ ָמִ֑ים ִמׁשּ ָ ה ַהׁשּ ְקֵצ֣ ֲחָך֖ ּבִ ּדַ ךָ ' ִנֽ ֶחֽ ם ִיּקָ ָ֖ יָך ּוִמׁשּ יֲאָך֞ ה }ה{: ֱאלֶֹה֔ יָך ֶאל' ֶוֱהִבֽ -ֱאלֶֹה֗
ר ֶרץ ֲאׁשֶ ָך֖ ֵמֲאֹבתֶֽיךָ -ָהָא֛ ְבָך֥ ְוִהְרּבְ ּתָּ֑ה ְוֵהיִטֽ יִרׁשְ ּו ֲאֹבתֶ֖יָך ִוֽ ל ה }ו{: ָיְרׁש֥ יָך ֶאת' ּוָמ֨ ְלָבְבָך֖ -ֱאלֶֹה֛

ה ֶאת-ְוֶאת ָך ְלַאֲהָב֞ ב ַזְרֶע֑ ָכל' ה-ְלַב֣ יָך ּבְ יךָ -ְלָבְבָך֥ ּוְבָכל-ֱאלֶֹה֛ ֽ ָך֖ ְלַמַ֥ען ַחּיֶ   :ַנְפׁשְ

  )'דברי� ל(
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לא . מופיעה רק בסופה של התורה) קר התורה כולההלא היא עי(זהו דבר נפלא שפרשת התשובה 
פרשת התשובה מופיעה רק בעקבות , נוס� על כ�. ה"פרשה זו תחול לעול� בשבת שקוד� רבכדי 

היינו . היא מופיעה באופ� שונה ממה שהיינו מצפי� –וכשהיא כבר מופיעה , הברכות והקללות
כפי שמופיע אצל , שובו אלי ואשובה אליכ�: בסגנו� –מצוה בניסוח פשוט תיאור המצפי� ל
אלא הדבר מתואר כסיפור  –אבל א� נעמיק בפרשה נראה כי אי� ציווי מפורש לשוב . הנביאי�

אפשר ג�  .לוהיו וישמע בקולו$ א' הוא ישוב אל ה, כל הברכותעל האד� שכאשר יבואו , דברי�
לא יטעה מי שיבי� פרשה זו במוב� . לאר%על השיבה , לראות את הפרשה הזו כמדברת על הגאולה

� למשל לא מונה "הרמב, ובאמת. של שיבה לאר% ולא במוב� של תשובה שאנו מדברי� עליה כיו�
התשובה נכתבה באופ� ונצטר� להבי� מדוע . אלא את הוידוי, את מצוות התשובה כמצוות עשה

  .שבו היא נכתבה

  

וג� . משיב אותו' שהאד� שב ופעמי� הפעמי� , השורש תשובה מופיע שבע פעמי� בפרשה
  :הדבר מתואר בהטיה שונה, ה משיב את האד�"כאשר הקב

ב ה יָך ֶאת' ְוׁשָ֨ בּוְתָך֖ -ֱאלֶֹה֛   ...ׁשְ

 .")לוהי�$א' ושב ה(" גלתה שכינה עמה� והיא זו ששבה כאשר ה� שבי�, כביכול כשגלו ישראל
  ?מה המשמעות שהשכינה שבה $ ודבר זה צרי� העמקה נוספת 

  

   ?"לוהי� את לבב� ואת לבב זרע�$א' ומל ה" המילי� מה פירוש, צריכי� להבי�נושא אחרו� שאותו 

  :רק נזכיר את שאמרנו אז. כי כבר עסקנו בו לפני מספר שיעורי�, לא נעמיק בו הפע�

 �בפסוק ש הבחנוו". לוהי�$א' ומל ה"לבי� " ומלת� את ערלת לבבכ�"דיברנו בזמנו על ההבדל בי
 �מצוות שב, והבאנו טע� לכ�. ה הוא המוהל"ובפסוק השני הקב ,ע� ישראל הוא המוהלהראשו
את ערלת הלב תובע . פורעי�פורעי�פורעי�פורעי�והקליפה הדקה אותה , מלי�מלי�מלי�מלי�הערלה אותה  –יש שני חלקי� המילה 

אנו לא יכולי� להגדיר אותו את אותו המקו� ש – לבב�לבב�לבב�לבב�את , ואז, בעצמנו ה למול"מאיתנו הקב
המל "וצריכי� לזכור ש. ה פורע בעצמו"הקב –או שהוא חלק מאיתנו ) חיצוני לנו(הא� הוא ערלה 

אז מגיעי� אל התשובה הגדולה , וכאשר שני הדברי� מתרחשי� כאחד ".כאילו ולא מל –ולא פרע 
  ".ש�בכל לבב� ובכל נפ"של 

  

  .מתחברי� יחד) והמילה' שיבת ה ,התשובה(ננסה לראות אי� שלושת הדברי� האלו 

  

�  
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וכנראה ג� של (� "דעת הרמב. לא וישנה מחלוקת ראשוני� הא� התשובה היא מצוות עשה א
אלא הוידוי הוא מצוות , היא שהתשובה איננה מצווה בפני עצמה, לכ� אותה הזכרנו קוד� )י"רש

  .העשה

בפסוק " ושבת"והמילה , צמהבפני ע התשובה היא מצוות עשההסובר כי � "הרמבחולק עליו 
ולא רק של תיאור של מציאות שעתידה (מופיעה במוב� של ציווי " לוהי�$א' ושבת עד ה"

  . כלשונו', סובלת ג� את הבינוני'כי מילה זו , )להתרחש

אד� למשל כאשר  $ יש חריגי� לכלל זה ו. לוקה $שכל העובר על לא תעשה , דיני מכותבישנו כלל 
 –לאו הניתק לעשה וכ� ג� . אינו לוקה $ ")לא תתורו", "לא תחמוד("ו מעשה עבר על לאו שאי� ב

 �זהו לאו שהתורה הסמיכה לו מצוות עשה הבאה ? "לאו הניתק לעשה"מהו אותו . לוקי� עליואי
והשיב את ("השבת הגזילה  הצמידה התורה את מצוות "נובלא תג" אל הלאו: למשל. לתקנו
  "). הגזילה

יוצא , � התשובה היא מצוות עשה"הרמבלשיטת  ):חיי� יוס� דוד אזולאי' ר(א "שואל מר� החיד
שכ� התשובה היא מצוות עשה שבאה  ,כל לאו שעבר עליו האד� הוא לאו הניתק לעשהא� כ� ש

הוא לאו הניתק המופיע בתורה כי כל לאו , כלל ואז יוצא שאי� די� מלקות. לתק� את אותו לאו
   ...לעשה

א ומציע את תשובתו "הרב קוק מביא את שאלת החיד .לא נרחיב בתשובתוא ד� בעני� ו"החיד
  .שלו

ויש , "לכתחילה"אות� נכנה מצוות , שעלינו לעשות באופ� תמידייש בתורה מצוות , אומר הרב
 :למשל ".מצוות בדיעבד"אות� נכנה , מצוות שנצטוונו עליה� רק כאשר נקלענו למציאות מסויימת

', יעבדמצוות בד'היא " והשיב את הגזלה" $ ולעומתה ', מצוות לכתחילה'מצוות הנחת תפילי� היא 
�  . 'וכתב לה ספר כריתות': וכ

  ? התשובהלאיזו משתי הקבוצות משתייכת מצוות  :השאלה היא

שכ� התשובה נתפסת בעיננו כמצווה שיש לקיימה רק , התשובה היא מצוות בדיעבד, לכאורה
 "אשר יעשה טוב ולא יחטא צדיק באר%אי� " – שנחטאהלא ידוע מראש , אבל. לאחר שחוטאי�

   !?הבריאה כולה נעשתה בדיעבדולפי זה . )כ', קהלת ז(

ג�  "לכתחילה"ו "בדיעבד" בחינתיש בבריאה יש ! וזה נעשה כ� לכתחילה ,והאמת היא שאכ� כ�
  :ונסביר. יחד

היותו הוא כבר צרי� לעשות תשובה מעצ�  יציאתו לאוויר העול�וטר� , לזה העול� אד� נולד
תשובה שצרי� לעשות אמנ� יש . וזאת קוד� שעשה מעשה אחד, "'לשוב עד ה"הוא צרי�  .נברא

. עצ� הבריאה מהותה זה תשובה. אבל יש תשובה מרכזית שהיא עיקר החיי�, לאחר שחטאתי
הידועה  ירידה לצור� עליהוזוהי . נשמה אינסופית ירדה והתלבשה בגו� $ הלא הבריאה היא ירידה

  .מושג התשובה הוא רחב הרבה יותר ממה שאנו רגילי� לחשוב, כלומר .מראש

. אי� חיוב כלל –אבל קוד� לכ�  ,במצוות השבת הגזילה מתחייבי� מהרגע בו גזלנוהרב מסביר ש
 �זאת א� נקיש ". והשיב את הגזלה"רק אז נוצר יחד איתו הפוטנציאל של , כשהלאו נוצר –לכ

עוד קוד� , חובת התשובה חלה על האד� קוד� שחטא .נראה שיש שוני עצו�, למצות התשובה
הוא עושה שימוש באותה תשובה שקדמה לעול� ומתק� בעזרתה את  –כשהאד� חוטא ! שנברא
לכ� אי� עני� כא� של לאו . ולא להפ�, אבל צריכי� לזכור שהתשובה היא הקודמת לחטא, החטא

ואגב כ� למדנו יסוד עצו� של מהות , א"מתר% הרב את קושיית החיד כ� !להפ�, הניתק לעשה
  .התשובה

�  
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 אומר –" והיה כי יבואו עלי� כל הקללות האלה והשיגו�: "את פרשת הקללות מסכ� משה במילי�
  ? אי� אפשר להסביר את הקללות כשמחה. זו לשו� שמחה" והיה"ש "אור החיי�"

הקשורה ג� היא , היא פרשת העקידה) לשו� צער" (ויהי"אחרת הפותחת דווקא ב מפורסמת פרשה
  .ננסה בעזרתה להבי� יסוד שאולי יסייע לנו להבנת דברי אור החיי� .לימי� הנוראי�

ה ֶאת }א{ ֖ ים ִנּסָ ֱאלִֹה֔ ה ְוָה֣ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ י ַאַח֙ר ַהּדְ יו ַאְבָרָה֖ם ַויֹּ֥אֶמר -ַוְיִה֗ אֶמר ֵאָל֔ ַאְבָרָה֑ם ַוּיֹ֣
ִני ֽ   :ִהּנֵ

  )ב"בראשית כ(

בפשט הוא שלפנינו עומד הניסיו� הקשה ביותר בו תעמוד " אחר הדברי� האלה"פירוש , לדעתי
ויהי "ואז התורה מקדימה ואומרת לנו . ואנו רוצי� להבי� לש� מה ארע אותו ניסיו�, האנושות

עכשיו שהכרנו את כל פעלו של אברה� , אחרי כל מה שלמדנו עד עכשיו –" אחר הדברי� האלה
כלומר המילי� האלו ה� מילות !" ?לוהי� ניסה את אברה�$והא" –דענו לדמותו אבינו והתוו

  .תמיהה

  :אומר" אחר הדברי� האלה"י על המילי� "רש

שהיה מקטרג ואומר מכל סעודה שעשה , אחר דבריו של שטן :יש מרבותינו אומרים
 ,כלום עשה אלא בשביל בנו :אמר לו, אברהם לא הקריב לפניך פר אחד או איל אחד

  ...לא היה מעכב - זבח אותו לפני :אלו הייתי אומר לו

 ?לוהי� מנסה את אברה�$מיהו אותו שט� שיש בידו כח כה גדול עד שבגללו הא: נשאלת השאלה
  .נענה על כ� בהמש�

ונזכר שאלו ה� הפסוקי� הנאמרי� ביו� הראשו� של , נחזור לפסוקי� הקודמי� לפסוקי� אלו
  :ובסופ� נאמר כ�. � בהגר ובישמעאל ובברית אברה� ע� אבימל�פסוקי� אלו עוסקי. ראש השנה

ְקָרא }לג{ ֨ ַ֑בע ַוּיִ ר ׁשָ ְבֵא֣ ל ּבִ ע ֶאׁ֖שֶ ֥ ּטַ ֥ם ה-ַוּיִ ׁשֵ ם ּבְ םֵא֥ל עוֹ ' ׁשָ֔ ֶאֶ֥רץ  }לד{: ָלֽ ם ּבְ ָגר ַאְבָרָה֛ ֧ ַוּיָ
ים ֽ ּתִ֖ים ָיִמ֥ים ַרּבִ ִלׁשְ  : ּפְ

  )א"בראשית כ(

אל ' אשל בבאר שבע ולקרוא ש� בש� ה הפעולה האחרונה שביצע אברה� היתה לטעת, כלומר
  ?י אותה קריאה"י נטיעת האשל וע"ע מה התחדש בבאר שבע .עול�

 א"חסרה הֵ ". אל עול�אל עול�אל עול�אל עול� –' ויקרא ש� בש� ה: "ג חסרה אות"מבחי� שבפסוק לר הזק� "האדמו
  . המילי� מתפרשות אחרת לגמרי, הידיעה' לא הל). אל העול�: שהיה אולי צרי� להאמר( עַ ודהיִ 

ננסה לתר% ". מסינימסינימסינימסינימשה קיבל תורה : "דומה מצאנו במסכת אבות הפותחת במילי�לשוני שי קו
  .את קושי ובאופ� דומה לנסות לענות על הקושי אצל אברה�

כי כוונת מילי� אלו שמשה  –כל מסכת אבות כולה היא פירוש לאות� ארבע מילי� , לעניות דעתי
משה רבינו הגיע . מהקו%, מהחול, מההר, מסיני עצמו, רבינו הצליח לקבל את התורה מכל דבר

הוא הצליח להתנבא ללא מסכי�  –לדרגה כזו של נבואה שהוא התנבא באקספקלריא מאירה 
ל� שהוא משה הוא מי שיכול למשות את הכל במדרגה כזו עד שאי� שו� דבר בעו. וחוצצי� כלל

ויחד מגבשי� תמונה , כל תנא במסכת אבות מסביר צד אחר של העני�? אי� עושי� זאת. לא תורה
משה . לא מדובר בהר המוריה שעומד בקדושתו לעול�, בסיני אי� שו� קדושה עצמית .מלאה

, כי סר לראות' וירא ה" :נאמר אז, התחיל לקבל תורה מסיני עוד מהעת בה ראה את הסנה בוער
הר סיני הוא כל מה . סנה הוא קו%. משה ראה את הסנה ולא יכל להמשי� בשלו". א אל משהויקר

כי אי� קו% שלא מסתיר בתוכו איזו , סיני מזכיר את הסנה הבוער... שאפשר להוציא מאותו קו%
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עכשיו מביני� את� מדוע משה ממתי� ארבעי� יו� ולילה כדי . שושנה שנמצאת בי� החוחי�
הבא לידי ביטוי , זוהי סגולתו של משה? קו% וקו%קו% וקו%קו% וקו%קו% וקו%יד כל תלמיד לדרוש על כל לראות את מה שעת

  ".מסינימסינימסינימסיניתורה  קיבלקיבלקיבלקיבלמשה "כולל במילי� 

מל� "בביטוי ". אל עול�"ל" מל� העול�"אברה� עמל מאה שנה כדי להפו� את . נחזור לאברה�
 .ירוד לכאורהיש פ .נעל� בו האל ויש עול�, יש אל –" אל עול�"ב. יש מל� ויש ארמו� "העול�

שאי� ". אל עול�"הוא , ה הוא לא רק מל� העול�"אברה� רוצה להביא לעול� את ההכרה שהקב
ובכ� לגלות את , ה"כ העלמה של הקב"שכל מה שאנו רואי� במציאות הוא בסה, שו� דבר אחר

 –הכוונה היא " אל עול�. "אלינו, אלי�, אליי –המשכה מילת זוהי " אל"המילה . האחדות בבריאה
  . ה ממשי�  בכל מה שנראה ל� נעל�"אי� הקב

כדי להרי� את העול� כולו  –אברה� גר באר% פלשיתי� ימי� רבי� ', לאחר קריאה זו בש� ה
אי� בכלל מציאות שיש משהו . זה הכל אחד, ל לבי� עול�$אי� בכלל הפרדה בי� א רמה שבהל

 $כוונתו  )ו', דברי� ל( "למע� חיי� ...את לבב� אלוהי�' ומל ה": כשמשה אומר .שהוא לא אל עול�
וזקוק הוא למילה  'שג� האד� במקומו הגבוה ביותר שלו הוא בעל משהו שמפריד בינו לבי� ה

  .אברה� מגיע למדרגה כזו שאצלנו אי� חציצה כזו. בכדי להסיר את אות� חציצות

�אברה�  .שבע בבאר $ש� , "'אברה� בש� ה ש�ש�ש�ש�ויקרא "'? היכ� אברה� קורא בש� ה, יתר על כ
הוא מגלה לכל אורחיו שהעול� כולו הוא . בבאר שבע, בשממה, מגלה את החידוש הזה במדבר

דווקא ש�  –מהמקו� הכי ירוד . משה רבינו קיבל תורה מסיני דווקאכ� ג� ו. הסתר אחד גדול
  .אתה יכול למצוא אל עול�

זוהי  לוהי�$א. "את אברה�ניסה  והאלוהי�והאלוהי�והאלוהי�והאלוהי�ויהי אחר הדברי� האלה ": מופיע הפסוקלאחר מכ� ו
�, אל עול�' אברה� קורא בש� הבעוד ). הטבע= לוהי� $הא( בה נברא העול� תחילה מידת הדי

שלא יכול לסבול מציאות בטבע יש משהו . ואת עלבונ ותובע) הצד האחר(מגיע הסטרא אחרא 
חלק אינטגרלי הוא , אותו שט� לא נברא בגלל החטא. "שט�"י על ה"ועכשיו ברורי� דברי רש. כזו

   .יש מציאות של שט� –כי מעצ� זה שהבריאה היא ירידה שצריכה השבה , של הבריאה

, היא אחיזה קטנטנה במציאות, כח זה כדי לחזור ולהכביד את ליבולעורר את אותו כל מה שצרי� 
והחטה ", מכביד את ליבו לאחר שראה שיש מקומות אלה� מכת הברד לא הגיעהכפי שפרעה 

ויכבד את ליבו הוא , וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות ויוס� לחטוא ...נוכו לא והכסמת
, תובע את אחיזתו המדומה במציאות, אותו הכח האחר תובע את שלו. )לד$לב', שמות ט( "ועבדיו

  . והוא מוש� אותנו למטה

: כמו, אברה�לוהי� בא לרומ� את $ ל פירשו שהא"חז" את אברה� ניסהניסהניסהניסהלוהי� $והא"על המילי� 
: כי א�, "לעבור ניסיו�" :בעברית לא אומרי� .)יז', שמות כ( "לוהי�$לבעבור נסות אתכ� בא הא"
לעמוד ". פשוט ובסיסי דברהוא " לעבור ניסיו�. "ייחודי לשפה העברית ו ביטויוזה". בניסיו� לעמודלעמודלעמודלעמוד"

�אל מקו� גבוה , "עול�אל "אל מקו� של , הוא משהו שבא לקחת אותי ממקו� בו הייתי" בניסיו
השאלה היא . הניסיו� בא למרק את כל אות� דברי� שמושכי� אותי למטה. הרבה יותר מקודמו

או שהוא עובר , הא� בעקבות הניסיו� אני נעמד. אלא הא� אני עומד בו, לא הא� אני עובר אותו
יו� לא בא כדי להשיב כי הניס. זה לא להבי� את הניסיו� –להגדיר ניסיו� בלהגדיר חטא  .וחול� לידי

לשאול . אלא כל מטרתו להביא אותי למקו� בו עוד לא הייתי, אותי לנקודת המוצא לפני החטא
"�   .עצ� הבריאה היא ניסיו�? "לש� מה הבריאה כולה"זו אותה השאלה כמו " למה ניסיו

י� לוה$הא: ולפי פירוש זה". ִע�"בעברית פירושה ג� " את". "אברה� אתאתאתאתלוהי� ניסה $והא"
את המלאכי� לא מנסי� כי ה� . קודשא ברי� הוא? מי צרי� את הניסיו�. התרומ� יחד ע� אברה�
מנסי� . ולכ� אי� סיבה לרומ� אות�, אי� שו� דבר שימשו� אותו למטה, חיי� בעול� שכולו אור

 .למשות את כל מה שיש מלמטה למטה עד למעלה למעלה, את האד� שהוא היחיד שיכול להרי�
ה "האב שהקב. האב שלימד אותנו להרי� את הכל. ר�$אב. אבר�: ו� של אברה� היהשמו הראש

  ...האב שמרי� את הגילוי האלוהי למקו� הגבוה ביותר. מרי� אותו למקו� הגבוה ביותר
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בה� אברה� קרא ש�  "אחר הדברי� האלה"? מתיזאת . "לוהי� ניסה את אברה�$והא": לסיכו�
  .אל עול�' בש� ה

  

  :רשת התשובה הפותחת במילי�כעת נחזור לפ

י ל-ְוָהָי֩ה ִכֽ יָך ּכָ אּו ָעֶל֜ ה-ָיֹב֨ ָלָל֔ ָרָכ֙ה ְוַהּקְ ה ַהּבְ ּלֶ ים ָהֵא֗ ָבִר֣   ...ַהּדְ

  )א', דברי� ל(

$הא ל שזו התכנית"פירשו חז" שבע יפול צדיק וק�"על הפסוק . יש מציאות כזו של נפילה בעול�
קימתו , כאשר הצדיק נופל $ כפי שפרשנו כי . שבע יפול צדיק ואחר כ� יקו�. לכתחילה לוהית

החידוש הוא הא� יש . ליפול$החידוש הוא לא לא. מרומ� יותר, מש� היא אל מקו� אחר לגמרי
לא היה דוד ראוי . "כא� נפילה שאני קולט שהיא קיימת כדי להביא אותי למקומות חדשי� לגמרי

ישראל ראויי� לאותו החטא אלא לא היו " :וכ�, "לאותו החטא אלא כדי ללמד תשובה לישראל
   .1"כדי ללמד תשובה לישראל

ועל יסוד זה ברורי� דברי אור החיי� , כעת ברור הצור� של תשובה הבאה מתו� ברכות וקללות
  :הקדוש

תקבלם בשמחה בהשואה  -" כי יבואו עליך כל הדברים", שהוא לשון שמחה" והיה"
  ...יחד

  

אז , "לוהי�$א' ושבת עד ה"ולאחר שאתה , הדברי� האלהלאחר שבאו עלי� כל , אתואחר כל ז
כי אתה , ה בעצמו שב אל המקור"הקב –כאשר אתה שב אל המקור ". לוהי�$א' ושב ה" :נאמר

ר הזק� על מלו� בו יש חדרי� "הזכרנו בשיעור הקוד� את משלו של האדמו. מגלה אותו פה
, חדרי� העליוני� הכל מוארב –הוא אחד בינה� ההבדל , מפוארי� וכול� זהי� זה לזה

נרצה להביא מי שיכול  – א� נרצה להביא מישהו שיעלה את ער� הנכס. חשו� –ובתחתוני� 
להגיע לחדרי� החשוכי� ולגלות לנו שלמעשה ערכ� של אות� חדרי� זהה א� לא עולה על אלו 

בחדרי�  את� רוצי� להשאיר את התורה –אומר למלאכי� עומד בהר סיני ומשה . המוארי� יותר
תאווה יש ? יצר הרע יש בינכ�: והוא שואל אות�? ומי יגלה אותה ג� בתחתוני� ,המוארי�

  .זהו תפקיד� של ישראל ?שיש בחוש� הזה' מי יסלק את חילול ה? מי יגלה את האור? בינכ�

ישראל ו, "ממקומו –' ברו� כבוד ה: ואומרי�... והאופני� וחיות הקודש ברעש גדל מתנשאי� "
". קדוש קדוש, קדוש"ישראל לא אומרי� . אחד' הוא ה –לוהינו $א' ה, שמע ישראל: אומרי�

 –הברו� פירושו . הקדוש פירושו המובדל :פשוטו כמשמעו. הקדוש ברו� הוא :ישראל אומרי�
, הקדוש". ואתה קדוש יושב תהילות ישראל: "וכ� ג� בפסוק .הקדוש הוא הברו�. המחובר, המובר�
  .ישראל? ומי יכול להללו באמת. עד שיהללו אותו) לחבור(בת לא יכול לש, הנבדל

  

�  

                                                           

 

 

  ).יב, ט"דברי� כ" (אות� היו� לו לע� הקי�הקי�הקי�הקי�למע� "ואולי ג� על יסוד דברי� אלו נאמר בפרשה  1
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  :נסיי� בפסוק

ל ה }ו{ יָך ֶאת' ּוָמ֨ ָך -ְלָבְבָך֖ ְוֶאת-ֱאלֶֹה֛ ב ַזְרֶע֑ ה ֶאתְלַב֣ ָכל' ה-ְלַאֲהָב֞ יָך ּבְ -ְלָבְבָך֥ ּוְבָכל- ֱאלֶֹה֛
יךָ  ֽ ָך֖ ְלַמַ֥ען ַחּיֶ   :ַנְפׁשְ

  )'דברי� ל(

  

כדי . את זה אי� למעלה. תשובהתשובהתשובהתשובה: יש רק תשובה אחת" למה בראת את העול�"כביכול על השאלה 
ד האד� לא נול. שה� יסורי� נוראיי� שבהסרת הערלה, "ומל"שבעול� יהיה גילוי ששיאו זה 

  .וכ� ג� בלב. מהול כדי לגלות את המילה והפריעה על ידי האד� עצמו

 �לוהי� לא הרי� את $האש�  $" לוהי� ניסה את אברה�$והא"וכמו ב". את"פעמיי� נאמר כא
יחד ע� לבב� מוסרת הערלה  –כ� ג� כא�  ,לוהי� יחד ע� אברה�$ הוא הרי� את הא, אברה�

  . שמסתרה את האור אינסו� בעול�

י "רש. י�אחת ולפעמי� בשתי אות ביתלפעמי� בעברית הלב נקרא ב". בב� ואת לבב זרע�את ל"
. את זה של שני יצרי� –" אלוהי� את לבב�' ומל ה". שבאד� אלו שני היצרי�" לבב�"שמבאר 

הוא ' ואז נבי� אי� בברית הזו שכרת עימנו ה, תהיה בעול� תשובה, וכשהחיבור הזה יהיה גמור
  . הוא להתגלות רק איתנוכרת ברית שיכול 

את לבב� ", לגלות שהדוד מתעורר על ידי הרעיה י�בא "אני לדודי ודודי לי"ראשי התיבות א� 
כל . אחד גמור, להעלות את הכל לתשובה כזו שבה הכל נעשה לאחד ממש י�בא" ואת לבב זרע�

  .ו אחדאחד ושמ' לה –הניסיונות שמנסי� אתנו בעול� לא באו אלא כדי להעלות את הכל 

   

�  

  

  

  


