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הרב מרן ר ,אברהםיצחק בלאך
אב"ד ור"מ בטלו

אוריוישעי*)

"ד'אורי  -בר"ה,וישעי--ביוה"כ".
(מד"ר ויקרא פ' כגא)
"אקרא לאלהים עליון  -בר"ה ,לאל
גומרעלי  -ביוה"כ".

(מד"ר בראשית פ' צ"ה)

כלהכרתנובבוראב"ההיארקמהכרתנובבריאה- ,ולפיגהרלהכרתנו
בבריאהאנומכירים אתהבורא -כיהפעולהמעידהעלהפועלולפיפעולות
החכמה ,החסדוהגבורההנכרותבבריאהאנומכירים אתגדלותוורוממיתו של
הבוראית' ,וכמו שאנואומרים בתפלתנו" :וידע כל פעולכי אתה פעלתם
ויביןכליצורכי אתהיצרחו"כיכלפעוליכול לדעתמהפעלוכי אתהפעלתו
ומיצירתו  -צורתכליציר נברא -ישלהביןכי אתהיצרתהוכןכלציורינו
שאפשרלנולהשיג באלקותכביכול -הוא מסהשאנומדמיןאותולבריותיו.
אין אנו מדברים אודות מציאותוית',כיאין לנו בזה שום מושגודמיון כלל
וכלדברינו הם רקמהאליותהנראית בבריאה,היינודרכי ההנהגההמסודרים
ב"שעור קומה" של הנהגת הבריאה .כמבואר בספה"ק ,וכמאמרם ז"ל על
הכתוב" :כאריהישאג"וכימינתן כחבאריאלאהוא,והכתוב מושלוכאריה,
אלאאנומכניןומדמיןאותולבריותיוכדי לשבר אתהאוזן מהשיכולהלשמוע.
(רש"י שמותי"ס פ'י"ח) אולם הדמיתהכולל שממנוצריכים אנולציירלנו
את ההנהגההכללית הוא האדםשעליו נאמר "נעשה אדם בצלמנוכדמותנו".
וכנראה מדברי הראשוניםענין "צלם" הוא על תואר הגוף תבנית האברים,
המכוון כנגד "שעור קומה" העליות ודמות-הוא על מתכונת הנפש ,דמותו
הרוחבית של האדם בכחות נפשו*').
ונראה ששני הענינים מכוונים כלפי ההנהגה העליונה .צלם האדם
*) נאמר ביום ב' דר"ה תרצ"הבישיבה הק'.
**)

כן מבאררבינו הגדול בשעו"ד "בצלמנו כדמותנו"

(המערכת)
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תבניתאבריו ,שזהו צורתו התמידית של האדם ,מכוון נגד ההנהגה האלקיח
הטבעית שנסדרה במערכה התמידית של העולמות ,והדמות ,כתות נפשו של
האדם,מוריםלנו על ההנהגהההשגחית שהיא בתנועה תמידית ,כדוגמא של
דמותו הרוחנית של האדם שאינו עומד במצב אחד אלא מתנועע תמידכפי
התעוררות הכחות השוניםבו .וכדוגמא לזה התעוררות המדות אצל הקב"ה
כביכול,וכמושמצינוענין התעוררותרחמים והתעוררותדיןוכדומהלזה.
אולםיש לדעתשאיןדמיון באמת לכחות נפש האדםלדוגמתן למעלת,
כביכול,כירחוקים הםזה מזהלאיןשעור,כמושרחוק הצלםהגופנימהענינים
העליונים שהוא מרמזעליהם ולמשל" :ידה'" ,המראהעלעניןרותנילמעלה,
שהוא רחוק תכלית הרחוקמעניןיד בהומהוכן מהשמצינו שהתורה נמשלה
לאש,ומביניםאנו שהמרחקביןאור התורהלאור האשהחמרי הוא מרחק רב
לאיןשעורוערך,כןהואגםבנוגעלכחותנפשו שלהאדם,אעפ"י שהםרומזים
ומראים לנו על ענינים כאלו למעלה ,בכל,את רחוקים הם לאין שעור
מהענינים שמכנים אותם למעלה באלוהשמות.כי מרחקהענינים האלו הוא
כמרחק משל לנמשל,ועודיותררחוק,וכמושביארלנו אאמו"רהגאוןזצוק"ל
עלענין"וידבר שלשת אלפים משל" (מלכים א' ה'י"ב).היינושלמעןהבין
עניןרוחני בשרשו למעלהמהעניניםהחמרייםהתחתונים עדענינובעליונים
הייצריך להמשיל משלע"ג משל ,ומשלע"ג משל עדג'אלפיהכהבל- ,בכדי
שיצטיירהדברלפניושיבינווירגישו -כיכ"כרחוקים הםהעניניםהרוחניים
העליוניםמהענינים התחתונים המושגים לנו- ,וכן מוכח מגמ'עירובין (דף
כ"א)" :מלמד שאמר שלמה עלכל דבר ודבר של תורה שלשתאלפים משל".
אמנםאעפ"ישרחוקים הםזה מזה ,מ"מיש להםיחסודמיוןושייכותזה
לזה ,וכמו שנתבאר בשעורי אאמו"ר זצוק"ל*)כי כל אלוהענינים שמכנים
אותם בשם א' ,אף שרחוקים הם זה מזה עד שקשה לפנינו למצוא את הצד
השוה שביניהם ,למשל :ענין גדלות בחומר וגדלות ברוחניות ,שלכאורה
רחוקים הם כ"כזה מזה עדשאי אפשרלנו לבאר את הדמיךשביניהם ,בכ"ז
אחרי שאנו מביעים את שניהם במושג אחד ומבנים אותם בשם א /ע"כ
שבפנימיות נפשנו  -בתת-הכרתנו  -מורגשאיזה יחסביניהם ,ומתבטאים
אנו על שניהםבבטוי אבד.כי באמת בשרשם א' הוא - ,ואעפ"י ששם הוא
צניןרחוקונפלא ,ואחרלגמרי,היינורקמפנישמציאותו שםבעולם אחרהוא,
ובעולמנוכאן הוא רחוק ממציאותובעולמותהגבוהיםוהנשאים,כיבכלעולם
ועולם מצטייר הדבר לפי העולם ועניניה בעולמות הגבוהים והנשאים הוא
*) עיין שעו"ד "נשמת התורה" ושעו"ד "כי כל בשמים ובארץ".
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מצטייר"דבר רוחני ,קדוש ונעלה ,ובעולמנו השפל כאן מצטייר הדבר
לחומריות,אבל בשרשם א'הוא,ולכןישלנולדעתכי כמושרחוקעניןגדלות
בגוף מגדלות בנפש ,אף ששניהם נמצאים פה בעולמנה על אחת כמה וכמה
שרחוקים הענינים ,אף הנפשיים הנמצאים אצלנו ,מענינים אלו בעולמות
ועולמי עולמות ,שהם עולמות רמים ונשאים עדאין שעורואין ערך,ונבין
מעתה כמה רחוקענין רגשרחמים בנפש האדםלעניןרחמים שלמעלה מרחק
של משל ע"ג משללאין שעורוערך.
עודיש לדעתכי מלבד מה שהאדם הוא משלודמיון ל"שעור קומה"העלית ,באמתישלו התקשרות רבהאליו ,עדשבפעולותיו בזה העולםיכול
לפעול בשרשי הבריאה למעלה,כי נשמת האדם הוא המפתת לכל העולמות,
וכפי אתערותא דלתתא פועלת אתערותא דלעילאכנגדם .וכמו שנתבארבסי
נפשההיים שער א' פ'ז'עיי"ש.
ולכןבחפצנולהשיג מהמההנהגההאלקיח משתמשיםאנובהבנתכהות
הנפש שלהאדם .שבזהאנומצייריםלנוומרגישים אתעניניההנהגההאלקית,
"מבשרי אחזהאלוה".ולא רק זה,כי גם להפך,לפעמים למעןהבין אתכחות
נפש האדם משתמשים אנו במה שמדמים את נשמת האדם לנשמת הבריאה
האלקית- ,ולפי מה שאנומכירים מדות וכחות נשמת הבריאה האלקית אנו
משתדלים להכניסם גם בכחות נפשנו - .וכדמצינו "גדול כחן של נביאים
שמדמיטצורהליוצרה"( .ב"רכ"זא').
איתא בגמ' ברכותי'"הני חמשהברכינפשי כנגדמי אמרן דוד ,לא
אמרן אלאכנגדהקב"הוכנגד הנשמה ,מה הקב"ה מלאכל העולם,אף הנשמה
מלאה כל הגוף ,מה הקב"ה רואהואינו נראה ,אף נשמה רואהואינהנראית,
מה הקב"ה טהור ,אף הנשמה טהורה ,מה הקב"הזן את כל העולם כלו ,אף
הנשמה זנה את כל הגוף ,מה הקב"ה יושבבחדרי חדרים ,אף נשמה יושבת
בחדרי חדרים,יבאמי שיש בו המשה דברים הללו וישבחלמי שיש בו ומ
דבריםהללו" ,מאמרזהמאירלנולהבין הרבה ממהות הנשמהשאיןלנו שום
מושגוציורבזה,ועפ"ידבריחז"לאלו מתבאריםהדבריםלמבין.
והנהדמיון זה שנתנו לנו חז"ל נותן לנו אפשרותלהבין גםענינים
הרבה בנוגע לדרכי הבורא ב"ה .אנו אומרים בתפלותינו בימים הנוראים:
"קדוש אתה ונורא שמך ,ואין אלוה מבלעדיך ,ככתוב ויגבה" וכו' .באור
הדבריםהוא:כילכאורה קשהשימצאוביחדויתאימוזהלזהשניעניניםאלו
של קדושונורא .הנה באור של "קדושי הוא ,מובדל ומופרש מכל מושג,
כי
נעלה ומרומם מכלעניני העולם ,ונוראשייך רק אם יש לושייכות לעולמנו
והתקשרותתמידית,כיאזהואמנהיגאותנוומשגיחעלינה -וזהגורםלירא
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מפניו,אולםאצל הקב"ה מצטרפיםב'אלוהעניניםביחד,ואדרבהענין א'הוא,
כי הנוראות בשביל הקדושה" ,במקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם
אתהמוצאענותנותו"וכלשמכיריםאנויותרההשגחההתמידיתוהפרטיתבכל
עניני העולם ,עודיותר מתרוממת אצלנו ההשגה בגדולתו יתברך וקדושתו.
וזהו שאנו אומרים "ויגבה ה' צבאות במשפט והאל הקדוש נקדנם בצדקה",
דהנהמלךבו"דאםיתחיל להתעסק בעצמובכלהמשפטיםשביןאנשיהמדינה,

וגםיעשה בעצמו אתכלבצוע המשפטים,יתערב ויתעסקבכלעניניהמדינה,
והוא בעצמויהיה השופט והשוטר,הריירדמגדולתווגאותו,ויאבדחין ערכה
כבודו ומוראה וכ"כ בנוגע לצדקה וחסד ,אם האדם הגדול יעסוק בעצמו בכל
הענינים הגדולים והקטנים של מעשה הצדקה ,אף שגם הםעניני חסו :מ"מ
אםילבישוינעיל אתהענייםוהאביוניםיושפלכבודואצלנוולאיאותדברים
אלו למלך רםונשא.
אולם אצל הקב"ה ההפךהוא .הוא בעצמו עושה משפט לכלהנבראים.
גםבבריות השפלותמגיע משפט הקב"ה,ואףהדוממיםיש אצלם משפטעליון,
כמה שבאר אאמו"רזצוק"ל*) וכ"כמגיעים צדקות ה' עד הבריות אףהכי
קלות",זן ומפרנסמקרני ראמים עדביציכנים" "ברום עולם מהשבך ומשפטך
וצדקתך עד אפסי ארץ" והיינו אעפ"י שברום עולם מושבה בכ"ז משפטו
וצדקתועדאפסיארץ,בכלהנבראיםמןהגדול עדהקטן,בכלהנמצאים,מגיע
משפט ה' וצדקתו ,ובזה עודירום אצלנו כבודוית' וחרב הכרתנו בקדושתו
ומרגישים אנו יותר קדושה יותר נוראות ,ומדוע 1כי באמתיש להביןכי
היחס וההתקשרות של הבורא עםברואיואינוכמו מלך עםעבדיו אלא דוגמת
נשמה עם גוף ,והנה אצל האדם הגדול ,אףשעניני גדלותו הםעניני חכמה
עליונה ,עכ"ז כשאנו רואים שגםעניניו השפלים מוארים בחכמה ואמתיות
מכירים אנויותר את גדלות נפשו וקדושתהכי הקדוש כלעניניו מתהפכים
לקדושה ,וכמ"ש בס' ממ"י ש כ" 1בבאור מדת הקדושה ונ"ל" :והנה האיש
המתקדש בקדושת בוראו אפי' מעשיו הגשמיים חוזרים להיותעניני קדושה
ממשי - .המאכל והמשתה שהאיש הקדוש אוכל,עילוי הוא למאכל ההוא
וכאלו נקרב ע"ג מזבח ,כי שלחנו כמזבח ואכילתו כקרבן" .ומזה עצמו
שמתקדשים כל מעשיוועניניו ,אף מעשיוהכי שפלים מוארים באור חכמתו
וקדושתהמכיריםאנויותר את קדושת נפשוורוממותה כדוגמאלזההוא אצל
הקב"ה,כי מזה שכל מעשיו בחכמה ,מזה שחכמתווקדישתו חודרת ומאירה
את כלעניני העולם אףהכי קטנים,מכירים אנויותר את רוממותו וקדושתר
) עיע שעו"ד "משפט".
.
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ולכו" :ויגבה ה' צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה".
כמוכן מתבאריםלנו הרבהעניניםמעניניימיהדין.הנה מעולםהיה
קשהלילהביןעניןימיהדין.מביניםאנוכי אצל מלכותא דארעא ,שהמשפט
הואענין נפרד מהעבירה והאדם בעשותועבירהדנים אותו ומענישים אותו,
ולהפך בעד מעשה טוב משלמיםלו שכר,שייך שםענין משפטוזמן המשפט,
אבלבדינישמים כברלמדנו הרבהפעמיםכיכלענין שכרועונשאיןזהענין
נפרה אלא הוכן בתוך הבריאהכפי מערכתה ,שכל מצוה מביאהעלוי לנפש
האדם ,ועלידו מתחזק צד הקדושה ומתעוררת השפעת הטובה בעולם ,ולהפך
ע"י החטא נפגמת נשמתו ומביא פגם בעולמות העליונים ע"י שמתמעט בזה
כת הקדושה והטוב ,ומעוררדינין ועונשין ח"ו וכמש"א חז"ל" :שכר מצוה
מצוה ,ושכר עבירה עבירה",דהיינו שאיןענין השכר והעונש שבעד מעשה
טובנותניםלו לאדם שכר ובעד חטאעונש ,אלא במעשה המצוה עצמה נמצא
השכר ולהפך במעשה עבירה נמצא העונש( .וכמאמר חז"ל חגיגה ה'" :רן
יוחנןכי מטאלהאי קראבכי",והי'כי תמצאן אותורעות רבות וצרות" עבד
שרבוממציאלו רעות וצרות תקנהישלו?" ,ובאראאמו"ר זצוק"לכיהיינו:
כימכיון שנמצא בטבעהעבירהעצמהלהמציאלולעושההעבירה רעותוצרות
איךיוכל החוטא להנצל מעונשו?*) ולפי"ז יקשה לנו דמהשייך לזהימים
קבועיםלדין ומשפט ,הלא רואים אנוכי האדם יתחלף במעשיה עולהויורד
מיש ליום,ווראי שכל מצוה מביאהעליו שפע הטוב ,וכ"כ כל עבירה ח"ו
מביאה פגם ועונש,ולכןנוכללהביןכי האדםנדוןבכליוםובכל שעה,כילפי
המצב שהוא נמצא בו כן הוא דרך ההשגחה אתה וכמש"כ בס' נפש החיים
(שערא'פ"ז)בדברי חז"ל עלהכ'" :ה' צלךעלידימינך"מהוה' צלך כצלך
מה צלך אם אתה משחק לו הוא משחק לך" וכו'דהיינו שכמו שנטית הצל
שלאיזה דבר מכוונת רקכפי תנועותאותו הדבר לאן הוא נוטה ,כךבדמיון
זהכביכול הוא ית' מתחבר לנטות העולמותכפי תנועותונטית מעשה האדם
ועיי"ש*") .אבל קשהלהבין מהשייך לקבוע זמןלדין ומשפט על מעשיבני
אדםכדי לשלם להם שכרעל מעשיהם .ואם אמנםידענוכי א"אלנו להקשות
בענינים אלו,כימהיידיעתנובעניני הנהגת הבורא ב"ה והשגחתו .והלא גם
אתעניני נפש האדם אין אנו מבינים ואיננו מכירים ,אך בכל זאתעלינו
להשתדללהבין כמה שאפשרלנו ולקרב הדברלהשגתנו.
ש
והנה אצלנר בהוציאנו משפט על מעשי האדם י ששופטים אנו את
*) עיין שעו"ד "תשובה".
**) עיין שעו"ד.כי כל בשמים ובארץ"ג'.
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מעשיוהפרטיים אםטובים הםאורעים,ויש שמוציאים אנו משפטכלליעל
האדם בנוגעלמדותיו השונות אם הוא רחמן או אכזר ,גאה אועניה טוב או
רע ,וכמוכן תוארכולל צדיק או רשע ,והנה זהודאיכי דמותוהרוחנית של
האדם מצטרפת מפרטי מעשיה הנהגתו ומחשבותיה אך מ"מ יארע לפעמים
כיאישטוב עושה מעשה רע ,ולהפךאיש רע עושה מעשה טוב ,אולם עלידי
זה שהאהד מרגיל עצמו במדה טובה ידועה מוצאים אנוכי כן היא מעלתו
ותוארה -הרי ע"כשישאיזה חשבוןשמפעולותיוהפרטיותמסתייםסך-הכל
בנפשו עד שנוכל כבר לתארוכי זה האיש הוא טוב ורחמן ,וכיו"ב,וכן הוא
עלכללות האדם אםהואצדיקאורשע.והנהגלויוידועלרחמנאכיהזמן שאז
נקבע באדם הסה"כ ממעשיוודרכיו בכל השנה המבימיהדין בריה שאז הוא
הזמן שנקבע מצב האדם בכללואזיוצא משפטווכמו שאזהיא העת שנקבעת
בנפש האדם חשבון נפשו ומצבו בכלל ,ב"כ אזהיא העת שנפעל בעולמות,
שמצטרפים אז כל עניני ההתעוררות בין לטוב ובין למוטב ,ונעשה ס"ה
ממעשיוולפי"זנגזרהדין והמשפטעל האדם בפרטועלהעולםבכלל.
ולפי"זנוכל לבארכיזהודאי שהאדםנדון בכליוםהיינו :שכלפעולה
עושה רושם בנפשוובבריאהולפיהםהואנדון ,אבלזהו רקכפי המדה שנפעל
באדם ובכחות נפשה אבל המשפט הקבוע עליו נכתב ונחתם בריה ויוה"כ,
שאומגיעים כל הדברים לעצםפנימיות נפשוולכןהדיןלחיים ולמותהתלוי
במצב האדם בעקרו ובעצם מהותו נקבע בראשיתהשנה.וכןי"ל מה דאמרי'
(ר"ה ט"ז ע"א) אהא דר'יוסי אמר אדםנידון בכליום ור' נתן אומר אדם
נידון בכל שעה דבחינהעיוני בעלמא היא ופקידהנמיעיוני בעלמא היא,
דהיינו :שאזאיןדינוהכללי נקבע ונגזר אבל מ"ממבחינין במעשיו למעלה
ועין ההשגחהצופי' על כל פרטופרסוגם זה משפיע לשעה בהנהגת ההשגחה
עמו.
מצינו בגמ' ר"ה טעז" .אמר הקב"ה וכו' ואמרו לפני בר"ה מלכיות,
זכרונותושופרות,מלכיותכדישתמליכוניעליכם,זכרונותכדישיעלהזכרונכם
לפני לטובה ,ובמה בשופר" ,והנה ענין "אמרו לפני מלכיות" באר אאמו"ר
זצוק"לכי בהכיר האדם את כח מלכותוית'ובהרגישו זאת הוא מעמיד עצמו
בזה תחת השפעת מלכות עלאה ששםאינומגיע שוםקטרוג*).
חטא
וכל באר מה שמצינו בדברי הראשונים שאין להזכירענין
בר"ה
ואסור להתודות על חטאיו בר"ה ,ובמחזור נמצאכי בר"ה כשאומרים א"מ
חטאנו לפניך לאיכה על לבו רק יחשוב" :אבינו מלכנו הטאנו",היינוכי

-

-

') עיין שעו"ד "למוד המוסר"" ,מלכיות" ו"העלם וזכירה".
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אבותינו חטאה אבל אנחנו"איןלנושלך אלא אתה",לפיכך "עשהעמנולמען
שמך" ודברזה קשהלהולמיואיךנעיזפנינו לבואלפני הקב"הולומהכי לא
חטאנו בשעהשיודעים אנו מה רבועונינו ומה שיגדל האדם יותרהרי הוא
מכיריותר את חטאיוינגדו הם תמיד,יודע ומרגיש הוא את החסרון והפגם
שהם פועלים בו בכל עת ובכל פרט ,וכמאמררבינו נסיםבודוי הגדול "אם
יתיכוני לא ימצאובי שמז טוב ,אם תבקש לנקותי כמטהר וכמצרף כסף לא
ישארבי מאומה",והוינוכיאי אפשר לאדם למצא בעצמו רגשאו מעשהנקי
וטהורושיה" מזוכך לגמרי ממחשבות צדדיות,כי בכל מעשה ומחשבה אף
הטובה שהאדם עושה מעורבותבו לעולםפניות ונגיעות ומחשבות היצר*),
ומה גםכיבערב ר"המתודיםאנוג'פעמיםוכ"כתיכף לאחרר"ה,ואיךנטעה
בעצמנובימי ר"הלומרלא חטאנה
וביאר זה ע"י משל :כי הנה מלך בחקקו דינים וחוקים להנהגת
המדינת,כל השופטיםמוכרהימ להתנהגלפי החוק שהוקבע להם מאתהמלך,
אבל המלךעצמוישבידו לשנות אתהחוק,אולחמולעלהנדוןלפנים משורת
הדין ואםיעמוד אדםלפני השופט,ויראהכי הוכרה אשמתו ואבדה כל תקוה
לזכות בדין ,ופתאם יראה את המלך
לפנים הלא ירוץ ויפול לפניו
י
ב
ו
ע
בתחנונים ויבקשכי ירחםעליו ויעבור על הדין אט מלך הסד הוא ,ורוצה
להיטיב -ובזה אפשרשיפעול שהמלךירחםעליווימחוללו.כן הוא בס"ה.
כי הנה עדכמה שישתדל האדם לתקן את מעשיוולהכין את עצמוליוםהדין
עדיין קשה מאד שינוקה לגמריויוכל לזכות בדין ,ולכן העצה לזההיא -
שידלג האדם על חטאיר -וירוץלפני המלך עצמו האדון בעה ויבקש ממנו
ביהואיחרץ משפטועלינוכמי רובחסדיהובזהשאנואומריםלפניומלכיות,
מראיםאנו ששאיפתנוהיא רק לתקון עולם במלכות שדי,וכי משתוקקים אנו
להתפשטות כח מלכותוית' בכל העולמות,ושיכירו הכלכי הוא אדון
ומושלהעולם,ומצפיםאנוליוםשיה"ה' אחדושמו אחד,ועי"ז מתקרביםאנו
למלכנו -ומרגישיםיותר את מלכותוית' -ומעמידים עצמנו תחת הנהגת
הכתרשאין שולט שם שום קטרוג,ולכןאינוכדאי להתעכב על החטא ,אלא
לרוץ ממחשבת החטא ולעבור עליה ולשוב לפניו ולבקש ממלכנו שירחם
עלינו -וזהו מהשרמזולנוביאין להבותעללבו אלאלהזכירהחטאים ולא
להתעכב אצלם רק לומרמיד" :א"מאיןלנו מלך אלא אתה',כדי להעמיד
עצמנו תחת מלכותוית'ולהיותנשפעים מההנהגההיותרעליונה.
אולםלמען הרגש את הדבראיך אפשרלו לאדם לשנותעי"ז אתדינו

הכי

*) עיין שעו"ד "ערבוב הרע בטוב"ו"למודהמוסר".
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רז

ומשפטובימיהדין אצל המלך המשפט,והרי "כל האומר הקב"ה ותרן הוא
יתותרוןבנימעוהי' (ב"ר r~Dד') ,כלומר :שזהו בחק הטבעהעליונה שאוא.
שיה"בזהותור כמו שא"א לשנות טבע האדם והצורךלמזונותיה נראה לבאר
עפ"י מה שאמרנו בראש דברינה שכשנסתכל בכהות נפשנה שלפעמים
כשעושים אנו השבון נפשנו מרגישים אנוכי הרגשות החומריים תופסים
מקוםבכל מחשבותינוומעשינו אףהטובים,בכל אלהמושליצרלב האדם עד
כי נדמה לנוכי לא נמצא בנו אף רגש אחד טהור ושלם ,ולפעמים אדרבה
מרגישים אנו בעצמנו שאיפות לתורה ואמונה ,מסירות לקדושהכפי הכרת
האמת עדשמרגישים אנוכימוכנים אנחנו למסורנפשותינו על קדושת שמו
ית' ,ולכאורההריטועים אנה אם בפעםזואוהאחרת.
אבל באמתלאכן הדבה נפש האדם מורכבת מכמה מדרגות ,נפש בתוך
נפש ,הישנם חלקי נפש עליונים שאין מורגש כי נמצאים הם באדם אלא
יהגוףהואבבחינת "נעל"
כעומדים למעלה ממנה וכנמצאבספריםהקדושיםכ
,
ם
ד
א
ה
אבלחלקי הנשמה
כי הוא מלביש רק את החלקים התחתונים שבנפש
העליונים נמצאים למעלה") .ויש לומרכי זהו מה שאנו אומרים בתפלתנו
"ועל נשמותינו הפקודות לך'כיאיןזו רקבלילה  -כשנפש האדם נפרדת
במדהידועה מהגוף  -אלא אף בכליום ישנם חלקי נשמה המופקדים אצל
הבוראכביכול,וכפי עבודת האדםהוא ממשיךאליו אתחלקי נפשו ,אם עובד
בקדושה ובטהרה הוא ממשיךאליו אתהלקי נפשוהיותרעליונים עד שהם
נמצאיםבגופוופועליםבו.
והנה כאשרהאים עושה מעשההרי הרגשותהחמרייםהשפליםתופסים
את המקוםהעקריבחלקי נפשוהמקושרים פהעםהגוף,אבלעודישנםחלקים
אחדים שהם לאנבלעו עוד בהמון הרגשות והכחותהנמוכים שבאדם ובאותם
החלקיםחייםופועליםחלקי הנשמההיותרעליונים,לכן שם נעשההכלעפ"י
עניניםיותר נעלים ונשגבים ברגשות קדושים וטהורים ,שאיפותיותר נעלות
ורוממות.
והנה כשאנו נמצאים במצבנו התמידי שתיים בקרבנו רק החלקים
הנמוכים ,ומרגישים אנו רקכפירגשותינו אלהאנו מוצאיםכי שולטים בנו
רגשותנמוכים ,מחשבות לא טהורות ובכל מעשה,אפי'הכיטוב,אנומוצאים
את אלו הרגשות והכחות ,אולם בשעה שאנו מתעלים בנפשותינו ועולים
למעלהעליונהאזחייםבנוחלקי נשמהיותרעליונים,ומאירים אתנפשותינו
באוריותרעליון,ואז שולטותבנושאיפותיותר קדושות הממלאות את חלל
ןס' "נפשהחיים" שער א' פ"הבהג"ה .ושעו"ד"כי כל בשמים ובארץ" ב',
*)עיי

רה
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מצבזה ,האדםהוא אחר,יותרעליוןיותר קדוש,כל מעשיו
לבנה ונמצאשלפי
ורגשותיומקבלים צורה אחרתיותרעליונה ,אף המעשים שעשהכבר.
הדין בשאנו מתעלים להכרת מלכותו יתברך ,ומתאוים
והנה בימי
שתתגבר מלכות ה'ית' בעולם ושואפיםשיכירו הכל את הדוי כבוד מלכותו
ומתרחקים משפל מצבנו ואנו מתפללים ומבקשים "מלוך על כל העולם כולו
בכבודך'ושיכירוהכלכי ה' אחד ושמו אחד,אזאנומתעליםלשאיפות נעלות
וקדושות אלו ומקבלים דמות אחרת ,כל מחשבותינו ומעשינו מקבלים צורה
אחרת,ולמי מצבנו אזדנין אותנו,כי "איןדנין את האדם אלאלפי מעשיו
של אותה שעה" (ר"ה ט"ז ע"ב) ואעפ"ישעדיין לא נמחה החטא ולא נתכפר
טלעולם ומושפע
לגמרי ,מ"מלפי מצבו באותה שעההוא קרוביותר
י
כ
ל
מ
ל
מאורהוביחודכילפיאופן המצאענין זה באדם כ"כישנוכדמיון זהכביכול
בכל העולמות,כיבימיםנוראים אלו מתעלהכל הבריאה ומתקרבת למקורות
העליונים ונשמת העולם מתעלה,כינמשכיםלתוךהנהגתהבריאהאורותיותר
עליונים ומשפיעים בתוכה וכמש"א חז"ל "דרשו ה' בהמצאואלו עשרתימים
שלבין ר"הליוה"כ" ,שאז מתקרב הבוראכביכוללבריאהבי בא לשפוט את
הארץ,ולכןכלהבריאהוכלענינ"נשפטיםאזלפירצוןעליון מלכו שלעולם
לפי מדת החסדוהטוב.
ו"אמרולפנימלכויות"כיהכלתלוי באתערותאדלתתא,ובזהשאנו
ויה
מרגישים את מלכותוית' מעוררים אנו ומקרבים את מלכותו ית ,לעולמנו,
וממליכים אותועלינה ואז משפטנויוצאלפי המצבהעליון הזה שנמצא בו
האדםוהבריאה באותה שעה.
גםבענין?כרונותשמענו מאאמו"רזצוק"לכיבריהיום תחלתהבריאה
שבו נסדרה כל מערכת הבריאה ,הוקבע חוק זכרון בכל שנה ובו ביום
בי
חוזריםונזכרים הסבות הראשונות ושרשי כלעניני הבריאה כולה וכל מעשי
איש ופקודתו בפרט ורפ"י וכרון זה נקצב הדין לעתיד ,ועלינו להביןאיוו
סגולההיא בזה שנאמרזכרונות tffSuwיעלהזכרוננולטובה.
ונבאר עפ"י מה שמוצאים אנו תופעה מיוחדת בכחות נפשנהכי הנה
כשיראה אדם את בנו מלכלך את בגדיו ופניו יכעס עליו מאד ,והנה מקור
הרגש הזה הוא מרגש האהבה שנמצאבו לבנו ,שבשביל זהיכאבלו אם הוא
מלכלל עצמו מה שלא איכפתלו על אחר ,אולם מוצאים אנו לפעמים שהאב
בעת.כעסוכועס כ"כ עלבנועדכיע"יכעסו נשכחת ונעלמת ממנו סבתכעסו
ומקרע את בגדיו ויש שהוא מכה אותו מכה נצחת ,וזה מפני שנעלם ממנו
שורש הרגשוחי בלבו הכעס על לכלוך הבגדים עד שנפרד רגש זה משרשו
לגמרי ,ונמצא שלפעמים מביא זה למעשים המתנגדים למקור ושורש הדבר.
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רם

אמנםבברדעת ,שאצלולאיתכן שיעשהכ"כ מעשים שהם הפך שורש אהבתו
לבנולגמרי ,עכ"ז בשעהזו הרגשת האהבהאינהחי'בו ,רק רגש הכעס,ואין
העונש יוצא בכיוון כזה 3מו שהי' יוצא אלו היתה חיי בו באותה שעה
התעוררות האהבהכמושהיאבמקורה.
והנה גם בהנהגתהבריאה נסדרו כחותשונים ונמסרו לממוניםשונים,
כמועניני כעס וחמה  -אף שמקורם הם האהבה,כי אצלויתברך נמצא בכל
שעה הרגש המקוריהעליון" ,הרחום ומקדים רחמים לרוגז" ואף כשמתעורר
השולטהרוגזבכ"זלפניםמןהרוגזהולך רגשהרחמים שהוא שרשו שלהרוגז.
אולם גם בזהיש מדרגותכי גם בסדר ההנהגה של הבוראית'מצינו
עניןהעלםוזכירה אםאף במדה דקה מאד*),וכ"כעניןזה,התעוררותהשורש
הנמצא במקור החסהאינובכל עת במדה אחת,ובימיהזכרון מתעורר שורש
כלהבריאהכולה ושלכל מדה ומדה,ולפי התעוררותזכרון זהיוצא המשפט
יכל מר שרשו מתוק,וכל רע שרשו טוב ,וכמו שנתבארבסי
לטובה,כידועב
תומרדבורהבענין מדת גםזולטובה,כיע"י שהאדםמכירומרגיש בכל דבר
כי שרשוטובבזהמועילשיושפעלפי השורשויתהפךהכל לטובהכנגדווכ"כ
בימי הזכרון במה שאנו אומרים זכרונות מכירים אנוכי אצלוית' נזכרים
ונשפטים כל הדבריםלפי שרשמווכי הואית' מקור ושורש הטוב ממילא
אנחנומושפעיםמזהוההנהגהאתנוהיאלפיהזכרוןהזה "אמרולפניזכרונות,
כדישיעלהזכרונכםלפנילטובה".
אולם למען קרבאלינו הרגשתענין זה ,וגםכדילהביןאיך הואצריך
לשלוט במדותוכחותנפשינהנביאציוריםאחדיםלזהמחיינואנו.
הנהכשנחקור סבתשאיפותינולגדול בתורה ,אטנחקוראחריזה ,נמצא
כי היא מכח הכרתנו בקדושת התורה ואמתתה ,שמשום זה מוצאים אנוכי
התורה הקדושההיא המקור לחכמת האמת ,אולם אם נחפש אחרידרכיחיינו
התמידייםונכחות נפשנו המתעורריםופועלים במעשינה מוצאים אנוכי כת
הדוחף אצלנוהן מדות נפש שונות שרחוקות מאד מלמוד תורה לשמה ,ומ"מ
אא"ל כי רק המדות הן הגורמות לזה שנלמד ונעסוק בתורה ,שהרי לא
מצאנו כמעט שמי שאינו מאמין ח"ויעסוק בתורה בשביל טעמים של כבוד
וגדולה וכדומה .וע"כ שראשית הסבה המעוררת אותנולילך בדרך הוההיא
אמונתנוכי התורה מן השמים ,ולכןרוצים אנו להתגדל בה ולמצוא הלקנו
בתורה ,אולם בהיותנו 3בר עסוקים בתורה ,נעלמת מאתנו הסבה העיקרית
שהביאה אותנו ללמוד תורה ,ולמעשהישנם כהות אחרים הפועלים ודוחפים
*) עיין שעור דעת "העלםוזכירה".
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אותנו לזה .ואם אמנם בעומק נפשנו נמצאת תמיד ההכרה בקדושת התורה,
ושאיפה לאמת,בכ"ז למעשהכלהנהגותינואינןלפי הכרתנוושאיפותינו אלה
כיאלמלי היתה ח" בקרבנו תמיד הכרת האמת הה כל המו"מ בהלכהביותר
אמת ,ולאהיה אצלנוהפריס אם החדוש הוא שלנו או שלהברינו אם רקיש
כאןידיעת אמתבתורה - .אולם כשנמצאיםאנו במצבעל",אז ברגעיםאלו
מתעוררת ונזכרת אצלנו הכרתנו הפנימית והסבה הראשונה ,ואז ניכר זה
בפועל בכלעבודתנו.
כ"כ שאיפתנולחיים אם נחפשה דרכנו ונתבונן בכחות נפשנו נטצא
כי התשוקההיא תשוקהטבעית פשוטהלחיים,ואםכלזהודאיכיחפצנובחיים
אין זהלהיי בהמיות ח"ו,כי אם נשאל את נפשנו אםכדאי לנוחיים כאלה,
אזיודאיכי לא נמצא ספוקלנפיצותינובהיי הבל ,וע"ככי בעומק נפשותינו
שאיפתנוהיאלהייםמכווניםלתכלית האמת,ועכ"ז למעשהבהיינוהתמידיים
אינהנכרת בקרבנו שאיפהזו -לחייםנעלימורמים  -אולם ברגע של עלה
כשהאדם מתעלה ומתרומם מעל למצבובתייגהתמידיים ,שוררת אצלו הכרה
ושאיפה קדושהזועדשמוכניםאנולמסור
לקדושת שמוית'.
י
נ
י
ת
ו
ש
פ
נ
ובזהנוכל לבאר מה שקבעוהגאונים ז"ל לומרבימים הנוראיםזכרנו
ומי כמוך בג' ראשונות וכתוב ובספרבג' אחרונות ,דהרימצינו שאל ישאל
אדם צרכיו לא בג' ראשונות ולא בג' אחרונות ,והנה הטעם שאל ישאל בג'
ראשונות הוא משוםשלפי ההרגש העדיןאין מןהראוי לגשת מתחלה אל ה'
בבקשתצרכינה -אפילו בקשותרוחניות כמו דעת תשובה וכדומה  -אלא
"לעולםיסדר אדםשבחו של מקוםואח"כיתפלל".
ל
ל
פ
ת
י
ש
ם
ד
ו
ק
צריך
ובאמת נמצא בזהגםעניןיותר עמוק,כי מתהלה
האדםלציירלפניולמיהוא מתפלל,ולזהדרוששיספרבשבחו של מקום,היינו
כי בזה שמברר לפניו ההכרה באדון העולם ,דרכו והנהגתו ורצונו בעולמו
שברא ,שע"ז סובבות הברכות הראשונות ,שבהן הוא מספר מגדלות ונוראות
י נצח אחרי התחי' *),
הבורא,וכי תכלית העולם הוא לגאולה העתידהולחי
מרגיש הוא בזה גדלות ונוראות הבורא ,וממילאיודע הוא ומרגישלפנימי
הוא מתפלל- ,מא"כ יקשהלנו מאדאיך קבעוהראשונים בקשתחיים בגרכה
הראשונה ומה גם בר"ה ,שאין מזכירין בקצם התפלה שום בקשות פרטיות,
אלא בקשות תקון העולם במלכות שמים" ,ובכן תן פחדך"" ...מלוך צל כל
העולם"וכו'.
ונראה לבארכי הנההגאונים ז"ל בירדם לתוך נפשו של האדם בחנו
עיין שעו"ד "תגבורת הדעת על הטבע".
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ומצאוכי א"א לו לאדםשבימיהדין ,בשעה שנגמרדינו של כל א'לחיים או
להפך ח"השישכחכלזה ותהאנפשו מלאה רקבדרישותובקשותלתקוןהעולם
ולכן מצאוכי דרתם לתת מקום גם לרגשזה של בקשתחיים ,אולםלא שתצא
דרישה ובקשהלה'אדותהייםפשוטיםבלינפשיות,בליתכלית נעלהונשגבה,
אלאדרושלהעלותדרישהנפשיתזועםהתבוננותיותרעליונה,שעי"ז תתעלה
גם בקשתולחיים למדרגה נעלה ונשאה ולכה בעתות קדושות אלושסליהן
נאמר "דרשו ה' בהמצאו" "אלו עשרתימיםשבין ר"הליוה"כ"  -שאז נמצא
האדם במצביותר נעלה וקדוש עלול שהבקשהלחיים תתקשר עם רגשיותר
עליון ,עם הכרת קדושת ה' ,ותתעלה בקשתו לחיים בזה שתהא רק חלק
מהכרתו בקדושת שמוית'  - )4ולכן תקנו שבעת סדור שבחו של הקב"ה,
הזוכרחסדיאבות,ומביאגואללבניבניהם ,בשעהשמתבונןומרגיש בקדושת
שמוית'ומכירכתוכלכותה כשיבא העולם לתקון העתיד,יבקש בקשתזכרנו
להיים,כי הלא לתכליתזו דרוש שימצאואנשים שלומי אמוני ישראל ,שעל
ידם יבא העולם לתקונו  -ולכן בשעה שמדבר אודות גדלות הבורא ית'
ואודותתקון העולם במלכותשדי מבקש הוא זכרנולהיים,בכדישעי"ז תצא
תכליתקדושה'לפועל,כיהלא "למענךאלקיםהיים".ונמצאכי בקשתויוצאת
כהתקשרות עם שאיפה קדושה של גאולת ישראל ותקון העולם ,וכ"כ תקנו
לומרמיכמוך בשעה שמספרגבורותה'דהיינושהקב"המושלעלכלהטבעים
ומוציארצונוהפנימיכביכולדרךכלגבולי הטבע,כי באמתכלעניןהגבורות,
היינוהתגברותהרצוןוהמדההיותרעליונהלהשפיעעל המדההנמוכה בערכה
וכדמצינו (יומא כ"ה :):צלמה נקראשמןאנשיכנסתהגדולה שהחזירו עטרה
ליושנה אחא משה אמר האל הגדול הגבור והנורא אתאירמיהו ואמרנכרים
מקרקרין בהיכלו א" נוראותיווכו' אתואינסו ואמרו אדרבה,
ןהיא גבורת
גבורתו שכובש אתרצונושנותן ארךאפים לרשעים",וזהוכמו שבארנו,דענין
גבורה הוא מה שהמדההעליונה מתגברתעל התחתונהוזהו מה שאמרו גבורת
גבורתו שמדת ארךאפים מתגברת על מדתהגבורה התובעת אתהדין והמשפט
עלהרשעים.וזהו מה שאומר" :מכלכלחיים בחסריכיה' מכלכלכלהברואים
במדת חסדה ומשפיע חסד זה דרך כל הסבות הטבעיות "וזן ומפרנס מקרני
ראמים עדביצי כנים" וממציא טרף לכל רבוא רבבות הברואים דרך סבות
טבעיות לאין שעור וזוהי גבורתו*') ובה בשעה שהוא מזכיר גבורתו מה

י

*) בחבור התשובה למאירי ז"ל מאמר ב' פ"ב כ' ג"כ מעת הטעם הנ"ל.
(המערכת)
** :לעו"ד מה שיוצא דרך גבולי הטבע הפשוט כפי סדריוהתמידייםזוהי מדת
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וצעוריהייי

המוציא אא,שדת רחמנותודרך המשפעוזוכהיצוריללחייםברחמים,כי אף
שההיים.נתנין במדתמשפט,עפי"זהודריט;הרתמיםדרההמשפט,נמצא שבשעה
ימדבה,אודותגבוית .הן הואמזכיה אתבטחונו בה) מקורהרחמיםהיורדים
גמדתהגבירה,ונמצאכו רגשזה מוצא,ספוקהאבל מתעלה ומתקשרלענינים
ש להרגישענין הזכרונותבלפי מעלה
?ותר קדושיםיותרנעלים.וכעין זהי
שזוכלים,למתעלים.הכללפי השורש שלהענינים האלווממילא מתהפך הכל
לשרשו שהוא הטובןוהבן
'.
; .,
"ובמה בשופר" .אע"ג שתקיעת שופר בע"הגזירת הכתוב היא ,מ"מ
דרושלנולהבין מעט תוכןענין השופה ואמירת שופרות ,שע"ז אמרו חז"ל
 .ן
שהמלכיות וזכרונות א"אשיפעלובל"שופרות*).
כ לבאר קצתעפ-י כחות נפשותינו,במדתימה;כי.הנהודוע
';ונראה,גי
כיאינהוומה'הרגשתהאוםכשהוא נמצא במצבהלוני,למצבנפשו-והרגשותיו
בכלל.נמצא במצב שלחגיגיות,
כשהוא נמצא במצבחגיגי ומה גם אם
י
ו
ב
צ
ה
לידי מעלות שא"אלהגיעאליהן
שאזלכלרוחו משתנה ומתעלה,ועלול
"
י
ג
ה
ל
במצבו.הפשוט .והנה אחד.מן האמצעיםלהביא את האדםלידי מצבחגיגיות
הוא קול השופר,,ולכן.ביז בשמחהבין'במלחמה תקעושחצוצרות
ה-
י
פ
ו
ש
ב
ו
כדילעורר את העםולהביאולידי,מצב של התעלות הנפש;-,ונ"לדזהו מה
שאבו מתפללים "תקע בשופרגדול להרותנה ושא נס לקבזגלויותינו" וכר
,

.

החסדן:אבל מה שאנומזכייים מות הגשרה בברכת הגבורה ,זהו על מות הגבורה
שבחסדשהיאיוצאת לפזום בזעף כמו הגשםולכן נקרא גבורות גשמים וכמש"א בגם'
שיורדום בגבורה.,ובן ברכת המתים ,שהוא
תענית (ב' -1א) מאי גבורות לשטים
י
ג
פ
ס
מדת גבורה,ובלמת.שורש,הדבר הואגבורה,שבחסד,שעי"זיהד אמתיט'ברעפים,רבים
ומדת גבורה שבחסדהיא למעלה.ממדת אחסדגרידאיי
כי:היא'שובר%את-הקליפות"כדי
להעניק חסדו ית' לבריותיו למרות הטבע הרגיל חמו'שאמרר.ז"ל שם הג' הפתחות
בידו של הקב"ה שלא נמסרובידשליח :מפתח של גשמים ,מפתח שלח" ומפתח של
תחית המתזם" ותראה כי כל ,אלה באים בגבורה שבחסיה שהגשמים תרדים בזעף,
שבהם;תלוייםחוי כלהיצורים וכן מפתח של ח" ,שהיאיסודקיום העולם ובא בעצב
וכן מפתח שלתחיתהמתים וכמשנות .:.י,
(המערכת)
(  )-ידוע מה שכתב הרמב"ם בפ"נ ,מתשובה ה"ד "אע"פ שתקיעת שופר בר"מ
י רגש
גזירת הכתוב ,רמזיש בו ,כלומרעורוישנים משנתכם" וכו /אבל קשה לותרכ
זההוא דרוש שיתעורריטעלהכדילהעניק ברכהוהיים,לכן חדש-כאןהגרא"יזצוק"ל
רנש אחר שהוא רגש של הגיגיות ומתאים ג"כ עם טעמיו של ר' סעד" גאון שכתב
בטעם הראשון שדרך המלכים שיתקעולפניהםבחצוצרותובקרנות( , .המערכת)
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היינו :כי למען נוכהלהביןילהרג"ם אתאורהגאולה דרוש שאנחנוועמנו
כל העולם ימצא במצבחגיגי והתעלות הנפש יוצאת מגדר הרגיל,כי רק
כשנתעלהמכלהעניניםהחילוניים -אשראנוחייםבהםבחיינוהתמידיים -
אפשריהיהלנו להרגיש ולהגיעלאורו של משיח ,וא"א בשוםאופן לגאולת
ישראל שתהיהבלי עלית נשמה של כלל ישראל וכל העולם,ולכן מבקשים
אנו תקע בשופר גדול לתרותינו ושא נסלקבץגלויותינה כלומר שגאולתנו
תהיהבחגיגיותוהתעלותהנפשות -בטח אטמעגםקול שופרכפשוטו -כמה
שנתבארלנוכיהעניניםהגשמיים מקושרים עםהעניניםהרוחניים  -אבל
העיקר הואכי תהיה תנועהחגיגית בעולםשעי*ז יתעלה הכל ונזכהלהגיע
לאור הגאולה האמיתית ,ולבן בריה כשדרוש לנו שנתעלה בנפשותינוכדי
להרגיש אתהמלכיותולעוררהזכרונותדרוששנאמרגםשופרות,שבהםיסופר
ע"דהמצביםהיותרחגיגיים אצל עםישראל ,שעת מתן תורה ושעתהגאולה,
וספוריהשופרותשביום שמחתנוובמועדיתשעי*זנתרומם למצבחגיגיונוכל
לבאלידימלכיווןוזכרונות.
וכמו שנמצא אצלנו עניני חגיגיתג כנראה ש"ש זה גם בהנהגת
הבריאה כולה ,ולכן למען הביא את כלל הבריאה להנהגת המלכותולעורר
הזכרונות דרושלזהענין שופרות שסודוגלוילפניוית' שהשופר של מעלה
מעלה אתכלהנהגתהבריאה",עלהאלקים בתרועה*והשופר של מטהמעורר
אתהשופר של מעלהלעומתוומעורררחמיהבוראית' אבהרחמים.
והנהכל תפקיד ר"ההוא להעלות את האדםולהביאולידי מצבעליה
שיאנשא מעללחייוהתמידיים עדשיתעוררו הלקי הנשמההעליונים באדם
ובבריאה ולהביא את האדם למצב שיתנשא ויעמוד מעל לחטאיה וכמו
שנתבארענין"אשרינשויפשעי "אשרין לאדם שהואגבוה מפשעוולא פשעו
גבוה ממנוי (ביר פ' כ"ב .י"א)*)  -אולם אם ישאר האדם בזה שיתעלה
ממצבו התמידי וירגיש היים יותר עליונים יותר רוחניים ,ולא יתקן את
כחותיו והלקי נפשו התחתונים  -מובן שבזה לבד לא נגמרה העבודה,כי
דרוש עודשיתוקן כל האדם ,שגם הכחות התחתונים יקבלו תקונם וכפרתם
הראתה להם ,אבל האפשרות לזה הוא רקע"י התרוממות האדם למצב גבוה
מעל לפשעיו ,שאז הוא מביט על עצמו טלמעלה למסה ,מסתכל בנפשו
ובמעשיה רואה מגרעותיו וחסרונותיו ומתקנה ולזה בתנו לנו עשרתימי
תשובהויוה"כ,שאחרי שנתרומט האדםבריה למצבעליהישתדל אח"כ לתקן
מעשיו ע"י ודוי ותשובהשלטיב וכמו שבא באדם בפרטכן הוא בבריאה
*) עיין שע"ר"לשיר המוסריה

היד

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

אוריוישעי

בכלל;כי ברפה"מתגלה אוראאלקי בעולם ,וכללי,בריאה מתעלה'ע"י אור
מלכותו ;ת ,/ובכח אור,מלכותי*ליונה ,מעלה'ארוכה לכל העולם והבריאה
ומביא כפרה:וישוצהאלתעגודלםל.,וזהו תאמר המדרש (ויקרא פ' כ"א)" :ה'אוריי
אורהויה בעולם ,כלהענינים מתעלים ומקבלים
ר"ה,היינו שאז
צורה אחרתיותר נעלהיותרעליונות אבל דרוש שאורעולם זה יתקןויאיר
את כלהמחשים שלנפש האדםלרבבריאה,ולכן "ישעי" זהיוה"כ ,שאז נתקן;
ונתכפר השלם והאדמו וכן אמרו חז"ל (מדרש בראשית צ"ח)" :אקרא
לאלקיםעליון" "בר"ה" "לאל גומרעלי" =ביוה"כ".,כי)בר"ה עבודתנו היא
להתרומם מעלכלענינינוהקטניםולהעירבתוכנוהשאיפותהמליונות לקרא
לאלקיםעליון.,להכירמלכיתו ולהתקרב'אליה אבל שלמות"כפרה והישועה
ו הגרר
באה ע"י השפעתו.ית"ביוה"כ"כיביום הזהיכפר*ליכ.ם"(וגו';'ש.זי
"ל' '(
שנתקן האדם והבריאה כולה ונתכפר :dhiהכל.
'
ונראה לבאר בלהדברי הג '6בס"ה;טמן! "ג' ספרים נפתחים בר"ה,
א' שלרשעיםגמוריה א' שלצדיקיםגמורין,וא' שלבינוניימ,צדיקים
יי
,
רה
ות
מי
למ
נכתביןונתתמיןיאלתרלחיים;,רשעיםגמוריןנכתביןונהתמין לאלתרל
בינונים תלוין ועומדין  nr~aועדיוה"כא .:וכבר(באר.בס'.התנ*א דצדיקים-
נקואים אלה שחפצם 'הטוב' וכנאיפתם לקדושה הם יותל חזקים מחפצם
ושאיפתם לגשמיות ,רשעים נקראים אלו ששאיפתם לגשמיות יותרחיקה
משאיפתםלרוחניות וקדושה,ובינונייםהם אלהשכחות'הטיב והחומרשקולים
אצלם ,ואמנם שם בארענין ג' כתות אלו באלה שלמעשה לא הלאו אף בחטא
אחד;עיי-ש ~.אךיש לפרש ע"פדברי הגמ',ברכות ס"א"::צדיקיםיצר טוב
שופטן וכו' רשעים יצר רע שופטן וכו' בינונים זה'וזה שופטן' .והיינו
שצדיקים הם אלה שאצלם כח הטוך המתגבר על כח היצר -.,הוא המכריע
תמיד עד שלא נמצא כבר מלתמה'בכחותיהם ן4ורשעים;הם:להפךי,ובינונים-
הם (שתלויין'ועומדין,דהיינו שאצלם..קיימתן מלחמהי'תמידית בין הכחות
הרוחנייםוכחותהחומר;כישאיפתםהפנימית מושכת אותם למעלהוכחותיהם
השפלים מהשכים'ארתם למטה ,והנה(',אדם זה הוא במדרגת "מעל לפשעיו",
כיה"אני"הפנימי שלההכרותיוושאיפותיוהכלימיותעדין לא נטבעו בהמון
כחותיוהשפלכם,ולכן אפשה,לולהתנשא פעללכתותיו ולהשליט.לשעה אחת
את שאיפותיו העשונות; אולם,הצדוק'הגמוע שהשאיפה לקדושה ורוממות
היא השולטת בה כשבא ר"ה.והוא מתעלה עוריותר ומשליט בנפשו כחות
הטובהרימיד הםשילטים בכלכחותיוונגמי'דינו לח-ם ,ולהפך הרשעאינו
עלול להתנשא מעל לחטאיו ,וגם בר"ה גופאאיןלו על"כראוי,כי גם האני
ו למיתה ,אבל
הפנימי שלו כבר נטבע בהמתכתותיו השפלים;'ולכד-נגמרדינ
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אורי וישעי

חטו

בינוניםקיימים בר"ה במדרגה שלנשוי פשע,ולבן בר"ה הם מתעליםומעלים
את שאיפותיהם העליונות ומשליטים אותן בנפשם ,אבל עדין לא תקנו את
כוחותיהם התחתונים ונמצאים בהםעדין כחות קפלים ועלולים לשוב לחטא
אחרי שתעבור שעת העלי' ,ועכ"ז אחרי שכברהאירו בנפשם המאורהעליון
יש להם כבר ב"כח"ענין תשובה ותקון חטאיהם .אבל עדין תלויין ועומדין
ר מחטאיהם,
כי דרושה להםעבודהטיוחדת לתקן אתכחותיהם השפליםוייטה
ולכן הסזוכים להארכתדינםותלוין ועומדין עדיוה"כ,כי כבר נמצא בכתם
לשוב עי"ז שיתרוממו מעל לפשעיהם ועלולים עי"ז לבוא לתקון ולכפרה.
אבל עדין לא נגמרה כפרתם עד שישובו ויתקנו מעשיהם ע"י חרטה,ודוי
וקבלה ,שלזהנתןיוה"כ ,שאז נחתמות ונגמרות תשובתם וכפרתם.
והנהלפעמיםמרגישים אנורפיון בהתאמצותנולעל" ולשפורמעשינו,
בימי התשובה ,בידענו עפ"יהנסיוןכי לאחר יוה"כ חוזרים אנו למהלכנו
הרגיל וחושביםאנו מה בצעכי נשתדללהיטיב אתנפשותינו ואת מחשבותינו
בימים אלו אחרישאין תקוה שנשאר במצבזה.
אמנם גםלפי חשבון זה בהעלותנו על המהשבה ערך הדברכי כל
עתידנו הנצחי,תלוי בזה ,הלא עלינו להשתדל עד כמה שאפשה כי אולי
יעלהבידנו לשוב בתשובה שלמה,והרי כבראירעשהיו כאלה שעלו למעלה
ן שהדבר חשוב כ"כ,
גדולהע"י התעוררות אחת שהתעוררובימיהדין,וכיי
כי שאלת כל החיים העתידים תלו" בזה ,ודאי שכדאי
להשתדלדעותלבלי
לרפותידינו אף אם לא עלתהלנו עדעכשיו ,אך מלבד זהעלינו ל מה
גדולה הנחיצות והחשיבות בהתעוררות והתעלותבימיהדין,כי לולא העלי'
בכל שנה ושנה מי יודע עד כמה ירדנו ח"ו ,וכמעט שהיתה נעלמת מאתנו
חובתנו בעולמנה וימים אלו מזכירים ומעוררים בנו רגשות אלו שנחשוב
השבונו שלעולם ושלא לשכוח אתעיקרהעיקרים.
עודידוע מה שנמצאבסיתניא עה"כ "שבעיפולצדיק וקם",כי לעולם
כל אדם מוטל תחתעליותוירידות ,ועבודת האדםהיאכי מהשהכירוהגיע
לזה בשעות העליי ישתדל להתנהג לפי ההכרה וההרגשה ההיא גם בשעה
שנפל ממדרגתו ,וזה יגרום שיקרבו אצלו שעות העל" ,וגם שיעלה יותר
ויותר ,והנה לעולם חושבים זאת כאמצעי.וענין חיצוני וכידועכי ההנהגה
י.יש.
החיצונית מעוררת גם את הפנימיות וזהנכון באמת ,אבל יש להביןכ
בזה עודענין עמוקיותר.
הנה מצינו בספ' הק'כי הקב"ה ממלא כל עלמין ,ודבר זה נראהלי
י נשמת האדם יש בה כמה מדרגות,
עפ"י מה שאנו מרגישים בעצמנו .כ
ם שאינם נמצאים בגוף האדם עצמו
וישנם כמה חלקי הנשמה יותרעידוני
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חרי וישעי

במה שנתבארלעיל ,אבל עכ14חלקי הנשמההללומקיפים את האדםומורים
לו את דרכוהפנימי ,וכדמצינו "למען תה" יראת ה' על פניכם" וגף ,וזהו
הענין :שמלבד הרגשות וההכרות החיים ומורגשים אצלו בידיעה צריך
שירחףעליואוריותרעליון וקדושכפיחלקי הנשמההעליונה,וכעיןזה הוא
בעליונים,ישנםעניני השגחה המוטבעים בבריאה ממדת מלכותוית' הממלא
כ"ע,וישנםעניני השגחההנראים בבריאה מאור האלקות הסובב כלעלמין,
שהוא נעלה וקדוש ומרומם לאין שעור וערך מכל עניני הבריאה אף
היותרעליונים .והנה גם אצל האדם נמצא ענין ממלא כל הגוף וסובב כל
הגוף ,ומדרגת הסובבומקיףהיאיותר חשובהונעלה,וזהו מה שאנו מבקשים
"ופרוס עלינו סכת שלומך' שנמצא בתוך היקף הקדושה של השי"ת ע"י
חלקי הנשמההעליונים,וישבזה כמה מדרגות,והנהזה שאנו מתעליםבימים
הנוראים מועיל שגם לאחר כן -אפילו בעת שנרד ממעלעלוזו  -ירחף
עלינואורקדושהוישפיעעלכלמהלכנו ,טהשבתנו,רגשותינוומעשינו במדה
יותר עליונה ,מהמדה הנמצאת והיה בנפשנו ,ועלינו להשתדל לשמור זה
ולהיותתמידמוקפיםרמושפעים מאוח האמתשזכינולהגיעאליובימים הק',
ו~,ועצמנה ולהתאים
ולאלהיותגברין ערטלאין רקכפי המדה הנכללת בגוש
נ1
מעשינוכפי היקף הקדושה והאמונה הסובבת אותנה 4
 1שמש שהוא מוקף מאור
גם נראה שכמו שאצל האדם נמצאתבהינה,
הנשמה העליון במדה יותר נכרת ,ויש שהוא רק במדה פחותה מאג; כ"כ
בכלל הבריאהיש שהשגחת ה' מתגברת ומורגשת מציאות ה' והשנתתוכפי
מדרגתסוכ"וגויש שאורהבריאהזה לא נכר כ"כ בבריאה,ובימים הנוראים
שמתגברת מלכותו ית' בעולם הנה נשאר מזה אור עליון המקיף וסוכ"ע
גם לאחר עבור הימים הנוראים ,וכמה שנתבאר לנוכי אתערותא דלעילא
הלוה באתערותא דלתתא ,ולכן במדה זו שאנחנו מוקפים מאור האמונה
שהגענואליהבימים הק' ,במדהזו מתגבר כ"כ אור האלקי בכלל הבריאה
ועי"ז נמצאים אנו תחת סוכת שלומה שעיקז אנונצולים-מכל רע ,וכבקשתנו
"ובצלכנפיךתסתירנו*.
ולכןאין לשער גהרל החשיבות טל ההתאמצות לשוב בתשובהבימי
התשובה,יזכרנוה' לשוב בתשובה שלמהלפניו,ועי"זנזכה לכל טוב ,לשנת

תייר ושלום,

אמן

