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 ה', קודם החטא ולאחר החטא ה'
 

 ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל. טפכם נשיכם וכו'"... לקיכםאאתם נצבים היום כולכם לפני ה' "

בשם החתם סופר מבארים עפ"י הפסוק הנ"ל כי  אלוקיכם. לפני ה'רומז לראש השנה. בו אתם נצבים  – 'היום'אתם נצבים 

בראש השנה יש עניין לעמוד כמה שיותר סמוך לצדיק  או לכהן או לבעל התפילה, מכיון שכך מסדרת התורה הק', כל אחד לפי 

 דרגתו ראשיכם שבטיכם וכו'... 

ת תוקעין? מכיון שה' אמר תקעו? מבארת הגמ' אלמה משיבה הגמ' בתמיהה, ומריעין?  מובא למה תוקעין]ר"ה ט"ז.[ בגמ' 

כדי לערבב את השטן. מק' מישבת הגמ' ? אלא ותוקעין ומריעין כשהן עומדין יושבין, השאלה: למה תוקעין ומריעין כשהן

כיצד כל זה הקדושת לוי מברדיטשוב זי"ע, לכאורה מה מערבב בזה את השטן, ומה גורם לשטן להיבהל מתקיעת השופר, ו

נצב הוא לשון עמידה,  .'ל-אלקים נצב בעדת א'בפסוק שת לוי עפ"י המדרש: ומיושב או מעומד? מתרץ הקדלתקיעות קשור 

יושב. ממילא כשהשטן רואה  קב"ה דן את ישראל הוא עומד, ובדת של אומות העולם, כלומר כשהעומד בדת של ישראל

יודע שכעת דנין את העכו"ם את ישראל ומיד עומד ומקטרג. אך כשרואה שהקב"ה יושב,  שהקב"ה עומד יודע הוא שאז דנין

ומדבר בשבחם. לכן אנו נוהגים לתקוע תקיעות דמעומד ותקיעות דמיושב. כדי לבלבל את השטן שלא יידע מי דנים כעת ויחשוב 

"כ מערבבין אותו י, וימליץ טוב על ישראל. ועגוריגור לסנובזה יתהפך מקטישאלו הן אומות העולם וידבר בשבחם של ישראל... 

 ע"י תקיעות אלו.

מק' השפת אמת זי"ע,  'אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אלקיך ומשם יקחך', ]תר"מ ד"ה בפסוק אם[ שפת אמת:

בקצה אם יהיה נדחך לכתוב היה צריך  וא"כלתהום הארץ הוא יורד,  ,ברוחניותמדוע כתיב בקצה השמים הלא כשאדם יורד 

'אבל הרמז הוא על השורש של בני ישראל בשמים שגם הוא בגלות בקצה השמים.  מתרץ השפ"א יסוד עצום, וז"ל:הארץ? 

  שגם בתוך הגלות יש נקודה שתצמח ממנה הישועה.ולרמוז כי השורש הולך עמנו בגלות. וז"ש משם יקבצך 

לה ויורד לקצה הארץ, נפגם גם חלק נשמתו בשמים והולך עמו יחד לגלות פוגם חליוכשאדם  .אדם יש שורש נשמה בשמים לכל

היה לו אפשרות לצאת מהגלות הזו, ולך עימו חלק הנשמה לגלות? כדי שתלקצה השמים. אך היסוד העצום הוא הטעם מדוע ה

 ' בכל מקום בעולם ולּווזה יכול להיעשות רק על ידי חלק הנשמה, כי חלק הנשמה נותן לאדם כח ובהירות לראות את חסדי ה

מן  ה',-'מן המיצר קראתי יהמקום הנמוך ביותר... וכן מביא השפ"א בהמשך הדברים בשם הבעש"ט הק' שבאר את הפסוק 

גם אי"ה נבאר  כשהוא בתוכו, ולהלן ה, אך לא מבקשים מהאדם לצאת מהמיצר ואז לזעוק לה' אלא דווקא-המיצר דווקא קראתי י

 מדוע.

 התורה הק' על כן מצב של הסתר, הוא מבקש לברוח משם.בדרך כלל כשאדם נמצא בתוך , כי הנ"לכהמשך ל שפ"אמובא ב עוד

ידוע שהקב"ה ברא בעולמות העליונים מקומות מעוקמים ומקומות אלו  – 'משם יקבצך ה"א ומשם יקחך', מלמדת את האדם

ות הללו הרי שהוא גורם בכך שלא יהיה תיקון לאותם "י האדם. א"כ כשאדם בורח מהמקוממחכים לתיקון שלהם, ותיקונם הוא ע

מדוע הקב"ה ברא את שהקשה אומרים בשם הרב מפוניבז' זצ"ל, ]בהקשר לעניין זה  שלו!העולמות שמחכים לתיקון 

פשות מה מלמדת? ותירץ י, אולם הטעוד דברים חיובייםפשות? בשלמא השכל הישר מלמד את האדם דרך בעבודת ה' ויהט

מקום ללמד שם זכות, בכזה כלל דם עובר מצבים שצריך ללמד בהם זכות על השני, אך בשכל הישר אינו מוצא שלפעמים הא

עליו זכות... זו דרך שמלמדת הטיפשות  דמלשת טופש ללמד זכות על השני ובלבדמצב אומרים לו: עדיף שתמצא משהו מ

 .[בעבודת ה'

'אמרו ]ר"ה ד"ה אמרו אליו[ לשה"ק של בעל הקדושת לוי זי"ע כדלהלן: להשלים את היסוד הנ"ל של השפ"א נצטט גם את  כדי

טוב'. הנה ידוע שדבר קשה מאוד לעשות המצוה בשלימות... אבל עבירה בקל יכול לעשותה. וזהו  תשא עון וקחאליו כל 

  שהעון הכל יכולים לעשותו, אבל 'וקח טוב' היינו שהטוב צריך ליקח'... 'כל תשא עון'

תחילה צריך כאן בעולם הזה  –הקדושת לוי זי"ע, לכאורה אין עשיית המצוות והעבירות שווים. אדם עושה מצוה בשלימות מק' 

ללא שום פניות וטובת הנאה  'לשמה'כמו כן צריך הוא לעשות את המצוה לדאוג לכל ההידורים הגשמיים של חפצי המצוה, 

ברמה הרוחנית של המצוה, לעלות את המצוה כראוי וכנכון  –ות העליונים עצמית... לאחר מכן צריך גם לבדוק מה קורה בעולמ

לתקן את שורשה במקום עליון... וכי ישנה מציאות כזו שאדם יצליח לעשות זאת אם לא בקושי רב מאוד ורק ע"י סייעתא 

וכו', וכמו כן מיד פוגמת  )של האדם( עם כל הפרטים הטכנייםדישמיא מרובה... משא"כ עבירה הרבה יותר קל לעשותה, 'לשמו' 

 למעלה בעולמות העליונים ללא שום דיחוי וכוונה מיוחדת?

'... ופי' הדברים כי הקב"ה ברא נחזור לדבריו הנפלאים היסוד העצום של השפ"א זי"ע, וזלש"ק: ]תרל"ה א"נ היום[  כעת

ה לא היה שייכות חטא בעולם. וכמו כן מקומות מעוקמים גם בעולמות העליונים שיצטרכו תיקון ע"י עבודת האדם. ובלא ז

 מתישבין אותן המקומות ליישר העקמימות וזה זכותו של בעל תשובה'...על ידי התשובה 
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 ,לא רק בשביל הפגםא"כ השפ"א, לולי הצורך לתקן את המקומות המעוקמים לא היה נברא כלל החטא. החטא נברא  מבאר

בשביל התיקון והזכויות שבאים ע"י החטא. ההכרה ע"י החטא בבורא עולם. גדולים אדרבה הנם, אלא ועונש זיכוך הגי ,הכישלון

בעלי התשובה, שבמקום שעומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד... והביאור בזה הוא שבעל התשובה מתקן בחזרתו את 

וביארו בשם הרה"ק ר' בונים  זה.אותם מקומות מעוקמים שהקב"ה שם אותו למענם, דבר זה אין לצדיק, שהוא לא נמצא במקום 

הקב"ה רוצה את התשובה על כל המשתמע מכך. לא רק התשובה בלבד אלא כל התהליך  – 'הרוצה בתשובה' מפשיסחא זי"ע

 ובהנהגת השי"ת, עד לתשובה מעליא.המביא אל התשובה, היינו החטא, והירידה, וההכרה בשפלות האדם, 

'או יבואר, כי הנה על דרך משל בשעה שהאב משתעשע עם בנו הקטן, אזי זי"ע: לוי  קדושתדברי קודשו של בעל ה המשךב

הוא מקבל תענוג אפילו מדבר שהוא נגד רצונו כאשר יעשה זאת בפעם אחר, היינו כמו בהחזקת זקנו או בשער ראשו אשר 

 מתרעם עליו על זה, אך בשעת השעשועים הוא מקבל תענוג גם מזה'...

זה הוא נגד כאב לאבא בזקנו, אף שזה כואב אך יש לאבא תענוג מכך שהוא משתעשע עם בנו, אף ש כשהבן מושך המשל:

יתרעם האב על כך, עכ"פ בשעת השעשועים אין  ,יקרה שלא בשעת שעשועי האב עם הבן דבר זה שכש פילורצונו... וא

שביארנו לעיל, כשאדם חלילה פוגם  כמו כן להבדיל הוא כפי הנמשל:מסתכלים כלל על הכאב אלא על התענוג שבשעשוע. 

בעולמות העליונים על ידי חטאים שונים, הרי שבאחרית דבר מתברר שיש בזה תכלית כפי שמבאר השפת אמת, לתקן עולמות 

 המעוקמים. וכשאדם שב בתשובה שלימה אזי גורם נחת ושעשוע גדולים מאוד בשמים כשנתקנים אותם העולמות.

 ש השנה הוא עת רצון וכאשר יתהפכו הזדונות לזכויות אזי יש להבורא ב"ה תענוג גדול'.'כמו כן יובן, כי הנה ברא

שר הזדונות יתהפכו כאומכיון שכך זמן שעשוע הוא אצל הבוב"ה על כן ראש השנה הוא עת רצון, הקדושת לוי זי"ע,  מבאר

. מכך יש לבורא ב"ה תענוג גדול עכ"פ בר"ה לזכויות, על אף שבזמנים אחרים יש על האדם דינים כדי לזככו מעבירות שבידו,

שמדמים את העולמות העליונים לדוגמת האדם וממילא הפגם שפוגם מגיע עד מקום הזקן והפיאות כידוע מספה"ק שאפי' ו

אז תענוג יש לבורא ב"ה והזדונות לזכויות כשהאדם עוסק בתשובה מהפך את  , ממילאזה שנפגם מקום גבוה מאודמקום 

 מהעבודה של האדם. 

הוא נהנה מכך כשרואה שבנו יודע לעשות  מתלכלך,רואה שבנו הקטן אב כשש ים עוד,רון העדות זי"ע מבאראבעל  בשם

, ועל כל פשעים תכסה אהבה... הבעיה היא עם האנשים שמסביב שלא רואים זאת נובדברים, ואף שמתלכלך מכך, עכ"פ הוא 

שנבראו מחמת  , אמנם מי שלא רואה זאת בעין יפה אלו הם המקטרגיםרבה מקבל אותנו באהבה בעין יפה. כמו כן הקב"ה

 ... נקה אותנו לגמרי שלא תהיה שום טרוניה כללביום הכיפורים הקב"ה מעל כן , והעבירות שלנו

בראש השנה מתחדש הכח אמנם  לראש השנה, וכמו כן לכל יום ויום. רומז היום הואו שביארנ – 'אתם ניצבים היום כולכם'

ולשם תוספת ביאור נצטט  בכל יום ויום. את הנהגת השי"תהשנה שיהיה בכוחו לראות כל והבהירות שהקב"ה נותן לאדם למשך 

הקב"ה: מפני מה אין ישראל לשאלו מלאכי השרת 'כדלהלן: ]ר"ה לב:[ עפ"י הגמ' עוד מדבריו הק' של בעל הקדושת לוי זי"ע: 

ולכאורה יש להבין, אם זהו זמן  .'..בראש השנה? אמר להם: ספרי החיים וספרי המתים פתוחים לפנילפניך שירה אומרים 

שהספרים פתוחים וכל אדם צריך להוסיף זכויות, א"כ יוסיפו גם שירה, אולי גם היא תכריע את הכף? מבאר הקדושת לוי, משל 

 מידרואים תכי  ,משבחים ומפארים את המלךותמיד הם  ,לךלת המוגדהיטב מלך מאוד, ויודעים ומשיגים אהובים ללבני המלך ה

, עד שכמעט שכחו חוצות ים בטיטכהם מלוכלבגדיבדרך רחוקה, ווקדורנית ו חשכים כוהל ממנותרחקו נלימים ומלך. גדולת ה

היו נכלמים  , וכשראו את גדולת המלך והדר גאונו,ת המלךבילויהי כאשר צר להם מאוד שבו המלך.  לגמרי כל הטוב וגדולת

מאוד ולא היה בהם דעת ורוח נכון לחזור ולשבח את המלך, כל כך היו טרודים בלכלוך שלהם. ממילא בקשו על נפשם להסיר 

וילבישו אותם בגדים ויכמרו רחמי המלך על בניו הנעימים ... הצואים מעליהם כי אין לבוא בשער המלך בלבוש שק המלבושים

 ביכולתם לראות פני המלך להשיג גדולתו ולשבח ולפאר אותו.היה נאים כדי להשיב רוחם. אז 

 עזבנו את הקב"ה הלכנו למקומות רחוקים ועקומים.כדכתיב 'בנים אתם לה' אלוקיכם'.  אנו בנים למקום ב"ה,הנמשל, שכן  כמו

י שאנו מתפללים בכל מפני רוממות גדולתו והדר גאונו כפחטאנו ופשענו. ובר"ה השנה אנו שבים ואימה גדולה נופלת עלינו 

מבקשים ומתחננים לבורא ב"ה שימחול אנו ולים לומר שירה. ווממילא אין בנו דעת, ואין אנו יכהפסוקים המובאים בתפילה... 

מחדש בקרבנו בלב טהור  החדש חעוונותינו ויסיר מאיתנו כל המלבושים המלוכלכים. והבורא ברוב רחמיו וחסדיו מוחל לנו ורו

 ולתינו לעבוד ולהשיג גדולתו ולומר לפניו שירות ותשבחות. לעבודתו, אז ביכ

הפשט ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפני. זמן של התחדשות שהמלך נותן לכל אדם התחדשות בנשמתו, בהירות  זהו

שכל שנה אדם מקבל השגות חדשות לשנה  אפ"וכמו שאומר השו. כואים שנתלכלצובגדים חדשים ומסיר מעליו את הבגדים ה

שואב בגדר 'או  'שבטיכם' 'ראשיכםבבחינת 'האדם נמדד על מה יבקש, אם ירצה להיות בשנה זו  בראש השנה –היום  הבאה...

 צב בר"ה לבקש על נפשו. כי כשם שיבקש בר"ה כן תהיה לזה השפעה גדולה לכל השנה.י... הכל תלוי איך האדם מתי'מימך

 ש השנה היום לכל השנה!!!היום לרא

* 
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 [השבוע יום ב' בקרי"סנמסר , פרשת נצו"י והכנה לר"הבשיעור ]

 

 '{Picasso פיקאסו}התמונה הכוללת  –ראש השנה '
 

בבא בתרא מבארת הגמ' בענייני חזקות בקרקע שאם אדם יושב בקרקע שלושים יום נחשב לו כשנה... רואים מהגמ'  בגמ'"

 ...כולה את כל השנה להחזיר ולתקןהאדם ו שלושים יום יכול בשחודש אלול ש

ושב ה"א את שבותך "ג. , "והשבת אל לבבך"ב. , "שבת עד ה"או". א. 'תשובה'ג' פעמים לשון אנו מוצאים בפרשה  השבוע

יוסף ה' עליכם "ישנו ביאור נפלא מהרה"ק מבעלז זי"ע, על הפסוק ויש להבין מה מרמזים שלושת הפעמים הללו?  ."ורחמך

אנו יודעים שכל פעולה שיהודי עושה יש לזה השפעה על הסביבה שלו ועל המשפחה שלו... גם לגויים  ."עליכם ועל בניכם

, אך אם עובר על החוק זו יש זכויות יוצרים על עשייתו אך ההבדל בין יהודי לגוי, שאצל גוילהבדיל יש חוקים והנהגות שונות... 

 מנגדל מעשיו. משא"כ אצל יהודי יש לו גם זכויות על עשייתו אולם בעיה פרטית שלו ואין זה עניינו מה ההשפעה הסביבתית ש

, כידוע . ולא רק בחוץ אלא אפי' בחדרי חדרים אדם צריך לשמור את עצמו כיהודייש לו לקיחת אחריות על מעשיו כלפי הכלל

שפעה על סביבתו הקרובה יש לו המשום שכל מעשה שיהודי עושה  של אדם מעידות עליו לאחר מותו... זאת שאפי' קורות ביתו

 ... ברה"ר' בור המזיק'שיהודי שהולך ברחוב עם פנים נפולות הוא בגדר זצ"ל אומרים בשם החזו"א והרחוקה. 

נ"ל אדם שעובר עבירה, ושב בתשובה, בשלמא מעתה והלאה ניחא ששב בתשובה, אך מה יעשה הרה"ק מבעלז, לפי המקשה 

עם כל הנזק שנעשה בגללו עד ששב בתשובה? אלא היסוד הוא שכשם שמעשה האדם משפיע על כל הסביבה, כמו כן גם 

השפעה של המעשים שאנו עושים שה "יוסף ה' עליכם עליכם ועל בניכם",התשובה משפיעה לכל הכיוונים, וזהו ביאור הפסוק 

מעשה התשובה ישפיע  ,"ושבת עד ה' אלוקיך"משפיעה תמיד הלאה... כמו כן הוא ביאור הפסוק שהתורה מבטיחה לנו, 

 בכל לבבך ובכל נפשך"..."אתה ובנך למרחוק כהמשך הפסוק, 

ונמצא רשע גמור מקודשת! שמא המקדש את האשה על מנת שאני צדיק גמור 'ידועה הגמ' בקידושין  "והשבת אל לבבך",

, ויתירה מזו אנו יודעים שכל ויש להבין כיצד עובד דבר זה, הלא אותו אדם עבר על כל העבירות שבתורה. 'הרהר בתשובה

עשה היא כנגד רמ"ח איברים וכל הלאוים כנגד שס"ה גידים, ואיך יתכן שאדם מחליט ברגע אחד לעזוב את דרכו ולשוב  מצות

חשב לצדיק גמור? לכל הפחות נחשיב אותו לאדם שכבר אינו רשע, ובכל זאת מעשה הקידושין שעשה לא יחול בתשובה וכבר יי

 בלאו הכי כי עדיין אינו צדיק גמור כפי שהתנה?

לכל עבודה רק הו ה,כלל ישראל לעולם עומדים לפני הקב"כי ה' ,[ה]תרל"מבאר השפ"א זי"ע  "אתם נצבים היום כולכם"

לבטל את עצמו אל הכלל היא עבודה לא פשוטה, להיכנע עם  וזהו כולכם וזהו היום בכל יום ויום'. כלל'.ה לאפרט לבטל עצמו 

. והביאור 'שכינה שרויה ביניהם –שיושבין עשרה 'כל הרצונות והמוח לכלל. הכלל עצמו מספיק שיהיו עשרה אנשים כמובא בגמ' 

ובמקום הקדושה אין פירוד כי כל הפירוד הוא רק כאן בעולם לאחר בזה הוא כי כשיש קהילה של אנשים יש ביניהם קדושה, 

 ביאורהעל ידי שכל אחד מכניע את עצמו לכלל, ממילא שכינה שרויה ביניהם, ו –בריאת העולם. אמנם כשיש כלל והם באחדות 

שכולם מחוברים יחד בקשר של נפש. כל הרעיון של החטא לא נובע מחמת האדם עצמו אלא בגלל שהוא בפירוד  בעומק העניין

הוא מדליק לאדם את הניצוץ הכבוי של התשובה!! בראש ובראשונה  עם הכלל מועיל לאדם בכמה וכמה רבדים:מהכלל. המפגש 

שוב עם עוד אנשים, אם היה קר או  –לכבס היו מכבסים בנהר  היו פוגשים אנשים. –היו יוצאים להביא מים מהבאר לפני שנים 

משא"כ היום, המים יוצאים  זו התגובה העמוקה יותר של התקשורת שהיתה עם הכלל.חם היו יוצאים לחוץ להתאוורר... 

אדם יכול בברזים, מכונת הכביסה והייבוש עובדות שעות נוספות, כמו כן המזגנים שלא לדבר על התקשורת הביתית ר"ל, וה

בממלכה 'שלו' כביכול, מה ידליק בקרבו את הניצוץ החבוי של הקדושה?... על כן  –למצוא את עצמו כלוא בבית ימים רבים, ושם 

היום כולכם, היפגשו יחד עם הכלל מתוך הכנעה אחד  –מצווה עלינו התורה הק', אתם נצבים? רוצים להיות נצבים של הקדושה 

הטכנולגית מצד אחד נותנת לאדם כביכול קשר עם כל העולם ברמה שלא היתה בדורות של התקשורת כי הכח לשני. 

הקודמים, אך בד בבד לוקחת מהאדם לחלוטין את העוצמה הטמונה במפגש האמיתי התורני של האדם עם הכלל ברמה 

 שכינה שרויה ביניהם! –של 

ות מחובר לטהור עם כל ההכנעה שבדבר, קשה הרבה מבאר על כך היהודי הקדוש זי"ע, שלהי! 'טהור –כל המחובר לטהור '

 יותר מלהיות טהור בעצמו.

א"כ הדבר הראשון שאנו לומדים מהחיבור לכלל הוא שאדם מקבל את הכוחות להיות מחובר עם הפנימיות שלו עצמו, וזה 

 דווקא על ידי הישיבה עם הכלל.
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אומרת הגמ', כשעושין רצונו של מקום. נשאלת השאלה הלא בן הוא דבר "בנים אתם לה' אלוקיכם", בגמ' על הפסוק  מובא

הגוף זה מציאותי וכיצד שייך לומר על אדם שפעם הוא בן ופעם הוא עבד? מבאר השפ"א זי"ע, שהאדם מורכב מגוף ונשמה, 

ות שלו באה מהגוף וא"כ החיצוניות של האדם והבן הוא הפנימיות. כשאדם חי עם חיצוניות בלבד, הוא כביכול מאמין שכל החי

כשם שהגוף הוא כלה בסופו של דבר כך האדם נהיה עבד לגופו. משא"כ אם חי פנימיות ויודע שכל החיות שיש לגופו הוא חיות 

 –"עוז וחדוה במקומו" הנשמה, אזי הוא בקשר עם הקב"ה ואם הוא בקשר עם האבא הרי שהוא בן. וזהו ביאור הפסוק 

וא רק בתנאי שיחיה שהקב"ה הוא מקומו. אך כשאדם מתנתק ממקומו האמיתי הוא מאבד את כשאדם יש לו עוז וחדוה ה

 וזהו המבחן של האדם לדעת היכן הוא נמצא... .שלו את החיותאת ההתחדשות והשמחה הפנימית שלו 

: בתערוכת נוסף שאנו יכולים ללמוד מהחיבור לכלל, והוא בהחלט משלים את הדבר הראשון בהכנעה של האדם לכללדבר 

ציורים ניתן למצוא כל מיני ציורים, יש מהם ציורים ברורים, נופים מדהימים לצד דמויות מהעבר וההווה... עד שהאדם המתפעם 

יכול לחוש ממש את האוויר הזורם דרך הנוף שבתמונה, וכדו'. אמנם ישנם ציורים שנקראים ציורים מופשטים, או יותר גרוע מכך 

יגולים לאורך ולרוחב שנראה ממבט ראשון חסר ערך ותוכן לחלוטין. אמנם כששואל המבקר מה עושה צרור שרבוטים קוים וע

דבר זה על קיר התערוכה? עונים לו: ראה כאן למטה בצד את חתימת ידו של הצייר הדגול... או אז מקבלת כל התמונה 

ייר הדגול בקו פלוני ומה מבטא הצבע האלמוני... משמעות פנימית יותר, וכבר השיחה נעשית עיונית הרבה יותר, מה התכוון הצ

גם אנו נפגשים בחוץ עם אנשים שונים, חלקם ברורים, אנשי מעשה שנעים לשוחח עימם, ולהבדיל ישנם אנשים שלא נעים 

קים 'בצלם אללפגוש בהם, ויתירה מזו אנו לא מבינים מה הם עדיין עושים כאן בעולם... אך האמת היא שכל יהודי נאמר עליו 

ואם הוא  גם אותו אחד שאני לא מבין את המשמעות שלו בעולם, יש לדעת שהוא חתום בחותמת של הקב"ה! ברא אותו'

וממילא עדיין כאן הוי אומר שיש לו לתקן בעולם דבר שאני איני יכול לתקן! והעבודה של היא ללמוד ממנו הכנעה לכלל! 

מקבל כעת משמעות עצומה! אם רק נעיין אחד בשני למצוא את כוונת ה'צייר' האדיר, בקו זה או  'אין צייר כאלוקינו'המאמר 

בגוון האחר, נבין מדוע כל בריאה שכזו לא ניתן לאמוד את המחיר שלה. השפ"א השבוע מתבטא בעניין זה בעוצמה נוראה וז"ל: 

ן על ידי עבודת האדם. ובלא זה לא היה שייכות שיצטרכו תיקו'כי הקב"ה ברא מקומות מעוקמים גם בעולמות עליונים 

 חטא בעולם'.

מתבאר שכשם שיש מצוה להאמין בקב"ה, כך האדם מצווה להאמין בעצמו וכמו כן לתת אימון בזולת כי הכלל הוא אחדות  א"כ

תנה מראש יוצא רק מרשעותו אלא הופך לצדיק גמור כפי שההכל, וממילא עפי"ז נבין מדוע כשאדם שב בתשובה הוא לא 

מהיכנעותו לכלל, כח זה כי כשאדם מגיע למצב של תשובה אות הוא שהגיע לכך על ידי הכוחות שקיבל  במעשה הקידושין,

 בו בקשר בורא בל יינתק בבחינת בן.מחזיר אותו לחיות את הפנימיות ש

 ה'.ידי התשובה מתישבין אותן המקומות ליישר העקמימות וזה זכותו של בעל תשוב'וכמו כן על 

, מבאר השפ"א כשאדם שב בתשובה לפתע הוא מגלה את חלק הלב שבו, היא הפנימיות של האדם, ומה "והשבת אל לבבך"

שמתבקש מהאדם הוא לתת לב אל הפנימיות שבו, כי אם עושים את התשובה רק בהסתכלות חיצונית על כך כבר כותבת 

פסוק זה סותר ש וקשה, משום ."לבי אלך... לא יאבה ה' סלוח לושלום יהיה לי כי בשרירות והתברך בלבבו לאמר "התוה"ק: 

יסוד הוא שבימים עברו ההקב"ה? אך לא ירצה בה איך יתכן שהתשובה שאין למעלה הימנה, כי את כל מה שביארנו עד עתה, 

, א מצליח או נכשלהניסיונות היו שאנשים רצו לקיים מצוות אך לא היתה להם אפשרות טכנית או ממונית, בכזה מצב אם אדם ל

כפי שביארנו. אך היום הניסיון הוא קשה הרבה יותר, כי כל האמצעים ישנם לעשות  ודאי שתשובתו מתקבלת ,יש לו רצוןש מכיון

כלומר היכולת קיימת אך הרצון איננו. לא רוצים ולא שאין כל מה שצריך אך האדם הולך בשרירות לבו כפי שכותבת התורה הק', 

עיקר חסר מן  ,ב לא יאבה ה' סלוח לו, משום שהקב"ה רוצה מהאדם את הרצון והאיכפתיות, וכשזה חסריכולים, בכזה מצ

 הספר...

השנה הוא יום שכל אדם נותן את ההכנעה להנהגה שהקב"ה מוליך אותו דרך הכלל, וכמה שאדם מסכים לתת הכנעה  ראש

ה מצפה ממנו, כפי לכלל מכיון שיודע שזו הנהגת השי"ת, בכך הוא ממליך עליו את הקב"ה ומפרסם אותו בכל מקום שבו הקב"

 ילוי אור השכינה הק' בתוך האדם וממילא בכל פרט בבריאה. המלך!שביארנו, הכנעה לכלל, תשובה ע"י התבוננות פנימית, וג

* 
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