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יע"א  תורתתורתמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ יע"אמרן רבי ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ מרן רבי

 ה'תשע"ח יום כיפור –עבודת התשובה 
 

 ""שובה ישראל עד הוי' אלוקיך קחו עמכם דברים ושובו אל ה' וגו'
 

 התשובה גורמת שהשכינה 
 תהיה כלי לקבל השפע מהשי"ת

 

היינו ששם הוי' כולל ד'  תשוב ה. –"תשובה" בזוה"ק כתוב על המילה 
' האותיות הראשונות, האחרונה מג אותיות, והחטא מפריד את האות

"תשוב להשיב אותה ובכך לגרום שיהיה שם ה' שלם, וזהו  הוא תפקידנו
שהבעל תשובה משיב את הה' ליחדה עם  ה"

האותיות הקודמות יהו'. ופנימיות הדברים כי 
הה' היא כנגד ספירת המלכות, וספירת 

ות היא הכלי המקבל את השפע מכל המלכ
הספירות הקודמות אליה מכתר, חכמה ובינה, 
תפארת הכולל שש ספירות: חסד, גבורה, 
תפארת, נצח, הוד ויסוד. כל אלו רמוזים בשם 

 –חכמה, ה'  –כתר, י'  –הוי': קוצו של יוד 
מלכות. בשעה שח"ו  –בינה, ו' תפארת, ה' 

, ות ה'מפרידים את האכביכול  –האדם חוטא 
 .שהיא השכינה, מלקבל השפע

 

האור תמיד שווה והחילוק בין מצוה לעבירה 
 הוא באיזה אופן מקבלים את האור

 

בעצם חטא הוא קבלת התענוג בדרך איסור, 
תכלית כל הבריאה הוא להתענג, אך בשביל 

שהכלי יהי'  –לקבל את התענוג צריך הכנה 
ענינו שמקדים את קבלת  –מתוקן. החוטא 

התענוג לכלי כשעוד לא מוכן. דוג' שיתנו 
לתינוק רק לאכול בשר שמן שאינו מסוגל 
לעמוד בזה ורק ניזוק מזה כך החוטא, וענין 
 התשובה לשוב ולהכשיר את הכלי שיוכל לשוב

 לקבל חזרה כל האור באופן מתוקן.
 

ב' ענינים בתשובה: א' ניתוק מהרע, ב' קבלת 
 ך תיקוןהאור בדר

 

יוצא שיש פה ב' ענינים: ענין א': שצריך תחילה להתנתק לגמרי מכל 
המשכה של תענוג, היינו רק להכשיר הכלי בדביקות ורצון להשפיע. 

בדרך של היתר  שחוזר להמשיך האור -של התשובה  אחמ"כ שלב הב'
והמשכת  . וכל התיקונים האלו של הכשר הכליםבמקום בדרך של איסור

כן ו ,ע"י עם ישראל שמתנהגים כך , נעשיםוןהאורות שוב בדרך של תיק
השפע שמגיע אליה נמשך  וכל .נפעל בשכינה הקדושה שהיא שורשינו

הזמן של ימים נוראים באופן כללי הוא זמן תשובה.  בניה. –אלינו 
מבואר  עד חנוכה, ובכתבי האריז"ל שזמן התשובה הוא ובספרים כתוב

שהשכינה מקבלת  ,הק' בימים אלו התיקונים הגדולים שנעשים בשכינה
לכן . מקבלת השפע ממש שבשמחת תורהעד  ,קבלת השפע"כלים" ל

כי הגשם מסמל את השפע שנמשך לספירת המלכות.  ,מתפללים על גשם
פי'  ."בתולה"חודש אלול מזלו  ,ימי התשובה מתחילים בחודש אלול

כמו אישה שעדיין לא נשואה שלא יכולה בתולה זה רמז לזמן של קטנות 
שאדם לא  זה הדרגה הראשונה בעבודת התשובה, ללדת , כך חודש אלול

ה , הוא מתרחק מכל המשכההפך ,מעורר רצונות וכלים להמשיך שפע
ועובד עבודת דביקות להדבק במידותיו של הקב"ה "מה הוא  ,של אור

שאדם הלך  אחרי רחום" שהוא ההליכה ברצון להשפיע. רחום אף אתה
מתחיל העבודה מר"ה עד יוה"כ שהוא "בנין  ,בחלק הא' של התשובה

הכלים של השכינה", שבו האדם כביכול חוזר וקונה את הכלים 
עבודת דביקות  שממשיכים אור, כי עתה אחרי שעבד בכל חודש אלול

יכול כעת להתאחד שוב עם הכלי  ,שלא ימשיך אור בצורה אסורה
שובה כמו שאמרו חז"ל שתשובה מעולה וזו הדרגה השניה בת ,המשכה

ע"י שאדם נפגש שוב באותו מצב ובאותו מקום של החטא ואינו  - היא
בימים אלו ובפרט ביום  ראיה שבאמת חזר בתשובה.ה יהוזו .חוטא

ואין אנו  ,כיפור שזה זמן שאנו מקבלים את הכלי המשכה של האור
 "אותוזה שלימות התשובה של  ,משתמשים להמשיך אור בדרך איסור

שבזוהר הקדוש בפירוש הסולם מוסבר שכל ענין  ,אשה ואותו מקום"
הוא זהירות לא להמשיך אור התענוג על של יום כיפור חמישה עינויים 

היינו שקיבלנו חזרה את הכלים ואנו לא ו ,כלים של רצון לקבל עצמי
 וזה השלימות של התשובה. .דרך איסורמושכים אור ב

 

 ול"פירוש הפסוק "אז תשמח בתולה במח
 

ה במחול ובחורים וזקנים "אז תשמח בתולובזה יש לפרש את הפסוק 
מרמז על ספירת הבינה, שמשם מקור כל השפע ומקור בנין  -  אז ,יחדיו"

שאז נכנס  ,שזהו הדרגה של יום כיפור דרגת בינה ,הכלים של השכינה

 "אז"אומר הפסוק  דש הקדשים שהוא כנגד ספירת הבינה.הכהן גדול לקו
בתולה רמז לעבודת ימי חודש  – "תשמח בתולה"יפור, היינו ביום כ –

כי אנו  ,ואנו רק מתנזרים מהם ,אלול שעדיין אין לנו את כלי ההמשכה
אבל ביום כיפור זוכים לקבל חזרה  ,לקנות את הרצון להשפיעעומלים 

מתחברים ב'  – "תשמח בתולה"לכן  .את כלי ההמשכה מכח דביקותינו
נזרות עם חלק קבלת הכלים, חלק ההת :חלקי עבודת התשובה לאחד

במחילה כי שלימות המחילה היא דווקא כשיש לאדם כלי  – "במחול"
 להמשיך בדרך איסור רק בדרך היתר. המשכה ותאווה והוא מתגבר שלא

, כי "בחורים וזקנים יחדיו"וזהו סיום הפסוק 
אמרו חז"ל שלא דומה השב בחור לשב 
בתשובה כשהוא זקן ותש כוח, כי בחור יש 

 ,רצונות חזקים לחטוא ובכל זאת מתגבר לו
כי בגמ'  ,ומצד שי יש מעלה בתשובת הזקן

כתוב שצריך לעמוד בפני כל זקן אפי' עם 
 ,"כמה מאורעות שעברו עליו"הארץ מפני 

היינו שזקן ראה במשך כל חייו הארוכים את 
כי כמה צרות  ,השגחת ה' יותר מבחור

ומחלות ועגמ"נ עברו עליו במשך חייו 
"גם זו ועל כולם יכול לומר  ,הארוכים
 ובבחינה מסוימת יותר מבחור רואה ,לטובה"

זהו השלימות , שהטוב שבנפילות הזקן את
של התשובה שרואה שכל הנפילות היו 

"בקבלת כי כנ"ל שהתשובה תלויה  .לטובה
של  שזה עומק העומקים ,אבל בסוף ,הכלים"

שלולי הנפילות לא היא ההבנה  ,התשובה
היה יכול להשיג את הכלים, וזהו המשך 

 – "בחורים", "בחורים וזקנים יחדיו"הפסוק 
 – "וזקנים"השגת הכלים והרצונות החזקים, 

כול ות לא היה יהבנת ההשגחה שלולי הנפיל
 להשיג את הכלים.

 

ביום כיפור מתגלה סוד ההשגחה שהוא 
 עומק התשובה

 

מובן ומושג לבעל תשובה עומק  ,ביום הכיפורים השגת הכליםיחד עם 
יש כלל  כי .כול להשיג את הכליםשובה שלולי הנפילות שלו לא היה יהת

שככל שהכלי נמוך יותר נמשך אור  :אורות לכליםשיש ערך הפכי בין 
שהוא "קדש גבוה יותר. א"כ ביום כיפור כשנכנסים למקום הכי גבוה 

, שגורמים את ההשגה שהוא הכלים הנמוכים ,נעוץ בסופו הקדשים"
בהקדמה לספר הזוהר מאריך להסביר רבינו בעל  "סהוהה הזו. בעהגב

הסולם את סוד התשובה ומונה שם תשובה מיראה וד' מדריגות 
שחוט השני העובר בין כל סוגי התשובה הוא "הבנת  .בתשובה מאהבה

אי אפשר ו ,ה עושה ויעשה לכל המעשים"שמבין שה' "עש -השגחתו" 
"בעלילה באת וכל החטא של אדה"ר היה  להשיג שום כלי בלי נפילה.

, שכביכול היה מוכרח לחטוא כדי להתאחד עם הכלי המשכה עלי"
ויחד  ,וההשגה הזו זוהי נקודת התשובה שמשיג כלי המשכה .הנמוכים

שרק בהם  ,אלועם זה משיג שלולי הנפילה לא יכל לקבל את הכלים ה
 יתגלה לנברא תענוג האור האלוקי.

 

 שישיג ההשגחה השלימה גם על חבירו –"עד שירצה את חבירו" 
 

מכפר עד שירצה את אין יום הכיפורים "שומובן גם מה שאמרו חז"ל 
קדמה לתלמוד עשר הספירות והיינו כי בעל הסולם מסביר בה "חבירו

, הוא שזוכה שהוא שלימות התשובה ,"שהשלימות של "השגת ההשגחה
ושל  ,בין שלו ובין של חבירו ,ל הרעות כביכוללהצדיק את השי"ת על כ

כך מי  ,בדומה לאוהב שמגלה לאהובו עסקיו עם כל האנשים .כל העולם
השי"ת מגלה לו עסקיו עם כל הנבראים וכל  ,שזוכה לסוד ההשגחה

א"כ יום כיפור  .והוא משיג ומצדיק את ה' על הכל ,עולותיו עמהםפ
 ,שה' עשה עושה ויעשה לכל המעשים ,שהוא שלימות "השגת ההשגחה"

לכן  .תלוי בפרט בהשגה שכל מעשי ה' עם חבירו הוא בבחי' טוב ומטיב
שצריך להשיג  ,אפשר לפרש – "אין יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירו"

"ירצה  ,דיק על זה את ה' שהוא טוב ומטיבשכל מה שעבר על חבירו יצ
כמובן שאלו דרגות גבוהות מאד המאירות בפנימיות הימים  .את חבירו"

אבל כל ישראל  .בהם הזכאים שמצאו חן בעיני השי"ת שזוכים ,האלו
וכל אחד לפי ערכו משלים  ,נשמה אחת וכולנו מושפעים אחד מהשני

ים שלו ומצדיק את התשובה שלו בהשגת ההשגחה של ה' בחיים הפרטי
 .וגורם בזה שעשועים גדולים ,את ה' על כל מאורעותיו וחיי משפחתו

השי"ת ימחול לנו ויגלה מלכותו על כל העולם וזכות רבינו בעל הסולם 
שבת שלום  שנסתלק בעצם יום הכיפורים יגן עלינו ועל כל ישראל.

לכולם.

  

   d052769144@gmail.com  לע"נ איתי בן חיים הי"ד.  לע"נ ר' בנימין בן ר' שלמה נלב"ע י"ב מרחשון ה'תשע"ז תנצב"ה.

 

 - יש לי מושג
 איהו וחיוהי וגרמוהי חד בהון:

 

ותשכיל את הפירוש האמיתי של איהו וחיוהי 
וגרמוהי חד בהון הנאמר על עולם האצילות, שהם 
אותם ג' המסכים ממש הנמצאים בבי"ע הכוללים 

שבעולם הגשמיים והרוחניים, ועם זה  כל היסורים
המה שמה באצילות בבחינות אורות ממש, כי הם 
נעשים שמה בסוד גרמוהי. ועם זה תבין מה שכתוב 
בזוהר על אורייתא דאצילות, שאין שם בחינת 
פסול טמא וכו' ושם כל התורה כולה שמותיו של 
הקב"ה, ואפילו שמות של פרעה ולבן הארמי וכו' 

ש קדשים. שהרי אותם ג' המסכים וכו' הכל קוד
הכוללים כל מיני יסורין ודינין ופסול וטמא, הן 
נמצאים שם בסוד איהו וחיוהי וגרמוהי חד בהון. 

          "לא יגורך רע" הנאמר על עולם זה.  וזה סוד
 

 (תלמוד עשר הספירות חלק ט"ז)        

 



  בס"ד
 
 
 

יע"א,  ז ו  די בעל הסולם ותלמי ו מרן  נ רבי יד קדשו של  יע"א, עצם כתב  ז ו  די בעל הסולם ותלמי ו מרן  נ רבי יד קדשו של  עצם כתב 
  מעולםמעולםשלא ראו אור שלא ראו אור 

  
  
  
  

יע"א, ז ו  נ ומא דהילולא דרבי י יע"א,לכבוד  ז ו  נ ומא דהילולא דרבי י   לכבוד 
יד קדשו ב' קטעים מעצם כתב  ו מגישים לפניכם  יד קדשואנ ב' קטעים מעצם כתב  ו מגישים לפניכם  אנ

  
ה' אלוקיך שואל מעימך"" ה' אלוקיך שואל מעימךמה    ""מה 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ים יםטעם החי   טעם החי
  
  

  
  
  

ברכות ותודות למכון "אור הסולם" ולעומדים ברכות ותודות למכון "אור הסולם" ולעומדים 
 בראשה על אדיבותם בהגלות כתבי הקודשבראשה על אדיבותם בהגלות כתבי הקודש

יחיד ואתה יחיד ועולמי ומלואה יחידה ואותה בראתי בכל הנועם אני 
ובכל העונג כידי הטובה והרחבה ובכונה חסרתי בה מעט מזעיר בזו 
השיעור שאתה בן אדם יכול למלאותה ואומר לך התגבר וחכם לעבדה 

 ולשמרה להמציא לי נ"ר ממעשי ידי.

 תרעומת המות
 

כשאני לעצמי אין לי רצון כלל 
להביט מאחורי קיר המות 
ולדעתי כל אותם המתעקשים 
ועוסקים הרבה לדעת ממה 
שאחרי החיים אין זה מדאגת 
המות אלא משום שעוד לא 
טעמו מהחיים וע"כ נרצה להם 

פ לדעת מה שיהי' להם עכ"
 אחרי העדרם.

 

וטבע בטבע הבריאה כי כל המ
הוא בחי' של סיפור המחלט 
כמ"ש "זקן ושבע ימים" כי 
הטועם מהחיים שיעור 
המוטבע לו הוא שבע בסופו 
כמו אדם אחרי סעודתו 
המספת אין לו שום ענין 
ותאבון לאכול עוד והוא בעדו 
שיעור רצוי ושלם בלי שום 

 תרעומות.


