
 

 

'כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם לפני ה' תטהרו'.  ופירש הרה"ק 
רבי ישראל מרוזין, 'כי ביום הזה יכפר' אבל "עליכם לטהר אתכם".  עלינו 

תערותא דלתתא ועי"ז יתעוררו מוטל לעשות עבודה של טהרה בה
הענפים התחתונים יתעוררו השפעות מלמעלה.  כי בהתעוררות 

בינה נקראת  ,השורשים העליונים.  ביום כיפור מתגלה השורש בחי' כתר
.  וממנה מושפעים כל ההשפעות לעולם, ועלינו להכין כלים ראויים כתר

לזה.  ובאמת עבודת אלול ועשרת ימי תשובה הוא הכנת הכלים כדי 
הרוחני הוא הרצון לקבל.   לקבל אור. כי יש חק שאין כפיה ברוחני.  והכלי

להשפיע, זוכים אנו להשוואת  וע"י שאנו מתקנים את הרצון לקבל לרצון
 הצורה, ואפשר לקבל את האור.  

לקבל ספירת  רצון ההתחתון, שהוא  . ביום כיפור מלכות עולה לבינה
המלכות עולה לשורשה בינה לקבל את 
האורות.  ובעצם עניין התשובה הוא מלשון 

העליון, ולזה צריך כלים, כי בלי לשוב לשורש 
כלי אין אור.  יום כיפור הוא תשובה עליונה. 
זהו מצב שהכלי נבנה כבר ואז עולה לשורשו 
ומתמלא באור.  השורש זהו המוחין, ג' 
הספירות:  כתר חכמה בינה שמתגלים ע"י 
בינה.  והכלים הם המידות: חג"ת נהי"מ.  

מוחין.  והמידות, שהם הרצונות, עולים ונהיים 
'מידה'.  זה דבר מוגבל  .הם עולים לשורש

ומדוד, והעבודה שלנו להפוך את 'המידות', 
שהם 'קבלה מצומצמת', למוחין שיוכלו לקבל 
אין סוף.  ותחילת העבודה הזו, של תיקון 

ת והכלים, מתחיל בראש השנה, בתקיעת והמיד
שהשופר הוא כלי בלי תחתית, חלול   שופר.

ה רומז למצב שבו הכלי ופתוח מב' צדדיו, שז
יכול לקבל שפע אין סופי.  והסיום של הפיכת המידות למוחין גמר 
שלמות הכלי, נעשה ביום כיפור, בתפילת נעילה, שגם אז תוקעים 

 בשופר.  

.  ומקשרים את תקיעת השופר של ר"ה עם תקיעת השופר של יום כיפור
יבול אין לרמז שבראש השנה התחלנו עם בנין הכלים, להופכם לכלי ק

סופיים, כמו השופר.  ואז עדיין היה דינים קשים, כי כשהכלי מצומצם 
שורה דין.  וע"כ תקיעת שופר, שהיא ההתחלה של העבודה הזו, ממתיקה 
את הדין.  כי הכלי והמידה מתחיל להיות כמו השופר, חלול מב' צדדיו, 

, ע"י ומשמש להעביר שפע אין סופי.  וגמר עבודה זו מתרחש ביום כיפור
למוחין.   –העבודה של עשרת ימי תשובה, שמעלים את כל הכלים לבינה 

ואז כל המידות יכולות להשפיע שפע אין סופי.  ועל כן השופר של יום 
כיפור הוא שופר של יובל, שמבשר על שחרור עבדים.  כי השופר של 
ראש השנה עדיין לא מבשר זאת, כי אז רק מתחילים.  אבל השופר של 

פור, שכבר זכינו להעלות את כל המידות, אז יוצאים כל המידות יום כי
 לתי מתוקנות לחרות.  המידות הב –שמוציאים את העבדים  לחרות.  

-.  כי בשם הויה יש י"הוזהו החילוק בין תשובה תתאה לתשובה עילאה
שזה כבר עניין  ו"ה.  קודם מתקנים את ו"ה ואח"ז מחברי את ו"ה לי"ה,

זהו דרגת המידות.  ו' מרמז על המידות חג"ת  ה"של תשובה עילאה.  ו
נה"י, וה' מרמז על ספירת המלכות שכוללת אותם.  קודם יש את עבודת 

שבעל התניא כמו  המידות כשלעצמם, לנקות אותם ולטהר אותם. 
מסביר באיגרת התשובה שזהו עבודה של לעורר רחמים על נפשו 

ה בעצם 'בנין הכלי' 'בנין הרצון'.  ואחרי שאדם זוכה ולהתמרמר.  וז
, נוצר אצלו השתוקקות שלמה.  ואז לתשובה תתאה, שזהו בנין הרצון

נמשך לו אור החכמה, שזהו התענוג האמיתי, שאז מתחיל לראות כמה 
שאדם יהיה מתוקן במידותיו, מחובר לעצמו,  טוב ה'.  קודם כל צריך בנין,

 ך כמוך', שקודם תלמד לאהוב את עצמך, ללמוד מהלרע 'ואהבתכמ"ש 
ואז המידות שלך יוכלו להתעלות  ,להיות בן אדם מתוקן ,זה חיבור

ולהתמלא בתענוג אמיתי, שזה כבר דרגא של תשובה עילאה, שהמידות 
עולים לבינה.  חיבור של שם הוי"ה כאחד.  שאז המידות כבר נהפכות 

ם.  שזה מרמז שהשפע הוא להיות ממש כמו השופר החלול משני הצדדי
אין סופי.  ודרך האדם עובר שפע אין סוף, שזה בחינת מוחין.  כי פירוש 
'אין סוף' מסביר רבינו בתלמוד עשר הספירות חלק א', שהכוונה שהכלי 

, םכשהמידות עולים למוחין, זה נבחן שהכליולא עושה סוף על האור 
 שהם המידות, לא עושים סוף על האור.

.  , בבחי' לוחות שניותים שביום כיפור קיבלנו את התורהוזה שאנו רוא
התורה היא אותו תורה רק הכל קשור למקבלים.  זה שהלוחות 
הראשונות נשברו, זה כי המידות שלנו עדיין לא נעשו 'אין סופיות'.  היה 
להם סוף, הם היו במקומם ולא עלו למעלה.  וע"כ נכשלו בחטא העגל.  

ודש אלול, ובפרט השופר של ראש השנה אבל על ידי העבודה של ח
ועשרת ימי תשובה, נתגלה שהמידות שהם מקבלים האור הם כבר אין 
סופיות.  וע"כ קיבלנו לוחות שניות ביום כיפור.  ובזה אנו מביניםם 
שדרך ארץ קדמה לתורה.  וכן מה שהביא בספר שערי קדושה מהרח"ו 

ת המידות'.  ותירץ כי ויטאל זלה"ה, מדוע לא כתוב בתורה עניין 'עבוד
עבודת המידות קודמת לתורה.  התורה זה 
כבר עניין של גילוי אור של תענוג, בחינת 
תשובה עילאה, שהכלי כבר עלה למוחן 
ונהיה כלי 'אין סופי'.  ועבודת המידות הוא 
שעדיין הכלי לא נהיה אין סופי, אלא שרק 

שיוכל עסוקים בלנקותו ולבנותו כדי 
ולהשיג את המוחין שזה לעלות לעליון 

סוד התורה.   ובזה מובן מה שרואים 
בתפילת שמונה עשרה, שאנו מתפללים 
"השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו 
לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה 
לפניך".  ואח"ז אומרים ברכה נוספת 'סלח 
לנו אבינו'.  וקשה, הרי בברכת השיבנו 
כבר ביקשנו 'והחזירנו בתשובה שלמה 
לפניך'.  והתירוץ הוא כנ"ל, שיש שני 
סוגים של תשובה. יש את התשובה של 
'בנין הכלי' עבודת המידות שקדמו לתורה, שעל זה מבקשים 'סלח לנו 
אבינו'.  ויש את הדרגה הגבוהה של תשובה, שזה כבר בחינת תורה, 

המידות כבר מתעלים להיות כמו המוחין, -בחינת יום כיפור, שהכלים
 התענג על ה'.ויכולים ל

ובאמת כל סוד התשובה הוא להתענג על ה'.  כל עוד שאדם לא טועם 
ראשון של בחייו טעם גן עדן ומתיקות על כל צעד, הוא עדיין בשלב ה

שזה תשובה תתאה שלב של 'בנין הכלי'.  אבל תשובה אמיתית,   התשובה
שעליה נאמר שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לכסלו עוד, זה רק 
כשזוכה לתשובה עילאה, תשובה שמושפע עליו, בחינת 'להתענג על ה'', 
'ששב' לשורשו, שהוא נהיה בחי' אין סוף.  שום דבר לא מצמצם אותו 
אלא כל הצמצומים משמשים רק לגילוי אור, כמו הפתילה העבה 

כי הכל סובב סביב הרגשת התענוג, רק השאלה איך  שמחזיקה את האור.
מקבלים את התענוג.  התענוג של העברה הוא קבלת תענוג בכלי 
מצומצם מאד, שלא יכול לגלות תענוג אמיתי. שמחמת זה פירשו הטעם 

ן עדן.  ותירצו שאין בעולם כלי שיוכל למה לא כתוב בתורה את שכר ג
תשובה הוא גם כן עניין של תענוג, רק קבלת  להכיל תענוג כזה.  ועל כן

תענוג אין סופי, כי יש כלל שמשמיא לא יהבינן פלגא, מהשמים לא נותנם 
חצי אלא נמנים אין סוף.  וכבר אמר מרן בעל הסולם לתלמידיו שבדורות 

ל.  וע"כ צריך כלים גדולים.  וציוה אלו השי"ת רוצה לתת שפע גדו
שינתקו עצמם מכל מיני קבלה עצמית מצומצמת, כי כשאדם יוצא 
מ''המידות' המצומצמות שלו נשפך עליו אין סוף שפע.  וכל האנשים 
הגדולים שהשפיע עליהם שפע אין סופי זה, כי הם התנתקו מהאגו הצר, 

רש, שזה המוחין, שזה בחי' 'המידות במקומם', והעלו את המידות לשו
וע"כ יכולים לקבל אין סוף.  וזה ביאור דברי הרה"ק מרוזין על יום כיפור:  

השי"ת משפיע שפע עצום של תענוג, שרק ע"י  –'כי ביום הזה יכפר' 
הרגשת התענוג ישנה מחילת עוונות.  וזה בחי' תשובה עילאה, שהמידות 

ם צריכים עולים למוחין, אבל 'עליכם לטהר אתכם', קודם כל את
לתשובה תתאה, לגלות רצון אמיתי, כלי ראוי, שזה עניין העומקים 
שמתגלים בעשרת ימי תשובה, לגלות את העומק של הרצון בנין הכלי 

שהוא להתענג ת למחילת עוונות של יום הכיפורים, ועי"ז אפשר לזכו
םגמר חתימה טובה לכול    בתענוגים.

 יום כיפורל הנכה – וילך
 

 את המידות למוחיןלהעלות  –עבודת יום כיפור 
 

 נשמת התורה
דותמאמ בעל הסולם ר חסי נו הקדוש  תורת מרן רבי "ע בדרך   זי

יע"א  ז

ב'  שנה 

 יש לי מושג

 אהבת הבריות
כדי להתטהר מהצמצום הגדול של אהבה עצמית, 

אסור לו לאדם להצטער או להתפלל בשביל גופו 

הפרטי. כי אין לך מכשיר יותר גדול להרגשת 

אהבה מן המצטער בצרת חבירו או בצרתו עצמו, 

מו, כי ירבה ויחזק ועל כן אסור להצטער בצרתו עצ

 בזה מדת האהבה עצמית.
 

אכן אם יש לו צער עצמיות, ידמה ברוחו כי כל בני 

העולם המה בצער הזה, ואז יהיה הצער הזה הכנה 

 )כתבי הסולם(  על אהבה אמיתית.



 


