ּומי ׁשֶ רֹוצֶ ה לָׁשּוב
'מָ קֹום גָנּוז הּוא לְמַ עְ לָה ,וְ הּוא עֹמֶ ק הַ בְ ֵאר ...וְ אֹותֹו עֹמֶ ק הָ עֳמָ ִקים נ ְִק ָרא ְתׁשּובָ הִ .
אתיְך ה'
ּול ְִהטָ הֵ ר ,מֵ הָ עֹמֶ ק הַ זֶה הּוא צָ ִריְך ל ְִקר ֹא ל ַָקדֹוׁש בָ רּוְך הּוא .זֶהּו ׁשֶ כָתּוב ִממַ עֲמַ ִקים ְק ָר ִ
להבקיע את המרחק  -שופר בראש השנה וקטורת ביום הכיפורים
סוד השופר
הזקן מן המדבר זוהר תצוה ,ח"ג קפג ע"ב – קפד ע"ב
ַרבִּ י ִּש ְמעֹון וְ ַרבִּ י ֶאלְעָ זָר בְ נֹו הָ יּו הֹולְכִּ ים בַ דֶ ֶרְך ,וְ הָ יּו הֹולְכִּ ים עִּ מָ הֶ ם ַרבִּ י ַאבָ א וְ ַרבִּ י יֹוסי .עַ ד שֶ הָ יּו
הֹולְכִּ ים ,פָגְ שּו בְ ז ֵָקן ֶאחָ ד ,וְ הָ יָה אֹוחֵ ז בְ יָדֹו ִתינֹוק ֶאחָ ד .ה ִּרים עינָיו ַרבִּ י ִּש ְמעֹון וְ ָר ָאה אֹותֹוָ .אמַ ר לֹו
ל ְַרבִּ י ַאבָ א ,וַדַ אי ְדבָ ִּרים חֲ דָ ִּשים יש לָנּו אצֶ ל הַ זָקן.
כַאֲ שֶ ר ִּהגִּ יעּו אלָיוָ ,אמַ ר ַרבִּ י ִּש ְמעֹון ,בְ מַ שָ א הַ ָקשּור בְ גַבְ ְך ַא ָתה בָ א? ִּמי ַא ָתה? ָאמַ ר לֹו ,יְהּו ִּדי ָאנִּי.
יר ִּתי הָ ְי ָתה בְ אּלּו
ָאמַ רְ ,דבָ ִּרים חֲ דָ ִּשים וַדַ אי בְ יֹום זֶה ֶאצְ לְְךָ .אמַ ר לֹו ,לְהיכָן הּוא דַ ְרכְ ְך? ָאמַ ר לֹוִּ ,ד ָ
אתי ְליִּּׁשּוב לָשֶ בֶ ת בְ צל הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא בְ י ִָּמים אּלּו
תֹורה ,וְ עַ ָתה בָ ִּ
ִּיתי ִּמ ְש ַתדל בַ ָ
פֹורשי הַ ִּמ ְדבָ ר ,שֶ הָ י ִּ
ְ
שֶ ל הַ חֹדֶ ש הַ ְּׁשבִּ יעִּ י הַ זֶה.
אֹותְך אלינּוָ .אמַ ר לֹו ,חַ ְייְִּך שֶ נ ְִּשמַ ע דָ בָ ר
שָ מַ ח ַרבִּ י ִּש ְמעֹוןָ ,אמַ ר ,נשב ,בְ וַדַ אי הַ ָקדֹו ש בָ רּוְך הּוא שָ לַח ְ
יקים שֶ נְטַ עְ ֶתם שָ ם בַ ִּמ ְדבָ ר מחֹדֶ ש הַ ְּׁשבִּ יעִּ י הַ זֶהּ ,ומַ דּועַ נִּפְ ַר ְד ֶתם
ִּמפִּ יְך ,מאּלּו הַ ְדבָ ִּרים הַ חֲ דָ ִׁשים עַ ִת ִ
ּודבָ ֶריְך מַ גִּ יעִּ ים
עַ ָתה מהַ ִּמ ְדבָ ר לָבא ְליִּּׁש ּוב? ָאמַ ר לֹו אֹותֹו הַ זָקן ,בִּ ְשאלָה זֹו יָדַ עְ ִּתי שֶ חָ כְ מָ ה ֶאצְ לְְך ְ
ל ְִּר ִּקיעי הַ חָ כְ מָ ה...
ית אֲ ׁשֶ ר נְשָ אֲ ְך ה' אֱ ֹלהֶ יְך כַאֲ ׁשֶ ר יִשָ א ִאיׁש ֶאת
פ ַָתח הַ זָקן הַ הּוא וְ ָאמַ ר( ,דברים א) ּובַ ִּמ ְדבָ ר אֲ שֶ ר ָר ִּא ָ
ית? ֶאּלָא הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ִּהנ ְִּהיג
בְ נֹו וְ גֹו' .פָסּוק זֶה כְָך הָ יָה צָ ִּריְך לֹומַ רּ ,ובַ ִּמ ְדבָ ר אֲ שֶ ר נְשָ אֲ ְך .מַ הּו ָר ִּא ָ
ֶאת י ְִּש ָראל בַ ִּמ ְדבָ רִּ ,מ ְדבָ ר חָ זָק ,כְ מֹו שֶ כָתּוב (דברים ח) נָחָ ש שָ ָרף וְ עַ ְק ָרב וְ גֹו'...וְ עַ ל ֶזה כָתּוב אֲ שֶ ר
גֹורלֹו .. .וַאֲ נ ְַחנּו גַם
רֹואים ֶאת אֲ דֹון הַ ִּמ ְדבָ ר הֹולְך ָקשּור לִּפְ ניהֶ ם ,וְ ל ְָקחּו נַחֲ לָתֹו וְ ָ
ית ,בְ עיניהֶ ם הָ יּו ִּ
ָר ִּא ָ
תֹורה ,כְ די לְהַ כְ נִּיעַ ֶאת הַ צַ ד הָ ַאחר.
כְָך נִּפְ ַר ְדנּו מהַ יִּּׁשּוב ל ִַּמ ְדבָ ר הֶ חָ זָק לְעַ ין שָ ם בַ ָ
תֹורה ֶאּלָא שָ םׁ ,שֶ ֵאין אֹור ֶאלָא אֹותֹו הַ ּיֹוצֵ א ִמתֹוְך הַ חֹׁשֶ ְך...
וְ עֹוד ,שֶ ּל ֹא ִּמ ְתי ְַּׁשבִּ ים ִּדבְ רי ָ
יֹושבִּ ים שָ ם כָל יְמי הַ ּׁשָ נָה בִּ כְ די לְהַ כְ נִּיעַ בַ ִּמ ְדבָ ר לַצַ ד הָ ַאחר .עַ כְ שָ ו שֶ ִּהגִּ יעַ זְ מַ ן עֲבֹודַ ת
וַאֲ נ ְַחנּו עַ ד עַ כְ שָ ו ְ
הַ קֹדֶ ש שֶ ל צַ ד הַ ְקדֻּׁשָ ה ,חָ ז ְַרנּו ְליִּּׁשּוב ,שֶ ּׁשָ ם ִּהיא עֲבֹודָ תֹו .וְ עֹוד ,שֶ עַ ָתה בְ ר ֹאש הַ ּׁשָ נָה ִּהגִּ יעַ זְ מַ ן שֶ ל הַ נָחָ ש
ּומפְ ני כְָך יָצָ אנּו ִּמּׁשָ ם ּובָ אנּו ְליִּּׁשּוב.
הַ הּוא ל ְִּתבֹעַ ִּדין ִּמּלִּפְ ני הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ,וְ שָ ם הּוא שֹולטִּ ,
פ ַָתח הַ זָקן הַ הּוא וְ ָאמַ ר( ,תהלים פא) ִּת ְקעּו בַ חֹדֶ ש שֹופָר בַ כֶסֶ ה לְיֹום חַ גנּו .עַ כְ שָ ו הּוא הַ זְ מַ ן ל ְִּה ְתעֹורר
ּומכיוָן שֶ הּוא ִּמ ְתחַ זק ,עֹולֶה
הַ ִּדין הָ עֶ לְיֹון הֶ חָ זָק ,וְ כַאֲ שֶ ר הּוא ִּמ ְתעֹורר ,הַ צַ ד הָ ַאחר ִּמ ְתחַ זק כְ נֶגְ דֹוִּ .
ּומ ְתמַ ּלאת ִּמצַ ד הַ ִּדיןָ .אז כָל הָ עֹולָם הּוא בְ ִּדין ,עֶ לְיֹונִּים וְ ַת ְחתֹונִּים,
ירה אֹורִּ ,
ּומכַסֶ ה ַללְבָ נָה ,שֶ ּל ֹא ְמ ִּא ָ
ְ
וְ כָרֹוז קֹורא בְ כָל הָ ְר ִּקיעִּ ים :הַ ְת ִּקינּו כִּ סא שֶ ל ִּדין לַאֲ דֹון הַ כֹל ,שֶ הּוא רֹוצֶ ה לָדּון.
וְ סֹוד כָאן ,וְ ה ִּאיר לָנּו בַ ִּמ ְדבָ ר ,מַ דּועַ ִּמ ְתעֹורר ִּדין עֶ לְיֹון בְ יֹום זֶהֶ .אּלָא כָל סֹודֹות וְ כָל הַ ְקדֻּׁשֹות
הַ נִּכְ בָ דֹותֻ ,כּלָם ְתלּויִּים בַ ְּׁשבִּ יעִּ י .וְ הַ ְּׁשבִּ יעִּ י הַ הּוא הָ עֶ לְיֹון ,עֹולָם הָ עֶ לְיֹון ,שֶ נ ְִּק ָרא עֹולָם הַ בָ אִּ .ממֶ נּו
ְמ ִּא ִּירים כָל הַ נרֹות וְ כָל הַ ְקדֻּׁשֹות וְ כָל הַ בְ ָרכֹות  .וְ כַאֲ ׁשֶ ר מַ גִ יעַ הַ זְ מַ ן לְחַ דֵ ׁש הַ בְ ָרכֹות וְ הַ ְקדֻּׁשֹות לְהָ ִאיר,
צָ ִריְך לְהַ ְׁשגִ יחַ בְ כָל ִתקּון ׁשֶ ל הָ עֹולָמֹות ֻכלָם ,וְ כָל הַ ִתקּונִים הָ הֵ ם ל ְַקּיֵם ֻכלָם עֹולִים ִמתֹוְך
אֹותּה עצָ ה
הַ ַת ְחתֹונִים ...וְ הַ צַ ד הָ ַאחר הַ הּוא עֹומד כִ ְק ִלפָה חֲ ז ָָקהׁ ,שֶ ֵאינָּה יְכֹולָה ל ְִהּׁשָ בֵ ר חּוץ בְ ָ
שֶ הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא נ ַָתן ְלי ְִּש ָראל ,שֶ כָתּוב ִּת ְקעּו בַ חֹדֶ ש שֹופָר בַ כֶסֶ ה לְיֹום חַ גנּו .כְ די ל ְִּשבֹר הַ כִּ סּוי הַ הּוא
ירה.
שֶ ְמכַסֶ ה ֶאת הַ ּלְבָ נָה ,וְ ל ֹא ְמ ִּא ָ
ּובֹוקעַ ֶאת
ֵ
עֹור ִּרים י ְִּש ָראל לְמַ טָ ה בַ ּׁשֹופָר ,הַ קֹול הַ הּוא שֶ יֹוצא מהַ ּׁשֹופָר מַ כֶה בָ אֲ וִ יר,
וְ כַאֲ שֶ ר ִּמ ְת ְ
עֹוררּות הָ ַרחֲ ִּמים,
הָ ְר ִקיעִ ים ,עַ ד ׁשֶ עֹולֶה ְלגַבֵ י הַ סֶ לַע הַ הּוא הֶ חָ זָק ,שֶ ְמכַסֶ ה ַלּלְבָ נָה ,מַ ְשגִּ יחַ ּומֹוצא ִּה ְת ְ
ָאז הַ הּוא שֶ עֹולֶה וְ עֹומד לְמַ עְ לָהִּ ,מ ְתעַ ְרבבָ .אז הַ קֹול הַ הּוא עֹומד ּומַ עֲבִּ יר הַ ִּדין הַ הּוא ,וְ כֵיוָן ׁשֶ לְמַ טָ ה
עֹורר ׁשֹופָר ַאחֵ ר עֶ לְיֹון ּומֹוצִ יא קֹול ׁשֶ הּוא ַרחֲ ִמים,
עֹור ִרים הָ ַרחֲ ִמים ,כְָך גַם לְמַ עְ לָה ִמ ְת ֵ
ִמ ְת ְ
עֹורר כְָך גַם לְמַ עְ לָה .וְ ִּאם
עֹוררּות ׁשֶ ל לְמַ טָ ה ִמ ְת ֵ
ּומ ְתעַ ְרבְ בִ ים קֹול בְ קֹולַ ,רחֲ ִמים בְ ַרחֲ ִמיםּ ,ובַ ִה ְת ְ
ִ
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עֹוררּות שֶ ל לְמַ טָ ה ל ְִּה ְתעֹורר  -כְ מֹו כן? ב ֹא ְּוראה ,עֹולָם הַ ַת ְחתֹון
ת ֹאמַ ר ,איְך יָכֹול קֹול שֶ ל לְמַ טָ ה אֹו ִּה ְת ְ
עֹומד ל ְַקבל ָת ִּמיד ,וְ הּוא נ ְִּק ָרא ֶאבֶ ן טֹובָ ה ,וְ עֹולָם הָ עֶ לְיֹון ל ֹא נֹותן לֹוֶ ,אּלָא כְ מֹו שֶ הּוא עֹומדִ .אם הּוא
נֹותנִים לֹו ִדין
ַקּיָם בְ הֶ ָא ַרת ָפנִים ִמלְמַ טָ ה ,כְ מֹו כֵן ְמ ִא ִירים לֹו ִמלְמַ עְ לָה .וְ ִאם הּוא עֹומֵ ד בְ עַ צְ בּותְ ,
כְ נֶגְ דֹו.
כְ מֹו זֶה( ,תהלים ק) עִ בְ דּו ֶאת ה' בְ ִש ְמחָ הִ .ש ְמחָ ה ׁשֶ ל בֶ ן ָאדָ ם מֹוׁשֵ ְך לְעַ צְ מֹו ִש ְמחָ ה ַאחֶ ֶרת עֶ לְיֹונָה.
ימים י ְִּש ָראל
עֹור ֶרת ,כְָך מֹושְך ִּמלְמַ עְ לָהִּ .מּׁשּום כְָך מַ ְק ִּד ִּ
כְָך גַם זֶה הָ עֹולָם הַ ַת ְחתֹון  -כְ מֹו שֶ ִּהיא ִּמ ְת ֶ
עֹור ִּרים בַ ּׁשֹופָר קֹול שֶ הּוא (סוד של רחמים) כָלּול בְ אש ּומַ יִּם וְ רּוחַ  ,וְ ַנעֲשֶ ה ֶאחָ ד ,וְ עֹולֶה לְמַ עְ לָה,
ּומ ְ
ְ
ּומַ כֶה בָ ֶאבֶ ן הַ טֹובָ ה הַ זֹו ,וְ נִצְ בָ ע בִ גְ ָונִים ֵאלּו ׁשֶ ל הַ קֹול הַ זֶה ,וְ ָאז כְ מֹו שֶ ִּמ ְת ָר ֶאה ,כְָך מֹושְך ִּמלְמַ עְ לָה.
ּומלְמַ עְ לָה.
שֹורים עָ לֶיהָ  ,וְ נִּכְ ֶללֶת בְ ַרחֲ ִּמים ִּמּלְמַ טָ ה ִּ
וְ כיוָן שֶ נ ְִּת ֶקנֶת בְ קֹול זֶהַ ,רחֲ ִּמים יֹוצְ ִּאים ִּמלְמַ עְ לָה וְ ִּ
וְ ָאז ִּמ ְתעַ ְרבב הַ צַ ד הָ ַאחר( ,מסתכל ורואה בהארת הפנים) וְ נֶחֱ לָש כֹחֹו וְ ל ֹא יָכֹול ל ְַק ְטרג .וְ הָ ֶאבֶ ן הַ טֹובָ ה
הַ זֹו ַקּיֶמֶ ת בְ הֶ ָא ַרת הַ ָפנִים ִמכָל הַ צְ דָ ִדים  -בְ הֶ ָא ָרה ׁשֶ ל לְמַ טָ ה ּובְ הֶ ָא ָרה ׁשֶ ל לְמַ עְ לָה.

זוהר בראשית כ ע"א
ְשֹלמֹה הַ מֶ לְֶך ,כְ שֶ י ַָרד ְלעֹמֶ ק הָ אֱ גֹוז ,שֶ כָתּוב (שיר ו) ֶאל גִּ נַת אֱ גֹוז י ַָר ְד ִּתי ,ל ַָקח ְק ִלפַת אֱ גֹוז וְ ִּה ְס ַתכל בְ כָל
אֹותן ְקלִּפֹות ,וְ יָדַ ע  ...וְ הַ כֹל ִּהצְ טָ רְך הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא לִּבְ ר ֹא בָ עֹולָם ּולְהַ ְת ִּקין בָ הֶ ם ֶאת הָ עֹולָם ,וְ הַ כֹל
ָ
מֹחַ ִמבִ פְ נִים ,וְ כַמָ ה ְקלִפֹות חֹופֹות עַ ל הַ מֹחַ  .וְ כָל עֹולָם כְ מֹו זֶה ,מַ עְ לָה ּומַ טָ ה מר ֹאש סֹוד הַ נ ְֻקדָ ה
ּוק ִלפָה רּוחַ  .זֶה לִפְ נִים
הָ עֶ לְיֹונָה עַ ד סֹוף כָל הַ ְד ָרגֹותֻ .כ ָלם הֵ ם זֶה לְבּוׁש ָלזֶה ,וְ זֶה ָלזֶה .זֶה מֹחַ לְתֹוְך מֹחַ ְ
ִמזֶה ,וְ זֶה לִפְ נִים ִמזֶה ,עַ ד ׁשֶ נ ְִמצָ א ׁשֶ זֶה ְק ִלפָה ָלזֶה וְ זֶה ָלזֶה.
ִּימי שֶ אין לֹו ִּשעּור לָדַ עַ ת ִּהזְ דַ כְ כּות וְ דַ ִּקיקּות ּונ ְִּקיּות שֶ ּלֹו ,עַ ד שֶ ִּה ְתפ ְַּׁשטָ ה
נ ְֻקדָ ה ִּראשֹונָה הָ י ְָתה אֹור פְ נ ִּ
אֹותּה נ ְֻקדָ ה ,אֹור
ָ
אֹותּה נ ְֻקדָ ה ַנעֲשית היכָל ֶאחָ ד ל ְִּה ְתלַבש
ָ
אֹותּה ִּה ְתפ ְַּׁשטּות שֶ ל
ִּממֶ נּו ִּה ְתפ ְַּׁשטּות ,וְ ָ
ְאֹותּה נ ְֻקדָ ה נ ְִּס ֶת ֶרת ִּהיא אֹור שֶ אין לֹו ִּשעּור ,וְ עִּ ם
שֶ ּל ֹא יָדּועַ ְלגֹדֶ ל הַ זִּ כּוְך שֶ ּלֹו .הַ היכָל שֶ הּוא לְבּוש ל ָ
ירה ּוגְ נּוזָה .אֹותֹו הַ היכָל ִּה ְתפַּׁשט ִּה ְתפ ְַּׁשטּות
אֹותּה נ ְֻקדָ ה ִּראשֹונָה ְט ִּמ ָ
ּומ ֻזכְָך הּוא כְ מֹו ָ
כָל זֶה ל ֹא דַ ִּקיק ְ
ִּימי יֹותרִּ .מכָאן וָהָ ל ְָאה
ּומ ֻזכְָך פְ נ ִּ
אֹותּה ִּה ְתפ ְַּׁשט ּות ִּהיא לְבּוש לְאֹותֹו היכָל דַ ִּקיק ְ
אֹור הָ ִּראשֹון ,וְ ָ
ִּה ְתפַּׁשט זֶה בָ זֶה וְ ִּה ְתלַבש זֶה בָ זֶה ,עַ ד שֶ נ ְִּמצָ א זֶה לְבּוש ָלזֶה ,וְ זֶה ָלזֶה .זֶה מֹחַ וְ זֹו ְק ִּלפָה .וְ ַאף עַ ל גַב
שֶ זֶה לְבּושַ ,נעֲשָ ה הּוא מֹחַ לְדַ ְרגָה ַאחֶ ֶרת .וְ הַ כֹל כְ מֹו זֶה ַנעֲשֶ ה כְָך לְמַ טָ ה ,עַ ד כִ י בְ צֶ לֶם זֶה הָ ָאדָ ם הּוא
ּוק ִלפָה ,רּוחַ וְ גּוף ,וְ הַ כֹל הּוא ִתקּון ׁשֶ ל הָ עֹולָם.
בָ עֹולָם הַ זֶה ,מֹחַ ְ
שחורה אני ונאוה זהר בלק ח"ג ,קצא ע"א
חֹורה אֲ נִי וְ נָאוָה בְ נֹות יְרּוׁשָ לים כְ ָאהֳ לֵי ֵקדָ ר כִ ִיריעֹות
פ ַָתח אֹותֹו ִּתינֹוק וְ ָאמַ ר( ,שיר השירים א) ְׁש ָ
ְׁשֹלמֹהַ :אל ִת ְראּונִי ׁשֶ אֲ נִי ְׁשחַ ְרח ֶֹרת ְדבָ ִּרים הַ ּלָלּו הֲ רי פ ְרשּוהָ  .אֲ בָ ל בְ ׁשָ עָ ה ׁשֶ ִהיא בְ תֹוְך ַאהֲ בָ ה ַרבָ ה
לַאֲ הּובָ ּהִ ,מתֹוְך דֹחַ ק הָ ַאהֲ בָ ה ׁשֶ ל ֹא יְכֹולָה ל ְִסבֹל מַ ְק ִטינָה עַ צְ מָ ּה בְ קֹטֶ ן ַרב עַ ד ׁשֶ ל ֹא נ ְִר ֶאה (את) ִממֶ נָה,
חֹורה אֲ נִי,
נֹותיהָ וְ אֹומֶ ֶרת ְׁש ָ
ַרק ַק ְטנּות ׁשֶ ל נְקֻ דָ ה ַאחַ ת ( ,ומהי ' ,י') .וְ ָאז ִּמ ְתכַסָ ה ִּמכָל הַ חֲ יָלֹות ּומַ חֲ ֶ
ִּיסכֶם ַתחַ ת כְ ָנפַי.
חֹורה אֲ נִּי .וְ אין לִּי מָ קֹום לְהַ כְ נ ְ
אֹותיֹות .וְ זֶה ְש ָ
שֶ אין בָ אֹות הַ זֹו ֹלבֶ ן כְ מֹו בִּ ְש ָאר הָ ִּ
כְ ָאהֳ לי קדָ ר  -שָ נִּינּו ,זֹו י' ,שֶ אין בָ ּה ֹלבֶ ן בִּ פְ נִּים .כִּ ִּיריעֹות ְשֹלמֹה  -זֹו ו'.
ילֹותיהָ ?
עֹושים גְ בָ ִּרים חֲ ז ִָּקים ,ח ֶ
ּומּׁשּום זֶה ַאל ִת ְראֻ נִיַ ,אל ִת ְס ַתכְ לּו בִ י כְ לָלׁ ,שֶ אֲ נִי נְקֻ דָ ה ְקטַ נָה .מָ ה ִּ
ִ
ּוׁש ָאגֹות
ּומתֹוְך קֹולֹות ְ
ׁשֹואֲ גִ ים כַאֲ ָריֹות ַת ִקיפִ ים ,כְ מֹו שֶ נֶאֱ מַ ר (תהלים קד) הַ כְ פִּ ִּירים ּשאֲ גִּ ים לַטָ ֶרףִ .
בֹורים ַת ִקיפֵי כֹחַ ׁ ,שֹומֵ עַ הָ ָאהּוב לְמַ עְ לָה ,וְ יֹודֵ עַ ׁשֶ אֲ הּובָ תֹו בְ ַאהֲ בָ ה
חֲ זָקֹות ׁשֶ ּׁש ֹואֲ גִ ים כְ מֹו אֲ ָריֹות גִ ִ
מּותּה וְ יָפְ יָּה כְ לָל.
כְ מֹותֹו ִמתֹוְך ַאהֲ בָ תֹו ,עַ ד ׁשֶ ל ֹא נ ְִר ֵאית ִמ ְד ָ
בֹורי חַ יִל ׁשֶ לָּה ,יֹוצֵ א דֹודָ ּה אֲ הּובָ ּה ִמתֹוְך הֵ יכָלֹו בְ כַמָ ה מַ ָתנֹות,
אֹותם גִ ֵ
ּוׁש ָאגֹות ׁשֶ ל ָ
וְ ָאזִ ,מתֹוְך קֹולֹות ְ
חֹורה ְקטַ נָה לְל ֹא ְדמּות וְ יֹפִ י כְ לָלָ .ק ֵרב
אֹותּה ְׁש ָ
בְ כַמָ ה אֹוצָ רֹות ,בְ ריחֹות ּובְ שָ ִּמיםּ ,ובָ א ֵאלֶיהָ ּ ,ומֹוצֵ א ָ
עֹור ֶרת ל ְַאט ל ְַאט ִמתֹוְך ֵריחֹות ּובְ שָ ִמים ּובְ חֶ ְדוָה ׁשֶ אֲ הּובָ ּה
ַּׁש ָקּה עַ ד ׁשֶ ִמ ְת ֶ
ּומנ ְ
אֹותּה ְ
ָ
ֵאלֶיהָ ְ ,מחַ בֵ ק
מּותּה ,בְ יָפְ יָּה ,ה' כְ ִמקֹדֶ ם.
עִ מָ ּה ,וְ נִבְ נֵית וְ ַנעֲשֵ ית בְ ִתקּונֶיהָ  ,בִ ְד ָ
בּור ָתם ג ְָרמּו ֶאת זֶה ,וְ עַ ל ֶזה כָתּוב גִּ בֹרי
מּותּה וְ יָפְ יָּה ,שֶ ָת ְקפָם ּוגְ ָ
וְ זְ ִּה גִּ בֹרי כֹחַ  .עָ שּו לָּה וְ הֶ חֱ זִּ ירּוהָ ל ְִּד ָ
כֹחַ עֹשי ְדבָ רֹו .עֹשי ְדבָ רֹו בְ וַדַ אי ,שֶ ְמ ַת ְקנִּים ֶאת הַ ''דָ בָ ר'' הַ זֶה ּומַ חֲ זִּ ִּירים אֹותֹו ל ְִּדמּות ִּראשֹונָה( .ומכאן
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עֹומ ִּדים ל ְִּשמֹעַ
מּותּה ָיפָה כְ ִּמקֹדֶ ם ,אֲ זַי הם וְ כָל ְש ָאר הַ חֲ יָלֹות ְ
ולהלאה) כיוָן שֶ ִּה ְת ַת ְקנָה וְ נֶעֶ ְש ָתה בִּ ְד ָ
ילֹותיו ,וְ זֶהּו ֹעשי ְדבָ רֹו בְ וַדַ אי.
מַ ה ּׁשֶ ִּהיא אֹומֶ ֶרת ,וְ ִּהיא עֹומֶ דֶ ת כְ מֹו מֶ לְֶך בְ תֹוְך ח ָ

זוהר אמור ,ח"ג צה ע"ב – ק ע"ב
בַ חֹדֶ ש הַ ְּׁשבִּ יעִּ י בְ ֶאחָ ד ַלחֹדֶ שַ .רבִּ י יִּצְ חָ ק פ ַָתח( ,שם פא) ִת ְקעּו בַ חֹדֶ ׁש ׁשֹופָר בַ כֶסֶ ה לְיֹום חַ גֵנּוַ .א ְשריהֶ ם
אֹותם אלָיו ִּמכָל הָ אֻ מֹות עֹובְ די עֲבֹודָ ה ז ָָרה ורצה \וְ ִּה ְת ַרצָ ה בָ הֶ ם,
ָ
י ְִּש ָראל שֶ הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ק ַרב
אֹותם אלָיו .זֶהּו שֶ כָתּוב (יהושע כד) וַי ֹאמֶ ר יְהֹושֻ עַ ֶאל כָל הָ עָ ם כֹה ָאמַ ר ה' אֱ ֹלהי
ּוממָ קֹום ָרחֹוק ק ַרב ָ
ִּ
אֹותם ֵאלָיו,
י ְִּש ָראל בְ עבֶ ר הַ נָהָ ר י ְָשבּו אֲ בֹותיכֶם מעֹולָם .לְהַ ְראֹות שֶ הֲ רי ִממָ קֹום ָרחֹוק ַרצָ ה בָ הֶ ם וְ ֵק ַרב ָ
סּוקים הַ ּלָלּו יש ל ְִּה ְס ַתכל ,וְ כִּ י כָל ִּי ְש ָראל
וְ כָתּוב ,ו ֶָא ַקח ֶאת אֲ בִּ יכֶם ֶאת ַאבְ ָרהָ ם מעבֶ ר הַ נָהָ ר וְ גֹו' .בַ פְ ִּ
יֹודעִּ ים ֶאת זֶה ,וְ כָל שֶ כן יְהֹושֻ עַ ?
ל ֹא הָ יּו ְ
תֹורה ִּהיא שם ָקדֹוש,
תֹורה נ ְִס ֶת ֶרת וְ נִגְ לֵית ,כְ מֹו ׁשֶ הַ ּׁשֵ ם הַ ָקדֹוׁש נ ְִס ָתר וְ נִגְ לֶהִּ ,מּׁשּום שֶ כָל הַ ָ
ֶאלָא כָל הַ ָ
יֹודעִּ ים ,לָמָ ה כָתּוב כֹה ָאמַ ר ה'? ֶאּלָא וַדַ אי ס ֶתר
וְ עַ ל כן ִּהיא נ ְִּס ֶת ֶרת וְ נִּגְ ליתִּ .אם יְהֹושֻ עַ וְ י ְִּש ָראל הָ יּו ְ
אֹותם מֶ ְרכָבָ ה ְקדֹושָ ה
הַ דָ בָ ר  -הַ טֹוב הָ ַרב שֶ עָ שָ ה הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא עִּ ם י ְִּש ָראל ,שֶ ַרצָ ה בָ ָאבֹות ,וְ עָ שָ ה ָ
אֹותם ִמתֹוְך נָהָ ר עֶ לְיֹון נִכְ בָ ד ָקדֹוׁשְ ,מאֹור כָל הַ ְמאֹורֹות ,כְ די שֶ י ְִּתעַ טר בַ הֶ ם.
עֶ לְיֹונָה לִּכְ בֹודֹו  ,וְ הֹוצִ יא ָ
זֶהּו שֶ כָתּוב ,כֹה ָאמַ ר ה' בְ עֵ בֶ ר הַ נָהָ ר י ְָשבּו אֲ בֹותיכֶם מעֹו ָלם .הַ נָהָ ר  -אֹותֹו הַ נָהָ ר שֶ מֻ כָר וְ נֹודָ ע...
ּיֹודעִ ים לְסַ לֵק כִ סֵ א הַ ִדין ּול ְַת ֵקן כִ סֵ א ׁשֶ ל
ִש ָר ֵאל ׁשֶ ְ
ִת ְקעּו בַ חֹדֶ ׁש ׁשֹופָר בַ כֶסֶ ה לְיֹום חַ גֵנּוַ .א ְׁש ֵריהֶ ם י ְ
ַרחֲ ִמיםּ ,ובַ מֶ ה? בַ ּׁשֹופָר.
ַרבִּ י ַאבָ א הָ יָה יֹושב לִּפְ ני ַרבִּ י ִּש ְמעֹוןָ .אמַ ר לֹו ,הֲ רי פְ עָ ִּמים ַרבֹות ׁשָ ַאל ְִתי עַ ל הַ ּׁשֹופָר הַ זֶה מַ ה זֶה אֹומֵ ר,
וְ עַ ד כָאן ל ֹא ִּה ְתיַּׁשַ בְ ִּתי בֹוָ .אמַ ר לֹו ,הֲ רי וַדַ אי ֶז הּו ברּור הַ דָ בָ ר ,שֶ י ְִּש ָראל צְ ִּריכִּ ים בְ יֹום הַ ִּדין (הזה)
ׁשֹופָר וְ ל ֹא ֶק ֶרןִ ,מּׁשּום ׁשֶ ֶק ֶרן הֲ ֵרי נֹודָ ע בְ ֵאיזֶה מָ קֹום ִהיאּ ,ול ְִהדָ בֵ ק בְ ִדין ֵאינֶנּו רֹוצִ ים .אֲ בָ ל הֲ רי שָ נִּינּו,
בִ ְדבָ ִרים ּובְ מַ ע ֲִשים צְ ִריכִ ים לְהֵ ָראֹות ּולְהָ עִ יר ְדבָ ִרים נ ְִס ָת ִרים.
עֹורר הַ ִדין,
ב ֹא ְראה ,כְ ׁשֶ אֹותֹו ׁשֹופָר עֶ לְיֹוןׁ ,שֶ בֹו הָ אֹור ׁשֶ ל הַ כֹלִ ,מ ְס ַתלֵק וְ ל ֹא מֵ ִאיר לַבָ נִים ,אֲ זַי ִמ ְת ֵ
וְ הַ כִּ ְסאֹות ְמתֻ ָקנִּים לְבית הַ ִּדין ,וְ זֶה הַ ּׁשֹופָר ,נ ְִּק ָרא ֵאילֹו ׁשֶ ל יִצְ חָ קָ ,ת ְקפֹו ׁשֶ ל יִצְ חָ קִּ ,ת ְשבַ חַ ת הָ ָאבֹות,
ּומ ְת ַתקן לָדּון ֶאת הָ עֹולָם.
כְ שֶ ִּמ ְתעַ ּלֶה אֹותֹו שֹופָר גָדֹול שֶ אין מינִּיק ֶאת הַ בָ נִּים ,אֲ זַי ִּיצְ חָ ק ִּמ ְתחַ זקִּ ,
עֹורר הַ ּׁשֹופָר הַ זֶה ּוכְ ׁשֶ בְ נֵי ָאדָ ם ׁשָ בִ ים מֵ חֲ טָ ֵאיהֶ ם ,צְ ִריכִ ים לְהַ ְׁשפִ יעַ קֹול ׁשֹופָר ִממַ טָ ה ,וְ אֹותֹו
ּוכְ ׁשֶ ִמ ְת ֵ
ּומ ְס ַתלֵק הַ ִדיןּ .וצְ ִּריכִּ ים לְהַ ְראֹות
עֹורר ַרחֲ ִמים ִ
ּומ ֵ
עֹורר ׁשֹופָר ַאחֵ ר עֶ לְיֹוןְ ,
קֹול עֹולֶה לְמַ עְ לָה ,אֲ זַי ִמ ְת ֵ
אֹותם
ָ
אֹותם קֹולֹות ,לְהַ ְראֹות שֶ כָל
ָ
מַ עֲשֶ ה בַ ּׁשֹופָר ,לְעֹורר שֹופָר ַאחרּ ,ולְהֹוצִּ יא בַ ּׁשֹופָר הַ זֶה לְמַ טָ ה
עֹוררּו לָצאת.
קֹולֹות שֶ ּלְמַ עְ לָה ,שֶ ֻכּלָם כְ לּולִּים בְ אֹותֹו שֹופָר עֶ לְיֹון ,י ְִּת ְ
ִש ָר ֵאל כֹחַ (לרחמים מלמטה ,ומתעורר השופר הגדול) לְמַ עְ לָה ,וְ עַ ל
נֹותנִים י ְ
ּובַ קֹולֹות הַ לָלּו ׁשֶ לְמַ טָ ה ְ
כן צְ ִּריכִּ ים ְלזַמן שֹופָר בַ יֹום הַ זֶה וְ ַל ֲערְֹך קֹולֹותְ ,לכַּון בֹו כְ די לְעֹורר שֹופָר ַאחר ,שֶ בֹו כְ לּולִּים הַ קֹולֹות
לְמַ עְ לָה (ולסדר קולות בשופר).
ּומ ְתעַ טר לְמַ עְ לָה ,עֹולֶה ְר ִּקיעִּ ים ,וְ נִּבְ ָקע בין הָ ִּרים ָר ִּמיםּ ,ומַ גִּ יעַ ל ְַאבְ ָרהָ ם
ִס ְד ָרה ִראׁשֹונָה  -יֹוצא קֹול ִּ
ּומ ְתעַ טר ,וְ הּוא ִּמ ְתעֹורר ּומַ ְת ִּקין ֶאת הַ כִּ סאּ .ובְ ספֶר הָ ַאגָדָ ה שָ נִּינּו ,בְ שָ עָ ה שֶ אֹותֹו קֹול
שֹורה בְ ר ֹאשֹו ִּ
וְ ֶ
ּומ ְתעַ טֵ ר ַאבְ ָרהָ םּ ,ומַ ְת ִּקין ֶאת הַ כִּ סאּ ,ופֹוקד עָ לָיו (אבא ואמא) ַאבָ א.
עֹורר ִ
ִּראשֹון עֹולֶהִ ,מ ְת ֵ
בֵ ינ ְַתיִם עֹולֶה הַ ּׁשֵ נִי ,הַ ַת ִקיף (לחבר) ל ְִּשבֹר ֶאת הַ ִּדינִּים הַ ָק ִּשים .וְ זֶה הַ סֵ דֶ ר הַ ּׁשֵ נִי ,אֹותֹו הַ קֹול שֹובר
ִׁשבָ ִרים ,עַ ד שֶ עֹולֶה ל ְִמקֹומֹו ׁשֶ ל יִצְ חָ ק.
עֹור ִרים (שנקרים) ְל ָפנָיו נ ְ
בְ כֹחֹו .וְ ָאז עֹולֶה ,וְ כָל הַ ִדינִים ׁשֶ ִמ ְת ְ
רֹואה ֶאת ַאבְ ָרהָ םְ ,מ ַת ֵקן ֶאת הַ כִ סֵ א ַל ֲעמֹד ְל ָפנָיוָ .אז נִכְ נָעׁ ,שֹובֵ ר ֶאת הַ ת ֶֹקף
עֹורר יִצְ חָ ק וְ ֶ
כֵיוָן ׁשֶ ִמ ְת ֵ
ִׁשבֹר הַ כֹחַ וְ הַ ת ֶֹקף ׁשֶ ל הַ ִדין הַ ָקׁשֶ ה .זֶהּו שֶ כָתּוב
הַ ָקׁשֶ הּ .ובָ זֶה צָ ִּריְך ִּמי שֶ תֹוקעַ ְל ַכּוֵן הַ לֵב וְ הָ ָרצֹון ,כְ דֵ י ל ְ
יֹודעי ְתרּועָ ה וַדַ אי.
יֹודעֵ י ְתרּועָ הְ ,
(תהלים פט) ַא ְשרי הָ עָ ם ְ
עֹור ִרים ַרחֲ ִמיםּ ,ומַ גִּ יעַ אֹותֹו קֹול
ּומ ְת ְ
אֹותם ְר ִּקיעִּ יםִ ,
ָ
ִיׁשית  -יֹוצא קֹול וְ עֹולֶהּ ,ובֹוקעַ כָל
ִס ְד ָרה ְׁשל ִ
רֹואה ֶאת ַאבְ ָרהָ ם ִּמ ְת ַתקן בַ צַ ד הָ ַאחר .אֲ זַי אֹוחֲ זִ ים ְׁשנֵיהֶ ם בְ יִצְ חָ ק,
עֹורר וְ ֶ
לְר ֹאשֹו שֶ ל ַי ֲעקֹב ,וְ ַי ֲעקֹב ִמ ְת ֵ
ּושֹלש הַ ְסדָ רֹות הַ ּלָלּו הן ִּס ְד ָרה ַאחַ ת...
זֶה ִמצַ ד זֶה וְ זֶה ִמצַ ד זֶה ,וְ ל ֹא ְיכֹולִים הַ ת ֶֹקף ׁשֶ לֹו לָצֵ את הַ חּוצָ הְ ,
עַ ל כֵן צָ ִריְך ְל ַכּוֵן ֶאת הַ לֵב וְ הָ ָרצֹון בַ קֹולֹות הַ לָלּו ,וְ לַחֲ זֹר בִ ְתׁשּובָ ה לִפְ נֵי ִרבֹונָם .אֲ זַי כְ ׁשֶ ִּי ְש ָר ֵאל ְמ ַת ְקנִים
ּומסַ ְד ִרים קֹולֹות בִ ְרצֹון הַ לֵב כ ָָר אּוי בַ ּׁשֹופָר הַ זֶה ,חֹוזֵר אֹותֹו ׁשֹופָר עֶ לְיֹוןּ .וכְ ׁשֶ חֹוזֵרְ ,מעַ טֵ ר ֶאת ַי ֲעקֹב,
ְ
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וְ הַ כֹל נ ְִת ָקן .וְ כִ סֵ א ַאחֵ ר עֹולֶה ,וְ ָאז נ ְִמצֵ את ִש ְמחָ ה בַ כֹל ,וְ הַ ָקדֹוׁש בָ רּוְך הּוא ְמ ַרחֵ ם עַ ל הָ עֹולָםַ .א ְשרי
חֶ ל ְָקם שֶ ל י ְִּש ָראל שֶ יֹו ְדעִּ ים לְהַ נ ְִּהיג וְ ל ְִּמשְֹך ֶאת ִּרבֹונָם ִּמ ִּדין ל ְַרחֲ ִּמיםּ ,ול ְַתקן ֶאת כָל הָ עֹולָמֹות עַ ל
יְדיהֶ םָ .. .אמַ ר ַרבִּ י ַאבָ א ,וַדַ אי זֶהּו ברּור הַ דָ בָ ר .בָ רּוְך הָ ַרחֲ מָ ן שֶ ּׁשָ ַאל ְִּתי וְ ִּה ְרו ְַח ִּתי ֶאת הַ ְדבָ ִּרים הַ ּלָלּו.
עֹושים זִ כָרֹון לְמַ טָ ה,
ִש ָר ֵאל ִ
עֹושים זִ כָרֹוןְ ,ל ַכּוֵן ֶאת הַ לֵב וְ הָ ָרצֹון .י ְ
ָאמַ ר ַרבִּ י יְהּודָ ה ,כָתּוב זִ כְ רֹון ְתרּועָ הִּ ,
עֹורר דָ בָ ר בְ אֹותֹו ָגוֶן ׁשֶ לְמַ עְ לָה.
בַ מֶ ה? בְ מַ עֲשֶ ה ,כְ דֵ י ׁשֶ ּי ְִת ֵ
ירה? הַ כֹל
ָאמַ ר ַרבִּ י ֶאלְעָ זָר ,כָתּוב (תהלים פא) בַ כֶסֶ ה לְיֹום חַ גֵנּוׁ ,שֶ ִמ ְתכַסָ ה בֹו הַ לְבָ נָהּ .. .ובַ מֶ ה ְמ ִא ָ
יֹודעֵ י ְתרּועָ הָ .אז  -ה' בְ אֹור ָפנֶיְך יְהַ לֵכּון.
בִ ְתׁשּובָ הּ ,ובְ קֹול ׁשֹופָרׁ ,שֶ כָתּוב ַא ְׁש ֵרי הָ עָ ם ְ
ִש ָר ֵאל ׁשָ בִ ים בִ ְתׁשּובָ ה,
ירה עַ ד בֶ עָ שֹור ַלחֹדֶ ׁש ,כְ ׁשֶ כָל י ְ
ב ֹא ְראה ,בַ יֹום הַ זֶה ִּמ ְתכַסָ ה הַ ּלְבָ נָה ,וְ ל ֹא ְמ ִא ָ
ירה לָּה .וְ הַ ּיֹום הַ זֶה ֶאת אֹור הָ ֵאם נֹוטֵ ל ,וְ נ ְִּמצאת ִּש ְמחָ ה בַ כֹל .וְ עַ ל כן כָתּוב,
ּומ ִא ָ
וְ הָ ֵאם הָ עֶ לְיֹונָה ׁשָ בָ ה ְ
יֹום הַ כִּ פ ִֻּרים הּוא .יֹום כִּ פּור הָ יָה צָ ִּריְך ל ְִּהיֹות! מַ ה זֶה יֹום הַ כִ פ ִֻרים? ֶאלָא ִמּׁשּום ׁשֶ ְּׁשנֵי ְמאֹורֹות
ְמ ִא ִירים כְ ֶאחָ ד .הַ מָ אֹור הָ עֶ לְיֹון מֵ ִאיר לַמָ אֹור הַ ַת ְחתֹוןּ ,ובַ ּיֹום הַ זֶה מֵ ִאיר מֵ הָ אֹור הָ עֶ לְיֹון ,וְ ל ֹא מֵ אֹור
ּומּׁשּום כְָך כָתּוב בַ כֶסֶ ה לְיֹום חַ גנּו.
הַ ּׁשֶ מֶ ׁשִּ ,

זוהר אחרי מות  ,ח"ג סט ע"ב – ע ע"א
ָאמַ ר ַרבִּ י ֶאלְעָ זָר ,כָתּוב כִּ י בַ יֹום הַ זֶה ְי ַכפֵר עֲליכֶם וְ גֹו' .אֲ ַכפֵר עֲליכֶם הָ יָה צָ ִּריְך ל ְִּהיֹות! ֶאּלָא ְיכַפר
עֲליכֶם  -לְהַ כְ לִיל ֶאת הַ ּיֹובֵ ל ׁשֶ ּׁשֹופֵעַ מַ עְ יָנֹות לְהַ ְׁשקֹות בַ ּיֹום הַ זֶה ְלכָל עֵ בֶ ר ל ְַרּוֹות ֶאת הַ כֹל ּולְהַ ְׁשקֹות
ֲבּורכֶם ,לְטַ הֶ ְרכֶם בַ ּיֹום הַ זֶה ,שֶ כָתּוב לִּפְ ני ה' ִּת ְטהָ רּו ,וְ ל ֹא י ְִּשֹלט עֲליכֶם
ֶאת הַ כֹל .וְ זֶה ֲעלֵיכֶם ,כְ לֹומַ ר ע ְ
הַ ִּדין.
אֹותם שֶ ּל ֹא יִּמָ צא
ַרבִּ י יְהּודָ ה ָאמַ רַ ,א ְשריהֶ ם י ְִּש ָראל שֶ הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ִּה ְת ַרצָ ה בָ הֶ ם וְ רֹוצֶ ה לְטַ הר ָ
בָ הֶ ם ח ְטא ,כְ די שֶ י ְִּהיּו בְ ני היכָלֹו וְ יָדּורּו בְ היכָלֹו .וְ לֶעָ ִּתיד לָבא כָתּוב( ,יחזקאל לו) וְ ז ַָר ְק ִתי ֲעלֵיכֶם מַ יִם
הֹורים וְ גֹו'.
ְט ִ
אתיְך ה' .שָ נִּינּו ,בְ שָ עָ ה שֶ בָ ָרא הַ ָקדֹוש בָ רּוְך
ַרבִּ י יְהּודָ ה פ ַָתח( ,תהלים קל) ִׁשיר הַ מַ עֲלֹות ִממַ עֲמַ ִקים ְק ָר ִ
תֹורהָ .א ְמ ָרה ְל ָפנָיוִּ :ת ְרצֶ ה לִּבְ ר ֹא הָ ָאדָ ם הַ זֶה?! עָ ִּתיד הּוא
הּוא ֶאת הָ עֹולָםָ ,רצָ ה לִּבְ ר ֹא ָאדָ ם .נ ְִּמלְַך בַ ָ
לַחֲ ט ֹא ְל ָפנֶיְך וְ עָ ִּתיד הּוא לְהַ ְרגִּ יז ְל ָפנֶיְךִּ .אם ַתעֲשֶ ה לֹו כְ מַ עֲשָ יו ,הֲ רי הָ עֹולָם ל ֹא יּוכַל ַל ֲעמֹד ְל ָפנֶיְך ,כָל
אתי (שמות לד) אל ַרחּום וְ חַ נּון ֶא ֶרְך ַא ַפיִּם?
שֶ כן אֹותֹו הָ ִּאישָ .אמַ ר לָּה :וְ כִּ י ל ְִּחנָם נ ְִּקר ִּ
וְ טֶ ֶרם ׁשֶ בָ ָרא הַ ָקדֹוׁש בָ רּוְך הּוא ֶאת הָ עֹולָם ,בָ ָרא ְתׁשּובָ הָ .אמַ ר לָּה ל ְַתשּובָ ה :אֲ נִּי רֹוצֶ ה לִּבְ ר ֹא ָאדָ ם
בָ עֹולָם ,עַ ל ְמנָת שֶ כְ שֶ יָשּובּו לְָך מחֲ טָ איהֶ ם ,ש ֶׁ ִת ְהיִי ע ֲִתידָ ה ַל ֲעזֹב ֶאת חֲ טָ ֵאיהֶ ם ּו ְל ַכפֵר ֲעלֵיהֶ םּ .ובְכָל
שָ עָ ה וְ שָ עָ ה הַ ְתשּובָ ה זְ ִּמינָה לָאֲ נ ִָּשיםּ ,וכְ שֶ אֲ נ ִָּש ים שָ בִּ ים מחֲ טָ איהֶ ם ,הַ ְתשּובָ ה הַ זֹו שָ בָ ה ל ַָקדֹוש בָ רּוְך
הּוא ,וְ הּוא ְמכַפר עַ ל הַ כֹל ,וְ הַ ִּדינִּים נִּכְ נָעִּ ים ,וְ ֻכּלָם ִּמ ְתבַ ְש ִּמים ,וְ ָאדָ ם נ ְִּטהָ ר מחֶ ְטאֹו .מָ ַתי נ ְִּטהָ ר ָאדָ ם
ּומ ְת ַפלֵל ְתפִ לָה
מחֶ ְטאֹו? בְ שָ עָ ה שֶ נִּכְ נָס ל ְַתשּובָ ה הַ זֹו כ ָָראּויַ .רבִּ י יִּצְ חָ ק ָאמַ רׁ ,שֶ ּׁשָ ב לִפְ נֵי הַ מֶ לְֶך הָ עֶ לְיֹון ִ
אתיְך ה'.
מֵ עֹמֶ ק הַ לֵב .זֶהּו ׁשֶ כָתּוב ִממַ עֲמַ ִקים ְק ָר ִ
ּומזֶה יֹוצְ ִאים
אתיְך ה' ,מָ קֹום גָנּוז הּוא לְמַ עְ לָה ,וְ הּוא עֹמֶ ק הַ בְ ֵארִ ,
ַרבִּ י ַאבָ א ָאמַ ר ִ ,ממַ עֲמַ ִקים ְק ָר ִ
ּומי ׁשֶ רֹוצֶ ה לָׁשּוב ּול ְִהטָ הֵ ר מֵ חֲ טָ ָאיו,
נְחָ לִים ּומַ עְ יָנֹות ְלכָל עֵ בֶ ר ,וְ אֹותֹו עֹמֶ ק הָ עֳמָ ִקים נ ְִק ָרא ְתׁשּובָ הִ .
אתיְך ה'.
מֵ הָ עֹמֶ ק הַ זֶה הּוא צָ ִריְך ל ְִקר ֹא ל ַָקדֹוׁש בָ רּוְך הּוא .זֶהּו ׁשֶ כָתּוב ִממַ עֲמַ ִקים ְק ָר ִ
ּומבַ קש
לָמַ ְדנּו ,בְ שָ עָ ה שֶ הָ יָה ָאדָ ם חֹוטא לִּפְ ני ִּרבֹונֹו ּומַ ְק ִּריב ָק ְרבָ נֹו עַ ל הַ ִּמזְ בחַ  ,וְ הַ כֹהן ְמכַפר עָ ָליו ְ
יקה בְ ָרכֹות בְ מַ עְ יָנֹות ׁשֶ ּׁשֹופְ עִ ים
עֹור ִּרים ַרחֲ ִּמים ,וְ הַ ִּדינִּים ִּמ ְתבַ ְש ִּמים ,וְ הַ ְתׁשּובָ ה ְמ ִר ָ
בַ ָקשָ תֹו עָ לָיוִּ ,מ ְת ְ
וְ יֹוצְ ִאים ,וְ כָל הַ ְמאֹורֹות ִמ ְתבָ ְרכִ ים כְ ֶאחָ ד ,וְ הָ ָאדָ ם נ ְִטהָ ר מֵ חֶ ְטאֹו.
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סוד הקטורת
זוהר ויקהל ,ח"ב ריח ע"ב – ריט ע"ב
כְ מֹו כן הַ ְקט ֶֹרת ,כָל ִּמי שֶ ה ִּריחַ בְ אֹותֹו עָ שָ ן ,כְ שֶ עָ לָה אֹותֹו עַ מּוד מאֹותֹו מַ ֲעלֶה עָ שָ ן ,הָ יָה ְמבָ ֵרר ֶאת לִבֹו
בְ בֵ רּור באורה בשמחה ַל ֲעבֹד ֶאת ִרבֹונֹו ּומַ עֲבִ יר ִממֶ נּו זֻהֲ מַ ת הַ ּיֵצֶ ר הָ ָרע ,וְ ל ֹא הָ יָה לֹו ֶאלָא לֵב ֶאחָ ד כְ ֶנגֶד
ָאבִ יו ׁשֶ בַ ּׁשָ מַ יִםִ ,מּׁשּום ׁשֶ ְקט ֶֹרת ִהיא ׁשֶ בֶ ר ַלּיֵצֶ ר הָ ָרע וַדַ אי בְ כָל הַ צְ דָ ִּדים .כְ מֹו שֶ צִּ יץ הָ יָה עֹומד עַ ל נס
 ַאף ְקט ֶֹרת .שֶ אין לְְך דָ בָ ר בָ עֹולָם ל ְִּשבֹר ֶאת הַ צַ ד הָ ַאחר ,פְ ָרט ל ְַקט ֶֹרת....יֹודים כַמָ ה הּוא עֶ לְיֹון מַ עֲשה הַ ְקט ֶֹרת לִּפְ ני הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ,הָ יּו
ָאמַ ר ַרבִּ י ִּש ְמעֹוןִּ ,אם בְ ני ָאדָ ם הָ יּו ִּ
ּומי שֶ ִּמ ְש ַתדל
נֹוטלִים כָל ִדבּור וְ ִדבּור ִממֶ נּו וְ הָ יּו מַ ֲעלִים אֹותֹו עֲטָ ָרה עַ ל ָראׁשֵ יהֶ ם כְ מֹו כ ֶֶתר ׁשֶ ל זָהָ בִּ .
ְ
בֹו ,צָ ִּריְך ל ְִּה ְס ַתכל בְ מַ עֲשה הַ ְקט ֶֹרת ,וְ ִּאם ְיכַּון בֹו בְ כָל יֹום ,יש לֹו חלֶק בָ עֹולָם הַ זֶה ּובָ עֹולָם הַ בָ א,
יהנֹם
ּומ ִּדין הַ ג ִּ
ּומצְ דָ ִּדים ָרעִּ יםִּ ,
וְ י ְִּס ַתּלק הַ מָ וֶת ִּממֶ נּו ּומהָ עֹולָם ,וְ ִּינָצל ִּמכָל הַ ִּדינִּים שֶ ל הָ עֹולָם הַ זֶהִּ ,
ּומ ִּדין הַ מַ לְכּות הָ ַאחֶ ֶרת.
ִּ
אֹותּיֹות ׁשֶ ל הַ ּׁשֵ ם הַ ָקדֹוׁש פְ רּושֹות
רֹואה הָ ִ
אֹותּה ְקט ֶֹרת ,כְ ׁשֶ הָ יָה עֹולֶה עָ ׁשָ ן בָ עַ מ ּוד ,הַ כֹהֵ ן הָ יָה ֶ
בְ ָ
(פורחות) בָ אֲ וִ יר וְ עֹולֹות לְמַ עְ לָה בְ אֹותֹו עַ מּודַ .אחַ ר כְָך כַמָ ה מֶ ְרכָבֹות ְקדֹוׁשֹות סֹובְ בֹות אֹותֹו ִמכָל
ּומשַ מֵ חַ ֶאת ִמי ׁשֶ ְמשַ מֵ חַ  ,וְ קֹוׁשֵ ר ְקׁשָ ִרים לְמַ עְ לָה ּולְמַ טָ ה כְ דֵ י
הַ צְ דָ ִדים עַ ד ׁשֶ עֹולֶה בְ אֹור וְ ִש ְמחָ הְ ,
ְליַחֵ ד הַ כֹל  ,וַהֲ רי ב ַא ְרנּו .וְ זֶה ְמכַפר עַ ל יצֶ ר הָ ָרע וְ עַ ל עֲבֹודָ ה ז ָָרה ,שֶ הּוא הצַ ד הָ ַאחר ,וַהֲ רי ב ַא ְרנּו...
פ ַָתח וְ ָאמַ ר( ,שמות ל) ַויַעַ ש ִּמזְ בחַ ִּמ ְקטַ ר ְקט ֶֹרת וְ גֹו' .בְ פָסּוק זֶה יש ל ְִּה ְתבֹונןִּ ,מּׁשּום שֶ הָ יּו ְשני ִּמזְ בְ חֹות
ִּימי ,לָמָ ה
ּומזְ בַ ח ְקט ֶֹרת הַ סַ ִּמים ,זֶה בַ חּוץ וְ זֶה בִּ פְ נִּיםִּ ,מזְ בַ ח הַ ְקט ֶֹרת הַ זֶה שֶ הּוא פְ נ ִּ
 ִּמזְ בַ ח הָ עֹולֹות ִּּומזְ בֵ חַ עַ ל כֵן נ ְִק ָרא?
נ ְִק ָרא ִמזְ בֵ חַ  ,וַהֲ ֵרי ֵאין זֹובְ ִחים בֹו זְ בָ ִחיםִ ,
ִׁשֹלט וְ ל ֹא
ּומּׁשּום ׁשֶ אֹותֹו הַ צַ ד הָ ָרע כָפּות ,ל ֹא יָכֹול ל ְ
ֶאּלָא ִמּׁשּום ׁשֶ ְמבַ טֵ ל וְ כֹופֵת כַמָ ה צְ דָ ִדים ָרעִ יםִ ,
רֹואה (עמוד העשן) עֲׁשַ ן הַ ְקט ֶֹרת ׁשֶ עֹולֶה
ל ְִהיֹות ָקטֵ גֹור ,וְ עַ ל כֵן נ ְִק ָרא ִמזְ בֵ חַ  .כְ ׁשֶ אֹותֹו הַ צַ ד הָ ָרע הָ יָה ֶ
אֹותּה ִּש ְמחָ ה שֶ ּלְמַ עְ לָה,
ּומּׁשּום זֶה נ ְִּטהָ ר וְ ל ֹא ִּמ ְתעָ רב בְ ָ
ּובֹורחַ  ,וְ ל ֹא יָכֹול ל ְִק ַרב כְ לָל ל ִַמ ְׁשכָן ִּ .
ֵ
 נִכְ נָעּומּׁשּום שֶ כָל כְָך חֲ בִּ יבָ ה ,ל ֹא עֹומד אֹותֹו ִּמזְ בחַ ֶאּלָא (פנימי) לִּפְ נִּים ,שֶ זֶהּו
פְ ָרט ל ַָקדֹוש-בָ רּוְך -הּוא לְבַ דֹוִּ ,
הַ ִּמזְ בחַ שֶ נ ְִּמצָ אֹות בֹו בְ ָרכֹות ,וְ עַ ל כן נ ְִּס ָתר ִּמן הָ עַ יִּן.
ירה זֻהֲ מָ ה ,וְ ד' ִמ ְתחַ בֶ ֶרת בְ ה' (ד' נעשית ה') ,ה' ִמ ְתחַ בֶ ֶרת
ירה אֹור ּומַ עֲבִ ָ
הַ ְקט ֶֹרת קֹוׁשֶ ֶרת ְקׁשָ ִריםְ ,מ ִא ָ
ירה בְ י' ,וְ הַ כֹל מַ ֲעלֶה ָרצֹון ל ֵָאין סֹוף .וְ נ ְִּהיָה הַ כֹל ֶקשֶ ר ֶאחָ ד ,וְ ַנעֲשֶ ה
ּומ ְתעַ טֶ ֶרת בְ ה' ,ה' ְמ ִא ָ
בְ ו' ,ו' עֹולָה ִ
ֶקשֶ ר ֶאחָ ד בְ סֹוד ֶאחָ ד ,שֶ הּוא ֶקשֶ ר עֶ לְיֹון שֶ ל הַ כֹל.
ִּמכָאן וָהָ ל ְָאהֵ ,כ יוָן ׁשֶ הַ כֹל נ ְִקׁשָ ר בַ ֶקׁשֶ ר הַ זֶהָ ,אז הַ כֹל ִמ ְתעַ טֵ ר בְ סֹוד הָ ֵאין סֹוף ,וְ סֹוד הַ ּׁשֵ ם הַ ָקדֹוׁש
ּומזֹונֹות ּובְ ָרכֹות נ ְִמצָ אֹות
ּומ ִא ִירים הַ ְמאֹורֹותְ ,
ּומ ְתעַ טֵ ר בְ כָל הַ צְ דָ ִדים ,וְ כָל הָ עֹולָמֹות בְ ִש ְמחָ הְ ,
נָאֹורִ ,
בְ כָל הָ עֹולָמֹות ,וְ הַ כֹל בְ סֹוד הַ ְקט ֶֹרת  .וְ ִּאם הַ זֻהֲ מָ ה אינָּה עֹובֶ ֶרת ,הַ כֹל ל ֹא ַנעֲשֶ ה ,שֶ הַ כֹל ָתלּוי בָ זֶה...
תנחומא (תצוה ל טו) :בשעה שהיה כהן גדול נוטל את הקטורת  ...ונכנס לפני ולפנים ....כתיב 'וכסה
ענן הקטרת' (שם שם יג) .מהו וכסה? לשון מחילה ..וכשהיה ענן הקטרת מתמר ועולה ופונה למעלה
ונעשה כאשכול ,היה יודע שנתכפרו עונות ישראל ,שנאמר :אשכול הכפר דודי לי (שה"ש א יד)...
ואם לא כסה ענן הקטרת ,היה יודע שהוא מת...
אמר הקדוש ברוך הוא ,מכל הקורבנות שאתם מקריבין ,אין חביב עלי כקטרת .תדע ,שכל
הקורבנות כולן לצרכיהן של ישראל .כיצד?
החטאת הייתה באה על החטא .והאשם כן .העולה באה על הרהור הלב.השלמים אינן באין אלא
לכפרה ,שהן באין על מצות עשה.אבל הקטרת ,אינה באה לא על החטא ולא על עוון ולא על האשם,
אלא על השמחה .הוי ,שמן וקטרת ישמח לב(.משלי כז ט).
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זוהר אחרי מות ,ס ע"א (תרגום)
בְ שָ עָ ה שֶ הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא נ ַָתן ְקט ֶֹרת בְ שָ ִּמים ל ְַאהֲ רֹןָ ,רצָ ה שֶ ּל ֹא י ְִּש ַתמש בֹו בְ חַ יָיו ָאדָ ם ַאחר .מָ ה
הַ טַ עַ ם? ִּמּׁשּום שֶ ַאהֲ רֹן מַ ְרבֶ ה ׁשָ לֹום בָ עֹולָםָ .אמַ ר לֹו הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּואַ :א ָתה רֹוצֶ ה לְהַ ְרבֹות ׁשָ לֹום
סּורה בְ י ְָדְך ִמכָאן וָהָ ל ְָאהּ ,ובְ חַ יֶיְך
בָ עֹולָם  -עַ ל י ְָדְך י ְִרבֶ ה ׁשָ לֹום לְמַ עְ לָה ,הֲ ֵרי ְקט ֶֹרת הַ בְ שָ ִמים ִת ְהיֶה ְמ ָ
ל ֹא י ְִּש ַתמש בָ ּה ָאדָ ם ַאחר .נָדָ ב וַאֲ בִּ יהּוא ִּה ְק ִּדימּו בְ חַ יי אֲ בִּ יהֶ ם לְהַ ְק ִּריב מַ ה ּׁשֶ ּל ֹא נ ְִּמסַ ר לָהֶ ם ,וְ דָ בָ ר
זֶה ג ַָרם לָהֶ ם שֶ טָ עּו בֹו.
זוהר אחרי מות ,ח"ג נח ע"ב – נט ע"א (תרגום)
כָל הַ ָק ְרבָ נֹות וְ כָל הָ עֹולֹות נַחַ ת הם ל ַָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ,אֲ בָ ל ל ֹא הָ י ְָתה נַחַ ת כְ מֹו הַ ְקט ֶֹרת הַ זֹוׁ ,שֶ הַ ְקט ֶֹרת
ּומּׁשּום כְָך
אֹותּה לִפְ ַני וְ לִפְ נִים בְ לַחַ ׁש ,וַהֲ רי זֶה נ ְִּתבָ ארִּ .
ִיסים ָ
ּומּׁשּום כְָך הָ יּו מַ כְ נ ִ
ִהיא ְמ ֻעלָה מֵ הַ כֹלִ ,
ל ֹא נֶעֶ נְׁשּו כָל בְ נֵי הָ ָאדָ ם בִּ ְש ָאר הַ ָק ְרבָ נֹות וְ הָ עֹולֹות כְ מֹו בַ ְקט ֶֹרת ,שֶ כָל הָ עֲבֹודָ ה שֶ ל הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא
ּוקט ֶֹרת יְשַ מַ ח
יֹותר מֵ הַ כֹל ,וְ לָכן נ ְִּקראת ְקט ֶֹרת .וַהֲ רי נֶאֱ מַ ר( ,משלי כז) ׁשֶ מֶ ן ְ
כָאן נ ְִק ְׁש ֶרת וְ נ ְִקטֶ ֶרת ֵ
לֵב.
פ ַָתח ַרבִּ י ִּש ְמעֹון וְ דָ ַרש( ,שיר א) לְריחַ ְשמָ נֶיְך טֹובִּ ים וְ גֹו' .בַ פָסּוק הַ זֶה ִּה ְס ַת ַכל ְִּתי ,וְ כְָך הּוא :לְריחַ  ,מַ ה
תקּׁשֵ ר בְ אֹותֹו ׁשֶ מֶ ן
ִימי מֵ הַ כֹלּ ,וכְ ׁשֶ עֹולֶה אֹותֹו הָ ֵריחַ ל ְִה ַ
ּומ ֻעלֶה ּופְ נ ִ
זֶה לְריחַ ? ֵריחַ הַ ְקט ֶֹרת ׁשֶ הּו א דַ ק ְ
עֹור ִרים זֶה עִ ם זֶה וְ נ ְִקׁשָ ִרים כְ ֶאחָ ד .וְ ָאז הֵ ם ְׁשמָ נִים טֹובִ ים לְהָ ִאיר,
ִמ ְׁשחָ ה ׁשֶ ל הַ נְחָ לִים הַ נֹובְ עִ יםִ ,מ ְת ְ
כְ מֹו ׁשֶ נֶאֱ מַ ר ל ְֵריחַ ְׁשמָ נֶיְך טֹובִ ים.
תּורק ְׁשמֶ ְך
אֹותן הַ ְד ָרגֹות ׁשֶ נ ְִק ָראֹות הַ ּׁשֵ ם הַ ָקדֹוׁש .זֶהּו שֶ כָתּוב ׁשֶ מֶ ן ַ
מּורק ׁשֶ מֶ ן ִמדַ ְרגָה לְדַ ְרגָה בְ ָ
וְ ָאז ָ
עַ ל כן ֲעלָמֹות אֲ הֵ בּוְך .מַ ה זֶה ֲעלָמֹות? כְ מֹו שֶ ב ַא ְרנּו עֹולָמֹות ,עֹולָמֹות מַ מָ ׁש...
דָ בָ ר ַאחר עַ ל כן ֲעלָמֹות אֲ הבּוְך ָ -יפֶה הּוא ִּמי שֶ ָאמַ ר ,עַ ל מָ וֶת אֲ הבּוְךׁ .שֶ הֲ ֵרי בַ דָ בָ ר הַ זֶה בַ ֲעלֵי הַ ִדינִים
יֹותר ,נ ְֶחשֶ בֶ ת לִּפְ ני הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא
ִמ ְתבַ ְש ִמיםּ ,ובִ ְׁשבִ יל ׁשֶ הַ ְקט ֶֹרת הַ זֹו נ ְִקׁשֶ ֶרת בַ ּׁשֶ מֶ ן ׁשֶ לְמַ עְ לָה ֵ
ִש ָר ֵאל :אֲ נִי כִ ְקט ֶֹרת וְ ַא ָתה כְ ׁשֶ מֶ ן ,מָ ְׁש ֵכנִי ַאחֲ ֶריְך נָרּוצָ ה וְ גֹו'.
ִּמכָל הַ ָק ְרבָ נֹות וְ הָ עֹולוֹתָ .א ְמ ָרה כְ נֶסֶ ת י ְ
לּוסיםׁ ,שֶ הֲ ֵרי ֻכלָם אֲ חּוזִ ים בִ י ,וְ ָל ֵכן מָ ְׁש ֵכנִי,
נָרּוצָ ה ,כְ מֹו ׁשֶ נֶאֱ מַ ר עַ ל כֵן ֲעלָמֹות אֲ הֵ בּוְך ,אֲ נִי וְ כָל הָ אּוכְ ִ
ׁשֶ הֲ ֵרי בִ י הֵ ם ְתלּויִים.
לּוסים .שָ נִּינּו ,כָל
אֹותי לַחֲ דָ ָריו ,נָגִּ ילָה וְ נ ְִּש ְמחָ ה בָ ְך ,אֲ נִּי וְ כָל הָ אּוכְ ִּ
יאנִּי הַ מֶ לְֶך חֲ דָ ָריוִּ .אם יַכְ נִּיס ִּ
הֱ בִּ ַ
ּומ ְתבָ ֶרכֶתֻ ,כלָם ְשמֵ ִחים ,וְ ָאז הַ ִדין ל ֹא ׁשָ רּוי בָ עֹו ָלם .וְ עַ ל
ִש ָר ֵאל ְשמֵ חָ ה ִ
לּוסים בְ ׁשָ עָ ה ׁשֶ כְ נֶסֶ ת י ְ
הָ אּוכְ ִ
זֶה כָתּוב (תהלים צו) י ְִּש ְמחּו הַ ּׁשָ מַ יִּם וְ ָתגל הָ ָא ֶרץ.
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