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[ג] וְ צָ ִריְך לֶאֱ חֹז ָת ִמיד בְ ִמדַּ ת הַּ ְתׁשּובָ ה ,כִ י ִמי
(מ ְׁשלֵי כ),
אתי" ִ
יתי לִבִ י ,טָ הַּ ְר ִתי מֵ חַּ טָ ִ
י ֹאמַּ ר" :זִ כִ ִ
יתי ,פָׁשַּ עְ ִתי,
אתי ,עָ וִ ִ
כִ י בְ ׁשָ עָ ה ׁשֶ ָאדָ ם אֹומֵ ר :חָ טָ ִ
אֲ פִ ּלּו זֶה ִאי ֶאפְ ׁשָ ר לֹומַּ ר בְ בַּ ר לֵבָ ב בְ לִי פְ ִניָה.
אתי",
יתי לִבִ י ,טָ הַּ ְר ִתי מֵ חַּ טָ ִ
(וְ זֶהּוִ :מי י ֹאמַּ ר" :זִ כִ ִ
הַּ יְנּו ִמי יּוכַּל לֹומַּ רׁ ,שֶ לִבֹו זְַּך וְ טָ הֹור ִמפְ נִיֹות ,אֲ פִ ּלּו
"מי י ֹאמַּ ר
אתי וְ כּו' .וְ זֶהּוִ :
בְ ׁשָ עָ ה ׁשֶ אֹומֵ ר :חָ טָ ִ
אתי" ,הַּ יְנּו ׁשֶ י ְִהיֶה טָ הֹור ִמן
וְ כּו' :טָ הַּ ְר ִתי מֵ חַּ טָ ִ
יתי ,פָׁשַּ עְ ִתי ׁשֶ ָאמַּ ר ,כִ י גַּם ָאז ֵאינֹו זְַּך
אתי ,עָ וִ ִ
הֶ חָ טָ ִ
וְ טָ הֹור בְ לִי פְ נִיֹותַּ ,כנַּ"ל) .נ ְִמצָ אׁ ,שֶ צָ ִריְך ַּלעֲֹשֹוֹת
אתי,
ְתׁשּובָ ה עַּ ל הַּ ְתׁשּובָ ה הָ ִראׁשֹונָה ,הַּ יְנּו עַּ ל חָ טָ ִ
יתי ,פָׁשַּ עְ ִתי ׁשֶ ָאמַּ ר ,כִ י עָ לָיו נֶאֱ מַּ ר (יְׁשַּ עְ יָהּו
עָ וִ ִ
ֹשפ ָָתיו כִ בְ דּונִי" ,כִ י עַּ ל יְדֵ י ְתׁשּובָ ה זֹוכֶה
כ"ט)" :בִ ְ ֹ
לִכְ בֹוד ה'" ,וְ לִבֹו ָרחַּ ק ִממֶ נִי" :וַּאֲ פִ ּלּו ִאם יֹודֵ עַּ
ָאדָ ם בְ עַּ צְ מֹוׁ ,שֶ עָ ָֹֹשה ְתׁשּובָ ה ְׁשלֵמָ הַּ ,אף עַּ ל פִ י כֵן
צָ ִריְך ַּלעֲֹשֹוֹת ְתׁשּובָ ה עַּ ל ְתׁשּובָ ה הָ ִראׁשֹונָה .כִ י
ִמ ְת ִחּלָה כְ ׁשֶ עָ ָֹֹשה ְתׁשּובָ ה עָ ָֹֹשה לְפִ י הַּ ָֹשגָתֹו ,וְ ַּאחַּ ר
כְָך בְ וַּדַּ אי כְ ׁשֶ עֹו ֶֹֹשה ְתׁשּובָ ה ,בְ וַּדַּ אי הּוא מַּ כִ יר
יֹותר ֶאת הַּ שֵ ם י ְִתבָ ַּרְך .נ ְִמצָ א לְפִ י הַּ ָֹשגָתֹו
שיג ֵ
ּומַּ ִ ֹ
שיג עַּ כְ ׁשָ ו ,בְ וַּדַּ אי הַּ ָֹשגָתֹו הָ ִראׁשֹונָה הּוא
ׁשֶ מַּ ִ ֹ
בִ בְ ִחינַּת ג ְַּׁש ִמיּות .נ ְִמצָ אׁ ,שֶ צָ ִריְך ַּלעֲֹשֹוֹת ְתׁשּובָ ה עַּ ל
רֹוממּות
הַּ ָֹשגָתֹו הָ ִראׁשֹונָה ,עַּ ל ׁשֶ ִה ְתגַּשֵ ם ֶאת ְ
אֱ ֹלקּותֹו :וְ זֶה בְ ִחינַּת עֹולָם הַּ בָ אׁ ,שֶ י ְִה ֶיה כֻּּלֹו ׁשַּ בָ ת,
הַּ יְנּו כֻּּלֹו ְתׁשּובָ ה ,כְ מֹו ׁשֶ כָתּוב ְ(דבָ ִרים ל)" :וְ ׁשַּ בְ ָת
ֹלקיָך" ,כִ י עִ ָקר עֹולָם הַּ בָ א הּוא הַּ ָֹשגַּת
עַּ ד ה' אֱ ֶ
אֹותי
אֱ ֹלקּותֹו ,כְ מֹו ׁשֶ כָתּוב (י ְִר ְמיָהּו ל"א)" :וְ י ְֵדעּו ִ
שיגּו
ל ְִמ ְקטַּ נָם וְ עַּ ד גְ דֹולָם" .נ ְִמצָ א בְ כָל עֵ ת ׁשֶ ַּי ִ ֹ
הַּ ָֹשגָה י ְֵת ָרה ,אֲ זַּי ַּי ֲעֹשֹּו ְתׁשּובָ ה עַּ ל הַּ הַּ ָֹשגָה
הָ ִראׁשֹונָה :וְ זֶה ׁשֶ ָא ְמרּו חֲ כָמֵ ינּו ,זִ כְ רֹונָם לִבְ ָרכָה:
(ׁשָ ם בְ סַּ נְהֶ ְד ִרין)' :כָל הַּ ּזֹובֵ חַּ ֶאת יִצְ רֹו' ,הַּ יְנּו בְ ִחינַּת

ְתׁשּובָ ה ,בְ ִחינַּת" :וְ לִבִ י חָ לָל בְ ִק ְרבִ י" ,בְ ִחינַּת דֹם
לַּה' ,בְ ִחינַּת אקיה ,בְ ִחינַּת כ ֶֶתר ,בְ ִחינַּת כָבֹוד,
'ּומ ְתוַּדֶ ה עָ לָיו' ,הַּ יְנּו ׁשֶ ִמ ְתוַּדֶ ה עַּ ל זְ בִ יחַּ ת
ַּכנַּ"לִ ,
יִצְ רֹו ,הַּ יְנּו ׁשֶ עֹו ֶֹֹשה ְתׁשּובָ ה עַּ ל ְתׁשּובָ תֹו וְ הַּ ָֹשגָתֹו
הָ ִראׁשֹונָה' ,כְ ִאּלּו כִ בְ דֹו לְהַּ ָקדֹוׁש בָ רּוְך הּוא בִ ְׁשנֵי
עֹולָמֹות' .כִ י ְתׁשּובָ ה הָ ִראׁשֹונָה ,בְ ִחינַּת כְ בֹוד עֹולָם
הַּ ּזֶה .וְ ַּאחַּ ר הַּ ְתׁשּובָ ה ׁשֶ ּזֹוכֶה לְהַּ ָֹשגָה י ְֵת ָרהּ ,ומַּ כִ יר
רֹוממּות אֱ ֹלקּותֹו ,וְ עֹו ֶֹֹשה ְתׁשּובָ ה עַּ ל
יֹותר ֶאת ְ
בְ ֵ
ְתׁשּובָ תֹו ,ז ֹאת הַּ ְתׁשּובָ ה הּוא בְ ִחינַּת כְ בֹוד עֹולָם
הַּ בָ א :וְ זֶה ׁשֶ ָא ְמרּו חֲ כָמֵ ינּו ,זִ כְ רֹונָם לִבְ ָרכָה
(פְ סָ ִחים נ" :).אֹור י ְָקרֹות וְ ִקפָאֹון" (זְ כ ְַּריָה י"ד),
'אֹור ׁשֶ הּוא י ָָקר בָ עֹולָם הַּ ּזֶה ,י ְִהיֶה ָקפּוי וְ ַּקל
לָעֹולָם הַּ בָ א' .נ ְִמצָ א בָ עֹולָם הַּ בָ א ,כְ ׁשֶ יִזְ כּו לְהַּ ָֹשגָה
י ְֵת ָרה בֶ אֱ ֹלקּותֹו ,בְ וַּדַּ אי י ְִתחָ ְרטּו וְ ַּי ֲעֹשֹּו ְתׁשּובָ ה עַּ ל
הַּ ָֹשגַּת עֹולָם הַּ ּזֶה ,כִ י הַּ ָֹשגַּת עֹולָם הַּ ּזֶה בִ בְ ִחינַּת
גֶׁשֶ ם ֶנגֶד הַּ ָֹשגַּת עֹולָם הַּ בָ א .וְ זֶה כְ ִאּלּו כִ בְ דֹו
לְהַּ ָקדֹוׁש בָ רּוְך הּוא בִ ְׁשנֵי עֹולָמֹות ,כִ י זְ בִ יחַּ ת הַּ יֵצֶ ר
ִהיא הַּ ְתׁשּובָ ה הָ ִראׁשֹונָה ,הּוא בְ ִחינַּת כְ בֹוד עֹולָם
הַּ ּזֶה ,וְ הַּ ּוִ דּוי עַּ ל זְ בִ יחַּ ת הַּ יֵצֶ ר ,הַּ יְנּו ְתׁשּובָ ה ְׁש ִניָה,
ִהיא בְ ִחינַּת כְ בֹוד עֹולָם הַּ בָ אׁ ,שֶ הַּ כָבֹוד הָ ִראׁשֹון
ַּנ ֲע ָֹֹשה ָקפּוי וְ ַּקלֶ ,נגֶד הַּ כָבֹוד הַּ שֵ נִי :וְ זֶה ׁשֶ אֹומֵ ר
ית
ֹש ָ
"אּלֶה עָ ִ ֹ
(ת ִהּלִים נ)ֵ :
הַּ ָקדֹוׁש בָ רּוְך הּוא ְ
ית הֱ יֹות ֶא ְהיֶה כָמֹוָך" ,כִ י הָ ָאדָ ם עַּ ל
וְ הֶ חֱ ַּר ְׁש ִתיִ ,ד ִמ ָ
יְדֵ י ׁשֶ מַּ חֲ ִריׁשַּ ,נ ֲע ֶֹֹשה בְ ִחינַּת אקיהַּ ,כנַּ"ל .אֲ בָ ל
הַּ ָקדֹוׁש בָ רּוְך הּוא ,מַּ ה שֶ מַּ חֲ ִריׁש ל ָָאדָ םֵ ,אין זֶה
בִ ְׁשבִ יל אקיה ,חַּ ס וְ ׁשָ לֹום ,כִ י זֶה ֵאין ׁשַּ יְָך ֵאצֶ ל
הַּ ָקדֹוׁש בָ רּוְך הּואֵ .אין זֶה ֶאּלָא כְ דֵ י ׁשֶ י ְַּקבְ לּו עָ נְׁשָ ם
ֲוֹונֹותיו ,וְ יֹוכִ יחַּ
ָ
בָ עֹולָם הַּ בָ אׁ ,שֶ ָאז ְמסַּ ְד ִרין לְעֵ י ָניו ע
אֹותֹו עַּ ל ָפנָיו ,וְ זֶה :אֹוכִ יחֲ ָך וְ ֶאעֶ ְרכָה לְעֵ ינֶיָך:
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