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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  תרומה )ב(  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

  

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקרים

החברים מעיר לונדון  
 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל לרגל ביקר הרב שליט"א
השבוע ביום ד-ה

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' שמואל בראך  שיחי' 

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לרגל הולדת בנו אברהם אריה ני''ו  

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקרים

 החברים מוויליאמסבארג  

לרגל השמחה בבית רבינו   

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' נפתלי שטערנהעל  שיחי' 

בארא פארק

לרגל השמחה הולדת בנו. 
הברית יהי בע״ה בשבת קודש  

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' שמשון פישר   שיחי' 

בארא פארק

לרגל הוצאה לאור הספרים החדשים
 על פורים  ומגילת אסתר

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  אהרן יוסף קליינברגער שיחי'

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש
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ליקוטים פרשת תרומה

מזבח הקטורת כנגד קדש הקדשים - סוד התשובה דקו האמצע

שכינה בתחתונים

הנה הגם שכמעט כלפי כל סוגיא וסוגיא שאנו זוכים לעסוק בה, נוקטים אנו לשון של 'סוד', 
בפרשה זו שעוסקת בהשראת השכינה בישראל, מובן ממילא שמדובר באמת ביסוד היסודות. 

דגילוי אלוקותו ית' ע"י תיקוני השכינה והמשכתה בתחתונים הוא הדבר שהעסיק את עבדיו 

הנאמנים מאז ועד עולם. הן את האבות הקדושים והן את שבטי י-ה וזרע זרעם. דזהו ]על רגל 

אחת[ כל המבוקש של עם ה' שמכשיר ומתקן את מרכבתו של מקום.

השורשים  את  וכליו  תבניתו  בכל  ויש  מעלה,  של  מקדש  כנגד  מכוון  כידוע  והמשכן  והיות 
המדויקים של כל השיעור קומה, נפתח בהתבוננות כללית בכלים השורשיים שגילו לנו חז"ל 

והספה"ק שנצבים כנגד בחינת הראש של כל קומת השראת השכינה - הראש שמכיל את עקר 

המכוון שממנו משתלשל הכל )וממילא מלמד על הכל(.

שורשי המשכ"ן

השי"ת  בחר  שבו  מסוים  היותר  המקום  ג(,  ו,  )ישעיה  כבודו"  הארץ  כל  ש"מלא  הגם  דהנה 
להשרות שכינתו הוא ארץ ישראל שעיניו המשגיחות צופיות בה תמיד. ובאר"י עצמה ישנם 

שבהם  הקדשים  ולקדש  להיכל  מגיעים  ולפנים  לפני  שנכנסים  אחרי  כאשר  קדושות,  עשר 

במקום שורש   - הקדשים  בקדש  וארון  בהיכל,  הקטורת  ומזבח  מנורה  שולחן  כלים:  ארבעה 

השראת השכינה.

וכבר מצינו בספה"ק )?( רמז נכבד להיות שורש כל תיקוני השכינה בארבע כלים אלו, דאיתא 
שאותיות הצירוף 'משכן' הם הראשי התיבות של מטה שולחן כסא נר. 

דשולחן ונר הם שולחן לחם הפנים )שנמצא בדרום בימין ההיכל( והמנורה )שנמצאת בצפון בשמאל ההיכל(. 
'מטה' היא כנגד קדש הקדשים שמכונה בכתוב "חדר המטות וגו'" )מלכים ב יא, ב(, ו'כסא' כנגד 

המזבח הפנימי - מזבח הקטורת. ]והנה מלבד שביחוס המ'ש'כ'ן' לארבעת הבחינות השורשיות 

הנ"ל נמצא ממילא שהמזבח הינו כנגד הכסא, מצינו מקורות נוספים לכך )מפורשים יותר ומפורשים 

פחות(. ולהבחין כן נקדים כלל ידוע בפנימיות, והוא שכל אימת שנראה שני דברים שיש להם 
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נדע  יותר,  חיצון  והשני  פנימי  הוא  מהם  אלא שהאחד  אחת(,  לבחינה  )השתייכות  מסוימת  השתוות 

תמיד שכל מה שימצא בחיצון )שהוא בערך של ענף( נכון במידת מה אף בפנימי יותר )שהוא בערך של 

שורש(. ונוסיף עוד )ויצטרך להלן בסמוך( שכל הכלים שמגלים אלוקות ית' יתחלקו בכלליות לשלוש 

בחינות, פנימי אמצעי וחיצון.

ומעתה ראה לשון חז"ל )אבות דרבי נתן פרק כו(: "כל הקבור באר"י כאילו קבור תחת המזבח. לפי 
שכל א"י ראויה למזבח. וכל הקבור תחת המזבח כאילו קבור תחת כסא הכבוד שנאמר )ירמיה יז( 

'כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדש'". 

במזבח  יותר  הפנימית  מהנקודה  ודאי  יונקות  החיצון  במזבח  שנאמרות  השורשיות  )שהבחינות  הנ"ל  ההקדמה  דאחרי 
לכסא  שייך  שהמזבח  לראות  לנו  דדי  מדובר.  מזבח  באיזה  ולברר  לדקדק  צורך  אין  הפנימי( 

)גם( למזבח הפנימי, מה גם שמצטרף הדבר אל רמיזת המ'ש'כ'ן'  כבוד כדי לייחס את הדבר 

שמתפרשת כן וכנ"ל.

חיצון אמצעי ופנימי

כפי שהקדמנו, אם בחיצון ופנימי עסקינן, יש כאן בעומק בהכרח יותר משנים, דצריך  והנה 
יותר במקום אחר( שהגם שמזבח הקטורת  )ונתבאר  ויש להבין אם כן  להמצא חיצון אמצעי ופנימי. 

הינו  בעומק  באמת  אך  שבעזרה.  החיצון  למזבח  ביחס  אלא  זה  אין  'פנימי'  מכונה  שבהיכל 

בבחינת הכלי האמצעי שנצב לפני קדש הקדשים ששם יש למצא את בחינת הכלי הפנימי של 

סוד המזבח. והגם שאין שם כל יום עבודה ניכרת שמגלה על מהות של מזבח, לעוצם פנימיות 

הדבר אין הדבר מתגלה אלא 'אחת בשנה' כאשר מזים מדם הקרבנות בפנים ומקטירים קטורת, 

דדי בזה למבין להכיר שבסוד המזבח עסקינן, ושמור הקדמה זו.

קטורת וכסא

ומאחר שנתבאר שמזבח הקטורת שבחוץ שייך בודאי לסוד הקטורת שבפנים )ששם הכלי הפנימי(, 
אפשר להוסיף את דברי הגמרא בברכות )ז.( כראיה לשייכות של מזבח הקטורת למושג 'כסא': 

וראיתי  ולפנים  לפני  קטורת  להקטיר  נכנסתי  אחת  פעם  אלישע  בן  ישמעאל  רבי  אמר  "תניא 

וכו' ה' צב-אות שהוא יושב על כסא רם ונשא ואמר לי ישמעאל בני ברכני וכו'". דשוב, מבלי 

להכנס כעת לרזין דרזין אלו, רואים שיש קשר בין הקטורת לכסא, קשר שיש לו כנ"ל שייכות 

עיין  זאת  כל  ]ואחר  ה'כסא'.  בבחינת  כעומד  המ'ש'כ'ן'  ברמיזת  שניצב  הקטורת  למזבח  גם 

דרכו  ע"פ  זאת  )וביאר  כסא  בבחינת  הוא  הפנימי  שהמזבח  להדיא  שנקט  כג-ל(  כה,  )שמות  באברבנאל 

וסגנונו([.
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מעמד הכלים בשיעור קומה

יש  כסא,  הקטורת  מזבח  מכונה  המשכן  קדושת  שבשורש  בכלליות  שביררנו  אחרי  והנה 
למקום  שלו  השייכות  ומה  בכלליות,  הכסא  צורת  בסוד  מונח  מה  בזה.  ולהתבונן  להעמיק 

תחילה  נרחיב  שיתבארו,  דברים  ויתר  זה  כל  ולהבין  השכינה.  השראת  בשורש  הזה  המסוים 

במה שפתחנו בו לעיל, דאמרנו שקדש הקדשים )עם הארון ובחינת המזבח שבו( וההיכל )שבו 

קומת הראש.   - )סוד השראת השכינה(  ומזבח הקטורת( הם בבחינת המשכ"ן  מנורה  שולחן 

ניכרים  שנבאר  שכפי  דברים  והם  זה,  במקום  הקדושה  בנין  תבנית  את  להגדיר  נוסיף  וכעת 

בצורת העמידה ובמיקום המדויק של כל דבר ודבר. דהנה סדר עמידת הכלים הנ"ל הוא כזה. 

היותר  באופן  הקטורת  מסוד  כנ"ל  בו  ויש  הארון  )שבו  הקדשים  קדש  את  יש  מהכל  למעלה 

פנימי(. ואחרי הפרוכת שמבדילה בינו לבין ההיכל יש את השולחן בדרום )ימין(, את המנורה 

בצפון )שמאל(, ומתחת לזה - בקו ישר כנגד קדש הקדשים, ניצב מזבח הקטורת )בציור כזה(:

וכפי שניכר בתבנית הדבר, עומדים שורשים אלו של קומת הראש )הכוללת הכל( בציור של 
סגול וסגולתא המחוברים יחדיו, מה שיוצר כעין רבוע שעומד בזוית )כזה(:

)המתגלה בתבנית המשכן שהכלים עומדים בו כנ"ל כמו שעומדים(, הגם שהחכמה  כניכר בשיעור קומה  והנה 
והבינה ניצבים במקום גבוה יותר מהדעת, הדעת היא שעומדת בקו האמצע ממול לכתר ממש. 

ענין אחד מהותי שנרמז בכך הוא שאי אפשר לעלות  זו,  ים החכמה המונח בהבחנה  ומלבד 

)וכעין שמצינו שאף היסוד שנמצא בקו  ולבא אל הכתר אלא ע"י הדעת שנמצאת אף היא בקו האמצע 

האמצע הינו "משכיל אל דל", דיש לו את הכח לעלות מעלה מעלה אל השכל ולהמשיך כו'(.

מזבח הקטורת וקדש הקדשים - יעקב וישראל

והנה מצינו בחז"ל ובספה"ק ביאורים שונים בביאור החלוקה של השולחן המנורה והמזבח 
כנגד אברהם יצחק ויעקב )והיות ומדובר בשורשים פנימיים שבתורת הערכין יש להם פנים לכאן ולכאן, אין להתפלא על 

כך, דכך ראוי להיות(. ואמנם ע"פ הנ"ל, דביארנו שמזבח הקטורת הוא בבחינת הדעת שנצבת בקו 

האמצע כנגד קדש הקדשים )כתר(, יובן שהשולחן והמנורה הם בבחינת אברהם ויצחק )ואכמ"ל(, 

יובן  זה  דלפי  )קדש הקדשים(.  כנגד הכתר  )חיצוניות הדעת( שניצב  יעקב  בסוד  הוא  הפנימי  והמזבח 

ממילא שקדש הקדשים הוא בבחינת 'ישראל' )לי-ראש(, ולכך עומד כנגדו המזבח בקו האמצע, 

\ 
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דכידוע יעקב באמת הוא זה שיכול להתעלות ולהיות ישראל - לי ראש )הוא זה שיכול להכנס לקדש 

הקדשים(.

מ"ן ומ"ד במשכן ובמזבח

להלן נשוב ונשתמש בהקדמות אלו, אך כעת נוסיף להתקדם אל עבר המכוון. הנה הגם שכל 
הבריאה שמקבלת שפעה מלמעלה מתנהלת ע"פ סדר המשכה של העלאת מ"ן והורדת מ"ד, 

מקום המקדש שבו נעשה שורש החיבור של עליונים ותחתונים הוא עיקר הגילוי של העלאה 

פעולתו  בכל  להדיא  בו  ניכר  זה  ענין  להיות  המזבח  נבדל  עצמו  המקדש  ובמקום  והמשכה. 

ומהותו. דכידוע זהו המקום שבו לוקחים את כל חלקי הדצח"מ ומקריבים אותם על המזבח 

כדי להעלות את הניצוצין הקדושים לשורשם העליון. דפעולה זו של העלאת מ"ן מכל ההויה 

המזבח  לאש  להקדימה  שמצוה  הדיוט  של  אש  בסוד  וכידוע  מ"ד,  להמשכת  הגורמת  היא 

שיורדת מלמעלה.

ונציין לדברי אדמו"ר הזקן זי"ע שרואים בהם הן את השייכות הפשוטה של המזבח להעלאת 
נודע  )אגרת הקדש פרק כח(: "אמנם  מ"ן והורדת מ"ד, והן את שייכותו לשורש הכסא, וזה לשונו 

הבהמית  מנפש  מ"ן  העלאת  בחינת  הן  המזבח  גבי  שעל  הקרבנות  סוד  והאריז"ל  בזוה"ק 

שבנוגה אל שורשן ומקורן הן בחינת ד' חיות שבמרכבה הנושאת את הכסא פני שור ופני נשר 

וכו', וע"י זה נמשכים מ"ד מבחינת אדם שעל הכסא הנקרא בשם מלכא וז"א, וכו'", ע"כ )ונקוט 

כנ"ל בידינו שכל מה שיאמר במזבח החיצון תהיה לו שייכות בודאי אף עם הפנימי(.

הקטורת משיבה טוב מהמקומות הנמוכים

המזבח  מתקשר  לגבוה,  ומעלים  במזבח  שמקריבים  דצח"מ  של  הפנימי  הרובד  מלבד  והנה 
למושג של תשובה. הן המזבח החיצון שכשרוצים לשוב מעלים בו קרבנות כדי להתכפר, והן 

המזבח הפנימי שמקטירים בו קטורת, דכדאיתא באר"י ז"ל וברש"ש יש בענינה מסוד העלאת 

הטוב מבין הקלי' במקומות הנמוכים )להשיבו לשורשו(, דבר שבאורח פלא אינו נפעל אלא דיקא 

זדון  בהופכו  הכל  את  ומעלה  לכח התשובה שבוקע  כביטוי  רע(,  )שכוחה  עם החלבנה  בשיתוף 

לזכות )לשון העץ חיים שער ג פרק ב: "ותתקן החלבנה בקטרת מה שלא תתקן הלבונה וכו'", ואכמ"ל(.

שני ענינים שורשיים במזבח

וכאשר מצרפים יחד את הנ"ל רואים שיש למצא במזבח שני ענינים עקריים: השורש הכללי 
והדברים כמובן עמוקים.  והשורש לתשובה ברבדיה השונים.  והורדת מ"ד,  של העלאת מ"ן 

אך מלבד מה שנרחיב להלן, ניתן לכך בראשונה פשר כללי )ע"פ הידוע(. הנה כשמדברים מענין 
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העלאת מ"ן כדי להמשיך מ"ד, מבינים בפשטות שהאדם שמתעסק בכך נשאר במקומו ועושה 

מה שעושה כדי לעורר המשכה מלמעלה )וכגון שעושה מעשה מסוים שגורם להעלאת מ"ן להמשיך שפע גשמי או 

רוחני בתחתונים(. אך באמת אם כי יש בודאי מבחינה זו, דאין לך התעוררות התחתון שלא תעורר 

יותר שורשית ומהותית ביסוד הזה של העלאה והמשכה,  כפי ערכה מה שתעורר, יש בחינה 

בחינה המשתייכת לסוד התשובה, ונוגעת לעצם האדם.

תשובה בסוד זרקא

דהנה המושג תשובה נתפס בפשטות כמשתייך לחטא וקלקול )או לכל הפחות פגם מסוים(. דבמקום 
גדרי  בכל  ולשוב  טוב  ולעשות  מרע  לסור  צריך  כלשהי,  בבחינה  ית'  רצונו  על  עברו  שבו 

התשובה של עזיבה חרטה וקבלה לעתיד.

באמת  יש למושג תשובה שורש עמוק יותר. שורש שרשב"י זי"ע פתח לגלותו בתיקוני  אך 
)בקולמוס  ז"ל  רבינו  לשון  וזה  ית'.  בעבודתו  ועיקר  כיסוד  האירוהו  והצדיקים  שלו,  השכינה 

תלמידו(: "דע כי תשובה היא לשוב את הדבר למקום שנטל משם. והוא בבחינת זרקא המובא 

בזהר הקדוש )תיקונים תיקון רא דף מג(". וכן מצינו בדברי אדמו"ר הזקן ככלל, דהתשובה במהותה 

אינה שייכת דיקא לעברות ופגמים, אלא כל ענינה לחזור למקור, שהיהודי ישוב אל שורשו 

האמיתי בקדושה )ולהלן נביא עוד מדברי רבינו ז"ל בזה(.

"חמי במאי ברא אתינא לגבך"

ויש הבחנה נפלאה היוצאת מכאן, הבחנה המקשרת בין סוגית התשובה לסוגית העלאת המ"ן 
)כדי להוריד מ"ד(. דהנה פעמים רבות כשמדברים מענין הבירורים שמעלים בהם מ"ן לגבוה וכו', 

מתייחסים לפעולת ההשבה של הניצוץ אל אביו שבשמים, ומזכירים לגבי כך את דברי הזוה"ק 

)ח"ג יג.( שאומר "חמי במאי ברא אתינא לקמך, במאי ברא אתערנא לגבך". ברם הגם שקושטא 

קאי ויש בודאי בחינה כזו בכל ניצוץ וניצוץ שמשיבים אל שורשו בהעלאה נכונה )שנחשבת למ"ן(, 

מבינים בהנ"ל שהגילוי היותר שורשי של "חמי במאי ברא אתינא לגבך וכו' אתערנא לגבך", 

הוא כשהיהודי מתעורר ושב בתשובה עילאה ומשליך את עצמו לשורשו למעלה )בחינת זרקא( - 

להיות הוא בעצמו הבן שעולה כמ"ן אל אביו שבשמים. 

והבן שבאופן זה, מלבד ההמשכה הרגילה של שפע מ"ד שישנו בכל פעם שמעלים מ"ן, ישנו 
)דומיא דהעלאת המ"ן שהיתה בו בעצמו  גילוי שורשי המתבטא בבחינה של המשכת מ"ד באדם עצמו 

- במה ששב ועלה אל שורשו(. דכיון שהעלאת המ"ן היתה בסוד התשובה, במה שחתר להשליך את 

ירידת המ"ד מתבטאת בהויה חדשה שיורדת  עצמו אל מקומו האמיתי בשורש העליון, לכך 

לשכון בו. דאם כי נשאר בעולם המעשה שכל רגע צריך להתעורר בו מחדש, הפרי של "ברא 
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וכו' אתערנא לגבך" ממשיך עליו כפי בחינתו הארה משורשו העליון. לחיות יותר נכון, יותר 

נקי, יותר מדויק.

מ"ן  של  מודגש  ענין  כנ"ל  רואים  שבו  הפשוט  הרובד  שמלבד  למדים  נמצאנו  מקום  ומכל 
ומ"ד במזבח, שייך המזבח לכך מצד נקודה מהותית הרבה יותר. דעסק התשובה השייך אליו 

בפשטות )וכנ"ל( מגיע בתכליתו לסוד של "חמי במאי ברא קאתינא לקמך וכו'", לצורה שורשית 

)ראוי להזכיר כאן את דברי האר"י הקודש שהנשמות עצמן  של העלאת מ"ן שבה האדם בעצמו הוא העולה. 

עולות כמ"ן, ואת מה שכתב לגבי עשרת הרוגי מלכות שהוצרכו לעלות כמ"ן ולהמתיק, ואכמ"ל(.

ישראל - לי ראש

ההכרה בכך שפנימיות התשובה היא שיחתור האדם אל השורש העליון שמשם נלקח  והנה 
חטאים.  לתיקון  בהכרח  קשורה  שאינה  לתשובה  בהתעוררות  כנ"ל  שמתבטאת  מלבד  )זרקא(, 

נוגעת כנ"ל לדקות נפלאה של שיבה אל מקום  נוסף. דלא רק שהינה  מלבד זאת יש לה פרי 

אמיתי יותר, אלא שהינה אינסופית ממש.

דהנה 'ישראל עלו במחשבה תחילה' )ב"ר א(, דאין לך יהודי שאינו מושרש במקום שכמעט ואי 
אפשר לדבר בו, כביכול במחשבת הבורא ית' שקדמה )אפילו( לגילוי כתר מלכותו, בחינה שהיא 

בערך של אינסוף. ובאמת על בחינה זו מרמז השם ישראל שנחתם בו כל יהודי. דאותיות לי 

ראש שישנם כנ"ל בצירוף זה מכוונות לכח העליה של יהודי להכלל כביכול ב'ראש' המלך, 

במחשבה הקדומה שהינה בבחינת אינסוף.

תשובה בערך של אין סוף

בצורתם  שצופנים  והסגלתא  הסגול  בענין  בו  שפתחנו  במה  נזכר  הדברים  את  קצת  ולקרב 
כאשר  הכתר,  כנגד  ביושר  הניצבת  היא  הקטורת(  )מזבח  דיקא  הדעת  דכנ"ל  פנימיים.  לימודים 

וקו  ימין  בקו  ניצבים  ומנורה(  )שולחן  והבינה  החכמה  )בעוד  האמצע  בקו  עומדים  ששניהם  העובדה 

הדעת,  דרך  אלא  אינה  הקדשים,  לקדש  הכניסה   - לכתר  שהעליה  כך  על  מלמדת  שמאל( 

בהתחברות לקו האמצע שאפשר לעלות בו עד לי ראש, עד לכתר ולמעלה במחשבה וכו'.

והגם שהדברים עמוקים, ויראנו לומר דבר שלא כרצונו ית', על דעת הצדיקם ננסה לתת בזה 
נקרא  בערכין  אשר  תשובה  של  בחינה  שישנה  בכך  הארכנו  דהנה  הנ"ל.  לאור  אותיות  קצת 

יותר למדרגה  )או לפחות פגם כלשהו(, מתייחסת  לה חצוניות התשובה. דמלבד שבאה לתקן חטא 

מסוימת שהאדם חפץ להשיג. והיינו דאפילו כשמדברים על מי שלא חטא ממש, אלא שמרגיש 
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בדרגה  מדובר  דרגה,  לעלות  ורוצה  )ימין(  האהבה  או  )שמאל(  היראה  אל  מספיק  נוטה  שאינו 

מסוימת, בקומה נוספת בהטיה לכאן או לכאן וכדומה.

עצמות  של  מ"ן  העלאת  בסוד  היא  השיבה  שבה  זרקא(  )בסוד  הפנימית  בתשובה  כן  שאין  מה 
הנפש שרוצה לחזור למקומה האמיתי. דהיות ו"מקומה האמיתי" הוא כפי שהיתה במחשבה 

הקדומה של השי"ת שחשב טוב על 'ישראל', לכך אין תשובה זו מתייחסת לקומה אחת נוספת 

הוא  מתחבר  שכזה  למהלך  יהודי  שנכנס  דכיון  אינסוף.  של  לערך  אלא  מסוימת,  לנטיה  או 

לתנועה הנ"ל של הבן העולה לרצון אביו,  ומדובר אם כן בבחינה של הכתר )לי ראש( ולמעלה 

במחשבה הקדומה, ואין אם כן לדבר גבול.

לעמוד ביושר כנגד קדש הקדשים

והנה כאשר נרצה לתרגם זאת לאותיות שדברנו מהם, נבין שענין זה של תשובה בסוד זרקא 
)להזרק לעילא ולעילא עד לי ראש( נוגע לצירוף נוסף של אותיות 'ישראל' - ישר אל. דהספה"ק האריכו 

במשמעויות שונות של שם זה, אך לפי הנ"ל יתפרש הדבר היטב על דרך העבודה הפנימית. 

)כנגד הדעת( הוא המכוון ביושר כנגד  דהרי כנ"ל רואים בעליל בצורת המשכן שמזבח הקטורת 

קדש הקדשים )שורש הכתר(, מה שמרמז כנ"ל שהגם שהשולחן והמנורה )חכמה ובינה( קרובים יותר 

לקדש הקדשים, הכניסה אליו באמת אינה אלא בכח סוד המזבח )דעת(. דדיקא ע"י ההתחברות 

תשובה  ולעילא,  לעילא  ולהזרק  לשוב  אפשר  האמצע,  בקו  הוא  אף  שנמצא  הדעת  לסוד 

עילאה שנדבקים בה כביכול בשורש הפלאי של ישראל, סוד לי ראש שבו 'ישראל' מושרשים 

במחשבת האינסוף, מעבר לגבול ותפיסה.

וממילא מתיישב שזהו שהצירוף של ישראל הוא אותו צירוף ממש של ישר-אל. דבאמת כנ"ל 
המפתח לתשובה עילאה בסוד הזרקא, לעליה ללי-ראש שמשם ניטלו נשמות ישראל, היא ע"י 

שיהודי מצרף את עצמו )כיעקב( לקו האמצע שעומד ביושר כנגד הכתר, ישר-אל דיקא.

השלכה כלפי מעלה

והנה להלן נרחיב קצת יותר במשמעות הדבר על דרך העבודה, אך כבר כעת נבין יותר את היות 
התשובה הזו מכונה זרקא על שם "דאזדריקת לאתר דאתנטילת מתמן". דמלבד המשמעות של 

חזרה אל השורש וכנ"ל מודגש כאן שהנפש השבה כביכול נזרקת למעלה, ולכאורה צ"ב. 

אך בהנ"ל יובן שהדברים מדוקדקים מאד. דבאמת בשונה ממהלכי התשובה של ימין ושמאל 
שמתייחסים בערכין לדרגה כזו ודרגה כזו, העיקר של התשובה השורשית הנ"ל הוא לבא אל 

נקודת האמצע המכוונת ביושר כנגד הכתר. דכיון שיעקב )כל יהודי( בא לשם באמת, נכנס הוא 
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כביכול ממילא לפני ולפנים אל קדש הקדשים להקרא 'ישראל'. וממילא היות ומדובר בעליה 

)ששם  הכתר  אל  קו האמצע(  )דרך  פתאומית"  ב"זריקה  עין,  בהרף  מסוימת  בבחינה  נפלאה שבאה 

שורש 'ישראל'(, לכך מכונה הדבר השלכה כלפי מעלה - זרקא.

הצורך בשני מזבחות

ומעתה יומתק מאד סוד המזבח שמתיחד כנ"ל בהיותו מתחלק לחיצון ופנימי. דיובן שהמזבח 
החיצון שעיקר העבודה בו היא כפרה וריצוי לציבור וליחיד, ושמביאים בו קרבנות הבאים על 

חטא, הוא בבחינת התשובה הראשונה שמתעסקים בו בתיקון של פגמים מסוימים )או השגת ריצוי 

מסוים(, ענינים שעם כל רוממותם שייכים לתשובה תתאה, לחילוקי דרגות של קומה אחר קומה 

ימין ושמאל )אהבה ויראה ופרטיהם(.

וממילא כיון שהמזבח במהותו שייך לתשובה, לא די במזבח הראשון שבמידת מה אינו נוגע 
שבה  העליונה  התשובה  הוא  לעולם(  )שקדמה  התשובה  עיקר  דהרי  )וכנ"ל(,  תתאה  בתשובה  אלא 

]מחשבת  הכתר  כנגד  באמצע(  )קו  ביושר  ישר-אל(  )בבחינת  מתייצבים   - האמיתית  לדעת  מתחברים 

זה  מהלך  הוא  ענינו  שכל  נוסף  במזבח  צורך  שיש  כן  אם  וזהו  ראש([.  )לי  הקדומה  'ישראל' 

ד'זרקא', "להזרק" כביכול לקדש הקדשים - סוד התשובה דקו האמצע )שעולה עד לי ראש( וכנ"ל.

תורת חיים שיש בה הוראה

נוסיף לפשט קצת את הענין הנ"ל של תשובה דקו האמצע, לתרגם אותו למה שיש לו ביטוי 
אינספור  שכזו  פנימית  בסוגיא  יש  למשכיל  שכמובן  והגם  הדעת.  ותפיסת  המעשה  בעולם 

ענפים ועמקויות, לא ננקוט אלא את הנוגע לעניננו. דהנה הגם שהכניסה למהלך של 'הזרקות' 

כלפי מעלה אל הכתר יכול היה להשתמע כענין של התכללות בפלא עליון ומחשבת אינסוף 

שאין לתפוס בו מאומה ]וממילא אין לדבר בו[, אין הדבר כן. דנהי שמדובר אכן בשיבה אל 

השורש בפלא וכו', אך בתורת חיים עסקינן, תורה שלא המדרש בה הוא העיקר אלא המעשה, 

דצריכה אם כן להמצא נפק"מ מסוימת בדרכי העבודה ותפיסת הדעת.

סוד התשובה בדברי רבינו ז"ל

ונלקט  שכזו,  מהבנה  שנגזר  תשובה  מהלך  על  שדיבר  קמא(  ו  )תורה  ז"ל  לרבינו  מצינו  ובאמת 
תחילה את תורף הדברים הנצרך לעניננו. דעיין שם שפתח בתחילה בכך שצריך כל אדם למעט 

בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, ולבקש אחר "כבוד אלקים הסתר דבר" )שאין חוקרים אחריו( 

ולא אחר "כבוד מלכים חקור דבר" )שכולם שואלים עליו אם הוא ראוי וכו'(. והוסיף ואמר "ואי אפשר 

לזכות לכבוד הזה אלא ע"י תשובה. ועקר התשובה כשישמע בזיונו ידום וישתוק כי 'לית כבוד 
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)זהר פנחס רנה:(, והכ"ף היא כתר, בחינת אהיה, בחינת תשובה, כי אם אהיה דא אנא  בלא כ"ף' 

זמין למהוי. 

לטהר  וכשבא  וכו'  בעולם  נתהוה  לא  עדיין  כאילו  הויה,  לו  אין  עדיין  קודם התשובה  היינו 
את עצמו ולעשות תשובה אז הוא בבחינת אהיה, היינו שיהיה לו הויה בעולם, היינו אנא זמן 

למהוי, וזה בחינת כתר, כי כתר לשון המתנה, בחינת תשובה, כמו שאמרו חז"ל "הבא לטהר 

כמו  כתר,  בחינת  וזה  וכו',  המתן  לו  אומרים  אפרסמון  לקנות  לאחד שבא  לו, משל  מסייעין 

שכתוב 'כתר לי זעיר ואחוָך' וכו'".

והמשיך שם שכל זמן שאהיה בהסתרה יש שפיכות דמים ובזיונות, וע"י ששותק והופך ַדם 
לֹדם זוכה "ֹזֵבח תודה יכבדנני" שדרשו בו חז"ל )סנהדרין מג:( שקאי על זביחת היצר הרע. אח"כ 

המשיך ואמר ש"צריך לאחוז תמיד במידת התשובה", וביאר זאת משום שגם כשאדם מתודה 

על  תשובה  לעשות  צריך  ולכך  לשוב,  שבא  בעת  אף  זך  דאיננו  פניות,  לו  יש  חטאתי  ואומר 

 - מזאת  יתירה  כראוי.  היה  שלא  היצר(  זביחת  )של  הראשון  הוידוי  על  שלו,  הראשונה  התשובה 

"אפילו אם אדם יודע בעצמו שעשה תשובה שלימה, אעפ"כ צריך לעשות תשובה על תשובה 

הראשונה. כי מתחילה כשעשה תשובה עשה לפי השגתו, ואח"כ בודאי כשעושה תשובה וכו' 

הוא מכיר ומשיג יותר את השם ית'. 

נמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו בודאי השגתו הראשונה הוא בבחינת גשמיות, נמצא שצריך 
לעשות תשובה עלה שגתו הראשונה על שהתגשם את רוממות אלוקותו". ועיין שם שמדובר 

כולו  היינו  שבת,  "שכולו  הבא  עולם  לבחינת  הדבר  נוגע  כי  עד  שורשית,  כך  כל  בתשובה 

תשובה, כמו שכתוב 'ושבת עד ה' אלקיך', כי עקר השגת עולם הבא הוא השגת אלוקותו וכו', 

וזהו, כך ביאר  יתירה, אזי יעשו תשובה על ההשגה הראשונה".  ישיגו השגה  נמצא בכל עת 

שם, סוד אומרם ז"ל )סנהדרין שם( "כל הזובח את יצרו ומתודה עליו כאילו כבדו להקב"ה בשני 

עולמות". כי זביחת היצר היא בבחינת התשובה הראשונה ובבחינת עולם הזה. ו"מתודה עליו" 

הוא בבחינת תשובה על תשובה, בחינת התשובה עולם הבא )יום שכולו שבת(, והיינו כאילו כבדו 

להקב"ה בשני עולמים דיקא.

לשוב ולחזור ולשוב

המבואר,  לכל  להפליא  שחוברות  הקדושה  בתורתו  נקודות  בכמה  ונבחין  נעיין  בטרם  ועוד 
נקח תחילה את היסוד הכללי של הדברים, דביאר שבבחינת "זובח תודה יכבדנני" יש שני מיני 

תשובות, תשובת עולם הזה של עצם הזביחה, ותשובת עולם הבא שהיא התשובה על תשובה.
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דהנה אם בהתעסקותנו בעולם הזה יש ומייחסים בחינה מסוימת לדרגת הכתר בערכין בלבד, 
הרי שהעולם הבא הוא בודאי הכתר - התכלית הנפלאה של "לאשתאבא בגופא דמלכא", יום 

כתשובה  משתמע  שבת'  שכולו  'יום  המושג  שעצם  בפנינו  נתגלה  אם  וממילא  שבת.  שכולו 

דקו  לתשובה  הדבר  ששייך  בדיקא,  שהוא  נבין  וכו'(,  תשובה  על  )תשובה  סוף  לה  שאין  תמידית 

האמצע שעולה עד אינסוף.

פירושו כך: דכל זמן שאדם עסוק ב"לזבוח את יצרו", ההרגשה הבסיסית היא שיש כאן יעד 
שיש לו סוף, שיש כאן מטרה מוגדרת, וכגון לתקן חטא כזה או אחר ע"י וידוי ותשובה. ברם 

דיקא אחרי שהאדם זוכה לגעת בתשובה על תשובה, דיקא אחרי שזוכה לחיבור מסוים לקו 

האמצע שבו "נזרק" הוא אל עבר שורשו בעלמא דאתי )שאין בו גבול(. דיקא אז מקבלת התשובה 

שלו ביטוי אינסופי כפשוטו. דפתאום מבין שלא התחיל עדיין וחותר למעלה ושוב שב להכיר 

וכו' ושוב נזרק למעלה. דלאפוקי מהפשטן שסובר שהתשובה השניה מגלה על נפילה שהיתה, 

מבינים שבעומק מחויב הדבר. ]שהרי תשובה זו בשורשה נוגעת כנ"ל לעליה שבאמת אין לה 

סוף, וכלפי זה פשיטא ששוב ושוב מגלים פני הכתר דרגא חדשה שכלפיה הקודמת אינה כלום 

וכו'[.

להתייצב בקו ישר ו"להזרק"

מהענין  נתחיל  הזו.  התורה  מהלך  בכל  גנוז  כה  עד  האמור  כל  איך  נפלאות,  נראה  ומעתה 
שהבאנו לעיל בסמוך סוד תשובת עולם הזה ותשובת עולם הבא. דהנה כנ"ל, את כל ההשגה 

הזו מוצא רבינו ז"ל במאמר חז"ל שמדבר על "זבח תודה יכבדנני", דמתייחסים לעצם הזביחה 

דיקא,  בזביחה  הוא  שהמדובר  והבן  דדו"ק  תשובה(.  על  )תשובה  שעליה  ולתשובה  ראשונה(  )תשובה 

 - לשנים  בגילויו  באמת  שנחלק  אלא  תשובה,  שענינו  רק  שלא  המזבח  של  הנ"ל  סוד  והיינו 

"כל  הוא בבחינת  קרבנות כפשוטו  זובחים  פנימי. דהמזבח החיצון שבו  ומזבח  חיצון  מזבח 

הזובח את יצרו" - תשובה ראשונה. והמזבח הפנימי )שאין בו זביחה( הוא בבחינת "ומתודה עליו" 

האמור לעיל, בחינת תשובה על תשובה שאין בה סוף, והיינו כנ"ל סוד התשובה דקו האמצע 

שזהו דיקא מקומה. להתייצב בקו ישר לנוכח קדש הקדשים ש"נזרקים" אליו שוב ושוב.

לקבל הויה חדשה

ובאמת לא ברמיזות בעלמא עסקינן, דיש להכיר בסוד זה אף מראשית התורה, כשפתח רבינו 
ז"ל לדבר מהצורך לבקש רק "כבוד אלקים הסתר דבר" )שאסור לחקור אחריו(, כבוד שיש בו מסוד 

הכתר שהוא בבחינת התשובה, בבחינת אנא זמין למיהוי שהאדם מייחל בה להויה חדשה וכו'.
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אם  לתקן,  פגם שצריך  לאדם,  יארע חטא  חלילה  הוא שאם  העולם  דרך  הנה  ונאמר.  נקדים 
ירצה להגדיר ולומר )לעצמו או לאחרים( מה עליו לעשות כעת, יאמר שצריך לשוב בתשובה ולתקן 

צריך  שלא  היא  הפשוטה  התפיסה  שלמד,  והמוסר  הלימודים  כל  דאחרי  אחר.  או  כזה  חטא 

התיקונים  מדברי  ברם  נכונה.  בתשובה  הפגם  את  מעליו  להסיר  אלא  העולם",  את  "להפוך 

)בבחינת כתר(  רואים שיש תשובה  רואים משהו אחר.  ז"ל פותח כאן באופן כל כך חד,  שרבינו 

זמין למהוי, הכרזה  שלא משתייכת לאהיה אלא משום שהמשמעות הפנימית שלה היא אנא 

לקבל  אלא  לגמרי(,  להתנקות  )אפילו  ולהתנקות  במקומו  להשאר  רוצה  לא  כך שהשב  על  שמעידה 

הויה חדשה לגמרי )כביכול לפשוט צורה ולהחליף צורה(.

בן כפר שרוצה לראות את המלך

ובאמת פשר הדבר מבואר בסמוך, דלהדיא אמרינן הרי שמדובר בסוד הכתר שכל ענינו כנ"ל 
הנקיה  השורשית  ההויה  ששם  המקור  אל  "להזרק"  נוטה  להיות  דמלכא,  בגופא  לאשתאבא 

של היהודי, המקום שניטל משם )ושואף לשם כל הזמן(. אלא שיש כאן חידוש שצריך להבחין בו, 

חידוש ששייך להארת הצדיקים.

מביא  יהודי  שבה  ראשונה  תשובה  יש  כל  שקודם  דלמדנו  הנ"ל,  האריכות  כל  לאחר  דהנה 
קרבן וזובח יצרו ושב על חטאיו ופגמיו, ולאחר מכן יש תשובה על תשובה )עד בחינה כזו ששב על 

ההשגה שלו שעכשיו נחשבת למגושמת(, לאחר כל זה היה מקום לטעות )טעות שאם לא היינו סומכים על כחם של 

הצדיקים שמפיהם אנו חיים לא היינו עומדים עליה כלל(. 

כפר  לבן  אפשר  ש'אי  מבינים  ז"ל(  דבריו  במשמעות  גם  להבין  אפשר  שהיה  )וכפי  שבפשטות  דתראה 
לנסות לראות את המלך', לרצות לאחוז במה שמשתייך לדרגה העליונה ביותר כאשר הקומה 

הראשונה עדיין אינה אחוזה בידו כראוי. וכלפי הנ"ל: לכאורה אי אפשר להתעסק עם בחינת 

כתר של יום שכולו שבת, עם סוד התשובה על תשובה, כאשר נמצאים עדיין בראשית הדרך 

ומנסים עדיין לזבוח את היצר )אי אפשר לדבר על מזבח הקטורת לפני שמסיימים להתעסק עם המזבח החיצון(.

כבוד שאסור לחקור אחריו

ברם כפי שננסה להראות בדברי רבינו ז"ל אין הדבר כן. נתחיל במה שפתח בו בענין הכבוד 
שאסור  דבר"  הסתר  אלקים  "כבוד  רק  הוא  שהמכוון  ואמר  דהדגיש  לבקש,  שצריך  האלוקי 

לחקור אחריו, ולא "כבוד מלכים חקור דבר". דמלבד הפשוט, ומה שמבואר ויבואר בים חכמה 

זה, יש על דעת הצדיקים להבין ששני מושגים אלו נוגעים לעניננו, ועומדים )בערכין( כנגד שתי 

בחינות הנ"ל: תשובה הראשונה ותשובה על תשובה )כתר(.
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אפשר  אי  נראה  שהוא  שכמו  ראוי,  שאיננו  מבין  האדם  התשובה  של  הרגיל  במהלך  דהנה 

לקרבו, ועמל אם כן כל הזמן לשוב בתשובה ולהסיר מעליו את הפגם ואת הקטרוג. וממילא 

מובן שבמהלך שכזה כל הזמן מרחפת באויר השאלה האם אכן התנקה, האם הוא ראוי כעת 

להתקרב, והיינו "כבוד אלקים חקור דבר" דיקא, דאכן מתעוררת תדיר בדיקה וחקירה, האם 

יצא ידי חובתו או לאו.

רק  לא  בה  שחותרים  תשובה  על  התשובה  השניה,  שהתשובה  ממילא  להבין  יקל  זה  וכלפי 

הסתר  אלקים  "כבוד  בבחינת  היא  )כתר(,  ולפנים  לפני  הקדשים  לקדש  אלא  )חכמה(  הקדש  אל 

דבר". דמלבד שקדש הקדשים הוא מקום הֵסֶתר ואין חוקרים בו, עצם המהלך מופקע במהותו 

מחקירה. והיינו טעמא, דאם האדם נגש לתשובה באופן שהנושא המדובר הוא להסיר הפגם 

ולעשות אותו ראוי, יש אמנם את החקירה המתבקשת וכנ"ל. אך כיון שכל ביאתו של האדם 

היא 'לאשתאבא בגופא דמלכא", כיון שאין הוא מבקש רק את הפרט שמפריע ל"התקדמותו", 

)קדש הקדשים([,  אלא את כל ההויה שלו ]שמרגיש שזועקת כמיהה לקרבת אלקים לפני ולפנים 

ממילא אין כאן נידון כלל של חקירה אם ראוי הוא, דמי הוא זה שיהין לפצות פה כנגד יהודי 

שכל תנועתו נובעת מרצונו לעלות אל אביו, להתחבר להויה שורשית נקיה שאין למוצאה אלא 

בקדש הקדשים.

סופו נעוץ בתחילתו

שאין  פסוקו  ז"ל  רבינו  שפסק  במה  נפלא  וחידוש  גדול  עומק  נמצא  כך  הדברים  ובהעמיד 

לנטות אלא אחר "כבוד אלקים הסתר דבר". דמובן שהדבר מכוון למה שכתב בסמוך להדיא. 

את  "לעבור  לו  אל  יצרו  את  האדם  זבח  שלא  זמן  שכל  מהתפיסה  הנ"ל,  מהטעות  דלאפוקי 

)אף מי שטרם זכה  המזבח החיצון", רבינו ז"ל מלמד שהתנועה השורשית הראשונה של כל אדם 

לזבוח את יצרו( היא בסוד הכתר. להיות כל יהודי מתלמד בהתחברות לקו האמצע, בתנועה של 

אנא זמין למיהוי, מהלך שבעומק אין לו סוף )דאף כשיזכה לנצח את יצרו ולצאת מהפגמים ימשיך לכסוף לשורש 

ויעשה תשובה על תשובה וכו' וירצה שתהיה לו הויה וכו'(. ]ואף שבודאי חלילה מלקלקל שערי הפשטות של 

סור מרע ועשה טוב, דצריך ודאי לזבוח היצר ולהיות ממארי דחושבנא וכו', מכל מקום הכל 

מתוך סוד הכתר שנעוץ סופו בתחילתו, לתת לכל מהלך החיים בכלל והתשובה בפרט צורה 

של אהיה - אנא זמין למהוי )ובסגנון הנ"ל מובן שגם כשמתעסקים במזבח החיצון צריך לקבוע את המחשבה השורשית 

במזבח הפנימי, בקו האמצע שנכנסים בו לפני ולפנים(.
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מדוע לא "נזרקתי" כלפי מעלה

ובכל זה יתקבל עומק נפלא במה שתפס רבינו ז"ל את ענין ההמתנה בתשובה זו כעיקר, עד 
ואראה לך(  לי מעט  )המתן  ואחויָך"  זעיר  לי  כדי כך שביאר שהמלה כתר היא במשמעות של "כתר 

)ונדגיש שאף בפשטות התורה מובן בודאי הלימוד היקר הזה הנצרך כל כך למעשה, לדעת להמתין ולצפות לישועת ה' )כמתבאר 

בדברי מוהרנ"ת זי"ע כל כך הרבה(. ומכל מקום שבעים פנים לתורה, ואפשר אם כן לבאר באופן פנימי 

המתיישב לפי דרכנו(.

פותחים  דוקא אחרי שהצדיקים  הנ"ל,  הדבורים  אחרי  דוקא  הנולד  מסוים  קושי  ישנו  דהנה 
לגלות ליהודי שעוד בטרם צעד פסיעה אחת כבר מותר לו לנטות אל הכתר במהלך תשובה 

על  הכאב  כל  עם  המושגים שלו,  ולפי  הכלים שלו  לפי  חי  זמן שהאדם  דתראה שכל  פנימי. 

מצבו או גשמיותו, יודע הוא לפחות את מקומו, ואיננו מצפה אם כן ש"יפתחו פתאום השמים" 

ויראה מראות אלקים. 

מתעסק  עכשיו  שכבר  לו  ואומרים  צדיקים  דעת  שערי  לאדם  פותחים  כאשר  כן  שאין  מה 
הוא במידת מה עם הכתר )בעצם התשובה שלו(. דאם כי מצד אחד מרומם הדבר ומעמיד את הכל 

מקום  מה  במידת  יש  שלכאורה  משאלה  שנובע  רוח  קוצר  לעורר  הדבר  יכול  אחר,  בצביון 

לשאול אותה. דהרי כפי שהארכנו לעיל, מהחידושים המהותיים של התשובה הוא הסוד של 

קו האמצע שבו עומד מזבח הקטורת )דעת( ביושר לנוכח קדש הקדשים )כתר(. דבניגוד לתשובה 

תתאה שהיא באופן של פרט אחר פרט, ועליה לדרגה מסוימת כזו או אחרת, השיבה דרך קו 

את  כביכול  שזורקת  בהתכללות  לגבך",  קאתינא  במאי  "חמי  של  בתנועה  מתבטאת  האמצע 

השב למעלה עד לכתר, עד למקום שממנו ניטל )מקום ההויה החדשה(.

למיהוי,  זמין  אנא  של  באופן  בתשובה  להתעסק  שזכה  אחד  אותו  השואל,  ישאל  וממילא 
בתנועת נפש לשוב אל השורש )כתר(. איך יתכן שאני מוצא את עצמי נסרך עדיין בכאלו שטותים 

וקטנויות. דבשלמא אם הייתי מתעסק עם תשובה תתאה בלבד, עם הסרת פגמים בבחינה של 

"כבוד מלכים חקור דבר" לא היה לי קשה, דכך מנהגו של עולם, בפרט מי שרחוק כמוני מזיק 

של קדושה. אבל הרי התנוצץ לי שאני רוצה הויה חדשה לגמרי, האמנתי ופניתי לשוב בבחינת 

קו האמצע השואף אל הכתר, ומדוע אם כן לא נושעתי, מדוע לא טעמתי עדיין טעם של קדש 

הקדשים )והרי צריכים לכאורה 'להזרק' ממילא כלפי מעלה(.

אלא שלאור הנ"ל יובן שלקושי הזה בעצמו התייחס רבינו ז"ל כשגילה שהכתר עצמו יש לו 
משמעות של המתנה, להמתין קצת )זעיר"( לפני זריחת תכלית התשובה. דהנה את השייכות של 

רק על הפסוק הנ"ל, אלא אף על מאמר חז"ל שאמרו הבא  כנ"ל לא  הכתר להמתנה העמיד 
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ליטהר מסייעין לו, משל לאחד שבא לקנות אפרסמון אומרים לו המתן וכו', דנקטו משל שבו 

כל סיבת ההמתנה היא מחמת הריח ש"מרויחים" בדרך.

ובהנ"ל יובן שבאמת אין כאן רק לימוד שהכתר שייך להמתנה )דעל זה מצד עצמו היה אפשר להקשות 
כנ"ל(, אלא מלמדים כאן גם שכל סיבת ההמתנה היא הריח, מה שרומז למזבח הקטורת, סוד 

הריח.

בהגיעו  בעיקר  היא  סבלנותו  את  המאבד  היהודי  צעקת  כנ"ל  דהרי  מיושב.  הכל  וממילא 
למזבח הקטורת שעומד בקו האמצע לנוכח קדש הקדשים )סוד תשובה על תשובה וכנ"ל(. דכאן נשאלת 

השאלה, מדוע לא אעלה אל אבי )שבשמים(, מדוע לא תוכר בי ההויה החדשה שאני כה חפץ בה 

והיינו  הקטורת.  בריח  קצת  להתבשם  כדי  הוא  זה  על  המענה  וממילא  האמצע(.  בקו  אני  ניצב  )והרי 

דאומרים לו כביכול כך: אין לך להרהר אחר הדבר ולהסתפק שמא טעית במהלך התשובה. 

דבאמת נכנסת לתנועת השיבה השורשית של קו האמצע שאין כדוגמתה, אשריך שאוחז אתה 

בסוד הכתר - כפשוטו. 

ואמנם דע לך שהגם שכלפי האופן הנפלא שבו אתה ממשיך עצמך כלפי מעלה )בשורש המ"ן( 
מזבח  במקום  תתעכב  שאעפ"כ  הוא  השי"ת  חפץ  הקדשים,  קדש  שערי  לפתיחת  ראוי  היית 

הקטורת. שתעלה עוד קצת ריח ניחוח בבירור החיות האלוקית מהמדרגות הנמוכות )להמתין קצת 

כדי להרויח את ריח האפרסמון, סוד הקטורת וכנ"ל(.

*****


