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: מדוע ה' צריך לפתוח את (פרשת וארא, תרע"ה)אנו אומרים "הפותח שער לדופקי בתשובה". הקשה האמרי אמת 
 כתוב "שערי תשובה לעולם פתוחים"? (דברים רבה ב, יב)השער, שהרי במדרש 

 
: שבעה שערים בנפש, שתי עינים, שתי אוזנים, שתי (פרק ד, משנה יב)כתוב בספר יצירה  :נראה לי בס"ד לפרש כך

נקבי האף, והפה. ולפי זה פירשו המפרשיםא את הפסוק "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלהיך 
ש האדם, שהם שתי עינים שתי אזנים שתי : "בכל שעריך" היינו השבעה שערים שיש ברא(דברים טז, יח)נותן לך" 

לראות דבר עבירה או לשמוע או לדבר או להריח.  –נחיריו והפה אשר דרכם יכול להכשל אחר היצר הרע 
שלא יבואו לידי עבירה ח"ו, ע"כ. וצריך למנות עליהם שופטים ושוטרים, דהיינו להשמר ולהזהר מאוד בכל עת 

  ., רמז לז' שערי הנפש7" מספר קטן לונראה לי לרמוז, "בכל" שעריך, "בכ
  

אם אדם נופל וחוטא דרך שערי נפשו, הוא מטמא את השערים הללו. הוא ממלא את השערים בלכלוך וזוהמה 
מעוונותיו, עד שהם נסתמים מלראות, מלשמוע, ומלדבר דבר ה'. ומה יעשה האדם שטימא וסתם את כל אחד 

ו, יזכו לחזות בנועם ה' ולראות נפלאות מתורתו? איך אותן משערי נפשו? איך אותן עיניים שראו מה שרא
אוזנים ששמעו דברי נבלה ולשון הרע, יזכו לשמוע דבר ה'? איך אותו פה מלוכלכך וטמא מלשון הרע ודברים 
בטלים, יזכה להפיק מרגליות של תורה ותפילה? הלא כל השערים סתומים! על זה אנו אומרים "הפותח שער 

כלומר, לא זו בלבד שהשב בתשובה זוכה למחילת עוונות, אלא ה' באהבתו פותח כל שער  לדופקי בתשובה".
ושער משבעה שערי נפשו שנסתמו מטומאת עוונותיו. וזוכה לשערים קדושים וטהורים לעבוד בהם את אביו 

  .)פותח אותו שער(כתוב הפותח "שער", כי אפילו אם יעשה תשובה חלקית על שער אחד משערי נפשו שנטמא, ה' שבשמים. 
  

. פסוק זה מורה לנו שאפילו אם ח"ו פגמנו וסתמנו (משלי כד, טז)בזה נבין את עומק הפסוק "שבע יפול צדיק וקם" 
אל לנו להתיאש! אלא עלינו לקום, להתחזק ולשוב בתשובה שלימה,  –"שבע יפול"  –את כל שבעה שערי נפשנו 

מגלולי יצרנו הרע, ויטהרם ויקדשם כתינוק שנולד. לכן אין ואבינו שבשמים יפתח לנו את כל השערים שנטמאו 
לנו לשמוע לעצת יצרנו הלוחש לנו: "איך עם האברים הטמאים והמתועבים הללו אתה מעיז ללמוד תורה 

  ולהתפלל לה'?!", כי כל דבריו שקר וכזב!
  

יו על רבי אלעזר בן דורדיא, שלא הניח זונה אחת , אמרו על(עבודה זרה יז.)עתה נראה דבר נפלא. כתוב בגמרא 
בעולם שלא בא עליה. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה. נטל כיס 
דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות. בשעת הרגל דבר (תשמיש) הפיחה. אמרה, כשם שהפיחה זו אינה חוזרת 
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א אין מקבלין אותו בתשובה. הלך וישב בין שני הרים וגבעות, אמר, הרים וגבעות למקומה, כך אלעזר בן דורדי
בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר "כי ההרים ימושו והגבעות 

אמר, תמוטינה"... אמר, כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנ
"ונמקו כל צבא השמים". אמר: אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו. 
יצתה בת קול ואמרה: "רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא". בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה 

ה שמקבלין אותן, אלא שקורין אותן "רבי", שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. ואמר רבי, לא דיין לבעלי תשוב
  ע"כ.

  
רבי אלעזר בן דורדיא נפל לעומקא דתהומא רבא. בלכתו לפרוצה הוא טימא את כל שבעה השערים של נפשו 
בתכלית הטומאה. ולזה רמזו חז"ל שעבר עליה שבעה נהרות, לרמוז שטימא את כל ז' שעריו בלכתו אליה. ורבי 

פגם וסתם את כל שבעה שערי  –פסוק "שבע יפול צדיק וקם" במלא מובן המילה אלעזר בן דורדיא קיים את ה
  נפשנו, ולא התיאש, אלא קם ושב בתשובה שלימה!

  
. רבי אלעזר בו דורדיא הוא (רבי צדוק הכהן, דובר צדק)נראה שלכן הוא נקרא "רבי", כי רבי הוא מי שמלמד אחרים 

ה שערי נפשם. הוא המלמדם שלמרות כן, לעולם אין ליהודי ה"רבי" של כל היהודים שפגמו וסתמו את כל שבע
להתיאש, אלא לבטוח בה' ולתלות בידו הפשוטה לקבל שבים ולטהר טמאים. "אשריכם ישראל, לפני מי אתם 

  .(יומא פ"ח משנה ט)מיטהרין, מי מטהר אתכם, אביכם שבשמים" 
  

: אנו אומרים "הפותח שער לדופקי בתשובה", והפירוש: יש בשמים היכל הנקרא (יום הכפורים)ל כתב השם משמוא
היכל התשובה. ו"דופקי בתשובה" הם הדופקים על פתח היכל זה. לעשות תשובה גמורה בעוד העוונות סותמין 

כולתם לעשות את הלב ומחשיכין את העינים, זה קשה מאוד, ועל כל פנים ישראל מתאמצים ורוצים בכל י
תשובה אלא שאינם יכולים. ובזה בני ישראל הם כמו מי שעומד מחוץ לפתח ורוצה להכנס אבל הפתח סגור, אז 
הוא דופק על הפתח. וה' יתברך ברוב רחמיו פותח שער לדופקים בהיכל התשובה. וכשזוכים שהיכל זה נפתח, 

  לימה.לעומתו נפתחת סתימת הלב שבאדם, ואז ביכולתו לעשות תשובה ש

  
  
  
  

  

 
 

  בתי כנסת! 140-עלון זה מופץ מדי שבוע ללמעלה מ

 המעוניין להשתתף בהוצאת העלון לעלוי נשמת, לרפואה שלמה, או להצלחה, 
  ). 303( 437 - 9210נא להתקשר למספר 

  
  

ניתן לקבל את דברי התורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה 
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