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בהיכלא חמישאה קיימין כל אינון מאריהון דתיובתא שלימתא דתבו מחטאיהון ואתנחמו 
בהו ונפקת נשמתייהו בדכיו )וכל אינון מאריהון דתיובתא( ..., האי היכלא קיימא על 

אינון היכלי תתאי ואפילו צדיקים גמורין לא יכלין לאעלאה בגו )ההוא( האי היכלא ולמיקם 

 דרגא עלאה על כלא )ביה( בר דרגא דחסידי דאיהו דרגא עלאה על כלא:ביה והאי איהו 

 )זוהר, בראשית דף לט ע"א(
 

 "ויהי ביום כלות משה", ילמדנו רבנו: כמה דברים קדמו למעשה בראשית?

כך שנו רבותינו: שבעה דברים נבראו עד שלא נברא העולם. אלו הן: כסא הכבוד, 

 , וישראל, ושמו של משיח, והתשובה.והתורה, ובית המקדש, ואבות העולם
 ויש אומרים:אף גן עדן וגיהינום.

 כסא הכבוד מנין? שנאמר: נכון כסאך מאז, מעולם אתה )תה' צג ב(, עד שלא נברא העולם. 

 התורה מנין? שנאמר: ה' קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז ) משלי ח כב(. 

... 
 לפני שמש ינון שמו )תהילים עב יז(. שמו של משיח מנין? שנאמר: יהי שמו לעולם, 

והתשובה מנין? שנאמר: בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל, ומעולם )ו( עד עולם אתה אל, 

 ג(. -תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם )תהילים צ ב

 )מדרש תנחומא, פרשת נשא, סימן יא(
 

י שלהבות שעל גוף השמש, א. שוטפים הם זרמי התשובה, הפרטית והכללית, דמיונם כגל

עד הם מתפרצים ועולים, והם נותנים חיים להמון עולמים וליצורים אין -אשר כמלחמת

ספורות. אין כח לקלוט את ההמון הרב של הצבעים הרבים אשר לשמש הגדולה הזאת המאירה 
לעולמים כולם, שמש התשובה, מפני שטפם ורבוים, מפני מהירותם הנפלאה, מפני שהם באים 

מקור החיים בעצמם, שהזמן בעצמו הוא רק אחד מהתבניות המצומצמות שלו. הנשמה מ

העולמית, כלביאה נוראה צועקת בחבליה לתקון גמור, -היחידית והצבורית, העולמית ועולמי

למציאות האידיאלית, ואנו חשים את המכאובים והם ממרקים אותנו, כמלח זה שממתיק את 
ינו. בהגות מלין אי אפשר לנו לבטא את המחשבה רחבת הבשר הם ממתיקים את כל מרורות

שמים וארץ חדשים  -השחקים הזאת, יחודים אנו מיחדים, בשמות אנו מכוונים: נקודה 

ורבבות עולמי עד והמון יצורים,  -ועולמים מתגלים, תבות  -ומלואיהם אצורים שם, אות 

 ומתתקנת.  שלו ועלז מלא חדות אל אלים, מלא שלום ואמת. והנשמה הולכת
ב. ע"י התשובה הכל שב לאלהות, ע"י מציאות כח התשובה, השורר בעולמים כולם, שב הכל 

ומתקשר במציאות השלמות האלהית, וע"י הרעיונות של התשובה, דעותיה והרגשותיה, כל 

המחשבות, הרעיונות והדעות, הרצונות וההרגשות, מתהפכים ושבים להקבע בעצם תכונתם 

 . בתכן הקדש האלהי
ג. התשובה הכללית, שהיא עלוי העולם ותקונו, והתשובה הפרטית, הנוגעת לאישיות הפרטית 

הקודש יודע -התשובה המיוחדים, שרוח-של כל אחד ואחד, עד כדי דקות הפרטים של תקוני

לפרטם לפרטים היותר בודדים, הן ביחד תוכן אחד. וכן כל אותם תקוני התרבות, שעל ידם 

ו, סדרי החיים החברתיים והכלכליים, ההולכים ומשתכללים עם תקוני כל העולם יוצא מחורבנ
חטא ועון מחמורים שבחמורים עד דקדוקי סופרים ומדות חסידות היותר מופלגות, כולם 

 עושים חטיבה אחת, ואינם מנותקים זה מזה, "וכולהו לחד אתר סליקין". 

איש יחידי ומעשיו צריכים להיות  ד. הטבע העולמי וכל יציר פרטי, ההיסתוריה האנושית וכל
מסוקרים בסקירה אחת, כתוכן אחד בעל פרקים שונים, ואז ממהרת האורה של הדעה המביאה 

 לידי תשובה לבא. 

 )אורות התשובה פרק ד'(
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לתשובה. כאשר  הימים הללו מ' יום האחרונים שהיו ברצון הם עצמם מסייעין לבות בנ"י

דור המדבר היו חרדים מאוד לה' בימים אלו. וכמו שהחטא נשאר לדורות כמ"ש אין לך 
פקידה שאין בה מעון העגל ממילא התשובה שעשו אז ותקנו החטא. בוודאי הי' ג"כ לדורות. 

ומרע"ה תיקן בשורש נשמות בנ"י בשמים כמ"ש שלא הניח זוית ברקיע שלא נתחבט עלי' והם 

ל נשמות בנ"י שנמשלו ככוכבים ברקיע. לכן בנקל עכ"פ לנו לתקן גופי החטאים. השרשים ש

וע"י שלוחות שניות היו בדרך בעלי תשובות. נשאר ההארה שלהם גם עתה יותר מהימים של 
 הלוחות הראשונות כי בע"ת אתיין בחילא סגי:

נות היו בכח הקדמונים נתנו רמז בפסוק אני לדודי וד"ל. והענין הוא כי בלוחות הראשו

אתערותא דלעילא. אבל האחרונות היו בכח התקרבות בנ"י. ולכן נשאר קיים לעולם. וגם 

הראשונות היו בקולי קולות ובאחרונות אמר הקב"ה אין לך יפה מן הצניעות. ופי' הענין כי 
בראשונות הי' הכוונה לתקן כל העולם והיו יכולין כל האומות להתקיים באמצעיות בנ"י. 

הייתם לי סגולה מכ"ה. אך עמלק הרשע ימ"ש הוא גרם חטא העגל. כי אין הרשעים כמ"ש ו

כדאי שיתקרבו. ולכן היו האחרונות בצינעה להיות מיוחד רק לבנ"י. וז"ש אני לדודי בפרט. 

וחודש זה נתקן לדורות להתקרב אליו ית'. כי באותן מ' יום תיקנו בנ"י החטא. ונפתחו שערי 
ב ה' לכל קוראיו ואיתא במד' יכול לכל ת"ל לכל אשר יקראוהו תפלה לדורות. וכ' קרו

באמת. ואמר אמו"ז ז"ל דאעפ"כ כ' לכל קוראיו. רק ע"י אותן שקוראין באמת מתעלין כל 

התפילות של פשוטי בנ"י ג"כ עכ"ד ז"ל. וכמו כן בדורות בימים אלו שנתקבלו תפלות 

קות באותן התפלות שהתפללו אבותינו אבותינו. יכולין לעלות תפלותינו דלים ורשים בהתדב
 ומשה רבינו ע"ה:

 )שפת אמת לחודש אלול(

 

וזהו דכתיב צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ צי' ועיף בלי מים, דדוקא בארץ ציה זו 
אדום )כדאי' בשו"ט( ועיף מרוב צער ויסורים, ירחמנו השי"ת, הנה שם דוקא הוא גודל 

ללמוד התורה וכמאמר נפשנו עיפה לדברי תורה ואין מניחים אותנו, וזהו כן בקדש  הצמאון

חזיתיך, ופירש רבינו בעל השמחה נ"ע בשם מורו הקדוש הבעש"ט נ"ע הלואי בקדש שהוא 

זמן הבית חזיתיך בתשוקה גדולה כזו, והיינו דבזמן הגלות אז התשוקה לתורה וקיום המצות 
וטעם הדבר הוא לפי שע"י ריבוי המניעות ועכובים של המנגדים הוא יותר מכמו בזמן הבית, 

מתעורר כח הנצחון עד מסירת נפש בפועל ממש, דהכח דמס"נ הרי ישנו בכאו"א מישראל 

ובאנשים פשוטים הוא מתגלה בנקל יותר וכמ"ש אני ישנה ולבי ער, דהגם דאני ישנה 

ולהחזיק לומדי תורה ולעמוד  בגלותא אבל ולבי ער דכל אחד מישראל לבו ער ללמוד תורה
בתוקף גדול נגד המעבירו על דת ר"ל, רק שלפעמים אינם יודעים בני ישראל שזהו העברה 

 ר"ל על דת לזאת הנה היודעי תורה ועוסקים בעבודה האלקית הנק' עיני העדה

 י"ט כסלו(מרים / תרפ"ט / )ספרי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע / ספר המא

 
הון דתשובה דהא בשעתא חדא ביומא חדא ברגע חדא  קריבין לגבי זכאין אינון מארי

קודשא בריך הוא מה דלא הוה הכי אפילו לצדיקים גמורים דאתקריבו גבי קודשא בריך 

הוא בכמה שנין, אברהם לא עאל באינון יומין עלאין עד דהוה סיב כמה דאתמר, וכן דוד 

ל מאריה דתשובה מיד עאל ואתדבק ביה דכתיב )מלכים א' א'( והמלך דוד זקן בא בימים, אב
בקודשא בריך הוא, ר' יוסי אמר תנינן אתר דמאריהון דתשובה קיימי ביה בההוא עלמא 

צדיקים גמורים לית לון רשו לקיימא ביה בגין דאינון קריבין למלכא יתיר מכלהו ואינון 

 משכי עלייהו ברעותא דלבא יתיר ובחילא סגיא לאתקרבא למלכא,
 שרה קכט רע"ב( )זוהר, חיי
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