לדוד ה' אורי וישעי  /שיעור בוגרות אלול ה'תשע"ח
 .1תהילים כ"ז
ִירא ה' מָעֹוז ַחי ַי ִממִי ֶא ְפחָד{ :ב} ִבקְר ֹב ָעלַי מ ְֵרעִים ֶלאֱכ ֹל אֶת ְבש ִָרי צ ַָרי וְאֹיְבַי לִי ֵהמָה ָכשְלּו ְונָפָלּו{ :ג} אִם
שעִי ִממִי א ָ
אֹורי ְוי ִ ְ
לְדָ וִד ה' ִ
שבְתִ י ְבבֵית ה' כָל יְמֵי ַחי ַי
תַ ֲחנֶה ָעלַי ַמ ֲחנֶה ֹלא י ִָירא ִלבִי אִם תָ קּום ָעלַי ִמ ְל ָחמָה בְז ֹאת ֲאנִי בֹו ֵט ַַח{ :ד} ַאחַת שַָאלְתִ י ֵמאֵת ה' אֹותָ ּה ֲא ַבקֵש ִ
ַלחֲזֹות בְנֹעַם ה' ּו ְל ַבקֵר ְבהֵיכָלֹו{ :ה} כִי י ִ ְצ ְפנֵנ ִי בְסַכ ֹה בְיֹום ָרעָה יַסְתִ ֵרנִי ְבסֵתֶר ָאהֳלֹו בְצּור י ְרֹו ְמ ֵמנִי{ :ו} ְועַתָה י ָרּום ר ֹאשִי עַל אֹיְבַי
שמַע ה' קֹולִי ֶאק ְָרא ְו ָחנֵנ ִי ַו ֲענֵנִי{ :ח} ְַלָך ָאמַר ִלבִי ַבקְשּו ָפנ ָי אֶת ָפנֶיָך ה'
ִירה ַו ֲאזַמ ְָרה ַַלה'{ :ז} ְ
ְסבִיבֹו ַתי ְו ֶאז ְ ְבחָה בְָאהֳלֹו ז ִ ְבחֵי תְ רּועָה ָאש ָ
שעִי{ :י} כִי ָאבִי ְו ִאמִי ֲעז ָבּונ ִי ַַוה'
שנִי וְַאל ַת ַעז ְ ֵבנִי ֱאֹלהֵי י ִ ְ
ֲא ַבקֵש{ :ט} ַאל ַתסְתֵ ר ָפנ ֶיָך ִמ ֶמנִי ַאל תַט בְַאף ַעבְדֶ ָך ֶעז ְָרתִי ָהי ִיתַָ ַאל תִ ְט ֵ
שקֶר וִי ֵפ ַַח ָחמָס{ :יג} לּולֵא
שֹור ָרי{ :יב} ַאל תִ תְ נֵנִי ְבנֶפֶש צ ָָרי כִי קָמּו בִי עֵדֵ י ֶ
הֹורנִי ה' דַ ְרכֶָך ּונְ ֵחנ ִי בְא ַֹרח מִישֹור ְל ַמעַן ְ
י ַַא ְס ֵפנִי{ :יא} ֵ
ֶה ֱא ַמנְתִ י ל ְִראֹות בְטּוב ה' ְבא ֶֶרץ ַחי ִים{ :יד} ַקּוֵה אֶל ה' ֲחז ַק ְַוי ַ ֲאמֵץ ִלבֶָך ְו ַקּוֵה אֶל ה':
 .2אגרות ג' (אגרת תשפ"ז ,עמ' נ"ח)
במעמקי החושך אנו מאירים באבוקת אורנו ,והננו ששים ושמחים בגאון ד' גם בעוד אשר החושך הוא כ"כ עב ומגושם .כי בחושך-
ד' אור לי  ,ואורי וישעי צור לבבי וחלקי שמחתי וגילי צור עולמים  ,שדי בשמחת הויתו ,יפעת זיוו וקדושת תפארתו  ,לכל בריה .
ואשרנו שאנו מכירים את אושרנו ,אשרנו שאנו שמחים במתת גורלנו ,אשרנו שאנו שואבים בכל יום ויום ,בכל שעה ושעה ,ממעייני
ישועות העולמים .והעולמים הולכים ונושעים ,והנשמות הולכות ומשתלמות ,הולכות ומתמלאות מפגימותיהן  ,ואנו מלאים עוז
וחדוה מפעולותינו שאנו פועלים עם אל ,ובת קול עתידה להיות מפוצצת בראשי ההרים ואומרת כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול
שכרו
 .3מדבר שור (דרוש י"ח)
"לדודַד'ַאוריַוישעי"ַודרשוַחז"לַבפסיקתא"ַ:אוריַבראשַהשנהַ,וישעיַביוםַהכיפורים"ַ.ונבארַבעה"יַלמהַייוחסַלשוןַ"אורי"ַ
עלַהשי"תַלראשַהשנהַו"ישעי"ַליוםַהכיפוריםַדווקאַ.ונקדיםַמהַשמבוארַבזוהרַ,וכןַנוהגיןַלהלכהַעפ"יַדבריַהפוסקיםַשלאַ
להתוודותַבר"הַ,וכןַנראהַמתיקוניַהתפילהַשלַר"הַ,שאינהַכיַאםַבזיכרוןַכבודַהשי"תַוהגדלתַהודוַלעיניַכלַ,ועניןַוידויַלחטאַ
ועוון ַלאַנמצאַבהַכללַ.והד ברַצריךַביאורַמאדַ,הלאַהעיקרַאצלנוַשראשַכלַהסמיםַהיאַהתשובהַ,והווידויַהואַעיקרַגדולַ
בתשובהַ,ואיךַבר"הַשהואַיוםַהדיןַיוםַנוראַואיוםַ,נהיהַמוזהריםַשלאַלקחתַלנוַאתַהפרקליטַהגדולַהזהַשלַוידויַ,והואַדברַ
מתמיהַ.
אמנםַלאחרַהעיוןַ,הדברַמבוארַמאדַומורהַעלַגודלַאהבת ַהשי"תַלישראלַ.שזהוַדברַפשוטַ,שאע"פַשכלַתשובהַמועלתַוכלַ
זמןַשאדםַמתחרטַמןַהחטאַ,אפילוַבהרהורַתשובהַבעלמאַ -החטאַהולךַומתכבסַ,מ"מַודאיַ(א)אינהַדומהַכללַמעלתַהתשובהַ
הבאהַעםַהשכלַ,שישכילַבגדולתוַית'ַויקרַקדושתַהתורהַומצותיהַ,ומעלתַישראלַ,ומהַשהאדםַפועלַלטובַבעשותוַרצוןַקונוַ,
שכלַאלהַהענייניםַיביאוַאתַהאדםַלתשובהַמאהבהַ"שזדונותַנעשותַלוַכזכויות"ַ,אלַהתשובהַהבאהַבלאַחשבוןַכזהַכיַאםַ
מיראתַעונשַפשוטה(ַ.ב) אבלַהחילוקַביןַתשובהַמיראתַהעונשַלתשובהַמאהבהַהואַ,שתשובהַמיראתַעונשַאיןַצריךַשוםַהכנהַ
כללַ ,כי ַתיכף ַכשמשים ַעל ַלב ַכי ַאין ַהקב"ה ַותרןַ ,ושיבוא ַבמשפט ַעל ַכל ַנעלםַ -הוא ַמתחרט ַמחטאיוַ ,מה ַשאין ַכן ַתשובהַ
מאהבהַ -דרושה ַלחשבון ַוהבנה ַלהשכיל ַבהעיקרים ַהמביאים ַאליה(ַ .ג)אבל ַהחילוק ַשבין ַתועלת ַהמגיעה ַמתשובה ַמאהבה ַאלַ
התועלתַשמגיעהַמתשובהַמיראהַגדולַמאדַ,כיַלבדַהיתרוןַהגדולַשביןַזדונותַלשגגותַהנאמרַבתשובהַמיראהַלזדונותַכזכויותַ
האמור ַבתשובה ַמאהבה(ַ ,ד) עוד ַיש ַיתרון ַנוסףַ .כי ַהלא ַ"עבירה ַמטמטמת ַלבו ַשל ַאדם"ַ ,ואור ַהשכל ַהאלוקי ַשמאיר ַבנפשוַ
להורותַלוַהדרךַהישרהַושיכירַכלַמכשולַעווןַלמעןַיסורַממנוַ,מתחשךַע"יַענייניַהחטאיםַ,שמאפיליםַאתַזוהרַהנפשַהחכמהַ.
עלַכןַ,האישַשהלךַבדרכיַליבוַמשךַזמןַרבַולאַשםַלבבוַאלַדרכיוַליישרםַכראויַ,אםַבאַאח"כַלשובַרקַמיראהַ,אע"פַשכברַ
יצא ַממוקשי ַמוות ַאל ַמקום ַההצלהַ ,עם ַכל ַזאת ַאי ַאפשר ַכלל ַשתהיה ַתשובתו ַשלמהַ .כי ַאי ַאפשר ַשיכיר ַכל ַפרטי ַחטאיוַ
וקלקוליַמעשיוַ,כיַדרךַרשעיםַבאפילהַוהאורַהאלוקיַאינוַשלםַאצלוַ,מאחרַשלאַהספיקהַתשובתוַכ"אַשיעשוַזדונותיוַשגגותַ,
והריַגםַהשגגותַמחשיכותַזוהרַהנפשַאפי'ַמצדַעצמןַ,מכלַשכןַכשהןַבאותַמכחַזדונותַ.והאורַהאמיתיַמאורַקדושתַהתורהַ
והמצותַ,באַאלַנפשַהאדםַרקַכאשרַיעשהַאותןַויתבונןַאלַערךַקדושתןַורוממותַתכליתןַבאשרַנתונותַהןַמאדוןַכלַהמעשיםַ
ית"שַ,וע"יַהאורַהזהַהמאירַבנפשוַיכירַהיטבַפרטיַמעשיוַויתקןַגםַהדבריםַשלאַהרגישַבהםַזולתַאורַהאלוקיַהזהַ.ע"כַאמרַ
דודַהמלךַע"הַ,כשביארַמעלתַהתורהַומצותיהַבמזמורַ"השמיםַמספרים""ַ:גםַעבדךַנזהרַבהםַבשמרםַעקבַרבַ,שגיאותַמיַ
יבין"ַ,שכ וונתַהדבריםַלפיַדברינוַהיאַשפירושַ"נזהר"ַהואַעלַדרךַשפי'ַהראשוניםַמלשוןַזוהרַ.אמרַ"גםַעבדך"ַאימתיַיגיעַ
לנפשוַהאורַהאלהיַהזהַעדַשיהי'ַ"נזהר"ַומבהיקַע"יַאורַהתורהַוהמצוהַ,דוקאַ"בשמרםַעקבַרב"ַ,פי'ַבשבילַגודלַמעלתםַורבַ
ערכםַ ,לא ַבשביל ַיראת ַהעונש ַבלבדַ .ועי"ז ַ"שג יאות" ַכאלה ַאשר ַ"מי ַיבין" ַאותן ַו"נסתרות" ַמצד ַשכל ַהאנושיַ ,מכל ַאלהַ
"נקני"ַ .אבל ַאי ַאפשר ַלבקש ַעל ַנקיון ַהשגיאות ַוהנסתרות ַכ"א ַאחרי ַההשתדלות ַלהכיר ַאת ַהנסתרותַ ,והוא ַהעסק ַבתשובהַ

ובמצותַמאהבהַמצדַהכרהַבגדולתַהשי"תַוגדולתַמצותיוַ,כמוַשאמרוַחז"ל"ַ:עשהַדבריםַלשםַפועלם"ַ...ונראהַלבארַכוונתםַ
ז"לַשהורוַלנוַעניןַר"הַ,שהואַכעיןַהקדמהַלימיַהתשובהַ,אע"פַשהואַמכללםַ.רקַעניןַר"הַהואַלהמליךַאתַהבוראַית'ַעלינוַ,
ולהכירַגדולתוַוקדושתוַומעלתַקדושתַהתורהַוהמצותַומעלתַישראלַ,וע"זַתקנוַרז"לַמלכיותַ,זכרונותַ,שופרותַ.מלכויותַכדיַ
להכירַגדולת ַהשי"ת ַשהוא ַמלך ַגדולַעלַכל ַהארץַ .זכרונות ַכדי ַלהכירַמעלת ַבנ"אַבכלל ַומעלת ַישראל ַבפרט ַשהם ַנזכריםַ
לפניוַ ,וכמש"כ"ַ :ויזכור ַלהם ַבריתו"ַ ,ועי"ז ַיתעורר ַלתשובה ַמאהבהַ .אך ַצריך ַעוד ַלהכיר ַגדולת ַהתורהַ ,ע"כ ַנתנו ַשופרותַ
שמסופרַבהםַעניןַמתןַתורה"ַ,אתהַנגליתַבענןַכבודךַ ַ...עלַהרַסיניַללמדַלעמךַתורהַומצות"ַ,שמזהַנכירַרוממותַהתורהַ
והמצות ַשבידינו ַשראוי ַשנדקדק ַבהן ַעד ַמאדַ .והנה ַכדי ַשיקבע ַבלבנו ַגודל ַמעלת ַישראל ַוחיבתם ַלפניו ַית'ַ ,שרצונו ַשתהיהַ
עבודתםַעבודתַבניםַלמקוםַויהיוַעובדיםַמאהבהַ,קבעַיוםַר"הַלהמליךַאותוַית'ַקודםַהתשובהַ,ולשוםַאלַלבַכלַהענייניםַ
המביאים ַלאהבתו ַית'ַ .וע"פ ַחז"ל ַמנע ַאותנו ַמהתוודות ַלפניוַ ,עד ַעבור ַכל ַסדר ַהיום ַוקדושתו ַכדי ַשיתעורר ַלבבנו ַבתשובהַ
מאהבהַ ,אז ַנוכל ַלהתוודות ַכראויַ .וכדי ַלהורות ַע"ז ַשישראל ַעומדים ַבמדרגה ַרמה ַוהם ַנתבעים ַמפני ַחבתן ַבתשובה ַמאהבהַ
שא"אַכ"אַאחריַהכנתַהיוםַהקדושַהזהַ,קבעוַלנוַאנשיַכנסתַהגדולהַבתפילהַכלַהענייניםַהמוריםַשאנוַנתוניםַלאהבתוַית"שַ.
עדַשביוםַהמשפטַאיןַאנוַמשימיםַעלַלבַלהאריךַכ"כַבצרכיַעצמנוַוכלַהאריכותַאינהַכ"אַבכבודַשמיםַ,וגםַכשמבקשיםַעלַ
צרכי ַעצמנו ַ"זכרנו ַלחיים" ַאנו ַמסיימים ַ"למענך ַאלוקים ַחיים" ַלמען ַכבודך ַשנראה ַבעולם ַע"י ַהצלחת ַישראל...וזהו ַמאמרַ
הפסיקתאַוביאורַהכתובַלדעתםַז"לַ"ד'ַאוריַבר"ה"ַ,כלומרַאיניַמתודהַבר"הַ,כיַאםַאניַעסוקַשיאירַד'ַאוריַואכירַאיךַלשובַ
כראויַ,ועי"זַאוושעַביוה"כַ,שאזַתגמרַהתשובהַהגמורהַ.שמאַתאמרַכיוןַשאיןַכאןַוידויַפהַישַלפחודַממקטרגיםַ,אמר"ַ:ד'ַ
מעוזַחיי"ַ,מחזקַכחַהחייםַהחלשַשליַשהואַהמחשבהַוההרהורַ,כיוןַשהואַלכבודוַית'ַ,א"כַ"ממיַאפחד"ַ.
 .4שמונה קבצים (קובץ ח' ,ל"ו)
אלַיפולַלבבינוַבקרבנוַ,אםַאחריַעמלַשניםַרבותַ,הננוַמוצאיםַאתַעצמנוַעומדיםַבראשיתַהדרישהַשלַאותםַהתוכניםַשכ"כַ
עסקנוַבה םַוסבבנוַאתַמרכזםַ,וביחשַהמוסרַונטייתַהטבעַהננוַעומדיםַלפעמיםַעלַאותוַהמעמדַהזעירַ,עדַשאנוַצריכיםַלישרַ
אתַעקמימותנוַבכלַאותוַהזירוזַשבראשיתַמצעדנוַעלַהכיכרַהמוסריַ.אחריַכלַאלהַיודעיםַאנוַשלאַלשוואַהיהַעמלנוַ,ועושרַ
גדולַעשהַרוחנוַבעמלוַ,וההחשכהַהבאהַלנוַאחר יַמהלכיםַארוכיםַורביםַ,איננהַבאהַכ"אַלהורותַלנוַדרךַחייםַסלולהַ,שנהיהַ
תמידַ,גםַעדַזקנהַושיבהַ,עומדיםַחמושיםַבכוחותינוַהרוחנייםַלעבודַולמשאַ,ולאַנאמרַבשוםַפעםַכיַכברַמלאנוַאתַהחוקַ,כיַ
לא ַלהגיע ַלאיזה ַמדה ַידועה ַהיא ַמטרתנו ַהכלליתַ ,כ"א ַלהתעלות ַוללכת ַתמיד ַהלוך ַועלהַ .וכאשר ַתבוא ַאיזה ַעצלה ַלבהלנוַ
ולהרפותַידינוַמעבודהַ,באהַמידַהאפלהַקודרתַ,ומשימהַאתַכלַהעמלַהעברַכאילוַלאַנשאַלנוַפריַ,וכאילוַהננוַעומדיםַבמצביַ
העוניַוהדכדוךַכבראשיתַימיַהתחלתַעבודתנוַ,למעןַנדעַ,כיַלאַלרכושַסכומיםַידועיםַבנכסיםַהרוחנייםַנקראנוַ,כ"אַלהרבותַ
פעלַולעבודַ.אשריַאישַיראַאתַד'ַבמצותיוַחפץַמאדַ,במצותיוַולאַבשכרַמצותיוַ.ואחריַאשרַנקבלַבחפץַלבַגםַאתַהמעברַ
המחשיךַ,יגיהוַלנוַאוריםַחדשיםַגםַישניםַ,ד'ַאוריַוישעיַממיַאירא.
 .5אורות הקודש (ג' ,עמ' ק"ע)
הדבקות האלוקית האמיתית ,כשהיא משפעת את שפעה על העובד האמיתי ,היא ממלאת אותו זיו תענוג והרחבת הדעת ,וכל הכוחות
וכל החושים שלו מאירים ושמחים ,והעולם וכל מלואו שמח עמו.
ההשגה המביאה את הדבקות האמיתית ,ובאה עמה ביחד ,היא ההארה של העושר של הישות האלהית ,שהיא משבעת מטובת את כל
הקשורים עמה .ניצול הוא בזה מהעוני הגדול של העולמות הנפרדים ,שכולם הם חשכים ודלים ,לגבי האור והעושר העליון של מלך
הכבוד ב"ה ,ד' אלוקים אמת ,המצוי האמת ,אשר אין עוד מלבדו ואפס זולתו .כי אשב בחשך ד' אור לי ,אל ד' ויאר לנו ,ד' אורי
וישעי ממי אירא ,ד' מעוז חיי ממי אפחד ,ואבואה אל מזבח אלוקים ,אל אל שמחת גילי.

