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 תשובהה תוכן הענינים ספר 

ג 

 תוכן הענינים

 ז.........................................................בראשית

 ז........................................................................'פרק א  .א

 ז..................................................התשובה קדמה לעולם .ב

 ז.......................................’ג עמוד א"זהר הקדוש פרשת בראשית כ .ג

 שבעה דברים נבראו קודם בריאת העולם .ד
 ז.....................................................ואחד מהם התשובה

 ז..........................................'רמז כ'  פרק בילקוט שמעוני בראשית .ה

 ז................................................. רפואה למכה–תשובה  .ו

 ז.................................................ספר כד הקמח ערך ראש השנה .ז

 ח..................................עיקר התשובה להתבונן בשפלותו .ח

 ח....................................................ספר כד הקמח ערך תשובה .ט

 ט........................................................................'פרק ב .י

 ט....................................... המשך-קדמה תשובה לעולם  .יא

 ט......................................’ד עמוד ב"זהר הקדוש פרשת תולדות קל .יב

 י..............................................תשובה בחינת חסד חינם .יג

 י.....................................' הלכות מילה הלכה ג–ספר ליקוטי הלכות  .יד

 יא..........................................תשובה לפנים משורת הדין .טו

 יא..................................................ספר עץ הדעת טוב פרשת בא .טז

 יב...........................................תשובה ניתנה רק לישראל .יז

 יב.............................ספר בית אלוקים שער התשובה פרק ארבעה עשר .יח

 יב.........................ה לעולם על פי תורת הסודתשובה קדמ .יט



 תשובהה תוכן הענינים ספר 

ד 

 יב......................ספר כתר שם טוב לרבי אברהם מקולוניא זכרונו לברכה .כ

 יב..............אלמלא עולם התשובה לא היה העולם מתקיים .כא

 יב...................................................מאור ושמש פרשת ואתחנן .כב

 יג........................................................................'פרק ג .כג

 יג.................................. זמן לתשובה–עשרת ימי תשובה  .כד

 יג..........................................’כ עמוד א"זהר הקדוש פרשת ויחי ר .כה

 עשרת ימי תשובה כנגד עשרה מאמרות .כו
 יד......................................................בהם נברא העולם

 יד....................ד"שם משמואל חלק מועדים ערב יום הכיפורים שנת תרע .כז

 יד......................תשובה בעשרת ימי תשובה מקובלת יותר .כח

 יד.................................חמישה עשרבית אלוקים שער התשובה פרק  .כט

 טו.......................חייב כל אדם לפשפש במעשיו בימים אלו .ל

 טו.............................קצור שלחן ערוך סימן קל דיני עשרת ימי תשובה .לא

 עשרה ימים נתנה שהות לחוטא לשוב מחטאו .לב
 טו........................................................לפני חיתום דינו

 טו....................................................כד הקמח ערך ראש השנה .לג

 טז..................כנגד עשרה קרבנות: כנגדעשרת ימי תשובה  .לד

 טז.......................................................פסיקתא רבתי פרשה מ .לה

 כנגד תשע מידות שכתב הנביא והם כנגד תשעה ימים .לו
 טז..................................שבין ראש השנה ליום הכיפורים

 טז.........................כנגד עשרה מאמרות בהם נברא העולם .לז

 טז...................................................כנגד עשרת הדברות .לח

 יז..........זכרונות ושופרות, קים של מלכויותכנגד עשרה פסו .לט

 יז...................................ראש השנה כנגד מאמר בראשית .מ

 יז.....................................ב"שפת אמת דברים ראש השנה שנת תרמ .מא



 תשובהה תוכן הענינים ספר 

ה 

 ומשם נמשך הכח לעשרת, "ותנח התיבה "–בראש השנה  .מב
 יח...........ימי תשובה להיותם מוכשרים לקבל תשובת השב

 יח..................................................יערות דבש חלק שני דרוש ה .מג

 יח.......................................................................'פרק ד .מד

 יח.............................. יום מיוחד לתשובה–יום הכפורים  .מה

 יח.........................................’כ עמוד א"זהר הקדוש פרשת ויחי ר .מו

 יט....................................... תפילת נעילה–תכלית השנה  .מז

 יט.................................]נ[ה הקדוש מסכת חולין פרק נר מצוה "השל .מח

 יט.......................לשבים מעוונותיהםעצומו של יום מכפר  .מט

 יט......................................................רבינו בחיי ויקרא כג כח .נ

 יט.............עצומו של יום מכפר לפועלים לכפרת עוונותיהם .נא

 יט..........................................בית אלוקים שער התשובה פרק שני .נב

 כ.................תשובת ראש השנה תולה ויום הכפורים מכפר .נג

 כ.................................................. לב-תורת משה ויקרא כג לא  .נד

 מחילת העוונות ביום הכפורים היא על מנת שיוכלו .נה
 כ........................................להתעלות אל דביקות העליון

 כ.......................................תפארת שלמה על המועדים יום כפורים .נו

 כא...............................יתאמץ לעורר לבבו בתפילת נעילה .נז

 כא.....................................................מטה אפרים סימן תרכג .נח

 כב...........................................................יסוד התשובה .נט

 כב....................................................................הקדמה .ס

 כג...................................................................מפתחות .סא

 כג.......................................................................'פרק א .סב

 מי שהוא מלא סרחון צואת עוונותיו אין תורתו .סג
 כג........................................................נחת רוח לבוראו



 תשובהה תוכן הענינים ספר 

ו 

 כל המעשים שאדם עושה והוא רשע מוסיף כח בקליפה .סד
 כד..................................................והוא נענש על לימודו

 ושלא ינצל, קצת דברים המביאים אל התשובה .סה
 כה....................מהדין הגדול והנורא כי אם על ידי תשובה

 כז............................................שערי תשובה לרבינו יונה .סו

 כז..............................................' אות א-אשון השער הר .סז

 כז..............................................:ֵּבאּור ַהְּתׁשּוָבה ְוִעָּקֶריָה .סח

 כח.....................................................................אות ב .סט
 כח......................................................................אות ג .ע

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 תשובהה תוכן הענינים ספר 

ג 

 תוכן הענינים

 ז.........................................................נח פרשת

 ז.........................................................................'פרק ה .א

 ז...................................... ראשון לחשבון עוונות–סוכות  .ב

 ז...........................................’כ עמוד א"זהר הקדוש פרשת ויחי ר .ג

 ז....................................ראשון לחשבון עוונות על פי משל .ד

 ז......................................א"נג רמז תר"ילקוט שמעוני ויקרא פרק כ .ה

 ח......................כפי ערך התשובה כן תגדל היחוד והאהבה .ו

 ח.....................................תפארת שלמה על המועדים לשמיני עצרת .ז

 ט.....................................חג הסוכות הגנה לבעלי תשובה .ח

 ט................................ג"שם משמואל חלק המועדים סוכות שנת תרע .ט

 י.......................................בסוכות מתחילים חשבון חדש .י

 י........................................................ספר התודעה פרק שביעי .יא

 יא.................................! סנגוריו–אשריו שנעשו קטגוריו  .יב

 יב.......................................................................'פרק ו .יג

 יב.....................................................חטא אדם הראשון .יד

 יב........................................’ד עמוד א"זהר הקדוש פרשת ויחי רכ .טו

 נה ומפני שחטא אנואדם הראשון נברא בראש הש .טז
 יג...................עוסקים בזמן זה בתשובה לתקן בחינת אדם

 יג.............................................לקוטי הלכות הלכות שבת הלכה ז .יז

 יג......וכים בדיןכשם שאדם הראשון יצא זכאי בדין כן אנו ז .יח

 יג.......................................................מנורת המאור אות רצא .יט

 יד..............קין למד את אדם הראשון מהי כחה של תשובה .כ



 תשובהה תוכן הענינים ספר 

ד 

 יד.......................................מדרש רבה בראשית פרשה כב פסקה יג .כא

 יד...............................................מכסה פשעיו לא יצליח .כב

 יד......................................................מדרש תהילים מזמור ק .כג

 טו....................................................ומודה ועוזב ירוחם .כד

 טו..........אדם הראשון השיג את תקונו הנצחי אחרי מיתתו .כה

 טו........................)כא(ורה אור ה הקדוש מסכת ראש השנה פרק ת"השל .כו

 טז............................. שנה130אדם הראשון חזר בתשובה  .כז

 טז...........................................................מסכת עירובין יח ב .כח

 אדם הראשון התענה עד שנעשה גופו כמין כברה .כט
 טז......................................................ונתקבלה תשובתו

 טז......................................ראשית חכמה שער התשובה פרק ראשון .ל

 טז.............ל מדינה של גיהנםכל מי שיודע פשעיו ועוזב ניצו .לא

 כשהכיר אדם הראשון בכחה של תשובה עמד .לב
 יז.................................'ואמר מזמור שיר ליום השבת וכו

 יז............................................................יסוד התשובה .לג

 יז.......................................................................מפתח .לד

 יח.......................................................................'פרק ב .לה

 יח.................צריך ליתן דין על כל אחד ואחד שדש בעקביו .לו

 יח.......צריך לחפש אפילו בדעות הרעות שיש לו ולשוב מהם .לז

 יט............................................ישוב אפילו מספק עבירה .לח

 יט......................מא לא עשה לשמהש, יפשפש בעסק מצוה .לט

 השמר לך בשובך בתשובה שלא תשאיר שום עוון .מ
 כ.........................................................שלא תתקן אותו

 הדרך הטוב והישר שיעורר האדם את עצמו אל התשובה .מא
 כא.........................................בואו עליו יסוריםעד שלא י



 תשובהה תוכן הענינים ספר 

ה 

 אל יאמר האדם חטאי הם רבים עד אין מספר .מב
 כא............איך אפשר שיהיה לי כפרה ויתייאש מן התשובה

 ב בלבו דרכיו ויפשפש יחשו-שורש גדול אל התשובה  .מג
 כב.......................................................במעשיו כפי כוחו

 כג........... הם יצרך וסיעתו-" כי תצא למלחמה על אויביך" .מד

 כג...................צריך שיהא זריז וזהיר מאוד לבל יחטא עוד .מה

 כד............................................שערי תשובה לרבינו יונה .מו

 כד..............................................' אות ד-השער הראשון  .מז

 כד..............................................:ּוָבה ְוִעָּקֶריָהֵּבאּור ַהְּתׁש .מח
 
 
 
 
 
 

 
 



 תשובהה  העניניםתוכן ספר 

ג 

 תוכן הענינים
 ה...................................................לך לך פרשת

 ה.....................................................................'ז פרק .א
 ה........................................................כחה של התשובה .ב
 ה........................................’ה עמוד ב"זהר הקדוש פרשת וישב קפ .ג
 ה...........................................זהר הקדוש פרשת משפטים דף קו א .ד
 ו.....................תשובה עשתה את הכל ותפלה עשתה מחצה .ה
 ו..............................................מדרש רבה ויקרא פרשה י פסוק ה .ו
 גדול כחה של תשובה שמבטלת הגזירה .ז

 ז.........................................................ומבטלת השבועה
 ז......................................מדרש רבה שיר השירים פרשה ח פסקה ה .ח
 ,מרפאה חולים, התשובה קושרת כתרים לבני אדם .ט

 ח......................מצלת מכל צער וממלטת מדינה של גיהנם
 ח........................................................... דבי אליהו רבהתנא .י
 ח....אפילו יש בכם עבירות עד כסא הכבוד מועילה התשובה .יא
 ט...............................התשובה כמו חץ הנקלע למרחק רב .יב
 ט..........................................פסיקתא דרב כהנא פסקא כד אות יב .יג
 ט........................בתשובה נדרשת רק פתח כחודו של מחט .יד
 ט........................................................תשובה כהרף עין .טו
 ט.........................תשובה של יום אחד מביאה את הגאולה .טז
 ט...................................תשובה מועילה גם לכופר בעיקר .יז
 ט..............ש ברוך הוא עולה על מידת בשר ודםמידת הקדו .יח
 י......אלוקיך' גדול כחה של תשובה על כן שובה ישראל עד ה .יט
 י......................................ב"ד רמז תקל"ילקוט שמעוני הושע פרק י .כ
 י..............................כחה של התשובה עד סוף כל הדורות .כא
 י...............................ע מפאנו מאמר מאה קשיטה סימן עו"כתבי הרמ .כב
אין מי שיוכל להשיג עד היכן כחה של תשובה מגעת אף  .כג

 יא..................................................................לפושעים



 תשובהה תוכן הענינים ספר 

ד 

 יא................................)צ(ה הקדוש מסכת יומא הלכות תשובה "השל .כד
 יא.................... מדינה של גיהנם שניצול–' טוב להודות לה .כה
 יא..................................................פרי צדיק פרשת ויגש אות ח .כו
 יב....................................................................'ח פרק .כז
 יב............................................. המשך-תשובה כחה של  .כח
 יב.............................................זהר הקדוש פרשת משפטים קו א .כט
 יג.............מאמר של בעל מנורת המאור על כחה של תשובה .ל
 יג..........................................:מנורת המאור פרק חמישי אות רפד .לא
 טז.....................................................:אית דין ואית דין .לב
 יז..............מאמר של בעל ספר התודעה על כחה של תשובה .לג
 יז....................................:כחה של תשובהספר התודעה פרק שלישי  .לד
 יח...................................:אמרו חכמים במעלת התשובה .לה
 יט.........................................................התשובה יסוד .לו
 יט......................................................................מפתח .לז
 כ.....................................................................'ג פרק .לח
 כ...................................................לבאר טעמי התעניות .לט
 כ.............................ספק עבירה צריך יותר חפוש מעבירה .מ
 כא.................................טעם התענית בעשרת ימי תשובה .מא
 כא......................ים בערב ראש חודשטעם התענית שמתענ .מב
 כב................................................... טעמו-תענית חלום  .מג
 כב............................................שערי תשובה לרבינו יונה .מד
 כב..............................................' אות ח-השער הראשון  .מה
 כב..............................................:ֵּבאּור ַהְּתׁשּוָבה ְוִעָּקֶריָה .מו

 

 



 תשובהה תוכן הענינים ספר 

ג 

 ז...................................................יראו פרשת

 ז....................................................................'ט פרק .א

 ז...................................גדול כחה של תשובה אף בהרהור .ב

 ז............................................. ב–זהר הקדוש פרשת תרומה קנ א  .ג

 ח.................................................:תרגום בלשון הקודש .ד

 ח.........................................כחה של תשובה אף בהרהור .ה

 ח...............................................מעולפת ספירים יום שבעה עשר .ו

 ח..........................................ביאור נפלא על דברי הזוהר .ז

 ח..........................................................ערבי נחל פרשת יתרו .ח

 י............................כל הרהור תשובה מגיע עד כסא הכבוד .ט

 י........................................................פסיקתא רבתי פרשה מד .י

 י................................גמורהמהרהר בתשובה נעשה צדיק  .יא

 י........................................................פרי הארץ פרשת כי תבא .יב

 הכרוז של הרהור תשובה הוא כדי שיזכור את בוראו .יג
 יא.......................................................................תמיד

 יא...........................................עבודת ישראל פרקי אבות פרק שני .יד

 יב.......................כשם שהפגם בהרהור כן התיקון בהרהור .טו

 יב.........................................ראשית חכמה שער התשובה פרק שני .טז

 יב...................רשע גמור שלא הרהר בתשובה אין לו תקנה .יז

 יב...................................מדורי גיהנם' זהר חדש מדרש רות מאמר ז .יח

 יד..............................כל בר דעת מרגיש בהרהורי תשובה .יט

 יד...............................................דגל מחנה אפרים פרשת ויקרא .כ



 תשובהה תוכן הענינים ספר 

ד 

  בהרהורי תשובה-אפילו אם הוא צדיק  .כא
 יד.......................................................מקדש את אבריו

 יד...................................................נועם אלימלך פרשת דברים .כב

 טו...................................................................'י פרק .כג

 טו...................................................... רפואה-התשובה  .כד

 טו.............................................זהר הקדוש פרשת משפטים קו ב .כה

 יז...................................................תשובה רפואה למכה .כו

 יז..........................................................ם ירמיה יד יט"מלבי .כז

 יח.............................................תשובה רפואה ליצר הרע .כח

 יח...............................................מדרש תנחומא בראשית פרק ח .כט

 יח...............................................התשובה רפואה לעולם .ל

 יח.................................................עין יעקב מסכת יומא אות עו .לא

 כ.........................................................נרפא נגע הצרעת .לב

 כ.........................................................אראערבי נחל פרשת ו .לג

 כא................................רפואת העוונות רק על ידי תשובה .לד

 כא................................................ישמח משה פרשת אחרי יח א .לה

 תשובה מאהבה מביאה את האדם והעולם לחזור .לו
 כא................כקדמותם כרפואה המביאה למצב ההתחלתי

 כא........................................'נתיבות עולם ב נתיב התשובה פרק ב .לז

 תביא לו רפואה ותשמור עליו,  האדםהתשובה תגן על .לח
 כב..............................................להיותו בריא שלא יחלה

 כב.......................................ראשית חכמה שער התשובה פרק רביעי .לט

 כב.....................אפילו תשובה גרועה מביאה רפואה לעולם .מ
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 כב...........................’ו עמוד א"ספר תוספת יום הכפורים על יומא דף פ .מא

 משל נפלא על התשובה שהיא רפואה דרך .מב
 כג.......................................................הקדוש ברוך הוא

 כג.........................................................ערבי נחל פרשת יתרו .מג

 כה.....................................................התשובה יסוד .מד

 כה...........................................................'המשך פרק ג .מה

 כה...........................................................צומות' ענין ד .מו

 כה........................................ענין תענית חתן ביום חופתו .מז

 כה..........................................תענית שמת בו אביו ואמו .מח

 כו........................ענין תענית ציבור על כל צרה שלא תבוא .מט

 כח...........................................שערי תשובה לרבינו יונה .נ

 כח.............................................' אות ט-השער הראשון  .נא

 כח.............................................:ֵּבאּור ַהְּתׁשּוָבה ְוִעָּקֶריָה .נב

 רק זה, כמו ביציאת מצרים כן בביאת המשיח .נג
 כט......................בליבו יזכה להיות בין הזוכים' שיראת ה

 ל......................................................בעמלק' מלחמה לה .נד

 הצדיקים הקדושים במלחמתם הגדולה להציל .נה
 ל...................................'חס ושלו' את עם ישראל מכלי

 הבעל שם טוב הקדוש ראה הגזירה הנוראה) 'א .נו
 ל...........................................ץ וניסה לבטלו"של אוישווי
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ג 

 תוכן הענינים
 ה...........................................שרה חיי פרשת

 ה.......................................................................פרק יא .א

 ה........................................................סוד רפואת הנפש .ב

 ה..נעתיק כאן מספר בינה לעיתים חלק א דרוש א לשבת תשובה המדבר בענינינו .ג

 יח...........................................................יסוד התשובה .ד

 יח............................................................'המשך פרק ג .ה

 יח......בלי הכנעת הלב ופשפוש מעשים לא יבוא לידי תשובה .ו

 יט........ כמו הקרבן שאינו מועיל בלא תשובה-סוד התענית  .ז

אדם שהרבה לחטוא לא יעשה סגופים עד אשר יתחזק לבו  .ח

 יט...........................................................בחרטה גמורה

 כהתעניות הם כדי שעל ידם יבואו בני אדם לפשפוש מעשים .ט

אלא תשובה ומעשים טובים גורמים, לא שק ולא תענית גורם .י

 כ...............................................................................

 כא....................................................התענית אינו עיקר .יא

 כא........................מפרסמין את החניפין מפני חילול השם .יב

 כב.....................................השרוי בתענית יהא דואג ואונן .יג

כל יום התענית יהא בתשובה ותפילה וצדקה ותלמוד תורה  .יד

 כב................................................................כנגד כולם

 כב...................................יתן ממונו לצדקה ביום התענית .טו

 כג............................................שערי תשובה לרבינו יונה .טז
כג..........:ַהְּתׁשּוָבהַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי '  אות י-השער הראשון  .יז
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ג 

 ו................................פרשת תולדות
 ה.................................................פרק יב .א
 במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים .ב

 ה.......................................יכולים לעמוד בו
 ה................................רשת משפטים קו בזהר הקדוש פ .ג
 ו.....'ראיה מן התורה שבמקום שבעלי תשובה עומדים וכו .ד
 ו.......................................אור החיים במדבר יד יז .ה
 החוטא ושב בתשובה הוא בבחינת קודש קדשים .ו

 ז..........................................)ולא רק קודש(
 ז...........................................כלי יקר ויקרא ו ט .ז
 ח..תשובה מעולה ביותרערכם של מעשי הצדקה של בעלי ה .ח
 ח.......................................ם יחזקאל לג יט"מלבי .ט
 ח.......בעל תשובה אהוב ונחמד לפני הבורא ושכרו הרבה .י
 ח.............................אורחות צדיקים שער העשרים וששה .יא
 ט................כפי גודל רשעו בעבר כן יגדל טרחו ועמלו .יב
 ט...................................עקידת יצחק שער ק הערה א .יג
 י.................................דגל מחנה אפרים הפטרת נצבים .יד
 י..........יש להקדוש ברוך הוא תענוג גדול מהבעל תשובה .טו
 י.......................................קדושת לוי פרשת שמיני .טז
 יב......הקדוש ברוך הוא מעטר את הבעל תשובה בכתרים .יז
 יב.........................אוהב ישראל לקוטים חדשים פרשת יתרו .יח
 שטר ערבות שהקדוש ברוך הוא יעלה את בעל התשובה .יט

 יג..............................למעלה ממעלת הצדיקים
 יג..........................הקנה דיבור המתחיל ענין יראת המקום .כ
 אפילו במצב. מקום ושער מיוחד יש לבעלי תשובה .כא

 יד............. הופכים לראש-שמלאכי השרת מאסו בהם 
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ד 

 יד...............................יערות דבש חלק ראשון דרוש טו .כב
 טו...............................................ג"פרק י .כג
 טו................ המשך-במקום שבעלי תשובה עומדים  .כד
 טו.............................זהר הקדוש פרשת משפטים קו א .כה
 טז.......................בית יש לו לבעל תשובה בגן עדן .כו
 טז..........................'רמז כ' ילקוט שמעוני בראשית פרק ב .כז
 יז.....................רק מי שנטמא יכול להשיג שלימות .כח
 יז...............................א/ישמח משה פרשת חקת דף סו .כט
 יח......'טעמים לכך שמקום שבעלי תשובה עומדים וכו' ב .ל
 יח.................................חסד לאברהם מעין ה נהר מח .לא
 יט.............................קדושת לוי קדושה רביעית פורים .לב
 יט........................................דוגמא נוספת .לג
 יט....................................ך"אוהב ישראל לקוטי נ .לד
 יט.......................................יסוד התשובה .לה
 כ..................................................'פרק ד .לו
 , שיבאר דרכי תשובה אחר שפשפש ומצאקודם .לז

 כ.........נביא קצת דברים המעוררין את האדם לתשובה
 שהרי אפילו בעלי חיים, ראוי לכל איש שיחוס על עצמו .לח

 כ..בורחין מן האש ומן המים במקום שיראו סיבת מיתתם
 כא.............שפגם בכל העולמות, צריך לעשות תשובה .לט
 כב.............................שערי תשובה לרבינו יונה .מ
 כג...................................בעמלק' מלחמה לה .מא
 ע "הצדיק הקדוש רבי נתן אדלער זי) ב .מב

 כג.......................במלחמתו הגדולה להביא משיח
 ע"הצדיק הקדוש בעל דברי חיים זי) ג .מג

כד..............................מגלה לנו סודות נוראים
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 תוכן הענינים

 ה...........................................................פרשת ויצא

 ה......................................................................ד"פרק י .א

 ה...................................................תשובה מתוך יסורים .ב

  –היסורים הופכים את האדם לטוב מאוד  .ג
 ה..................................................... מהצדיק גמוריותר

 ה...........................................ד"באר מים חיים פרשת חיי שרה פכ .ד

 המהרהר בתשובה נקרא צדיק שמקבל היסורים .ה
 ז..........................................................בסבר פנים יפות

 –עד דכדוכה של נפש –תשב אנוש עד דכה  .ו
 ז........................................................בתשובה' מדרגה ג

 ז......................................פרי צדיק פרשת וילך ושבת תשובה אות יג .ז

 ח............................אין עושין תשובה אלא על ידי יסורים .ח

 ח................................................:מדרש רבה שיר השירים א כא .ט

 ט....................................................יסורין מנקין החטא .י

 ט..........................)ט(אמת ואמונה' ה הקדוש שער האותיות אות א"של .יא

 ט......................................................מיני יסורים הם' ג .יב

 ט..............................................ג"ספר עקרים מאמר רביעי פרק י .יג

 יב..............רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו .יד

 יב...................................................................ברכות ה א .טו

 יד.........................................................................י"רש .טז

 תוכחה לאיוב שלא פשפש במעשיו על היסורים .יז
 יד..............................................................הבאים עליו
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 יד.............................................................ג"איוב לז כג רלב .יח

 טז...........................................................!מצוה לפרסם .יט

 טז................לקבל יסורים באהבה כדי שיכפרו על העוונות .כ

 ב ארצות הברית נדפס"קונטרס ספורים ומאמרים שנת תשמ .כא

 ן עוד מענין זה בילקוט מנחם ערך יסוריםועיי" בית זלאטשוב"ב

 טז.....................................ועוד, ובאגרא דפרקא אות קכד, עמוד רכו

 טז.............................................................סיפור מזעזע .כב

 טז....................................ז" אות פ30עמוד ’ שיח שרפי קודש חלק ב .כג

 יז............................................................יסוד התשובה .כד

 יז.............................................................'המשך פרק ד .כה

 יז................אשר פגמתפשפש מעשיך ותראה כל המקומות  .כו

 יח...............כי יחטא ואשם אין תפילתו נכנסת ולא נשמעת .כז

 כ.............................................שערי תשובה לרבינו יונה .כח

 כ........:ַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָבה:  אות יב–השער הראשון  .כט

 כא...................................................בעמלק' מלחמה לה .ל

 לוקי ישראלאכילת חלב מביא את האדם לכפור בא .לא
כא...................כמו שראינו אצל שבתי צבי ימח שמו וזכרו
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ג 

 העניניםתוכן 

 ה...............................................וישלח פרשת

 ה......................................................................ו"פרק ט .א

 ה...................................תשובה על העוונות שדש בעקביו .ב

 ה...................על עוונות שדש בעקביו" חפוש וחקור"חובת  .ג

 ו...................צריך ליתן דין על כל אחד ואחד שדש בעקביו .ד

 ז.........צריך לחפש אפילו בדעות הרעות שיש לו ולשוב מהם .ה

 ז..............................................ישוב אפילו מספק עבירה .ו

 ז........................א עשה לשמהשמא ל, יפשפש בעסק מצוה .ז

 הופך אך לבסוף, "חבלי שוא"העון הקטן נראה כ .ח
 ח........................................................."עבות העגלה"ל

 ח..................................................מדרש הנעלם פרשת בראשית .ט

 שום עוון השמר לך בשובך בתשובה שלא תשאיר .י
 י..........................................................שלא תתקן אותו

 אל התשובה ם את עצמוהדרך הטוב והישר שיעורר האד .יא
 י............................................עד שלא יבואו עליו יסורים

 יא.....................................................................ז"פרק ט .יב

  הואברוך הקדוש, מי שעוסק בתורה שהיא עץ .יג
 יא.........................................................מוחל לו עונותיו

 יא..................................'זהר הקדוש פרשת בהעלותך דף קנג עמוד א .יד

 יא.....................................’זהר הקדוש פרשת שלח דף קנט עמוד א .טו

 יב............................................תשובה על ידי כח התורה .טז
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ד 

 יב..................................................א"פרק ל' נפש החיים שער ד .יז

 יב.....................על ידי דברי תורה נזכה לסליחה ולתשובה .יח

 יב.........................................................לקוט אמרים אות יד .יט

  כן יתרבה ויתקרבי הרבוי בעסק התורהכפ .כ
 יב..........................................................לעבודת הבורא

 יב...................................................חיי אדם חלק שני כלל קמג .כא

 יד...............................'קחו עמכם דברי תורה ושובו אל ה .כב

 יד..............................................מאור ושמש הפטרת שבת שובה .כג

 טו...................................................התורה רפואת הנפש .כד

 טו.........................................ספר תהילים' ספר קול מבשר חלק א .כה

 טז...........................................................יסוד התשובה .כו

 טז............................................................'המשך פרק ד .כז

 ,ם המלווים לאדם מגיע עלבון גדולגם למלאכי .כח
 טז......................................וכשאדם חוטא מתאבלים עלי

 יז.............................................שערי תשובה לרבינו יונה .כט

 יז.............................................: יד אות–השער הראשון  .ל
 יז...........................................:ַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָבה .לא
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 ה..................................................וישב פרשת

 ה.......................................................................ז"פרק י .א

 תורתו מי שהוא מלא סרחון צואת עוונותיו אין .ב
 ה.........................................................נחת רוח לבוראו

 אלוקים  ולרשע אמר–תת וזיע חייב ללמוד בר .ג
 ו........................................................מה לך לספר חוקי

 ו.....................................טים דיבור המתחיל ואלהמאור ושמש משפ .ד

 ז.................יש לעשות תשובה קודם הלימוד ואחר הלימוד .ה

 ז...............................מאור ושמש פרשת תרומה דיבור המתחיל ועשית .ו

 ח....................................................תן לחכם ויחכם עוד .ז

 ח......................................................מאור ושמש פרשת ויקהל .ח

 ט.................................... ועשה טוב- ואחר כך -סור מרע  .ט

 ט.........................................................ערבי נחל פרשת וישלח .י

 כח בקליפה כל המעשים שאדם עושה והוא רשע מוסיף .יא
 י....................................................והוא נענש על לימודו

 יא...........................................................יסוד התשובה .יב

 יא.......................................................................'פרק ה .יג

 איך שייך לומר שהאדם בחטאו, לבאר הדבר .יד
 יא.........................................יוכל לפגום במידות עליונות

 ענין גלות ישראל בכל העולם לברר ולהעלות נצוצי .טו
 יא........הקדושה שנפלו לתוך הקליפות בחטא אדם הראשון

אחרי צאת נפשו מהגוף מפשיטין ממנה מלבוש זכויות  .טז

 יג.......................................ומלבישין אותה בגדים צואים

 יד.......................................?יך יעלה הטמא עם הטהורא .יז
יד.......................כעבודה זרה ממש הגאוה להיות רב ורבי .יח
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ג 

 ניניםעהתוכן 
 ה...................................................מקץ פרשת

 ה......................................................................ח"פרק י .א

 ה..................................הגאולה השלימה בתשובה תלויה .ב

 ה.............................................זהר הקדוש פרשת כי תשא קפח ב .ג

 אם יחזרו בתשובה,  ישראל כיון שטעמו טעם גלותכך .ד
 יחשב עליהם כאילו עברו עליהם כל אלו דברים

 ה........................................................שכתובים בתורה

 ה.............................................זהר הקדוש פרשת כי תשא קפט א .ה

 ו..........................................................................המשך .ו

 ט.............................................זהר הקדוש פרשת כי תשא קפט ב .ז

 יב...........................................................יסוד התשובה .ח

 ל ידי חוט המשוךע, פוגם במידות עליונות .ט
 יב........................................משורש נשמתו למה שבאדם

 מסתלקת ממנו רוח קדושה ושורה עליו רוח -החוטא  .י

 יב............................................דמסאבא במקום קדושה

 יג.....................................?מפני מה מועיל חטאת על שוגג .יא
 ,משה רבינו בא בגלגול אחת לחמישים שנה .יב

 יד...............................יטעו הערב רב את ישראלכדי שלא 
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ג 

 העניניםתוכן 
 ה..............................................................ויגש פרשת

 ה............................................................................ט"פרק י

 ה.........................................................בזכות התשובה נגאל

 ה..........................................................ספר כד הקמח ערך תשובה

 ה........................................."שני אלפים ימות המשיח"באור 

 ה............................................................ז"ספר נצח ישראל פרק כ

 ם על ידי תשובה אפשר שיבוא המשיחאילו ישראל זוכי
 ו.........................................................וןבתחילת חלק האחר

 ו............................. מסכת סנהדרין–ספר חדושי אגדות חלק שלישי עמוד רי 

 ז.............................................. על ידי תשובהבתשרי נגאלים

 ז.............................................................פרי צדיק בחוקותי אות י

 י....................ביום הקדוש אנו מתירים את השכינה משבועתה

 י...............................................תפארת שלמה על המועדים יום כפורים

 י...................................................................יסוד התשובה

 יא..............................................................................'פרק ו

 שתכלית התשובה היא, טועים וחושבים" עולם"ה
 יא................אך עיקר התשובה אינם מקיימים, הצום והתפילה

 יב...............................ים אל התשובהפעולות טובות הצריכ' ב

 יב....................................היא חרטה ועזיבת החטא' פעולה א

 יג............................................................צריך גם וידוי בפה

 יג.....................מסגולת הוידוי הוא לסלק ממנו כל המקטרגים

 יד......................מי שמתודה ולא נשבר ליבו בקרבו עונשו גדול
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 -" ל חטא שחטאנו לפניך בוידוי פהע: "זה שאמר
 יד...........................שהיה הוידוי רק בפה ולא בלב, ונו לומררצ

 אין השכינה שורה על האדם אלא אם כן הוא
 יד.......................................ג מצוות"נמצא שלם בקיום התרי

 טו...................................................כל ישראל ערבים זה לזה

 טו....................................כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה

 טז.........................................................יעביר הדמעה על ידו

 העוונות הרשומות על הנפש הם מכות ונגעים
 טז...............................................................וצריכים רפואה

 יז....................................................ו יונהשערי תשובה לרבינ

 יז.............:הַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָב:  טז אות–השער הראשון 
 אם האדם יחיה אלף שנים ויעסוק בתורה ועבודה

 יח..................ודת השם יתברךלעצמו אינו יוצא ידי חובתו בעב
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ג 

 ה....................................................ויחי פרשת

 ה........................................................................'פרק כ .א

 ה...........................................................!אל יאוש! רשע .ב

 ה...................................................שבילי אמונה הנתיב השביעי .ג

 ו.......................................... עצות לתשובה מושלמת103 .ד

 ו......................................................:ספר המידות ערך תשובה .ה

 יא............................................שערי תשובה לרבינו יונה .ו

 יא............................................: אות יח–השער הראשון  .ז

 יב.............................................................שער הערבות .ח

 יב......................................................על מחאה ותוכחה .ט

 טו.........................קיום מצות התוכחה מצווים כל ישראל .י

  או להחזיר אחרים-הרוצה לחזור בתשובה  .יא
 ו ארבעים יום רצופיםבתשובה יאמר תפלה ז

 טז..........................................:בסוף ברכת השיבנו אבינו

 דמלבד שיש עליו חטא על שלא מיחה, ודע עוד .יב
 וחטא של, בחבירו כי כל ישראל הם כאיש אחד

 טז...............................................חבירו פוגם גם בנשמתו

 טז......................................................דין החמור לעתיד .יג

 מי שזכה להיות אב בית דין ומשגיח להסיר מכשול .יד
 טז...........................שכרו מרובה בעולם הזה ובעולם הבא

 יז..............................שהגדולים עושים הדור עושהכל מה  .טו

 ואם ראית דור שצרות רבות באו עליו .טז
 יח..............................................צא ובדוק בדייני ישראל

 ה"כי הקב, ואחר כל אלה עוד לא נסתיים בזה .יז
 יט....................................רש צאנו מהרועים המנהיגיםדו

כ................ יופי-בעקבתא דמשיחא לשקר יהיה חן ולהבל  .יח




