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 שער עולם הבא
מה שסיפר הרב הקדוש רבי מאיר מפרימישלאן 

וראה כי , "עליית נשמה"שהיתה לו , בשם אביו
 קטן וילד  -הביאו לעולם העליון איש זקן וקראו לו 

 ?ולמה תתלוצצו, הלא פה הוא עולם האמת: ושאל
,  סיפר בשם אביו, ע"רבי מאיר מפרימישלאן זיהקדוש הרב 

ור אה כי הבי או לעולם , "עליית נשמה"שפעם אח ת היתה  לו 
.   ואחריו איש זקן ושבע ימים , העליון איש אחד צעיר לימים

.    קטן וילד -ולאיש  הזקן  , והנה להצעיר קראו ש ם זקן וישי ש
 ?ולמה  ת תלוצצו, הלא פה הוא   עולם האמ ת: ושאל

כי האיש הצ עיר פעל בשנותיו   , מת  כן הואכי הא, לוהשיבו 
אבל הזקן לא פעל , ויום לשנה נחשב לו, המועטות  הרבה מאוד

 .ועל כן הוא יל ד מסכן,  כלום בכל שמונים שנ ות חייו
ויהי מק ץ  : "שזהו שאמר הכתוב, ל"מאיר ז' הצדיק רואמר 

ו הנה הו א   ,  ל קץ חייושיש   אשר בהגיע האדם , "שנתים ימ ים
שמכל השנ ים הרבות  שלו אין  א צלו ,  "מים י-שנתים  "רואה 

 . אלא ימים  אחדים
,   ש נתים, לפרש שהפסוק  מרמז לחיי האדם בעולם הזהואפשר 

שעוד מעט הוא נגש לפני בית דין של מעלה  , כמו שינה  חולפת
מ ה שעשה   ,   ימים-שנתיים   '  ץ'ק'מ ושם יש אלוהו על או ת יות 

 .בכל ימי חייו
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 פרשת נח

 'פרק ה
  ראשון לחשבון עוונות–סוכות 
 ’כ עמוד א"זהר ה קדוש פרשת ויחי  ר

ואם אחר יום כפור  אי זכי בתשובה ולאו שלימתא כדקא יאות

תליין   ,  זכה לעשות  תשובה אב ל לא הי תה  תשובה של ימה כראוי
תולי ם   ליה עד  ה ה וא יומא בתראה דע צ רת ד הוא תמינאה ל חג 

ד תשובה  ואי עב,  לו עד יום האחרון שהוא שמי ני עצרת
ואם עד אז עשה תשובה שלימ ה    שלימתא לקמי מאריה אתקרעו

ואם לא זכה לעשות   ואי לא זכי, לפני קונו קורעין את גזר דינו

או תם הפת קין עם   אינון פתקין נפקין מבי מל כא , תשובה שלי מה

, ואתמסר ן בידוי דסנטירא, הפס ק דין שבו יוצאים מבית המל ך
ופתקין  , דיו של המק טרג והדין נעשהונמסרי ם בי ודינא מתעביד

,  והפ תקי ן לא חוזרים עוד לבית  המלך לא מהד רן  תו לבי מ ל כא
 )ג ומקדש מלך ומפרשים"רא(. והדין נפעל על ידי מלא כי הדין

 ראשון לחשבון עוונות על פי משל
 א "ג רמז תרנ"ילקוט ש מעוני ויקרא פרק כ

רב י מ ני דשא ב   .  ביום ה רא שו ן זה ח משה   עשר ו את א מ רת ביו ם הר אשון
ורבי יהושע  דסיכנין בש ם רבי לוי מ של למדינה שהיתה חייב ת ליפס 

יצאו  בתוך חמשה  עש ר מיל גדולי  המדינה   . למלך והלך  המלך לגבותה
בתוך  חמשה  . והתיר המלך של יש מדימיסי א  שלהן. וקראתו וק ילסו אותו

מיל יצ אן פט רופלי המדינ ה וקילסו  או תו והתיר ל הם שלי ש מ דימוסיא   
וכיון  שנכנס המלך  למדינה יצא ו כל בני המ דינה לקראת ו וקילסו   . הןשל

כך ב אין  ישרא ל   . ל מ לכא מה דאזל אזל מכאן ולהלן חושבנא"אותו וא
והקדו ש  ברו ך הוא   מתיר להם  שליש  של  . בראש  השנה  ועושין  תשו בה
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ב אין עשרת י מי תשובה ו מתענין הכשרים והקדו ש  ברוך הוא   . עונותיהם
כיון  שב א י ום הכפורי ם  וכל י שראל  מתעני ן   .  תיהןמתיר להן  ר וב עונו

אמר  רב י כ תיב כי עמ ך  הסליח ה  . הקדוש ב רוך  הוא סולח  לכל עונותיהן
למען   . וכל כך  למ ה. למען תורא  הסליחה מופקדת אצלך   מראש  השנה 

מ יו ם הכיפורי ם  עד החג כ ל ישראל   . תורא ליתן  אימתך על  הבריות
בלולבו  וביום  טוב   הראשון   עסוקין ב מצו ת זה עוסק  בסוכתו וזה  עוסק 

ומ קלסין להקדו ש ב רו ך   .  של חג  הם  נ וטלין לולביהן ואתרוגיה ן בידיהן
הוא והקדוש   ברוך  הוא  או מר להן כב ר  מחלתי לכם  על מה  שעב ר מכאן   

לפ יכך אמ ר בי ום הראשון  ראשון   ]. לפניכם[ ואילך חש בו  עונותיכם  
 . לחשבון עונו ת מיום ה רא שון של  מועד ואילך

 ה כן תגדל היחוד והאהבהכפי ערך התשוב
 תפארת ש ל מה על ה מועדים לשמי ני עצרת

'   תחת אמ ו  ומיום הש מי ני והלאה יר צה קרבן  א שה לד' שמנה ימי ם י הי
, בראשית לג(ש לעיל בפירוש הכתוב " הנראה לי על פי מ)כז, ויקרא כב, אמור(

ו יבן רומז לעו לם הבינה הו א רמז   .  ויבן לו בי ת ולמקנהו עשה סוכות)יז
 בחכמה   )ג, משלי כד(בי ת רומז לחכ מה .  בה עלאה א ם הבנ י ם ש מחהלתשו

ו למקנהו עש ה סוכות רמ ז לימי התש ובה אנו  יוש בים ב צל   .  יבנה בית
'   ו מיום הש מינ י והלאה יר צה לקרבן  אשה לד. הסוכה אחר  התשובה

כי לפי  ערך התשוב ה לנכון . 'היחוד  קודשא ב רי ך הוא ושכי נ תי' שיהי 
וזה   . ן תגדל היחו ד ואהבה  ביו ם הש מיני  עצ רתבימים  העברו  בימי  הדין  כ 

לשו ן מצ רף   .   צר ופה אמרת ך  מאד  ועבדך  אהבה)קס, תהלים קיט(שאמר  
לכסף שהוא  כור  הבחינ ה אם  עלו ל רצון ה מצות  ומעש ים  טו בים  אש ר   

ר לעשו ת פרי למעלה ושרש למט ה אם יבא ה א דם אחר  "עושה האדם  בדו
א ם   '   והי)יג, דברים יא(  הא הבה וזה פיר וש הפסוק ב קריאת  שמע' כך לבחי 

תשמעו  .   שמוע ת שמע ו אל  מצותי   אשר  אנכי   מ צוה אתכם  ה יום לאה בה
אל עצמיכם  ותסתכלו במעשיכם א ם הגעתם למדרגת האהבה  השלימה   

גם כל המצ ות המה מסוגלים כל אח ד להביא את האדם   . כנזכר לעיל
'   למען תזכרו וכו )מ, במדבר טו(כגו ן מצות  ציצ י ת .  לתכלית המכוון מזה

ואם האדם  מסתכל .  בפיך ' תורת ד'  למען תהי)ט, שמות יג(ומצות תפילין 
בעצמו לא חר  מצות תפילי ן שא יננו  מש תוקק כלל ל לימוד התורה ממילא   

וג ם  שמינ י  עצרת  היא   הבחינה  . מוכרח  שלא   עשה המ צות  תפילין כתקנ ה
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על ימי התש ובה העברו  אם עשה ת שובה בשלי מות כראוי ו נכון אז י   
מיני  עצרת  זוכה לאהב ה ולשמחה  האמיתית כמ ו שכתוב   כשהגיע יו ם  ש

 : צרופה אמ רתך מאד  ועבדך אהבה
 חג הסוכות הגנה לבעלי תשובה

 ג"שם מש מואל חלק ה מועדים סוכות שנת  תרע
על כן  ק רא  שם   , ויעקב  נסע ס וכותה ויבן ל ו בית ולמ קנ הו עשה סוכ ות

קום  בית  וי ש  לדק דק למה  לא   קרא  ש ם  המ . )ז"ג י"בראשית ל(המקום  סוכו ת 
אלא   קרא  סוכות  על שם   ,  על שם  הבי ת שבנה לנפ שות שהם  ה עיקר

 :הסוכות שעש ה למקנה  שהוא הטפל
 שהוא  רמז על   )’עמוד ב' ג ק"זוהר הקדוש ח(ונראה דהנה  ברעי א מה י מנא 

'   ישראל  אחר  יום הכיפורי ם מה כתיב ו יעקב נסע סו כותה ויבן לו בית וגו 
 בסוכות הא אשתז יבו מן   כיון  דיתבי, על כן קרא   שם המ קום  סוכות

ונראה דהנה מה שצרי כין להגנה הוא לבעלי .  עד  כאן לשונו, מקטרג א
,   תשובה שה י תה מקודם   לסטרא א חר א שליטה  ע לייהו וני צולו מידם 

ומכל מקו ם  כחות החיצונ ים  רודפין ל הכניס בהם   מחשבות וה רהורים   
ב ל   א.  וזה מבו אר  בל שון ה רעיא  מ הימנא  עיין   שם,  רעים  ולקטר גא עלייהו 

 :מעולם תחת  שליטת הסטרא א חרא  אי נו נצר ך להגנ ה'  מי שלא  הי 
שהוצי א   מלבן את   ,  המ קנה  ש ל יעקב   אבינ ו עליו  השלו ם'  ובדוגמא  זו  הי

כל חלקי ה קדושה שה י ו תחת רשו תו ושליטתו של לבן ו הכניסם   
 סכותה  )'מ ח"תהלים ק( וה נה סוכה ה י א לשון  הגנ ה כדכתיב .  לקדושה

א בל הנפשות לא הי ו   . היה צו ר ך בהגנה ולמ ק נה , לראשי  ביום  נשק 
על כן לא היו צריכין לה גנה ולא  , מעולם תחת רשותו ושלי טתו של לבן

והו א   . על כן  לזכרון ה נס ק רא  סוכו ת.  בזה  נס ו שבח  כלל אל א למ קנה'  הי
, שנק רא  החג על שם  הסוכה, ממש כעין חג  הסוכות הגנה לבעלי תשובה
עיל והם נצולים במה  שהש ם   שכחות החיצ ונים רודפין  אחריהם  כנזכר ל
 הביאני המל ך   )'שיר השירים א(יתברך מכני סם תחת כנפיו כענין דכתיב 

 איתן מושב ך   )א"ד כ"במדבר כ(והו א  כעין  שאמר  בלעם על  י תרו . חדריו
 משל לציי ד שהיה צד צפרים בר חה  הצפור  )ז"שמות רבה פרשה כ(ובמדרש 

 יפה  ברח ת   וישבה לה   על איקו נין  של מלך  אמ ר לה ה צייד  למקו ם
 : עיין שם, ונפלטת
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רא שון   '   ולקחתם לכם ב יום   הראשון  וכו )ב"פר שת אמור סימן כ(בתנחומא 
ה אם  כן חס ושלום באלה ארבע ת הימים  "והקשה  השל. לחשבון עוונ ות
ונראה  דהנה יש להב ין הלוא כל  שכר ועונ ש  הוא רק   . הותרה הרצו עה

 צד כמו  מפאת הבחי רה שהיא  ח פשית ושאין  לאדם שום   מכריח לשו ם 
'   אב ל משני , ואם  כן התינח בעבי רה  ראשונה , ן" ם והר מב"שכתבו הרמ ב

ועל   ,  ואילך  הלוא  עבירה  גור ר ת עבירה  וכ מעט שהו א   כאנוס או  כ שוגג
ולמה מענישין על כל עביר ה   , כל פנים הבחירה אינ נה  כל כך חפשי ת

 : ע" ועבירה בפ
לשחק    בנשבע  שלא )ב"סימן קע(ש בתשו ב ה "אך יוב ן על  פי דברי הרי ב

ואסו ר   ,  מו כרח לעבו ר  על שבועתו'  בקוביא   אסור לילך  למק ום  שיהי 
ו אם כן בנ ידן  דידן נמי מא חר שהו א הו א שהבי א   . להביא עצמו  לידי אונס

ו הנה ביום ה כיפורים ש נ מחלו כל .  את עצמו לא ונס אינו נח שב כאונס
ומכל  מ קום  הרי   , העוונות נמח ל גם  חטא  ז ה שהבי א  א ת עצמו  לאו נס

ועל זה צריכין להגנ ה בסוכה , ן אחר האדם  לגררו לעבי רהעדיין רודפי
אם  כן  באותן הימי ם מיום  הכיפ ורים עד   .  כמו שכתבו  בספרים הקד ושים

סוכות שוב אין עליו עונ ש לא על הח טא שהביא  א ת עצמו לאונ ס שהרי   
ובעבירה שע ושה מפאת שהעוונות הקודמים גו ר רין אות ו   ,  כבר נמחל

אל א מיו ם   , שר ל התחיל חשבו ן עוונותא ם כן  אי אפ , הרי הוא  כא נוס
הראשון  שי שראל  יושב י ן בסוכה  ש הסוכה מגינ ה כנזכר לע יל ושוב   

 : הבחירה חפ שית לגמרי
 בסוכות מתחילים חשבון חדש

 ספר התודעה פרק שבי עי
ר אשון ל חשבון    '- )ויקרא כג(' ולקחתם לכם ביום  הרא שון פרי ע ץ  וגו 

 : 'עוונות
;   זחה עליו  דעתו ולבו ש מח הר בה ,  ןבנוהג  שבעו לם אדם  יוצ א זכאי  בדי

אב ל ישראל   ; אוכל ושותה ומבלה בנעי מים ופור ק  מעליו מקצת  מיגיעו
מיד  מתחילים   ,  אל א כיון  שיצ או  זכאים  בדין  אחר י ום הכי פורים, אינם כן 

להתיגע במצ וות אלקיה ם  ואינ ם פנו יי ם לשמ חה ע ד שבא  ח ג  הסוכות 
 :בחמשה ע שר  לחדש השבי עי
עוסקים   ,  ש בין יו ם הכיפורי ם  לסוכותכל אותם  ארבעה הי מ ים

וא ף   .  בסוכותיהם ו בלולביהם ו בשאר  מ צוותיהם ו אינם  ב אים  לידי  חט א
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הקדוש ברו ך  הוא אינו ב א עם יש ראל  בחשבון עוו נות על אותם הימים   
של   '  ראש ון  לחשבון עוו נות' וא יזהו . כיון שהם   טרודים במ צוותיו

 :  כרימוןיום ש מלא מ צוות.   זה י ום חמ שה ע שר בתש רי? ישראל 
 - זה יום  חמ שה עש ר  -'  ולקחתם לכ ם ביו ם ה רא שון פרי  ע ץ  הדר ו גו 

משל  למדינה שחי בת קנס למלך והלך  ', וכו ? ואתה אומר  ביום הרא שו ן
 יצאו ג דולי המדינה  וקלסוהו  )קרוב למדינה(בתוך  עשר ה מיל . המלך לגבותו 

בתוך  חמשה מיל ין יצאו ב ינו ני   ;  ויתר להם שליש מן  הקנס-למלך 
כיון שנכנס  למדינה יצאו  כל ;   התיר להם עוד שליש-ינה וקל סוהו המד

אמר  להם  .  והתיר להם הכל-בני המדינה  אנשים  ונשי ם וטף וקלסו הו 
 :-;   מכאן ולהב א נתחיל חש בון חדש-מה ש הלך הלך  : המלך
ג דולי הדור מ תענין והקדו ש ברו ך הוא  מתי ר   , בע רב ר אש הש נה, כך

ה יחידים   , שנ ה ועד יום הכיפוריםומראש ה .  להם שליש  מעוונותיהן
וביום   . מתענין והק דוש ברוך  הוא מתיר  להם שליש  מעוונותיהן

והק דוש ברו ך ה וא אומ ר   ,  הכיפורים כו לם מתענין  אנשים  ונש י ם וטף
 :-;  מכאן  ו להבא נתחיל  בחשבון, מה  שהלך  הלך, להם לישראל 

,  תוזה עוסק בסוכ, כל ישראל עסוקין במצו ות,  ומיום הכיפו רים עד החג
כל ישר אל עומדין לפני הקדו ש   , וביום טוב ה ראשון  של ח ג, וזה בלולבו

:   ו אומ ר להם , ברוך  הוא  ולולביהן ואתרו גיהן לשמו  ש ל הקדוש  בר וך הוא 
לפיכך מש ה מזהיר   .  מעכש ו נתחיל ח שבון חדש , מה שהלך  הלך

 : ביום ה רא שו ן)לטובתכם, כ לומר(ול קחתם לכם : לישראל
 !וריו סנג–אשריו שנעשו קטגוריו 

,   ב א ה מקטרג  לבק ש עוונ ם . שכך  ה ם טובלים  ב מצוות,  אשריה ם י ש ראל
ידיה ם מצוות   . והרי הוא  מו צא אותם  ש המצוות מק י פות אותם מ כל צד

פיה ם מלא הלל  ותשבחות לשמו של ה ק דוש ברו ך  ; לולב  ואתרוג, מלאו
ו כל שאר  אב ריה ם   , אלקיה ם'  לבם  מ לא רינה  וש מחה לפני ה , הוא

,   בסוכתו ש ל מלך מלכי  המלכים  קב עו להם דיר ה  -וגידיהם וכל  גופם  
 :בצל  אמו נתו, ב צלא דמהימנו תא,  ובצלו הם ח ו סים כולם

צאו ו בלשו בבית פל וני אם  לא ה בריח  את  : משל למלך  שאמר  לבלש יו
הלכו ו מצאו  כל ה בית מל א   . וא ם  לא עבר  על שא ר  גזרו תי, המכס

ואמרו   חזרו  . דורונות עבור המלך ומכ ינים ש ם סעודה שמנה לכבודו
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אין  הוא  עו בר על גז רותיך אל א טור ח  כל ,  אוהבך  הוא -פלוני  זה : למלך
 !: סנגוריו-א שריו   לזה שנעשו  קטגוריו   . היום ר ק לכב ודך

בראשון   ,   לפיכך משה  מזהיר  את  ישראל  ולקח תם לכם ביו ם הרא שון
 : 'בסכת  תשבו וגו . לחשבון עוונו תיכם

 'פרק ו
 חטא אדם הראשון

 ’ד עמוד א"כזהר ה קדוש פרשת ויחי  ר
מובא במקדש (כ  הארי זכרונו לברכה "כדי להבין מאמר הבא נ קדים מש

,   כי אדם הראשון כשנברא היו לו נפש רוח נשמה דאצילו ת)מלך
ולבושי הנפש רוח נשמה שלו היו מחשמ לי עו למות בריא ה יציר ה  

וכשחטא נ סת לקו  ממנו הנש מ ה והרוח שהם נקראים  זיהר א  , עשיה
מלי בריאה יצירה עשיה לקחתם  קלי פ ת   והל בושים דחש, עלאה
ועשה הקדוש ברוך הוא לבוש לנפש ו  , ונשאר ה בו הנפש לבדה, נוגה

לכן ', ור בא'מחשמ ל הס ובב את גן עדן הארץ וזה היה הכתנות א
בשביל החשמ ל   ' בתורתו של  רבי מאיר היה כתוב כתנות אור  בא

ואחר כך עשה לו הקדוש ברוך הוא עוד לבוש אחר מקלי פ ת   , הזה
 .'ור בע'נוגה והוא נקרא בתורה  כתנות ע

בראשית ג ( מ אי דכתיב , למדנו בסוד המשנהתנינן ברזא דמתניתין  

אדם ו חוה ידעו ידיעה ידעי  מ מש , פירוש וידעו כי  ערומים הם  )ז

דההוא  לבושא דיקר דאתעב יד מאינון יומין גר ע   , ידיעה ברורה
ראוי שיעשה מניצוצ י    שאותו לבוש הכבוד שהיה )ק"ג ד"ה(מנייהו 

ו לא אשתאר יומא   , הימים של הם נגרע ונחסר מהם  בחטאם
ולא נשאר להם אפילו יום אחד  מאינון יומין לאתלבשא ביה 

,   מאו תם הימ ים שנבראו עמהם לה ת לבש בו כי כולם נפג מו בחטאם
תהלים ( ש א דם הראשון אמר להקד וש ברוך הואהדא הוא  דכתיב 

פירוש בעוד שהייתי גולם (על ספרך  כלם יכתבו   גלמי ראו עיניך ו)קלט טז
וכל המקרים שלי כולם היו כבר ידועים לך כאילו הם כתובים , בלי נשמה ראו עיניך אותי

ודאי שהימים  נוצרו ימים יוצרו ודאי , ימים יוצרו, )לפניך בספר
אבל  א חר שחטא נפגמו כ ל   , ונבראו עם אדם הראשון ביום בריאתו

דהא  לא אשת אר ח ד   . פי רושו אחד בהם  ולא, על כן , ימיו
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כי לא נ שאר לו אפי לו יום אחד להתלב ש  מנייהו לאתלבשא בהו 
ן שלו כולם נפלו לקלי פ ת   "כי כל ניצוצי ימיו שהם לבושי הנר, בו

עד דאשתדל אדם ועבד  תשובה וק ודשא בריך הוא   , נוגה
ע ד שהשתדל אדם ועשה תשובה והק דוש ברוך הוא קב ל   קביל ליה  

ועשה  וע ביד ליה  מ אנא לבושא אחרנין ולא מן יומוי , תותשוב
כי ל א  ,  לו לבוש אח ר מקלי פת נ וגה שהוא ה כתנות עור ו לא  מן ימיו

הדא הוא  דכתיב   ,  תיקן בתשו בתו את ה ימים שנאב דו ממנו
ם  לאדם ולאשתו כתנות עור   " אלקי’  ויעש ה)בראשית ג כא(

 .דהיינו שעשה להם לבושים אחריםוילבישם 

  הראשון נברא בראש השנה ומפני שחטא אנואדם
 עוסקים בזמן זה בתשובה לתקן בחינת אדם

 לקוטי ה לכות הלכות ש בת הלכה ז 
כי  הוא   ראשון  לעש רת ימי   ,  ובראש   השנה הוא   עקר  התשוב ה)לא(

כי  אז נברא אד ם הראשון ונ קרא אד ם כדי שיזכה להיות נכלל , תשובה
 זה נפגם בחינ ת   - ידי - ועל  ,ופגם אז ב חטאו, בבחינת אדם  הנזכר לעיל

 ידי תשובה שצריכין ל עסק בתקון זה  -והתקון על , אדם הנזכר לעיל
 .והכל לתקן בחינת אדם ,  עצר ת- השנה עד  שמיני  -בכל שנה מ ר אש  

 כשם שאדם הראשון יצא זכאי בדין כן
 אנו זוכים בדין

 מנורת ה מא ור אות רצא
:   כתיב הכא , שופר אתיא ש ופר .  בניסן נגאלו  ובתשרי ע תידין ליגאל

'   והי ה ביום  ההוא  יתקע  בשופ ר גדול ':  וכתי ב התם',  תק ךו ב חדש  שופר '
.   ב ניסן נגאלו ו בניסן עתידין ליגאל : ורבי יהו שע אומ ר. )יג, ישעיה כז('  וגו

לילה המשמר   , )מב, שמות יב(' ' ל יל שמרי ם הו א לה':  אמר  קרא?  מאי טעמא 
 : ר  ובא מ ן המזי קיןההו א  לילה המשמ, ואידך.   ובא מ ששת י מי בר אשית

,   כפ י האמת וכפי  הראוי , שהוא י ום  ברי את אדם  הראש ון,  שמעינן  מהכא
בכל שנה מ תחיל מאותו יום הש נה  לכל באי עו לם והוא ר א וי לפקודה  

 :וגם הוא  יום   שנפקדו בו ה צריכים  פקוד ה
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,  וגם ב יום  שנ ברא  אדם ה ראשון  בו  ב יום חט א וע שה תשובה   ונתכפר
ובו  ביום   אמר לו  הקדו ש בר ך   . שובה ולכפר הולפיכך ראו י  הוא לדין ולת

כך אני  עתיד למחל את ב ניך ביו ם   ,   כשם  שמחלתי לך  ביום הזה: הוא
תהלים (' דבר ך  נצב בש מים ' לעולם ה': )קמט, כג(וגרסינן  בפסיקתא . הזה

רבי אליעזר  , )צא, שם שם(' וגו '  למ שפטי ך עמדו היו ם':  וכתיב)פט, קיט
 :ואתיא  כההיא דתני א. א ה עולםבע שר ים וחמ שה ב אלול נבר: אומר

ב רא ש  השנה  נבר א אד ם   : נמ צאת  א ומר',  זה ה יום  תחלת מעשי ך '
בשנ י ה נתיעץ  ע ם מלאכ י   ,  ב שעה ר אשונ ה עלה ב מח שבה.  הראשון
בשש י ת   ,  בח משית ר קמו, בר ביעי ת גבלו, ב שלישית כנס ע פרו, השרת

,  בשמ יני ת הכניסו לגם עדן, בשביעית  זרק בו נ ש מה,  עשאו גלם 
ב שתים  עש רה י צ א   , בא ח ת עשרה  נדון ,  בע שירי ת סרח, טוהבתשיעית נצ 

כ ש ם   , ז ה סימן לבני ך: אמ ר  לו הקדוש  ב רוך הו א לאד ם הר אשון. לדימוס
כך  עתידין  בניך  להיות  עומדין   , שעמדת לפני ביום  הזה וי צאת בדימוס 

 :לפני בדין ביו ם זה ויוצ אין  בדימוס
 קין למד את אדם הראשון מהי כחה של תשובה

 ראשית פר שה כב פסק ה יג מדרש רבה ב
איבו  אמ ר  הפשיל  '  מ היכן יצא  רב י יודן בש ם  ר'   ויצא קין  מלפני ה)יג(

דברים  לאחו ריו ו יצא  כגו נב דעת העל יונה ר בי  בר כיה בש ם  רב י אלעזר   
ברבי ש מעון  אמר י צא כ מפריס וכמר מה בבוראו  רבי חמ א ב שם רב י   

 הנה הוא   )שמות ד(חנינא בר  רב י יצחק  אמר  יצא ש מח הי ך מה דאת א מר 
ל   " ל מ ה נעשה בדינך א"פגע בו אדם הר אשון א' יוצא לקר אתך וגו 

עשיתי תשוב ה ונתפשרתי התחיל אדם הראשון  מט פח על פניו אמר כך   
היא כחה  של תשובה וא ני  לא הייתי  יו דע מיד עמד  אדם הר אשון  ואמר   

ר לוי  המזמו ר הזה אד ם ה ראשון   "א '   מזמור ש יר  ליום  השבת וגו )תהלים צב(
נשתכ ח מדורו  וב א  משה  וחדשו  על ש מו  מזמור  שיר  ליו ם הש בת   אמרו  ו

 : 'וגו ' טוב להודות לה
 מכסה פשעיו לא יצליח

 מדרש תה יל ים מז מור ק
מזמו ר   , אמר  רבי  יעקב  אמר  רבי אבהו  ב שם ר בי אח א. מזמור לתודה

 כי לי )כג, ישעיה מה(שנ אמ ר , יודו בי כל האומות ואני מ קבלן, לתודה
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אם לי תכרע  כל ברך ותשבע כל   . )לפניך(לשון תכרע כל ברך תשבע כל 
 מכסה )יג, משלי כח(זהו שאמ ר הכת וב . מזמו ר  לתודה. אנ י מ קבלן, לשון

זה  אדם הרא שון  ש אמר להקדו ש ברו ך   , מכסה פ שעיו. פשעיו לא י צ ליח
,   לא  בי קש  לעשות  תשובה .  האשה  אש ר נתת  עמדי)יב, בראשית ג(, הוא

היה  הקדו ש   ,    אמ ר רבי  אב א ב ר כהנא. ועתה פן ישלח ידו)כב, שם(שנאמר  
ואין עת ה אלא  . פן,  והו א היה אומ ר, ברוך הו א או מר לו עשה  תשובה

 א להיך שואל  מעמך כי   ’ ועתה ישר אל מה ה)יב, דברים י(שנ א מר , תשובה
ומו דה ועוזב  . מכ סה פשעיו ל א יצליח ,  הוי. ו אין פן אל א  לאו. אם ליר אה

אמר  ר בי הונ א   .  ’ויצא  קין  מלפני ה )טז, בראשית ד(שנ אמר  , זה  קי ן. ירוחם 
 ויצא ה מן   )ט, אסתר ה( כ ענין שנ אמר  ,  יצ א  שמח,  בשם  רבי  חנ י נא ב ר  יצח ק

אמ ר   . מ ה נעשה בדינך, אמר לו, פגע בו  אדם הראשו ן. ביום ההוא  שמח
וכ ך  התשובה   , אמר  לו אדם  ה ראשון .  עשיתי   תשובה ונתפשרתי, לו

 . ’ טוב להודות לה)ב, תהלים צב( , אמ ר, טובה
 ומודה ועוזב ירוחם

 ומה קול   )טו-יד, א טו-שמואל(שנאמר  ,   זה שאול,  דבר אח ר מ כסה פשעיו
זה   ,  ו מודה ועוזב  י רוחם.  ו יאמ ר  שאול מע מלקי ה ביאו ם. הצאן הזה  ב אזני

 ויאמר דוד לאלהים הלא אנ כי חטאתי תהי נ א   )יז, ב כד-שמואל( , דוד שאמר
דבר   אחר   . ביר ח טאתך הע’ גם  ה)יג, ב יב-ש מואל(, מיד  אמר  לו. ידך בי 

מלך   , א מר  רבי  סי מון ור בי  יהו שע בן  לוי  ב שם  רבי  חלפ תא. מכסה פשעיו 
ובשעה שא ינו מודה   , בשר ודם  ב שעה שהוא  מודה הוא נו תן לו ספקו

 בשעה  ש אינ ו   )אפילו(,  אבל ה קדוש  ברו ך  הוא א ינו  כן.  אינו  נותן לו   ספקו
 :ועוזב ירוח םו מוד ה , הוי. ומ שה ודה נוטל דימוס, מודה נותן לו ספקו

 אדם הראשון השיג את תקונו הנצחי אחרי מיתתו
 )כא(ה ה ק דוש מסכת ראש השנ ה  פרק תורה אור "השל 

 מאחר  שע שה אדם   -ועל פי הדבר ים האלה מת ורצת הקו שי א שהק שיתי  
כ י   . הראשון תשו בה גמורה ל מה לא נקרע  גזר דינו שנ גזר עליו שי מות

ע  מצד הטבע  מ כח מסך   מאחר  שנתג שם  בעטיו  ש ל נחש  אז הי ה מן הנ מנ
כ י החומר   ,  חומרו להש י ג הנצחיות כ מו שהיה  בכ חו להשיגו  ק ודם החטא

ע ל כן היה   . הוא מסך  מ בדיל בינו ו בין ההשגה   כדלעיל בשם הבחיי 
,   מטובו יתבר ך  שימות  האד ם כדי  שיהיה  לו תקנה לה שיג הנ צחיות  במותו
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אד ם   וכמו שהשיב  השם יתברך  למשה רבינו  עליו השלום כי לא יראני  ה
וא ם  כן לפי   ,  כדלעיל בשם  הבחיי]  מהנפש [ רק  אחר  הפרד החומ ר  ,  וחי

 :ל"ו ק, זה טוב היה  מותו מחייו 
  שנה130אדם הראשון חזר בתשובה 

 מסכת עירובין יח ב
היה רבי  מא י ר או מר  אדם  הרא שון חס יד גדול היה  כיון ש ראה  שנקנס ה   
  מיתה על ידו ישב בתעני ת מאה ושל שים  שנה ופ ירש מן  הא שה מאה 

 ... ושלשים  שנה  והעלה זרזי  תאנים על ב שרו מ אה וש לשים ש נה
 אדם הראשון התענה עד שנעשה גופו כמין

 כברה ונתקבלה תשובתו
 ראשית חכ מה שער ה תשובה פרק  ראשון

הערה השמינ ית הוא ש ראו י שיח שוב  בכ מה הערה  ש מצינו  שעשו  תשובה   
 באח ד   )'פרק כ(אמרו  בפר קי  רבי   אלעזר ,  רא שונה  אדם ה ראשון ,  ונתקבלו

בשבת נכנס  אדם במי ג יח ון העליון עד שהגיעו המי ם עד צוארו  והתענה 
א מר אדם לפני הקדו ש   , שבע שבתות ימים עד שנ עשה גופו כמין כברה

ברוך הו א ר בון כל העולמים העבר  נ א חטאתי מע לי וקבל את  תשובתי  
וילמדו כל ה דורות שי ש  תשובה ואת ה מק בל תש ובת שבי ם  מ ה עש ה   

א  פשט  יד ימינ ו ו העביר את  חטאתו מעל יו וקבל   הקדוש ב רו ך הו
נ שאת   '  חטאתי אודיעך ועוני  לא כסיתי וגו)ט, תהלים לב(שנ אמר , תשובתו

עד כאן ,  סלה מן העולם הזה וסלה מן העולם הבא, עון חטאתי סלה
 .  לשונו

 כל מי שיודע פשעיו ועוזב ניצול מדינה של גיהנם
 ליו ם  השבת אדם   הראשון   ש מזמו ר שי ר, וכן אמר ו בפ רקי  רבי  אלי עזר

שבער ב שבת גור ש  מגן עדן ובא  יום השבת ו נעשה סניגור  לאדם   ,  אמרו
אדם   '  טוב להודות לה)ב, תהלים צב(ואמר  לקמן  זה הפסוק '  הראשון  וכו 

ניצו ל   , הראשון א מר ו כי ילמדו כל הדורות שכל מי שיודע פשעיו ועוזב
 :לעניננועד כאן לשונ ו , ש נאמ ר  טוב להודות, מדינה של גי הנם
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 כשהכיר אדם הראשון בכחה של תשובה עמד
 'ואמר מזמור שיר ליום השבת וכו

ועתה פן ישלח ידו עוד אמר רבי  אבא בר   , עוד אמרו ב בראשית ר ב ה
שנאמ ר   , כהנא מלמד שפתח לו הקדוש ברו ך הוא פתח של תשובה

'    ועתה ישרא ל מה ה)יב, דברים י(וכתיב  ,  ועתה פן ישלח)כב, בראשית ג(
,  בראשית ד(ועוד גרסי נן  בבר אשית  רבה  ,  ך  שואל  מעמ ך  כי  אם  ליראה אלהי

לה יכן יצ א ר ב  הונא ב שם  ר ב הונה ב ר  י צחק  אמר   ',  ויצ א  קין  מלפני ה )יז
' ,    וגם הנה הו א יוצא  לקר אתך וגו )יד, שמות ד(כמה דאת אמ ר ,  יצא  שמח

פגע בו אדם  הראשון  אמר  לו ומה נעש ה בדינך  אמ ר לו עשיתי  תשוב ה   
  כחה של  תשובה הת חיל אדם מט פח על פניו ואומר כ ך ה יא , ופרשתי

עד כא ן   ',  מיד ע מד ואמ ר מז מור  שיר  ליו ם השבת  וגו ,  ואני לא  היית י יודע
 :לשונו לעניננ ו

   

 

ä ãåñéäáåùú 
 מפתח

, שלא יניח אף חטא אחד,  בו יבואר סדר פשפוש מעשיו- 'פרק ב
,  חטאיואף אם רבו, ושאל יתיאש מן התשובה, שלא ישוב עליו

ואיך , וכאשר יתגבר יום אחד על יצרו הקדוש ברוך הוא יעזרהו
ובאורים נחמדים מהרב רבי , יתנהג בהעלותו ליבו אל התשובה

ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה : "משה אלשיך על הפסוק
 ".כי תצא למלחמה על אויביך: "ועל הפסוק, "חוץ
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 'פרק ב
 בעקביוצריך ליתן דין על כל אחד ואחד שדש 

שיפשפש  ש מא עבר על איזה   ,  סדר הפשפ וש הו א כך: עתה נבאר
איזה   , דבר המבואר בפסוקי תורה או  בגמרא ומבוארים המ ה

והיה ספ ק בידו , מלתא דחסידתא ה מבואר בספרי יראה
חייב ": תנא דבי אליהו"כמו  שכתב בספר , לעשות ולא עשה

ק יצח,  אברהם–מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי , אדם לומר
שלא קנו עולם הזה ועולם הבא וימות המשי ח אלא   , ויעקב

משל : וכן הוא במדרש ויקרא, בשביל תורה ומעשים  טובים
אף על פי ש מאכילה כל מעדני  , לעירני שנשא בת  מ לכים

כך כל ;  לפי שהיא  בת מלכים,  מלאכים א ינו יוצא יד י חובתו
לפי שהיא   , מה שיפעל האדם עם  נפשו אינו  יוצא ידי חובתו

הרי מבואר שהוא  חיי ב ועתיד ליתן את  הדין על מ ה   , למעלהמ
ומה  שלא   , שלא שמר  ועשה כל מה שהיה בי דו יכולת לעשות

הטילו הפוסקים על כל איש מישראל לקיים כל דקדוקי מצוות  
לפי שאין רוב הציבור יכולים  , הכתובים בספרי מוסר ויראה

לוי   הקולר ת-א בל מי שיכול לקיים ואינו מקיי ם , לקיימם
, ואינו ר שאי לפרוק העול מעל צוארו, בצוארו לעשות ולקיי ם

 : ה"וזה לשון ה של
אלא  מי שכפר  " בעל תש ובה"יש אנשי ם  שסוברים שאינו נ קרא 

, דע. בעיקר או שהרג את  הנפש או ש בא על הערוה וכיוצא בו
ו אינם יודעים שצריך ליתן דין וח שבון על , כי טעות הי א בידם

 .בעקביוכל אחד ואחד שהוא ד ש 
 צריך לחפש אפילו בדעות הרעות שיש לו ולשוב מהם

שאין   , ואל ת אמ ר:  וזה לשונו,   ה"ם זלה"אלה הם  דברי הרמב
גזל או : כגון, לחפש בדרכיו כי אם מעבירות שיש בהם מ עשה

אלא צריך לחפש אפילו בדעות  , גניבה וזנות או כיוצא בו
והשנאה   מן הכעס והאיבה  : דהיי נו. הרעות שיש לו ולשוב מהם
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,  מהכל צריך לשוב-והקנאה ו מ רדיפות מאכלים וכיוצא בהם  
שבזמ ן   , ואלו הם  קשים יות ר מעבירות שיש ב הם מעשה 

מ א חר שנשתק ע בהם   , שהאדם רג יל באלו ק שה לפרוש מהם 
 .עד כאן, "יעזוב רשע דרכו:  "ועל  זה נאמר, ודש בהם לעשות

 ישוב אפילו מספק עבירה
,   נטירה,  נקימ ה: דם דש בה םיש  הרבה  עבירות שא, בנוסף לכך

,   חמ דה ותאוות  נשים , הזכרת ש ם שמי ם ל בטלה, קללה בשם 
חטאת   ,  גבהות הלב, הרחקת הכע ס שהוא  קל זר, צחוק
,   שיחת חולין בשבת, דברים בטלים, הסתכלות בנשים, נעורים

תפילה בלא כוונה ורבות  , הליכה בלא תורה ובלא דרך ארץ
:   שובה הם הע יקר מהדברים המעכבים את הת . כאלה

בעל מחש בה רעה והמתחבר , בעל חימה , הרכילות והלשון הרע
שעונש   , וקבלה  היא בידינו, וישוב אפילו מספק עבירה, לרשע

משום שעל הודאי אדם משי ם   ,  הספק גדול יותר מעונש הודאי
א בל על הספק אינ ו   , על ליבו ודואג ומת חרט וחוזר ב תשובה

 .  עד כאן,לא חטא תי: כי סבור בליבו, מתחרט כל כך
 שמא לא עשה לשמה, יפשפש בעסק מצוה

:   ו זה לשונוה והו סיף לומר "בהג"  יש נוחלין"אלה הם  ג ם דברי 
ושמ א לא עשה  , שמא ל א עשה לשמה, גם יפשפש בעסק מצוה
שהרבה  מצוות  , כאשר  עינינו רואות, איזה דבר קדושה כה וגן

שרוב העולם נכשלים  , הנחת  תפילין: כגון, אינם נעשי ם כהוגן
וכשאינו עושה   , ואינ ם מניחים   על השער אלא על ה מצח, הםב

 לא  -אפילו דקדוק אחד , כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה
כי חכמינו זכרונם לברכה פרשו הכל לפי ,  עשה המצוה כתקון

קבלתם ה אמיתית  ו כפי חכמתם הקדוש ה וה חכמה  הנפלא ה   
שבכל דקדוק , שהיו יוד עים, בחכמת א לוקים אש ר בקרבם

אפ ילו הוא ד בר קל ,  ובכל ענין שהזהירו וצוו עליוודקדוק
אבל לפי האמ ת תלויים  בו קיום   , כפי הנראה, וקטן מאו ד
לכן  , אם מ קיימ ים או  חס  ו שלום חרבנם אם  עוברם;  העולמות
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ש מא לא קיי ם אותם כדין או שמא עשה   , יעיין בכל המצוות
אל  , ו אפילו הוא  צדיק תמי ם בכל מעשיו,  המצוה של א לשמה

שאינו יו צא דבר שאינו מתוק ן מתח ת   ,  עצמו על חזקתויעמיד
כל הגדול מחבירו יצרו גדול יותר ומבק ש   : כי אדרבה, ידו

מפנ י   , והוא צריך שימור  יותר וזרוז וזהירות ,  להכשילו
כמ ו   , שהקדוש ב רוך הוא מ דקדק עם  צדיקים כחוט  השערה

 כי כפי גודל קדושת  -" וסביביו נשערה מאוד: "שאמר הכתוב
,   אם  יחטא  אפ ילו כחוט  השערה,  ו מ עלותיו העליונותנשמתו

שכל מה  שהנש מה יותר  פנימית   , נחשב לו כעבותות ה עגלה
,   ח טאו עושה  יותר רושם למעלה ושגגתו עולה זדון , ועליונה

שלא  ימצא ,  צ ריך פשפוש יותר במע שיו, הח סיד,  לכן החכם
 יפשפש פן  -אם פ שפש ולא מצא מכל אלה . אחריו מאו מה
כל היום בכמה מיל י   '  ל באהבה ויראת  הואולי הת רש

כי בודאי כל מ י שיכול   , דחסידותא וכדבעי למעבד לא עביד
ע ד שמגיע למעלות , לילך מחיל אל חיל  בתורה ובחסידות

,   המדרגות של חסידים גמורים והוא מתע צל ואינו עושה כן 
תנא "כ מו שאמרו  ב, אינו יוצא  ידי חובה וחייב בדיני שמים

 –ב אדם  לומר מתי  יגיעו מעשי  למעשי אבותי   חיי-" דבי אליהו
 .עד כאן, יצחק ויעקב  עליהם הש לום, אברהם

 השמר לך בשובך בתשובה שלא תשאיר
 שום עוון שלא תתקן אותו

ויד תהיה לך מח וץ למחנה ו יצאת : "והאלשיך כתב על הפסוק
 השמר לך בשובך בתשובה שלא תשאי ר  -זה לשונו " שמה חוץ

,  כי  אם יד תש איר לך בחיצונים,  תושום עוון  שלא תתקן  או
וצריך אתה   , כי עבירה גוררת עבירה,  דע, שלא תשוב ממנו

שאם מפשפש במעשיו אחר יסורים צריך שיהיה על פי , לדעת
' ולך ה: " שמיני בבאור הפסוקרשתמה שאמר  האלשיך בפ

,   והוא  כי   חסד קל-"  החסד כי   אתה  תשל ם לאיש  כ מעשהו
: דהיינו,    החט אי ם שעשהשמביא יס ורים על האדם דוגמת
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וכן סך ממון   , באיזה אבר שחטא מב יא יסורים על אותו אבר
שעל ידי זה יפשפש  במעשיו ,  שחטא  הו א נלקה כפי אותו סך

 .עד כאן לשונו, וימצא מא שר חטא ע ל הנפש וש ב ורפא לו
 הדרך הטוב והישר שיעורר האדם את עצמו
 אל התשובה עד שלא יבואו עליו יסורים

הטוב והישר שי עורר האדם את עצ מו אל   אמנם הד רך 
כמו שכתב האלשיך , עד שלא יבואו עליו יסורים,  התשובה

,   עיין שם ,  "'אל ת היו כסוס  כפרד אין הבין וגו:"בספר תהילים 
ש מ א   , וביותר אם השפעתו ברווח והוא  יודע מומי נפשו ידאג

הקדוש ברוך הוא מאכילו מזכויותי ו בעולם הזה כד י   
ויקבל ע ל עצמו ענויי נפש   , מעולם הב א,  םחס ושלו, להאבידו
ואם אחר ש התחיל לה שיב רואה שיסורים באים עליו , ויסורים

כי   , האם  ז ה שכר הת שובה, בגופו או בממונו אל  י קוץ בם לו מר
טרם שובי על חטאי ה ייתי שלם  בגופי ובממוני וכאשר נעשיתי  

שזה   , יתן  שמחה  בלבו, א דרבה. שלם בתורתי חסרתי   כל אלה
,  כי זה דרכו יתברך,  שהק דוש ברוך הוא מקבל  תשובתומורה 

עד  אשר יחפוץ החול ה   , כמו שהרופא אינו  נות ן רפואה ל חולה
כן הוא יתברך לא ; להרפא לנקות רפאות חולת גופו ולהחלימו
 -ואחר שפשפש ומצא , ימרק חלא ת חולי הנפ ש עד יתחיל לשוב

,    עשהוהו א מצ ות, כפי אשר י בואר לפנינו,   יעשה עליה ם תשובה
איש או   אשה כי   : "כמו שכתב  כמה פעמים בתורה ב פרשת נשא 

ו בפרשת ,  "ו ה תודו על ח טאתם' יעשו מכל  חטאת  הא דם וגו
 ".א לוקיך' וש בת עד ה... בצר לך ומצאוך : " ואתחנן

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

אל י אמר האדם חטאי  ה ם רבים ": ברית אברהם"וזה לשון ה 
איך אפשר שיהיה לי כפרה ויתייאש מן   , עד אין מספר

כי פשעינו אתנו ובם אנחנו   : "ו כמו שאמרו ישראל, התשובה
כי מי שליבו נוקפו ואין תשובתו שלימה   , "נמקים ואי ך נחיה
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כי הוא ית ברך רב חסד ורב , אלא יחשו ב בדעתו, אומר כן
כי לא   אחפוץ  '   אני  נאום  הח י: "כמו ש אמר  הנביא,  סליחות

במות המת  כי אם בש ובו מדרכיו וחיה  שובו שובו מד רכיכם 
הלא אם   : "וכמו שכתוב, "הרעים ולמה תחטא ו  בית ישראל

אם תוטיב  עובדך : ותרגום אונקלו ס פרש, "תיטיב שא ת
,   ישתבוק לך ואם לא  ת וטיב עובדך ליום דינא  חטאך יהא  נטיר

ומנשה כי  הגדילו לעשות רע  וכבר ידעת כי אנשי נינ וה ואח אב  
: ואמרו חכמינו זכרונם לברכה, וקבל אות ם הקדוש  ברוך הוא

ומה   ,  אפילו כפרת בעיקר–" אלוקיך' שובה ישראל עד ה"
בגופן : ה  פושעי ישראל"כ תות לי' שאמרו בגמרא ראש השנה ג
גופן כלה ונשמתן  נשרפת , ב חודש"יורדין לגהינם ונדונין בה י

 עובדי כוכביםאבל פושעי , לי הצדיקיםורוח מפזרתן תחת רג 
שכפרו בתורה  , בגופן והמינים והמו סרים וה אפיקורסים

ושנתנו חתיתם  בארץ , ושפ רשו מדרכי ציבור, ובתחיית ה מתים
והו א פרנס ה מ טיל אימ ה  יתירה על  הציבור שלא לשם   ,  החיים
 -ירבעם וחביריו : כגון, וש ח טאו ושה ח טיאו את  ה רבים, שמים

גהינ ם כלה ו ה ם אינ ם   . ונידוני ן לדורי דורותיורדין לגהינם 
וכתבו התוספות כל זה מיירי בדלא עשו תשובה   , כלים

אבל אם עשו תשובה  באחרונה אין מזכירין לו שו ם   , באחרונה
ורשעת  הרשעים לא יכשלו ב ה ביום   : "שנא מר, דבר מרשעו
ד דברים המעכבים את   "ואפילו אותן   כ, "שובו מרש עו

הרי זה ,  אלא אם עשו תשובה,  ותםהתשובה א ינם מונעים א
עד , ויש  לו עולם הבא, גמור"  בעל תשובה"ונ קרא , משובח
 .כאן

  יחשוב בלבו-שורש גדול אל התשובה 
 דרכיו ויפשפש במעשיו כפי כוחו

ש ורש גדול אל התשוב ה ביו ם   ": באר מים חיים"כתב בעל 
בהקיצו . טהרתו בה תנדב אדם רוחו ולבו להיות עבד לבוראו

אף פסיעה א ח ת   , ליבו דרכיו ויפשפש במעשיו כפי כוחויחשוב ב
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י קנוס  עצמ ו  , ואם י עבור ויכשל באיזה ח טא, עד זמן הא וכל
והוידוי  , ו יתודה מיד  על הדבר,  לצדקה כפי כוחו ו ה שגת ידו

,   כי אם  יבוא לידי עבירה יתרחק  ממנה , הזה ירחיק נו מכל עוון
ה ם   איך אעשה הרעה הגדולה הזאת להתודות עלי: כי יאמר

,   הגיע  עת האוכל  ופשפש ולא מצא. ואהיה כטו בל ושרץ בידו
יהא מודה  ומשבח לבורא ברוך הוא שעז רו וזיכהו להיות  

,  וכאשר עשה  מהבוקר ועד חצות, בתשובה כמה שעות  בעולם
אחר כך ,  וקודם האכילה יתודה, כן יעשה עד אכילת הערב

ם   ירגיל עצמו עד זמן הש כיבה ככה יעשה עד חודש או שנ ה מי ו 
עד שיהא קבוע ו מוחזק בעבודת הבורא לנהוג   , תחילת תש ובתו

 .עד כאן,  כל הימים
  הם יצרך וסיעתו-" כי תצא למלחמה על אויביך"

כי תצא   : "מש ה אלשיך  בפרשת שופטים' כן פרש ה רב ר
 -"  לא תירא  מהם.  "  הם  יצרך וסיעתו-" למלחמה ע ל אויביך

, "יך עמךאלוק' ה"אל תתיאש  מן התשוב ה כי בבואך ליטהר 
 -  "’אתם   קרבים היו ם למלחמה  וגו, שמע יש ראל: "ואמר להם 
לכן אל   ,  עמך' רק יום   תתגבר על יצרך ואחר כך ה, ורצונו לומר
אלוק י כם ההולך עמכם ' כי ה: "וזה  ש אמרו, ירך לבבכם

 ". להלחם על אוביכם להושיע אתכם
 צריך שיהא זריז וזהיר מאוד לבל יחטא עוד

שכאשר  התחיל   , ו צריך השב ליתן אל לב ו,  כתב הרב רבינו יונה
שכל דם שתרא ה   , בתשובה הוא כאשה  הסופרת שבעה נקיים

כן אם   ,  נקיים '  ימי ליב ונה סו תרת וצריכה לחזור ולמנו ת ז' בז
,   הרי אבד כל מה שעשה  והתענה, בעל תשובה יחזור למעשיו

וא ם יזדמן   , ולכן צריך שיהא זריז  וזהיר מאו ד לבל יחטא עוד
 חט א י תודה עליו בבכיה ודמעה לקיים מ ה   בשוגג איז ה

,   עליו השלום,  כמו דוד המלך-"  וחטאתי  נגדי תמיד: "שכתוב
וא פילו שלא היה אל א   , שעל חטא אחד היה כל ימיו בתענית

חטא ת נעורי ו פשעי אל  : "כמו שכתו ב,  רק חטא ת  נעורים
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שענשו  ,  מכלל שנזכרים הם מצינו  בזוהר שלח–" תזכור
 .  כאןעד, התינוק בגן  עדן

   

äðåé åðéáøì äáåùú éøòù 
 :ֵּבאּור ַהְּתׁשּוָבה ְוִעָּקֶריָה: 'ד אות -השער הראשון 

ִּכי  ,  ִהְתּבֹוֵנן ְּבָרַעת הַ ִּמְתַאֵחר ִמ ן  ַהְּתׁשּוָבה  ִּכי ַרָּבה ִהיא, ְועֹוד
ְּבָרְגָזה , ִּכי  ַעָּתה ָׁשב ֶנֱאָנח ִּבְמִרירּות ֵלב, לּוֵלא ִהְתַמְהֵמַּה

ִּכ י ִיְפְּגֵׁשהּו ִיְצרֹו ֵׁשִנית ְוִיְזַּדֵּמן , ְוָדְלָפה ֵעינֹו ִמּתּוָגה, ָאָגהּוִבְד
ְוִיְזּכֹור ֲאֶׁשר ָעַבר ָעָליו ּכֹוס  ,  ִיְכּבֹוׁש  ֶאת ִיְצרֹו, ַהֵחְטא  ְלָידֹו

)   ה ,  ת הלים ד(ְּכמֹו ֶׁש ּנֶ ֱאַמר , ַהְּמִרירּות וְ לֹא יֹוִסיף  ִלְׁשּתֹותֹו עֹו ד
ִרְגזּו ְוִהְצַטֲערּו ַעל ֲאֶׁשר ֲחָטאֶתם ְוַאל   , ֵּבאּורֹו.   ֶתֱחָטאּו-ִרְגזּו ְוַאל 

)  ד, שם  שם(ִּכי ִהְזִּכיר ֶחְטָאם  ְלַמְעָלה ְּבָאְמרֹו , ֶּתֶחְטאּו עֹו ד
ִמְּלׁשֹון  ,  ִרְגזּו, ְויָ ִעיד ַעל ֶזה  ַהֵּפרּוׁש  ָא ְמרֹו.  ְּתַבְקׁשּו ָכזָ ב ֶסָלה

וְ ַתְחַּתי   )  טז,  חבקוק ג(, ּו ַּבָּדֶרְך ִּתְרְּגז-ַא ל )  כד, בראשית  מה(
ְולֹא ָאַמ ר ְיראּו , ְוִעְנָיָנם ַהַּצַער ַעל ַהָּדָבר ֶׁשָעַבר ְוַעל ַההֶֹוה, ֶאְרָּגז

ִיּפֹול ְּבמֹוְקׁש ֹו   , ְּבבֹא ַהחֵ ְטא  ְלָידֹו, ְוַכֲאֶׁשר ְיַאֵחר  ָלׁשּוב.  אֹו ּגּורּו
וְ ַתֲעֶלה ָרָעתֹו ִלְפֵני , ָהַאֲחר ֹון ְמאֹדְוִיְגַּדל ֲעֹונֹו , ִּכְנפֹול ַּבְּתִחָּלה

.  ִּכי ֵמ ֵראִׁשית לֹא ָחַׁשב ִּכי ִפְתאֹום ָיבֹוא  ַהֵּיֶצר ַהּׁשֹוֵדד ָעָליו, ַהֵּׁשם
 ּכֹחֹו ַוֲאֶׁש ר ָּגְבָרה ַיד ִיְצרֹו ָעָליו ְוִכי -ַאְך ַאֲחֵרי  ֲאֶׁשר ָרָאה  ַּדּלּות 

ְוָלִׁשי ת ֵעצֹות , אֹות ִּכי ָפרּוַע הּואָהיָ ה  ָעָליו ִלְר, ָעצּום הּוא ִמֶּמּנּו
ּוְלַהִּציָלּה ,  ַהֵּׁשם  ּוְלהַ ִּפיל ַּפְחּדֹו ָעֶליָה-ְּבַנְפׁשֹו ְלהֹוִסיף ָּבּה ִיְרַאת  

ְוָאַמר ְׁשלֹמֹה ָעָליו ַהָּׁשלֹו ם   . ּוְלִהְׁשַּתֵּמר ֵמֲעֹונֹו, ִמַּמֲאַרב ִיְצרֹו
,   ֵּבאּורֹו . ְּכִסיל ׁשֹוֶנה ְּבִא ַּוְלּתֹו ֵקאֹו  -ְּכֶכֶלב ָׁשב ַעל ) י א, משלי כו(

ְוַכֲאֶׁשר ְיִקיֵאם ִנְמָא ִסי ם יֹוֵתר   ,  ִּכי ַהֶּכֶלב אֹוֵכל ְּדָבִרים ִנְמָאִסי ם
,   ִּכי ַיֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשה ְמֻגֶּנה , ֵּכן ִעְנַין ַהְּכִסיל, ְוהּוא ָׁשב ֲעֵליֶהם ְלָאְכָלם

  :ֲאֶׁשר ֵּבַאְרנּוַּכ, ְמֻגֶּנה   יֹוֵתר, ְוַכֲאֶׁשר ִיְׁשֶנה בֹו


