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 תשובהה  ספר 

 

 ל היה נשמת משיח בן יוסף"דהאריזידוע 
 ונסיים בסיפור )ל"כמובא בכתבי רבי חיים וויטאל זצ(

ל היה רוצה להביא "י ז"יך שהארנורא א
 :הגאולה שלימה

 ,ל עם תלמידיו הקדושים"האריז
 .להביא הגאולה שלימה בכוחם' הי

שפעם אחת בערב שבת  , מעשה נורא )שם(כתב  וכן 
ל ע ם תלמיד יו חוץ   "יצא  ה אריז, סמוך  להכנסת  כל ה
כדי לקבל השבת  , בגדי לבן' לעיר צפת לבוש ד

ופז מו ן   ' י  אלים וכו בנ ' ב מזמור  ל דוד הבו   לד. קודש
ובתוך  שהיו ,  מיוסד  לקבל שבת בניגון נאה

ח ברים  , ל לתלמידיו"משוררים אמר  ה רב הארי ז
רצונכם  שנלך לירושלים קודם השבת ונע שה שבת 

 ועיר הקודש ירו שלים רחוקה   -קודש שם בירושלים 
והשיבו קצת  מן  התלמיד ים הן . ה פרסאו ת" מצפת כ

תם  מהם   אבל  ק צ. אנו  שומ עים ומס כימים ל זה
ויחרד   , נ לך מק וד ם להודי ע לביתנ ו :  השיבו ו אמרו

והכה כף ע ל כף וא מר או י   , ל חרדה גדולה"האריז
שאלמלי היי תם   , לנו שלא  היה  בנ ו זכו ת   להגאל

כולכם מ שיבים ב פה אחד   שאתם ר וצים ל ילך תי כף   
, בשמחה גדולה היי נו זוכים  תיכף לה גאולה שלימה

  ו מתוך , שעתה היתה שעת רצון  לזה ל הגאל
שמיאנת ם בדבר חזר הגלות לאיתנו בעו ונותי נ ו   

 .ל"עכ. יתברך  ירחם' ה, הרבים
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ה 

 

éçéå úùøô 
 'פרק כ

 !אל יאוש! רשע
 שבילי א מונ ה הנ תיב ה שביעי 

וכן ביד נב יא יו שלח  לנו  באמרו  הנה  לעמי שלחתי ך לאמ ר אה ב ת עולם  
אל היכם ועוד לקרותכ ם   ' אהבתיך כי  בניו קר אכם  באמרו בנ ים  אתם לה

שו א ל ממך  כי  א ם עשות   '  ומה ה .  אל   באמרו  בני  ב כורי י שראלבכורו הו
משפט ואהב ת חסד והצנע לכת עמו ולתת תמיד כבוד לשמו וז ה אין ב ו   
טורח לדחותו כי ק רוב  אליך הדבר   מאד בפיך  ו בלבבך לעש ותו וא ם   

מעוה ותפ שוט בגדי   '  תחזור בתשו בה ותעזוב  המשובה ות פתח חרצובו 
ן לך  ש כר טוב  בעמ לך ולק ץ הי מ ין תנוח   גאוה ותלבש  בגדי  ענוה  א זי ינת

וא ם את ה תריע מזלך מידך  הית ה זאת לך ו הוא אם   . ותעמוד לגורלך
שטית מדר ך  הישרה  ואטמ ת אזנך  משמ וע תורה וב ח רת בקב ורת  התאוה  

.   ותהיה ל חרפות ולדראון כא שר  הוא לפני  שב ר ג און '  ובמשא  ובתב ער
 ואתה בן אדם   וזה יען כי מ קור מ ים ח יי ם עזבת ובש רירות לבך  הלכת

למה נרדמת כי כל שנותיך ישנת ומתנ ומתך לא הק צת כי תמיד לבוראך  
הכעסת וירא תו לא זכרת  ותורתו לא  שמ רת ומצ ותיו שכחת  וחקתיו   
מאסת ואת לצים לצת וע ל מה נשענת  כי חטאת ול א שבת הלא  טוב לך   
מעתה לשבו ר י צרך  הרע  ולהכניעהו ו יצרך  הטוב   תגבירהו ותמ יד עלי ך   

ג ם אני  לזה  אעזרהו וזה  תעשה בעודך עלי נסמ ך  עד של א   תמשילהו ו
אלקח מעמ ך  כי אתה היום כאן ומחר  בקבר ו אז לא יהיה בש ר כי א ם   
שבר  על  שב ר ו אז לא  תו כל לעשות ט ובות כי  תהי ה חפשי  מן  ה מצות ולא   
מתמצא כי א ם המצות אש ר עד הנה בהם טרחת כאשר א ם טר חת בערב   

מחבר  את  כל אשר  ש כלי אלי   וכאש ר שמעתי  אנ י ה. שבת בשבת  אכלת
ענ יתי לו וא מרתי  גם  אנ י יד עתי כי ה רב ה הרשעתי   וחטאתי   . דובר

לא  חדלתי בושתי וג ם  נכלמתי ' ואשמתי וב ש רירות לבי  הלכתי ומחטו
ובחשבי  א ש ר מעלתי  זכר תי ונבהלתי ו פחד ואימה  ע לי הוספת בכ ל אש ר  
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ו 

  ספרת אשר   כל שומעו  תצלנה שתי  א זניו ובמה  י תרצה זה  א ל אדני ו 
ומעתה איך   תועיל לי תשובתי למחו ל על כל חט אתי כי כ מה עבירו ת   
רבות עשיתי  ומצות אלה י נשיתי  ודר כיו הטובות  הטתי וכל משאלותי   
מלאתי לעשו ת תאותי חט אתי והרע הע ויתי ובעולם  הראוי לי  הרי ני כאל ו   
'   לא הייתי כל ימי חיותי ו אף כי אחר י  מותי אוי לי  כי נדמיתי אנ ה אולי

וי שב  לאמ ר לי כזה   . כ י כבר  נתמל אה סאתי  ונ מנעת סליחתיאת חרפתי 
אל תטעה בע צמך  לאמ ר ד בר זה  כי  בת שובה לא  תה יה רזה  שה ר י א מר   

ה חוזה שובו  בנים  שובבי ם  א רפא מ שובו תיכם וגם  כ ולי עלמא   ' ירמי 
מודים כי  מק ום שבעלי ת שובה עומדי ם אין  צדיקי ם גמו רים עו מדים ולכ ן   

רא ך צפה  ואז  ממכאובך  ת רפא ול א   הסר ממ ך ע קשות פה ול סליחת בו
תספה ותשמור מצות  בו ראך  ועבודתו שכבר  אמ רו לומדי תו רתו הב א   

 . לטהר מסייעי ן אותו
  עצות לתשובה מושלמת103

 : ספר המידו ת ערך תשובה
 :התענית מ ועיל לכל דבר. א
 :א ינ ו יכול להפרי ש אח רים  מר שעתם, מי  שהוא   ערום מ מעשי ם טובים . ב
 :התענית ק שה מחר ב. ג
 :שתהיה  באותו דבר   עצמו,  התשובה  ראוי. ד
על  ידי זה אי ן   , כך  וכך תעלה  בידי; כך  וכ ך אע שה: כשאד ם ח ושב. ה

 :מחשבתו נתק ים
 :גלות מכפ רת על הכל. ו
 : כאלו  הקריב  כל הקרבנות, מי  שדעתו שפלה. ז
 :יש  לו חל ק לעולם הב א, כל המתודה. ח
 לדבר י תורה  כאלו עשאו וכאלו  עשאו, המלמד א ת בן חברו  תורה. ט

 :וכאלו עשאו   לעצמו
 :על שק רא ל תלמיד חכם  בלשון גנא י,  רב  פפא ית יב בתעניתא. י
,   אעשה  העברה הזאת אפלו בדרך  ליצנות : י שמר  אדם את פיו מל ומר. יא

 :כי דבורו מכ ריח אותו  למעשה
 : וכו כבים ומזלות  בוכין עמו,  קו לו נשמע, כל הבוכ ה בלילה. יב
 :ו מידי כ ריתתןנ פטר, ח יבי כ רי תות שלקו. יג
 :י ח שב ש בשביל  חטאו ב א זא ת הצרה, כשבא  צע ר לעולם. יד
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ז 

כל  מלבוש יש  לו סגולה בפני עצמו   , המלבוש ין שעושין   לצדיק. טו
 :לכפר
 : עוונותיו מת פקקין,  כיון שנ ש א אדם  אשה. טז
 :י הרהר בתשו בה, ש בא על גוי ,  כשרו אה  או ש שמע א י זה יסורין. יז
 : עוון ש רוי בלא ,  הדר  באר ץ י שראל. יח
 :יש  להקל  אפן התשוב ה על החוטאי ם. יט
 :העוון מכח יש כחו  של א דם. כ
תעשה ז את המצוה  שיש בה כפי ת היצר  , כשב אין  שני מצוות ל ידך. כא

 :יותר
 : כשמצערין  את ה צדיק, צר יכין ל התענות. כב
 :צע ר הלב  הוא ק רוב ל הוריד דמעות. כג
והקדוש   , מעלהבת שובה זוכה ויושב בי שיב ה של , המחזיר  בני אדם. כד

 :ברוך הו א מ ב טל הגזרה ב שבילו
 :חלישות  דעתו של האדם הוא גדול ה מתענית. כה
 :מו חלין לו על כ ל עוונותיו,  העושה ד בר עברה  ומ תחרט בה. כו
 :מוחלין לו על  כל עוונותיו,   הנושא  ונ ותן באמונה. כז
שיומש ך   ,  תחלת  המחשבה  עו זרת לאדם  לאמצע וסוף  המעשה . כח

 :אז י ארע  תקלה באמצ ע ובסוף, ח שב ב קדושה בתחל הוא ם לא ,  בקדושה
 : שולחן ב הכנסת אורח ים מכפרת. כט
 :הגדולה מ כפרת. ל
זה מפני  ששה ה   , באין לו יסו רין,  לפעמים  כשמתחיל לעשות תשובה. לא

 :מלעשות תשובה
 :נעשה בריה   חדשה,  על ידי א נחה שנאנ ח. לב
 :ם בתשו בהעל ידי א הבת צדיקים   יכולין הצדיק ים להחזיר  א ת הע. לג
 :בזכו תו אין פחד ו מחלקת בעול ם, מי ש מחז יר את העם  ב תשובה. לד
על ידי זה משבר כחם  ש ל האומות ועל ידי ,  מי שעוזר ליתומים. לה

 :רש עי ישר אל חו זרין בתשובה ,  שבירתן
 :נצול  מבית האסו ר ים, מי  שמחזי ר בני  אדם ב תשובה. לו
 : גם הוא  מ כובד בעיני ה שם. לז
 :מפורסם בין ה אומו תגם  זוכה  להיות . לח
בזכותו מבטל  מחשבו ת   ,  מי  שדר כו תמיד להח זיר בני  אד ם  בתשובה. לט

 :זרות מגדולי  הדור
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ח 

 :יזכה  לשמירת ש ב ת, מי  שמ חזי ר רשע ים  בתשובה. מ
 : גם  אינו  נזוק מנח ש.  מא
 :על ידי זה תוכל  לבטל גזרות,  כשתלמד  את בן  רשע  דרך טוב. מב
 :על ידי  ש קר מ חזיק  ידי  רשעי ם. מג
ה ק דוש ברו ך ה וא נותן לו   לב לדעת ,  מי  שעו שה תשובה   בכל לב.מד

 :אותו
ונתעור ר   ,  על ידי שמיעת קול שופר מאדם  כשר היצר  הרע נשבר. מה

 :תשובה בעולם
 :יזה ר מלהיות בע ל חוב, מי  ש רוצ ה לשוב. מו
 : יכול להחז יר את ב ני א דם בתשובה, מי  שאוה ב את הצדי קי ם. מז
א  או הב אותו  אה בת נדבה ו מ שיב  ממנו   הקדוש   ברוך  הו, מי  שמתו דה.  מח

 : חרון אפו
 :האומות  הם ק רובי ת שובה. מט
 :למוד התורה היא  מכפרת. נ
 :יכול להש יג שלמותו ב מעוט פעולות, מ י שהו א  במדרגה גדול ה. נא
 : תפשפש  ב מעשיך, כש איזה  צער בא  עלי ך. נב
הקדוש ב רוך הו א   , מי  שרו צ ה לעשות מעשים טוב ים ו יש לו מניעו ת. נג

אזי מק בל ענ ש   , ומי  שאינו  עושה לפי יכלתו,  לו שכ ר כאלו עשה משלם
 :על זה

נעשה  שותף לקדוש ברו ך הו א במעש ה   , מי שמז כה את הרבים. נד
 : בראשית

למצוה   ;  אפלו  שתהיה רבה, אין  ער ך  למצוה שעו ש ה אדם לעצ מ ו לבד. נה
 : אפלו  שתהיה קטנה, שתמשך  ממנ ה זכות לרבים

רבוי  העשר הן ה מונעין לאדם  מהגיע  הפרנסה  והשונאים  וה חולאת ו. נו
 :אל השלמות  והתכלית

 :זה הסימן   שיצר  הרע  ש ולט עליך, כשאתה ע ושה איזה הז ק. נז
 :שרפה בא  עליו,  מי  שמסי ת את חברו  מדרך הטוב . נח
ש שופכים  שם שנ י   , הסגולה שישב ב מקו ם, מי ש אינ ו יכול לבכות. נט

 : נהרות ביחד
 :כה לחכמהז ו,  מי  שמחזי ר את בנ י אד ם בתשובה. ס
 :שנסת ר ממנו  דרך   התשובה, על ידי ה עצלות נדמה לאדם. סא
 :א זי קשה לדב ר  הזה להתקים , מי  שמגל ה סודותיו. סב
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ט 

 : הקדוש  ברו ך הוא עו שה  עמו צדקה,  מי  שבו ש  על עוונותיו. סג
 :התענית שהוא בלא  דעת אינו תעני ת. סד
פי   אף על , אזי מ קב לין תפלתו, משעה  שאדם חו שב  לעשות תשובה. סה

 :שלא עשה ע דין
שה וא יכניס או תך לפני ,  תבקש  מהצדיק, כשתרצה  לעשות תשובה. סו

 : השם יתבר ך
 :על ידי ח סד ואמת יכו פר עוון. סז
על ידי   זה יכסה , שיתן לך  אה בה,   על ידי  שתבקש  מה שם יתב רך. סח

 : הקדוש ב רוך  הוא פשעי ך
 :ויזכה  שלא  יצטר ך למכ ר מנחלת אב ו תי, מי  שמתו דה על עוונותיו. סט
תכלל את  עצמ ך   , שלא  תקנו   חטאת נעורי ם,  כש אתה  מוכיח  אותם. ע

 : ועל י די זה יקבלו  ממך, עמהם
 : על ידי הכנעה-עק ר תקו ן פגם עוונות יו  . עא
 : צר יך  אד ם להוכיח את  עצמו בכל  ב קר. עב
ערכו  יק ר  משני ם   , העבדות  שאדם עובד  את השם  בב חרותו כל יו ם. עג

 :רבות של עב ודה לעת זקנתו
 :אם נת ק בל תשובתו,    אפשר  שידע אדם  ב חייואי. עד
ז ה   , יסורין ב אין  עליו',  שמ י שמתחיל ל עבד את ה ,  מה  שאנ ו רואי ם. עה

 : מחמת שהתח יל מתוך י רא ה של צדק
שחפצך   ,  יודע אני: הקדוש בר ו ך הוא או מר  לו',  המתחיל  לעבד את ה. עו

א ם   , אבל  מה הוא  הבט וחות שמ א  למחר  תעזב א ותי,   ורצונך  לעבד  אותי
ו איך   אגלה לך תכ ף דברים   , ן איך  א קר ב אותך  בשב יל הרצון  ש רציתכ

אף  ע ל   , בתחלה אה ב אותי כ ך ו תעשה מצוות י:  אלא כן תעשה,  נסתרים
,   ועבד אות י פשוט בלא  חכמות, פי שאין  את ה יודע השכ ל של המצו ה

אזי  אאמין  לך ואגלה ל ך טעם ו שכל של כל  , וכשתעבד אותי כמה זמני ם
כי הזמן הרב שעב דת אותי , ב כל מיני התקרבותדבר ודבר וא קרב אותך  

 ]: הן אמת[ שלא  תעזב אותי  , מקדם הו א ב טוחות
 :כש אינו רו צה ב פרסומו, ש בא מת הוא רו צ ה לעבד, בזה יודע  האדם. עז
 :יקטין  א ת עצמו,  מי  שא ינו  יודע דרך  ה שם. עח
 :על ידי ת פלה שהיא ב שועה ימחל  לך הקדוש  ב רוך הו א. עט
 : אדם  יכול להיטיב  מעשיועל ידי ש ק רים  אין  . פ
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מי  ש אי נו יכול לבט ל את היצ ר  הרע על ידי  המשכת  או תו לבית  . פא
 : ידע  שעדין בר שע תו קים,  המדרש

יותר   , שע ושה בהם גם  רצון הבריו ת, הקדוש ב רוך הוא חפ ץ  במצוות. פב
 :מבמצוות ש ב ין אדם ל קונו 

 : מלהניח  לגמרי,  מוטב ל א דם לקים  המ צוה כפי האפ שר. פג
 :גו ף קדם תקון   הנפשתקון ה. פד
 :מו חלין לו על כ ל עוונותיו, הבוכה ו מתאבל על א דם כשר . פה
ו אם את ה   ,  את בני   אדם על כל  דבר פשע]  להזהי ר[מצוה  להחזיר  . פו
 :כ די שיש מעו א ותך,  שלא  יש מע לך תאמ ר  דבריך  בש ם  צדיק א חר,  ירא
מ לאכי השרת  מבק שין   , בכונה ומתפלל בכונה"   ויכולו"כל האומ ר . פז

 :  יתבר ך שיכפ ר לומהשם
אפלו י ש בו ש מץ  ש ל עבודה , בכל כחו"  אמן יהא  שמ ה רבא" העונה . פח
 :מוחלין   לו, זרה
דקדוק י עניות וחולי מעים ומי  שיש ל ו   : אלו אין  רואין פני ג יהנם. פט

 :נושים  ועל מ לכות
 :התחזק  במ צוות יותר מ מה שהיכלת  בידך. צ
 :הפסד מ מון מכפר על  גופו. צא
 : תקון דב רים בטלי םהצ מאון  הוא . צב
 :התשובה   מביאה  רפוא ה לעולם. צג
 : נעשין כזכויות-ו מאהבה  ,  זדונות נעשין כשגג ות-תשובה  מיראה  . צד
 : תשובה  מקרבת  את ה גאולה ומא ר כת ימיו וש נו תיו של אדם. צה
 :על ידי  תשובת יחיד  מ וחלין לו ולכל העולם כולו. צו
ה כאל ו בנה מזבח ו הקריב   ודומ, הקדוש  ב רוך הוא  נתפיס על ידי ודוי. צז

 : קרבן
 :מעב ירין  לו על כל פשעיו, מ י ש מע ביר על מדות יו. צח
 : התורה ו גמילות חסדים מכפרין. צט
 :צע קה ובכ יה בלילה יותר נשמעת לר חם. ק
 :ועל ידי זה מכפר ין לו על עוונ ותיו,  בעל תש ובה יתפלל על הגשם.  קא
 :ים בא גודהעד  ש יהיו עם  רשע , אי ן נענין, כ שיש רא ל מתענין. קב
 :שי אהב את  התוכחות ויחזיק בא מונה י תרה, הד רך  שי בור לו האדם . קג
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 äáåùú éøòù
äðåé åðéáøì 

 : יח אות–השער הראשון 
 :ַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָבה

ְוִדֶּבר ְׁשלֹמֹה ָעָליו ַהָּׁשלֹום ַעל ְּדַבר ַהְּתׁשּוָבה ּוֵפֵרט ּבֹו 
ַּבֲעלֹץ  ) יב, מ שלי כח(ַתח ּפֶ ַתח ְּדָבָריו ְוָאַמר ּוָפ, ָהִעְנָין ַהֶּזה

, ֵּפרּוׁש. ַצִּדיִקים ַרָּבה ִתְפָאֶרת ּוְבקּום ְרָׁשִעים ְיֻחַּפׂש ָאָדם
 ָאָדם ַעל ָּכל ַמֲעָלה טֹוָבה -ַהַּצִּדיִקים ְמָפֲאִרים ּוְמַכְּבִדים ְּבֵני 

ֵני ָאָדם ּוְׁשִגיאֹוָתם  ַהִּנְמֵצאת ָּבֶהם ּוְרָׁשִעים ְמַחְּפִׂשים מּוֵמי ְּב
 ִּפי ֶׁשְּכָבר ִהִּניחּו ַהַּמֲעִׂשים ָהֵהם ְוָחְזרּו - ַעל -ְוַאף . ְלַהְׁשִּפיָלם
ְמַכֶּסה ְפָׁשָעיו לֹא ) יג, שם שם( ָּכְך ָאַמר -ַאַחר . ִּבְתׁשּוָבה

 - ִּפי  ֶׁשֵאין ְלַבַעל - ַעל -ִּכי ַאף , ַיְצִליַח ּומֹוֶדה ְועֵֹזב ְיֻרָחם
ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ְלָהִבין ִמַּמה ,  ָאָדם-ְּתׁשּוָבה ְלַגּלֹות ֲעֹונֹוָת יו ִלְבֵני  

ֲאָבל ַחָּיב ְלִהְתַוּדֹות , ֶּׁשָאַמר ּוְבקּום ְרָׁשִעים ְיֻחַּפׂש ָאָדם
ַחָּטאִתי אֹוִדיַעָך ַוֲעֹונִ י   ) ה, תהלים לב(ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר , ֲעֵליֶהם

 -ִהְנִני נִ ְׁשָּפט אֹוָתְך ַעל ) לה, י רמיה ב(ר ְוֶנֱאַמ, לֹא ִכִּסיִתי
ְוַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֵּפְרׁשּו . ָאְמֵרְך לֹא ָחָטאִתי

ְּכמֹו , ְּפָעִמי ם ֶׁשַהְמַכֶּסה ְפָׁשָעיו לֹא ַיְצִלי ַח) ב,  יומא פו (
 ֲאֶׁשר ָיִׁשיב ִּכי ֵאין לֹו ַכּפָ ָרה ַעד, ַּבֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו
ְוַעד ֲאֶׁשר ְיַבֵּקׁש ְמִחיָלה ֵמֲאֶׁשר , ַהְּגֵזָלה ְוֶהָחָמס ָוָהעֶׁשק

אֹו , אֹו  ִסֵּפר ָעָליו ָלׁשֹון ָהָרע, אֹו ִהְלִּבין ָּפָניו, ֵהִציק לֹו
ִּכי ,  ָאָדם-ַּבֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום ֶׁשִּנְתַּפְרְסמּו ִלְבֵני 

ת ְּבַפְרֶהְסָיא ְמַחֵּלל ֶאת ַהֵּׁשם ְוַחָּיב ְלִהְתאֹוֵנן ָהעֹוֶׂשה ֲעֵברֹו
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ְוֶזהּו  .  ָאָדם ְלַקֵּדׁש ֶאת ַהֵּׁשם-ּוְלִהְתַאֵּבל ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ְבֵני 
 ִּכי ַאֲחֵרי ׁשּוִבי ִנַחְמִּתי ְוַאֲחֵרי ְהָּוְדִעי) יח, ירמיה לא(ֶׁשָּכתּוב 

ִּכי ִעַּקר  , ַהֲחָרָטה ְוַהַּצַער, יִעְנַין ִנַחְמִּת.  ָיֵרְך-ָסַפְקִּתי ַעל 
ְוַאֲחֵרי ִהָּוְדִעי ָסַפְקִּתי  . ַהְּתׁשּוָבה ִּבְמִרירּות ַהֵּלב ַּכֲאֶׁשר ֵּבַאְרנּו

,    ָאָדם ְוִהְתַּפְרְסמּו ֲעֹונֹוַתי-ַאֲחֵרי ֶׁשּנֹוַדְעִּתי ִלְבֵני ,  ָיֵרְך-ַעל 
,  יחזקאל כא (ְּכמֹו ,  ָאָדם-ִהְתַאָּבְלִּתי ְּבַמֲעִׂשים ִנְרִאים ִלְבֵני 

 ֲאָנִׁשים -ָיׁשֹר ַעל ) כז, איוב לג(ְוֶנֱאַמר ,  ָיֵרְך-ְספֹק ֶא ל ) יז
  :ַוּיֹאֶמר ָחָטאִתי ְוָיָׁשר ֶהֱעֵויִתי

 :אות יט 
 ִּפי ִּכי ְיסֹודֹות - ַעל -ַאף , ֵּפרּוׁש, ּומֹוֶדה ְועֵֹזב ְיֻרָחם

ַהֲחָרָטה . ַוֲעִזיַבת ַהֵחְטא, ּדּויְוַהִּו, ַהֲחָרָטה, ַהְּתׁשּוָבה ְׁשלָׁשה
ְוֵאין  ְּתׁשּוָבה , ִּכי ַהִּמְתַוֶּדה ִמְתָחֵרט, ְוַהִּוּדּוי ִּבְכָלל מֹוֶדה

ִּכי ַהִּמְתָחֵרט ּוִמְתַוֶּדה ְוֵאיֶנּנּו עֹוֵזב , ְּפחּוָתה ִמְּׁשלָׁשה ֵאֶּלה
. ָעְלָתה לֹו  ְטִביָלהּדֹוֶמה ְלִמי ֶׁשּטֹוֵבל ְוֶׁשֶרץ ְּבָידֹו ֶׁשּלֹא , ַהֵחְטא

 ִּפי  - ַעל -ַאף , ִּכי הּוא ַּבַעל ַהְּתׁשּוָבה, ָאֵכן מֹוֶדה ְועֵֹזב ְיֻרָחם
  :ַּכֲאֶׁשר ֵּבַאְרנּו, ֶׁשֵּיׁש ַלְּתׁשּוָבה ַמְדֵרגֹות ַרּבֹות

   

úåáøòä øòù 
 על מחאה ותוכחה

חומר  החי וב המיוחד  המו טל על המנ היגים  ראשי   : יבוארובו 
 -. ות בהם ולהוכיחם ולהודיעם גודל עניני שכר ועונשהעם למח

העונשים  החמורים  שנתפסים  על עוונות הציבור שיש בכח 
אש מות  ,  הפירצה באה מהגד ולים-.  השפעתם  למחות בה ם
 החובה  עליהם לעמו ד נגד פירצת -.  ישראל תלויים בראש ם
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 חיוב  מיו חד מוטל   עליהם למ חות לה תבזות ולמסו ר -. הדור
 -.   להיות נ אה דורש ונאה מקיי ם-.   לא יחט אנפשם שהד ור

 .ת על  הדור"להרבות כבוד שמים וי ראת שמים  ולאהב את  השי
, מ דרשים, ספרי ספרא, כ"תו,  ס בבלי וירושלמי"מש ליקוט 

,   ע ופוסקים "שו, ם"רמב, ראשונ ים ואחרוני ם, ק"ילקוט וזוה 
ספרי יראים ומוסר  חסידות  ,  מפרשי  התורה, ת"וספרי שו

 .ועוד
 רבני  - דייני ק הילות  - רבני העיר -ים "הדו ר האדמורגי מנהי

  - נשי אים  - פרנסים  - ראשי   הקהל  - מורי  הצדק  -בתי מדרשות  
שיקראו הספר ' אנשים פשוטים שיש להם יראת שמים ו כו

בוודאי י תעוררו בתוקף משנה  ועוז לעורר ביתר , בשים לב
,   עירם וכל הסרים למשמעתם , שאת את ל בות אנשי קהלתם

להסיר  , סתופפים בצילם ויושבי עירם שאחריו תם עליהםומ
רוע מעלליהם ולהטי ב דרכיהם בסור מרע ועשה טוב ובקיום   

 .התורה וה מצוה
 בשער

אלו הממונים ע ל הציבור ובצילם יושבים כגון יושבי כל 
אל ו   , העיירות אשר כנפי רבניהם פרושים וחו פפת עליהם

העם  נשואו ת   שנתמנו לעמוד על העדה ולשרתם ועיני  המון  
בי ן אלו שנ שמעים למ וצא פיהם ובין אלו שאינ ם   , אליהם

על כולם כל עדת ישראל ראשי העם נושאי ם   , סרים למשמעתם
ו הם המנהיג ים על , באחריות עליהם והקו לר תלוי בצוואריהם

כל אחד ואחד בשמו הנכבד יקרא והם המ ה     , כל סוגיהם
רבני בתי  , תרבני עיירו, נשיאי   העדה, ראשי הגו לה, ם"אדמורי
ראשי  , מורי צדק לעדתם, שופטים ודייני העם, מדרשות
, ראשי קהלה ו פרנסיה, מ למדי תינוקות של בית רבן, ישיבות

וכ ל מעש י   , כל הגדול בהתמנות  אחריותו ג דולה על  הזולת
 .והקולר  תלוי בצוואריהם, הקהל נמש כים אחריה ם
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  ה חו בה עליהם  כפולה ומכופלת לעמוד ולהתריע לקרוא לזאת 
בגרון ולא לחשוך מלהוכיח מלמחות ו להזהיר את העם   
שייטיבו מ עשיהם לה ורות להם  הדרך אשר ילכו בה והמעשה   

כמו  שכתוב ביסוד וש ורש העבודה שה תוכח ה דבר , אשר יעשון 
כי להם דבר , דייני ה עיר, שבחובה ה יא ביותר על רועי ישראל

 )ב"א ע"דף  ס(כמ בואר בזהר חדש , המשפט לע יין במילי  דמתא
 :וזה לשונו

אלא איהו  ו בנוי כל  , יימא  דיינא דאיהו אתענש   בלחודוילא "
דיינא אית ל יה למירדף ולמנדע , בייתיה ית פסון בחובא דדינא

דלא יימא   , בתר עובדוי דבני מתא דאיהו  איתפס בח ובייהו
אלא כל  , דיינא אנא למידן דינא בין גברא לחבריה ולא יתיר

י א טים  עינוי מעובדי מת א   ו א,  עובדי מתא תלויין  על קודליה
ובש עתא דאתער דינא על עלמא   ', איהו אי תפס בחובייה ו כו

 . עד כאן לשונו, "איהו אי תדן בקדמיתא
 מתורגם ללשון הקודש

וכ ל   , א לא הוא  ובניו, שה שופט בלבדו נענש, יאמר  הדייןלא 
השופ ט יש לו  לדעת ולרדוף אחר . ביתו נתפש ים בעון ה דיין

שלא   . ם כי  ה וא נתפש   בעונותיהםולהו כיח, מעשה בני   העיר
.   ולא יותר , אני צריך לדון דין בין איש ל חבירו, יאמר השו פט

ואם עוצ ם עיניו   . אלא כל מעשי בני ה עיר תלויים על ערפו
ובשעה  שנ תעורר . ' הוא  נתפס  בעונותיהם  וכו,  ממעשי בני  העיר

 . דין על העולם הוא ניד ון בתחילה
ות   למשפט וה יושבים  איך מוטל   על היושבים כסא,   ורעיאחי 

והן הנה לבני ישראל שבעה טובי העיר ודייניהם   , על מדין
ועטרת מלכם בראשם אב לחכ מים והו א  הרב שבכל קהיל ה   

ל פקח ולעיין במילי דבני מתא  בכל עבודת בוראנו , וקהילה
עד , ודי בזה הערת הזוהר הקדוש בעצמו. יתברך שמו ויתעלה

 .כאן לשונו
 )יסוד ושורש העבודה(
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 ם מצות התוכחה מצווים כל ישראלקיו
ראשי העם לזעוק על כל סדק פירצה קטנה  ש נתהוותה   על 

לעמוד  כחומה בצורה על מ שמר מול  מקצצי , בחומת הד ת
כי הם העמ ודים אשר  יסוד עם   ,  בית ישראל' הנטיעות ב כרם ה

ה ליכות כלל ישראל ת לוי בהם   ,  ישראל מו שתת ונ שען עליהם
,  רבנן שמ ע מינה ני ח א להומדשת ק ו , ומהם  מתח ילה הפירצה

שעל קיום מצוות   התוכחה   והגם , על כתפיהם רובץ עול הדור
כל ישראל מצווים אך  במשנה תו קף ובעיקר נצטוו רא שי העם   

 כמו שכתב שהם נקר אים עיני  העדה והכל תלוי בה דרכתם
 :החפץ חיים  בספרו חומת הדת וז ה לשונו

ם דבר  ונעל"שמנהיגי העדה נקראים עינים וכדכתיב  ידוע
' ואם   הם מס יחי ם דעתם  מהורותם  דרך ד, "מעיני העדה

נחשבו בני העדה כמו ההולך בדרך בעצימת עינים שהו א עלול  
כן  בעניננו , לבא חס ו שלום לידי סכנה ליפול באחת ה פחתים

אם מנ היג י העדה מ עלימים עיניהם מלה ורותם ולה דריכם 
 על   אזי עלול הה מון לבא ח ס ושלום ל ידי סכנת  מות' בדרך ד

 . ירחם' וד'  וכוידי עבירות של חייבי כריתות
 )חומת הדת(

צופה נתתיך  : "ה"אמר ליה הקבש) ג"ל (כתיב ביחזקאלוהנה 
,  ולא שב מדרכו' ואתה כי הזהרתה רשע וגו"' "לבית ישראל וגו

באמרי : ולהיפך כתיב". הוא בעונו ימות ואת ה נפשך הצלת
רכו הוא   לרשע רשע מות  תמו ת ולא דברת להזהי ר רשע מד

 .ודמו   מידך אבקש, רשע בעונו ימות
להוכיח לעם את , תלמיד  חכם הוא בגדר צופה במקום ה נבי אוכל 

 .וחס ושלום אם מתרש ל בזה  עונו גדול מאד', דרך ד
כל מי שמופלג בתורה ובידו להוכיח נקרא תלמ י ד  אלה ובימינו 

ועל כל תלמ י ד  , ולא בעינן לז ה גאון גדול בתורה, חכם לענין זה
כי עליו לדעת ,  שלא  לה ת עצל בזה ול דחות הענין  כלאחר יד-ם חכ

,  ויתבע על זה וכל הרוצה להנצל ממדת הדין הקשה, כי בנפשו הוא
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לו טו ב '  ויהי-וא ז את נפשו  הציל , עליו להוכיח  ולזרז להמו ן ישראל
 .)ל"מכתבי החפץ חיים זצ(, בזה ובבא

מר  או להחזיר אחרים בתשובה יא-הרוצה לחזור בתשובה 
 :תפלה זו ארבעים יום רצופים בסוף ברכת השיבנו אבינו

ֱאלֹוֵקינּו וֵ אלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו  ְׁשַּתְחּתֹור ַחִּתיָרה ִּמַּתַחת ּכִ ֵסא  ' ְיִהי ָרצֹון ִּמְלָפֶני ָך ה
ְּפלֹוִני ֶּבן   [ ְוֶאת ְּכבֹודֶ ָך ְלַהֲחִזיר  ִּבְתׁשּובָ ה ְׁשֵלי ָמה ָּכל ּפֹו ְׁשֵעי  ּיִ ְׂשָרֵאל ּו ִּבְכָלָלם  ַּתְחִזיֵרִני 

ָהרֹוֶצה   '  ָּברּו ך ַאָּתה ה, ִּכי ְיִּמיְנָך ְּפׁשּוָטה  ְלַקֵּבל ָׁשִבים, ִּבְתׁשּובָ ה ְלָפֶניָך] ְּפלֹוִני
 . ִּבְתׁשּובָ ה

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

 עתידדין החמור ל
כשחבירו החוטא נענ ש ומ ת   , יש עליו דין חמור לעתידעתה 
וכדאיתא בתנא דבי אליהו כל מ י   , גם הוא ידרש על דמו, בעונו

שסיפק בידו למחות  ולא מיחה  ולהחזיר את ישראל למוטב 
, כל הדמים הנשפכים בישראל אינם אלא   על ידו, ואינו מ חזי ר

ושמ עת מפי ואתה בן  אד ם צופה נת תיך לבית י שראל "שנאמר 
ה וא   ' באמר י לרשע מו ת ת מות  וג ו, דבר והזהרת א ותם  מ מני

מכל ז ה  .   עד כאן לשונו"רשע בעונו ימות  ודמו מידך אבקש
 . יתבונן האי ש הנלבב גודל החיוב בענין זה

 )חומת הדת(

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

, מים והפרנסים להסיר מכשול מדרך עמנוכן חייבים החכועל 
כי כאשר , הכל תלוי בו, כי הפרנס הוא הדור והדור הוא הפרנס

היו מלכי  ישראל  טובים וצדיקים הל כו כל בני ישראל   
ובודאי מי שמנהיג א ת ציבורו בנחת ובענוה ובדרך , בדרכיהם

ישרה לשם  שמים  יה א שכרו ה רבה מאד  מאד בעולם הזה   
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,   כן מי שזכה מן השמים  להיות ראש מדינהוכל ש, ובעולם הבא
וכל שכן וקל וחומר מ י שזכה לה יות אב בית דין להיו ת עומד 
בפרץ ולגדור פרצות הדור ולהשגיח בהשגחה  פרטית על מעשי   
בני אדם להסיר מכשול מבני עמנו ולצוות על הטוב ואז י בודאי 

כ  "ע, יהיה שכרו מרובה עד מאוד בעולם הזה ובעולם הבא
 . ה"הג

 )ה"קיצור של(

 כל מה שהגדולים עושים הדור עושה
יש לומר   . פירצה שאינה מ תחלת מהג דולים אינה פירצהוכל 

הכוונה שא ם הגדולים  רואים פי רצה ואין  סותמים  א ותה אי ן   
עומדים כגנדה להוכיח אז  הפירצה הולכת וגדלה ומ תרחבת  

ק רבי "אצל המון העם ואשמם בראשיהם כמו שכתב הגה
 : וזה ל שון קדשו)'שער ג  (ו שערי חייםחיים סופר  בספר

ל אשרי הדור אם הנשיא  מתוודה   "אמ רו חז" נשיא  יחטאאשר 
על חטאיו  כי אנ שי ם שזכו ל היות גדולי ם ליהודים  שקולם   

ה מה עומדי ם לנ ס   , נשמע בכל המדינה  או בכל המדינות
לרבנים אשר אין גובה להם ומכי רים ערכם שהם רק ש ופטים   

ע העת שיראו הריסות הדת  וחרבן ואם  הגי, ומורים לעירם
התורה או  שנסוגו ג בולי אמונה ונעקרו  מסורות ה מנהיגי ם   
אשר בהם  העמדו דלתים ובריחים בעד בית ישראל י שימו יד   
לפה ולא ידברו מאומה כי כל איש ואיש  יאמר בלבו מי אנ י   
ומה  אנכי ל פתוח בשע ר פי אם  א רזי לבנון ו אדירי התו רה ישבו  

אין ז ה   , בכח'  ולא ידרכו קשתם בק ול דלהם ולא י ניעו שפתם
שגדולי חקרי לב יבינו שאין זה  הריסת   ,  אלא אחת  משתים
א ו בחכמתם  כי רב ידעו כי ארץ נתנ ה ביד  ,  הדת וחורבן התורה

גם   ', רשעים ואין מידם מציל כי לא ישמעו לקול הקורא עם ד
כ י   , אם  הוא  אי ש אשר  כגובה ארזים  גבהו ועל כן תפוג  התו רה

אז   , ואם הנש יאים יחט או,  מעל גבוה וגבוה עליהםיש גבוה
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,   עש ר מעלות אחורנית זה  אחר זה] מנהיגים [)מנהגים(ירדו שאר 
 : וזה לשונו)ט"רפ' סי( ל רבה ואתח נן "כמחז

ש בר "אמר  ר:  )'הוש ע ד(כן חטאו לי  כבודם בקלון אמרי כרובם 
הנשיא   : כיצד, נחמני שכל מה  שהגד ולים עושי ם הדור עו שה

וה דיינים  ? ב בית דין אומר הנשיא מתיר ואני  אוסרמתיר וא
והשאר הדור אומרים   ? ד מתיר ואנו או סרים"אומרים א ב ב

?   מי  גרם ל כל הדור לחטוא.  ?הדיינים מ תירין ואנ ו  אוסרים
 .עד כאן לשונו,  הנשיא שח טא תחלה 

ו אם גברו ,  אשרי לדור שהנשיא מביא  קרבן על חטאתוולכן 
 דעתם נוחה בזה  שאין טוב   הצרות ועתקו עונות  שהנשיאי ם

ולא  לצאת חלוץ  למלחמה ל ה שיב לכל שואל מיד   , אלא שתי ק ה
בזריזות ובשמחה על  כל מנהג א שר רוצים הפושעים לשנות אז   
יורדים ית ר הרבנים  אחורנית ע ד שאבן מ קיר תזעק   על בית 

כי נפלו ברשת הפושעי ם והכופרים אשר   ' ישראל ועל עם ד
מג לי טפח אפ יקורסות ו מכסים  אומרים ערו ערו עד היסוד בה 

י קללות   "בח'  ועל כן לא  נת קררה דעת ישעי,  טפחיים  ה מינות
'   נמרצות עד שאמר ירהבו נער בזקן ונקלה  בנכבד שזה יהי

ישועת ישר אל שאם   הזקן יש תו ק לא יש ת וק הנער  מלהגיד 
לעמו פשעו ואם הנכבד יכף עליו פיהו יפתח הנקלה פיו בשער 

 . אז יש לעמ ק עכור תקוה
ות תפללו שהגדולים יצאו   ' כן בטחו בית   ישראל בדל וע

ואם חליל ה לא יעשה כן נחזק  בעצמינו ' למלחמה ח לוץ לפני ד
'   נער כזקן נקלה כנכבד ועלה כל איש מעירו כי עת לעשות לד

שלא יאבד תורה  מי שראל ואמ ונה מבית   יעקב ומי  שעשה  
 . בעזרתינו מהיום  ו עד עולם אמן' נסים לאבו תינו הו א י הי
  ראית דור שצרות רבותואם

 באו עליו צא ובדוק בדייני ישראל
ראית   דור שצרות רבות באו   עליו צא ובדוק בדייני ישראל  ואם 

תניא רבי יוסי בן אלישע אומר אם ראית דור : כדאיתא בגמרא
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שצרות רבות באות  עליו צא ובדוק בדייני ישראל שכל  
 פורעניות שבאה לעולם לא באה אלא ב שביל דייני ישראל

שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית  ",)'מי כה ג (שנאמר
ישראל המ תעבים מש פט ואת  כ ל הישרה   יעקשו בונ ה ציון  
בדמים וירושלים בעולה ראשיה בשוחד ישפטו וכהניה במחיר  

רשעים ה ן אלא  ' וכו" ישענו' יורו ונביאיה בכסף יקסומו ועל ה 
'  ה ג"הקבשתלו בטחונם במי ש אמר והיה  העולם לפיכך מביא 

ה משרה  שכינתו  על ישראל עד  שיכלו  "ואי ן  הק ב' פרעניות וכו
 ).ט"שבת  קל(,                                שופטים וש וטרים רעים שבישראל

 ה"כי הקב, ואחר כל אלה עוד לא נסתיים בזה
 דורש צאנו מהרועים המנהיגים

, אלי לאמר' ויהי דבר ה: כתב בספרו חומת ה דתהחפץ חיים  
נ בא על רועי ישראל הנ בא ואמרת  עליהם לרועים כה בן אדם ה
את עצמם  [ הוי  רעי י שראל אש ר היו רעי ם אות ם  '  א '  אמר ה

הלא הצאן ירעו הרעים  ] י"היו מענגים מממון  חבריהם רש
]   הלא מ שפט הרעים  לרעות את הצאן ולא  לרעות א ת עצמם [

את ה חלב  תאכלו וא ת הצמר ת לבשו הבריאה תזבחו   הצאן לא  
לא חזק תם ואת ה חולה לא ] א ת הכחושי ם[חלות את הנ, תרעו

ואת   , ו את הנדחת  לא השבותם, ולנשברת לא חבשתם, רפאתם
ותפוצנה  . ובחזקה  ר דיתם אות ם ובפרך,  האובדת לא בקשת ם

י שגו  . מבלי רעה  ותהיינה  ל אכלה לכל חית  ה שדה ותפוצינ ה
צאני בכל ההרים ועל כל גבעה רמה ועל כל פני הארץ נפוצו 

כה   ' לכן הרועים שמעו  דבר ד.  ' רש ואין  מבקש וגוצאני ואין  דו
הנני אל ה רעים ודרשתי את צאנ י מידם וה שבתים   '  א' אמר ד

והצלתי   ]  את עצמם[ מרעות צאן ולא ירעו  עוד הרעים אות ם  
והו צאתים מ ן  ',  צאני מפיהם ולא   תהיין לה ם לאכלה וגו

העמים ו קבצתים מן הארצות והביאו תים אל  אדמתם  
יחזקאל [שראל באפיקים ובכל מושבי הארץ ורעיתים אל הרי י

 .]ד"ל



 תשובהה ויחי ספר 

כ 

שבעת שנתרבו מפירי הדת בעולם מתרבה החרון אף  ודע 
' בעולם אבל כשימצאון אנשים  שמתחזק ים עבור כבוד ד

להקים הד ת הוא  הגנ ה על כלל ישראל כמו שמצינו  בתורה  
כתו ב  , כאשר אמר להם מ שה ' בשבט לוי אחר שהקי מו דבר ד

וכתיב   , אולי  אכפרה בעד חטאתכ ם' דאחר כך ועתה אעלה  אל 
ואלה   ' בתורה אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים וכו

ארור אשר לא יקי ם את  דברי התור ה   " יעמדו על הקללה וכו
ל כל "הזאת לע שות או ת ם ואמר   כל העם  אמן ו אמרו ז

ברוך  הארורים פתחו  מתחי לה בברכה ואם כן  אמ רו מתחיל ה 
 ישראל ענו על זה אמ ן   המקים א ת דברי התורה וכל איש

נמצא שכל המשתדל להקים דת  התורה מת ברך מפי הכהנים  
והלוים וש שים רבוא ישראל בהסכמת אדון  העולם וכי יש לך 

מת קלל  מפי כל ח ס ושלום   , ולה יפך להיפך,  ברכה טובה כזו
ובזכות ש משתדל , ועבור זה  חסר ההש פעה על כלל ישראל

מפי הכהנים   שנאמרה , בהחזקת  הדת יחול עלינו הברכה
 .והלוים וש שים רבוא ישראל בהסכמת בוראנו יתברך

  יופי-בעקבתא דמשיחא לשקר יהיה חן ולהבל 
שיש ל ו   ,  שנוטה  מדרך התורה הקדושה,   אם  תראו איש,אחי

ש כל מי שא הוב למטה  בידוע , אל  תאמרו,  חן אצל א נשים
כי הו א מחמ ת ש האנשים   , אל תאמרו  כן. שהוא א הו ב למעלה

בעוונות  , רחמנא לצלן, והמה מלוכלכים,  חותההמה במדרגה פ
ועל כן   ,  וכ על כן נחש כו עיני שכ לם מלבוא  אל הא מת, ופשעים

ומרן הבעל שם טוב הקדוש   ,  הם נוטים   יותר לשקר מלאמת
,   שבעקבתא דמשיחא  יהיה לשק ר חן–" שקר החן : "ע אמר"זי

שהכל קוראים לו כן יען שלשקר הכל ...  ולהבל יהיה יופי
על כן הפילו תחינתכם  לפני השם יתברך מעומקא  ...  מושכים

ספ ר אור  הנר (.. . דליבא שיאיר עיניכם לבוא  א ל בחינת  ה אמת

 .)א"ק מפרשיסחא זיע"להרה


