
ׁשּוָבה ּוּבֹו ֵסֶפר ַהּתְ

ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי"
ֶמׁש תובב"א ית ׁשֶ בעיה"ק ּבֵ

חשוון תשע"ג

ַרְך ב' ּכְ

 קֹוֵבץ

ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר



יאּור  ּבִ ִעם  ָמֵלא,  יסּוק  ּוּפִ ִנּקּוד  ּבְ ֶנֱעַרְך,  ר,  ִנְסּדַ

ַלְמַעְייִנים,  ֶהָערֹות  תֹוֶסֶפת  ּבְ ָהִעְנָין,  ַלֲהָבַנת  ַקל 

ים,  ַהַחּיִ ֵמֵעץ  ִלְטעֹם  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִיְזּכּו  ְלַמַען 

ְוַעל  ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁש  ּוְלִהְתַקּדֵ ֵהר  ּוְלִהּטַ

ה  "ְוִהּנֵ ָהעֹוָלמֹות.  ָכל  ּבְ ַרב  ַפע  ׁשֶ ע  ּפַ ֻיׁשְ ֶזה  ְיֵדי 

ֲעבֹוָדה  י  ּכִ ַלְגאּוָלה,  ִיְזּכּו  ֵאָליו  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ אֹוָתן  ל  ּכָ

ֲחׁשּוָבה  יֹוֵתר  ִהיא  ַההּוא,  ְזַמן  ּבַ ֶעֶטת  ַהּמֻ זּו 

ם"  ַקּיָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ְנָביֹות  ֵאיֵלי  ל   ִמּכָ

)ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ְזָי"ָע(.
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בעזרת השם יתברך
זה השער לה' צדיקים יבואו בו

ספר
התשובה

והוא סדר תיקוני תשובה
מחולק לפי סדר פרשיות השבוע

חלק ראשון - סדר בראשית
שאי  התשובה,  בדרך  מעלה  מעלה  לעלות  להרוצים  דרך  ומורה  מדריך 

אפשר להגיע לתורה לשמה בלי שיעשה תשובה מקודם.

בו יבואר גודל ענין הלימוד על עניני תשובה ואמונה בשכר ועונש.

גם יבואר בו תיקונים נחוצים איך ומה ובאיזה אופן שיכול לתקן על כל העבירות 
שעבר ובפרט על מה שפגם בפגם הברית, כי הוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל 
הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע רחמנא 
לצלן אפילו זהב ביד מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם הברית גורם לו להיות נע 

ונד ולשפוך דם נפשות אביונים.

זה השער לה' צדיקים יבואו בו, אשר בו יאחז צדיק דרכי נתיבו. אור זרוע לצדיק 
ואזהרות  וישמח לבו. בו כלול כל עניני תיקוני התשובה על כל מיני עבירות, 

ישרים זכים וברים. אשר יעשה אותם האדם וחי בהם יפרח בימיו צדיק.

גם יבואר בו תיקונים וסגולות מלוקטים איך לזכות לתשובה שלימה, המבוארים 
בדברי הזוהר הקדוש והאר"י זכרונו לברכה והאחרונים, כי אין לך דבר העומד 

בפני התשובה. כי אין ישראל נגאלין אלא בתשובה.

על ידי הלימוד בספר הזה יתבונן בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים 
בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה.

�
 יצא לאור בשנת תשס"ה על ידי

  כ"ק האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א בית שמש, 
ועתה יוצא לאור מחדש ע"י מפעל הזוהר העולמי בת ים כסלו תשע"ג

יאּור  ּבִ ִעם  ָמֵלא,  יסּוק  ּוּפִ ִנּקּוד  ּבְ ֶנֱעַרְך,  ר,  ִנְסּדַ

ַלְמַעְייִנים,  ֶהָערֹות  תֹוֶסֶפת  ּבְ ָהִעְנָין,  ַלֲהָבַנת  ַקל 

ים,  ַהַחּיִ ֵמֵעץ  ִלְטעֹם  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִיְזּכּו  ְלַמַען 

ְוַעל  ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁש  ּוְלִהְתַקּדֵ ֵהר  ּוְלִהּטַ

ה  "ְוִהּנֵ ָהעֹוָלמֹות.  ָכל  ּבְ ַרב  ַפע  ׁשֶ ע  ּפַ ֻיׁשְ ֶזה  ְיֵדי 

ֲעבֹוָדה  י  ּכִ ַלְגאּוָלה,  ִיְזּכּו  ֵאָליו  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ אֹוָתן  ל  ּכָ

ֲחׁשּוָבה  יֹוֵתר  ִהיא  ַההּוא,  ְזַמן  ּבַ ֶעֶטת  ַהּמֻ זּו 

ם"  ַקּיָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ְנָביֹות  ֵאיֵלי  ל   ִמּכָ

)ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ְזָי"ָע(.



ספר
התשובה

והוא 
סדר תיקוני תשובה

הספר נדפס לזכות הרבים, 
ומתחלק בחינם לכל דורש ומבקש

הרשות נתונה לכל מי שברצונו להדפיס קטעים 
מספר זה או כל הספר בכל לשון שהוא בכל 

מדינה ומדינה, כדי להרבות תורה ויראת שמים 
בעולם ולעורר לבות אחינו בני ישראל

לתשובה שלימה.

#
שם המחבר לא נזכר, כי לא הבאנו בו אומר

הבא מן החדש רק דברים בשם אומרם,
וקבל האמת ממי שאמרה

אשרי מי שבא לכאן ותלמודו



ב 

 
 
 

øôñ 

 התשובה
 àåäå 

äáåùú éðå÷éú øãñ 

íéáøä úåëæì ñôãð øôñä , 
íðéçá ÷ìçúîå ù÷áîå ùøåã ìëì 

íéòè÷ ñéôãäì åðåöøáù éî ìëì äðåúð úåùøä åà äæ øôñî ìë 

äðéãîå äðéãî ìëá àåäù ïåùì ìëá øôñä , äøåú úåáøäì éãë

íìåòá íéîù úàøéå ìàøùé éðá åðéçà úåáì øøåòìå 

äîéìù äáåùúì. 

 

øëæð àì øáçîä íù ,øîåà åá åðàáä àì éë 
íùá íéøáã ÷ø ùãçä ïî àáä íøîåà, 

äøîàù éîî úîàä ìá÷å 
*

 

 

 

à ùã àúòééñá éî

øôñ 
 התשובה

 àåäå 

 הסדר תיקוני תשוב
ú éðéðò ãåîéì ìãåâ øàåáé åáäáåù ,äáåùúá àìà ïéìàâð ìàøùé ïéàùå 

אור זרוע . אשר בו יאחז צדיק דרכי נתיבו, צדיקים יבואו בו' זה השער לה
ואזהרות ישרים זכים , תשובהתיקוני עניני בו כלול כל . לצדיק וישמח לבו

 .אשר יעשה אותם האדם וחי בהם יפרח בימיו צדיק. וברים
וגודל הפגם המגיע לנפש , יראת שמים והתעוררותאמונה וואר בו עניני גם יב

באי ידיעת עניני בעבירות רחמנא ליצלן ובפרט המכשול וגוף האדם הנכשל 
ואופני ותיקוני התשובה על עון  יראת שמים ויראת העונש בעון פגם הברית

 .ובפרט בעבירות בין אדם לחבירו, זה
ס בבלי "ונם לברכה בשכל זה מלוקט מדברי חכמינו זכר

, זוהר הקדוש תיקונים וספרי הראשונים, ירושלמי ומדרשים

ן מגדולי האחרונים וספרי תלמידי "ומספרי מוסר וספרי ח

ודבריהם הקדושים חוצבים להבות , ה"הבעל שם טוב זצללה
דברים העומדים . מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא, אש

ואפילו הלומדים , ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם

 יד הכל הועל ידי ספר זה יהי. והיראים מחמת חסרון ידיעה
 .ויזכרו לשמור ולקיים ממשמשין בהן

íéðáø åàöîé åá ,úåáéùé éùàøå øåòéù éãéâî , íéãîìî
ïåùòé øùà äùòîä úàå äá åëìé øùà êøãä úà íéëðçîå . íâ

 êéà äàìôð äëøãä åá åàöîé íãà éðá ìë íäéúá úà êéøãäì 
 äáåùúìíéîù úàøéå äøåúì. 

המעיין בספר זה בלתי ספק יקבל תועלת גדולה ונפלאה בהתעוררות 

על ידי  בלתי גבול להתאמץ ולהתחזק לקיים מצוות הבורא יתברך שמו

 .שידע כל עניני שכר ועונש וזהירות בעניני פגם הברית

* 
 
 



  

ד 

áàéîùã àúòééñ 
äñøèðå÷äðåùàøì øåàì àöåé äæä  ,ãò äæä íùåáëåäàøð àì ïéé , øéàî

íéðéò ,õøà äñëé øùà êùåçä ïî äáøä äçãé øåàä ïî èòîå ,æòáå úø
êøáúé íùäíúîãøúî ìàøùé éðá úåáì úà øøåòé  , äáø úìòåú àéáéå
ìàøùé íòì ,äçðæää äá äúáø éë ïòé ,á ïééòîäù éàãååáåñøèðå÷ åáì 

æò øúéáå úàù øúéá õîàúäìå ÷æçúäì øøåòúé , úà øøåòìàå åîöò ú
ì úìåæäíåé ìëá êåøò ïçìåùä ãåîéì ,å úà úåëæì åðåàå åçåë ìëá ìòôé

íéáøä. 

 עולמי מפעל ידי על לאור יצא
עניני תשובה לפי סדר  ללימוד

  פרשיות השנה
á éåìú ïå÷éúä ø÷éòäáåùú, 

ìú åáåéåïë íâ  åðçéùî úàéá 
äìåàâä áåëéòå éùùä óìàá . 

ול שיתגלה אור הגנוז ערב הוא אלף הששי שהוא יסוד יהיה אור גד
וזה שאמר הכתוב הבוקר אור שהוא תיקון , הוא סוד היסוד כשיתוקן

. והאנשים שלחו מהגלות והוא מבית יוסף שהוא גם כן מדה זו, יסוד
 ).ויחי נח ופ רש ת זוהר  חי  פר שת , אור צ דיקים,  ’ח  עמוד  א" זוהר סב א י(

ה  היא המיל'ח - )ו"ח י"כוונת ר(ן דוד עבדך בח שיוזכרון מ
 והיא נקראת יסוד )זכרונו לברכה י"כתבי האר(שניתנה לשמיני 

ספר (ף "גושע ראשי תיבות 'פ שביל'וואל 'גובא לציון  -צדיק 
 .)'ז עמוד א"הכוונות דף ל

 

íéáøä úà úåëæì ñôãð øôñä 
ù÷áîå ùøåã ìëì íðçá ÷ìçúîå 

 

  

ה 

 בעזרת השם יתברך
äñøèðå÷äðåùàøì øåàì àöåé äæä  ,ééãò äæä íùåáëåäàøð àì ï , øéàî

íéðéò ,õøà äñëé øùà êùåçä ïî äáøä äçãé øåàä ïî èòîå ,æòáå úø
êøáúé íùäíúîãøúî ìàøùé éðá úåáì úà øøåòé  , äáø úìòåú àéáéå
ìàøùé íòì ,äçðæää äá äúáø éë ïòé ,á ïééòîäù éàãååáåñøèðå÷ åáì 

æò øúéáå úàù øúéá õîàúäìå ÷æçúäì øøåòúé,  úà øøåòì úàå åîöò
 úìåæä 

ìòåáù ìëá äáåùú éðéðò ãåîéì 
úåéùøôä øãñ éôì, 

åíéáøä úà úåëæì åðåàå åçåë ìëá ìòôéåìà íéãåîéìá . 

 עולמי ללימוד מפעל ידי על לאור יצא
 תשובה בכל שבוע לפי סדר הפרשיות

 øàåáé åá éðéðò ãåîéì ìãåâúåøéáòäî äáåùúä éðå÷éú ,åúùåã÷ ïå÷éú 
úéøáä íâô, åùäì ìåãâä øëùäåøî, ìåãâä ùðåòäå 

äìäáåùú éðéðò ãåîìì åîöò òðåî ,ùðåòå øëùå äðåîà, 
åíéìåãâä úåãåñéäî àåä ïúøäèå ìàøùé úùåã÷á 

 

הרשות נתונה לכל מי שברצונו להדפיס קטעים מספר 
כדי , זה או כל הספר בכל לשון שהוא בכל מדינה ומדינה

ולעורר לבות אחינו  להרבות תורה ויראת שמים בעולם
 .לתשובה שלימה  ישראלבני

 

הבא מן החדש  כי לא הבאנו בו אומר, שם המחבר לא נזכר
 ממי שאמרה וקבל האמת ,רק דברים בשם אומרם



  

ד 

áàéîùã àúòééñ 
äñøèðå÷äðåùàøì øåàì àöåé äæä  ,ãò äæä íùåáëåäàøð àì ïéé , øéàî

íéðéò ,õøà äñëé øùà êùåçä ïî äáøä äçãé øåàä ïî èòîå ,æòáå úø
êøáúé íùäíúîãøúî ìàøùé éðá úåáì úà øøåòé  , äáø úìòåú àéáéå
ìàøùé íòì ,äçðæää äá äúáø éë ïòé ,á ïééòîäù éàãååáåñøèðå÷ åáì 

æò øúéáå úàù øúéá õîàúäìå ÷æçúäì øøåòúé , úà øøåòìàå åîöò ú
ì úìåæäíåé ìëá êåøò ïçìåùä ãåîéì ,å úà úåëæì åðåàå åçåë ìëá ìòôé

íéáøä. 

 עולמי מפעל ידי על לאור יצא
עניני תשובה לפי סדר  ללימוד

  פרשיות השנה
á éåìú ïå÷éúä ø÷éòäáåùú, 

ìú åáåéåïë íâ  åðçéùî úàéá 
äìåàâä áåëéòå éùùä óìàá . 

ול שיתגלה אור הגנוז ערב הוא אלף הששי שהוא יסוד יהיה אור גד
וזה שאמר הכתוב הבוקר אור שהוא תיקון , הוא סוד היסוד כשיתוקן

. והאנשים שלחו מהגלות והוא מבית יוסף שהוא גם כן מדה זו, יסוד
 ).ויחי נח ופ רש ת זוהר  חי  פר שת , אור צ דיקים,  ’ח  עמוד  א" זוהר סב א י(

ה  היא המיל'ח - )ו"ח י"כוונת ר(ן דוד עבדך בח שיוזכרון מ
 והיא נקראת יסוד )זכרונו לברכה י"כתבי האר(שניתנה לשמיני 

ספר (ף "גושע ראשי תיבות 'פ שביל'וואל 'גובא לציון  -צדיק 
 .)'ז עמוד א"הכוונות דף ל

 

íéáøä úà úåëæì ñôãð øôñä 
ù÷áîå ùøåã ìëì íðçá ÷ìçúîå 

 

  

ה 

 בעזרת השם יתברך
äñøèðå÷äðåùàøì øåàì àöåé äæä  ,ééãò äæä íùåáëåäàøð àì ï , øéàî

íéðéò ,õøà äñëé øùà êùåçä ïî äáøä äçãé øåàä ïî èòîå ,æòáå úø
êøáúé íùäíúîãøúî ìàøùé éðá úåáì úà øøåòé  , äáø úìòåú àéáéå
ìàøùé íòì ,äçðæää äá äúáø éë ïòé ,á ïééòîäù éàãååáåñøèðå÷ åáì 

æò øúéáå úàù øúéá õîàúäìå ÷æçúäì øøåòúé,  úà øøåòì úàå åîöò
 úìåæä 

ìòåáù ìëá äáåùú éðéðò ãåîéì 
úåéùøôä øãñ éôì, 

åíéáøä úà úåëæì åðåàå åçåë ìëá ìòôéåìà íéãåîéìá . 

 עולמי ללימוד מפעל ידי על לאור יצא
 תשובה בכל שבוע לפי סדר הפרשיות

 øàåáé åá éðéðò ãåîéì ìãåâúåøéáòäî äáåùúä éðå÷éú ,åúùåã÷ ïå÷éú 
úéøáä íâô, åùäì ìåãâä øëùäåøî, ìåãâä ùðåòäå 

äìäáåùú éðéðò ãåîìì åîöò òðåî ,ùðåòå øëùå äðåîà, 
åíéìåãâä úåãåñéäî àåä ïúøäèå ìàøùé úùåã÷á 
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 בעזרת השם יתברך

 האם אתה רוצה להיות
 ?בן עולם הבא

בהקדשת מספר דקות בכל יום ללימוד 
עניני תשובה בכל שבוע לפי סדר 

אתה זוכה להיות בן עולם , הפרשיות
 הבא

מחולק , הנה מובא כאן ספר התשובה
 לפי סדר פרשיות השבוע

על ידי שילמוד עניני תשובה בכל 
במשך כל  שבוע לפי סדר הפרשיות

 "בן עולם הבא"יזכה להיות , השנה

נא לפרסם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות 
ובשמחות וכל החבירים וידידים לזיכוי הרבים 

וכל המזכה את , ולזכות ללמוד תורה לשמה
 זוכה לבנים צדיקים הרבים

 תשובהה הקדמה ספר 

ז 

 בעזרת השם יתברך

äáåùúä øôñ 
 הקדמה

à óðò' 

 לברך על  ברוך שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה
, סדר בראשית' חלק א" ספר התשובה"המוגמר מגמר 

מלאכת הקודש הלזו אשר לא נראה ולא נשמע כבושם הזה 
מעולם כי אין תמורה ואין ערך ליקר תפארת גדולת 

שנלקט מספרים שהם , ספר הנפלא והנוראקדושת 
מצדיקים הקדושים שהם היו בבחינת קדשי הקדשים 

 .זכותו יגן עלינו ועל  כל ישראל אמן
,   שהגיענו לעת הזאת , השיר והשבח לחי העולמים

,  אוצר בלום מלא  כל טוב, להגיש לציבור שוחרי ואוהבי תו רה
  מאות מ א מרי חכמינו זכרונם לברכה וספרי קודש שנלקט ו 

הת עוררות  , דיבורים קדושים ונפלאים, ליקוטי בתר ליקוטי
שכר ועונש ועניני   יראת שמי ם שאין   התש ובה ואמונ ה בבענין 

והעלינו  א ת המ אמרי ם האלו   ,  איש ש ם ע ל לב לעבדה ולשמרה
ולמען יאירו לדורות הבאים   , על ספר למען יעמדו ימים רבים

 . את אורחו תיהם
ן גדול ומת מיד ובאמת גם  מי  שהו א  תלמיד  ח כם ולמד

יעשה  ת שובה בכל יום ועל   מכל מקום ל א נמצא בו  ש, בלימודו
ושיהי ה   ,  וא הבת הש ם כראוי באמתש מים  ליראת גיע יידי זה 

או   שיתקן  אפי לו מדה   , דבוק באמת בהשם  י תברך ובעבודתו
 . אחת בשלי מות על פי  התורה

וכמה פעמים רואים  למדן שעוסק בתורה יומם ול ילה 
והולך  מחיל אל ח יל מתורה  לתפלה , ר בהומתמיד בה  בתשוקה 
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 תשובהה הקדמה ספר 

ח 

ומ כל מקום לא זכה להארת   , ומתפלה לתורה בהתלהבות
כי  לפעמים מרוב למדנותו ש ל   , התורה וה עבודה האמיתית

התלמיד חכם קל בעיניו לבטל אנשים אחרי ם ואינו מ שים אל   
ולכאורה מאין  בא לו  ' , לבו עיקר העבודה שהוא ענוה ויראת ה

ונראה ש חפצו לקיים את   ', עובד ההלא  הוא למד ן ו, זאת
אך   . דאי למד ויודע עונש וגנות  כל עושה א להווה רי ו, התורה

התשובה ע ל זה הו א  משום  ש מסתפק בי דיעתו וזכרונו על 
ו אינו עוסק  בפרטיות  להזכיר , דברים אלו רק בכלל הלימוד

על ענין  התשובה   ולעסוק עצמו תמי ד ולעורר נפשו ונשמ תו 
 על יראת שמים הא מיתית ועל תיקון   ולהתבונן, בספרי מוסר

 . המדות
לכן אף שלמד תורה הרבה עם כל זה לא נחקקו הדברים  

ו לכן נתפשטה הגאו ה ונ תמע ט   .  בלבו לזכור וליזהר בהם תמיד
בלי  , כי  כל אשר י תמיד האד ם בפשט ו פלפול התורה,  האמת

תשובה על העבירות שעל ידי  זה יגיע   התעסקות  בעבודות 
ודאי יש בו גאוה ומדות  פחותות  , המדותליראת שמים ותיקון  

ועל ידי , כי מרוב לימודו לבו מתנשא עליו, יותר משא ר אדם
 . זה בא לידי קלקול יות ר מלתיקון

כל ,  רבי מ איר אומר) 'אבות פרק ו( ומשנה שלי מה שנינו  
אוה ב את  ', העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה וכו

,   נוה ויראה ומלבשתו ע', א והב את הבריות וכו, המקום
ומרחקו   מן ה חט א   ,  ומכשרתו  להיות צדיק ח סיד י שר ונאמן

והו ה צנוע וא רך רוח ו מוחל על   ',  ומקרבתו  לידי זכות וכו
 .עלבונו

רואים מז ה שלימוד התורה כ שהיא לש מה מביאה  את   
האדם לידי אהבת  וי ראת השם  יתברך ולכל מעלות ומדות   

התורה   ובכלל לימוד . אבל הרי צריך להיות לשמה, טובות
לשמה הו א שיביא  הלימוד לידי מעשה בעניני המד ו ת   

ואז ג ם הלימוד בעצמו , והמעשים  על ידי עבודות הפרטיות

 תשובהה הקדמה ספר 

ט 

אבל   . מזכך את  האדם ומ ק דשו ומסיי עו הרבה ל תקן  המדות
אם עוסק  בלימוד גרידא בלי עבודה פרטית על יראת שמי ם   

ואף  אם  יתעורר ,  לא  יבוא למ עלות אלו, ותיקון  ה מדות
א חר כך יתקרר מזה   , ליראת שמי ם ותיקון   המדותלפעמים 

ול כן צריך תמיד התעו ררות חדש ליראה   . וישכח מכל אלה
ש הוא יסוד כל עבודת , ולאהבה את השם ית ברך ולתקן המדות

 . האדם בעולם הזה
וידוע מה  שאמר רבן של ישרא ל החתם   סופר זכותו יג ן   

,   ר שכאשר נזדמן לו יום אח ד שאינו עו סק בספרי מוס, עלינו
וכן ידוע מהגאון  ה קדוש . הוא מ תקרר מעבודת השם יתבר ך

: רבי הלל מקאלאמיי  זכר צדיק לברכה שאמר על עצמו
מ י שאינ ו   , הוא הי ה אומר". השבט מו סר עשה א ותי ליהודי"

 . עוסק בספרי מוסר אי נו יכול להיות יהודי
א לימלך מליזענסק בעל  נועם '  וידוע שהצדיק הקדו ש רבי ר

ן עלינו היה  שגור בפיו הספר הקדוש קב אלימלך זכותו יג
 .ב פעמים כמנין  שם הספר ו פרקיו"הישר ולמד וחזר עליו עד ק

 שלום  מבעלזא זכותו  - ה ש ר הגאון  הקדושר "וכן האדמו 
" קב הישר"יגן עלינו סיפר על עצמו שלמד את הספר הקדוש 

שמים שלו  שאב -והעיד כי היראת, )ב"כמנין ק-( ב פעמים "ק
 . קדוש זה- של ספ רמדברי כיבושין

: ל כותב"י ז צוק'וכן כתב הגאון הקדו ש רבי חיים פלאג
 .יצוה כל אחד לבניו ללמוד בספר קב הישר ו עוד

גם הוא בעצמו גמר הספר בשיעורו בספרי מוסר במוצאי 
 .שבת

ל מזכיר רבות  "א זצוק"וכן הגאון הקדוש בעל החיד
'   ה-ממליץ עליו כספר מעורר ליראת , בספריו את דברי המחבר

 .  והיה מצוי  על שולחנו בעתות רצון
ובספר פתגמין קדישין הביא בשם הרב הקדוש רבי אהרן  
,   מזיטומיר  זכר צדיק לברכה בעל מחבר ספר תולדות אהרן
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 .שבת

ל מזכיר רבות  "א זצוק"וכן הגאון הקדוש בעל החיד
'   ה-ממליץ עליו כספר מעורר ליראת , בספריו את דברי המחבר

 .  והיה מצוי  על שולחנו בעתות רצון
ובספר פתגמין קדישין הביא בשם הרב הקדוש רבי אהרן  
,   מזיטומיר  זכר צדיק לברכה בעל מחבר ספר תולדות אהרן



 תשובהה הקדמה ספר 

י 

ועיקר שלא י שכח אפילו רגע אחת  מעבדות : שאמר בזה הלשון
ויעשה לעצמו סימנים בביתו שיזכיר לו ירא ת   , השם יתברך

וכן שיזכור להנצל מגאוה וכעס   , י שכלוהשם כל א חד ואחד ל פ
 . עיין שם, ושקר ושא ר עבירות ולא יסמוך  על עצמו

תשו בה וגלל כן לקחנו על שכמנו לסדר ספר זה על ענייני 
ו עובדות ,  שכר ועונש ו גלגולי נשמ ות וה שארת הנפשואמונה  ב

התגלו ת הנ שמות  בעולם ,  הקשורים  בעולם של  הרוח והנ ש מה
הקשר ותיקון  , צח בעולם שכולו טובחיי ה נ, הגלגו לים, הזה

 -ו הכל למטרה אחת   , עניני יראת שמים ,  הנשמות ב עולם הזה
 .לחזק את  האמונה  בבורא העולם יתברך ויתעלה

וידוע מכתב ההתעוררות מכתבי הגאון  הצדיק המפורסם   

שהיה  ת למיד החפץ חיים   ,  רבי שלמה  בלאך זכר צדיק לברכה

ו כן כתב (ותו יגן עלינו א זכ"שכתב בשם ה גר, זכר צדיק לברכה

א בעצמו במכתבו הידוע שכתב לזוגתו ולמשפחתו  מארץ  "הגר

 :וז ה לשונו, )ישראל
וא מר  ' , תשוקות  הן וכו' ד)  'בראשית  פרשה כ(במדרש רבה 

ל יש עוד תשוקה  אשר אין  בכח איש לצייר "א זצוק"הגר
ולשער ָחְזָקה ְוָגְדָלה  בעת שמוליכין את  הא דם מביתו  לקברו  

ח נה כל חו שיו ורואה  מה  שלא  יכול לראות בימ י   ואז תפק
ורואה איך   , נ שי הגיהנ ם  ותענוגי ה גן עדןוו מראין לו ע, חיותו

וכל כספו וזהבו אשר עמל עליהם ה ם   , כילה ימיו בהבל
נשי וכי בעבורם קנה לנפשו ע, לצנינים ולחוחים בעיניו

ויתבונן אז בשכלו הזך , וג ם הפסיד תענוגי הגן עדן, הגיהנם
כי יפה שעה אח ת   ,  תענוגי גן עדן ה פסיד בעולם הזהכמה 

,   בתשובה ומעשים טו בים בעולם הזה מכל  חיי העולם  הבא
אשר כל , וכמה שעות היה בכל ימי חייו  אשר הלכו בבטלה

שעה ושעה היה יכול להרויח גן עדן בתענוגים נפלאים אשר עין 
ומחמת  גודל התשו קה  אשר  הוא   רוצה להתעדן ש ם   ,   לא ראתה

 תשובהה הקדמה ספר 

יא 

אינו  יכול להכנס שם  מ חמת ש הו א מלוכלך בצֹוַאת והוא 
הו א מרוצה ל הענש בגיה נם בענשים  קשים  ומר ים רק   , עונותיו

ואין  בכח  אדם לציי ר גודל , שיבוא אח ר כך לתענוגי הגן  עדן
ו אם יהיה  לאדם בעולם הזה  אח ד מאלף  , שבירת לבו וחרטתו

היה  מוכר ח  , אלפים חלק מהצער  שיש לו ש ם בעולם הבא
רק בעולם הב א   , מ ת שלא היה  יכול לסבול גודל הצערלמות מח

ו אז גודל   , נותן לו  הק דוש ברוך הוא כח  שי וכל לסבול זה הצער
תשוקתו  ש יתן לו רשו ת לחזור ל ביתו ולעסוק בתורה ו עבודה 

וממרט  שערות ראשו וקורע את בשרו ו אומר אוי   , כל ימי חיי ו
  והצער , לי איך ה ח לפתי עולם  בתענוגים נ צחיים על ע ולם חושך

 .ע ד כאן לשונו, הזה קש ה  לו מכל יסורי גיהנם
 
 

á óðò' 

א זכרונו לברכה חיבורו על שולחן "טעם למה פתח הרמ
 ,ערוך

 . לנגד תמיד'בעניני יראת שמים ובענין קיום שויתי ה
א זכר צדיק לברכה פתח הגהו תיו  על  "רבינו  הרמ. א

בשם   , )'אסעיף  ' א שולחן ערוך  אור ח חיים  סימן א"רמ(השלחן ער וך 
 : בזה הלשון, )ב" פרק כ'גחלק (המורה נבוכים 

לנגדי תמיד'  שויתי ה 
*

הוא כ לל גדול בתורה ובמעלות  , 
כי  אין  ישיב ת ה אדם  , הצדיקים  אשר הולכים לפני  ה אלקים
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 תשובהה הקדמה ספר 

יב 

                                                                                                               

גם בעסקיו בסחורה ', הוכיח לבני אדם שאינם מקיימין שויתי ה
 ומשא ומתן

��� �הרב�. �בש� �ו�ר� ��רשת ��ו�� ����ב �ה��וש�תו��ות �ב��ר ו����
�������ש�����ה��וש�רב����מ������וו�ר�זכר�������ברכה�שהוכ����ב

�ה �שו�ת� �מ���מ�� �וכו' �ב��ורה�ומש��ומת�', ����ב����ו �ת�מ������, וכ�
וה��בה�ותו�בב�ת�הכ��ת�ומת������שר��ו���שוב�בכ��מ����,���שר�זה

 .הו��ה�������כ���מ����שר����כ��,���ורה�ומש��ומת�
כתב��ה���ש�ו���שב�המ��)�ז"תה�����(ובתה����ת��ה��משה�.��ג

�י���קיי���מ���,���מ�מ�������כמבו�ר�בזוהר�ה��וש�כ�ו���מתב��ש
לנגדי���יד�א��ג������קי�ול��כרו��וכ��ורוא��א�ין��א�ין�'��ו��וי�י��

 .�����ש�,��ד��כנגד��ד�
��ד .� ���רש�ה��ו� ��ברכה ����� �זכר ��וב �ש� �לא�הב�� �אד� א�רי

�יח�ו��� ��ון' �לו ,����� �חו���כי ��א��רג��אחד�אינו ��יינו �לנגדו' א��,
 .������תמ��'�מ�מת�שהור���������שו�ת��ה���א�לו����ל�ון�נח

��� .� �תשובה �תר�(בש�ר� ���מ� ��ו���)ז"�ו� �הברכ� �בש� �הב��
�"שהרמ ���� ��ברכה�ב�כמה �זכרו�ו ���יח�� ���ין �ח�י�� ���ידין�, �ני
�כסדרן ,�� ��וי�י ��וא���ח��רא���ג�ו�יו ���יד' �לנגדי וח���ו�ו��ל��,

 .�����ש�,��������יד

  בגדולתו יבא לו שמחה על ידי זהרוך הואב' שם הויבהחושב 
��ו .�� ��ר� �ה�הבה �ש�ר ��כמה �ובר�ש�ת �זה' ��� ����� ��בר ,�כתב

והב���ר��ה�.�ה�ב��ו�תו��ב���ו�שמ�ה��������זה"ב'��ה�ושב�בש��הו�
ו��ר�כ��כת�ב��כ��שמ��,�������תמ��'��זה�ממה�ש�מר�הכתוב�שו�ת��ה

 .���כ����בר�ו'��ב��ו�ו
�י��ח�ו����קדו���רוך��וא�כ��,�כתב'�ש�ר�ה��וה��ר��ווש��ב.���

 .דרך��ראי�אין�ירא�ו�קנוי���ל�ו

 השוכח את הקדוש ברוך הוא עובר בלא תעשה כל רגע
�ח� �ל�רכ��כ������וכח�א���קדו���רוך��וא�. �יונ���כרונו ור�ינו

�רג� �כל ����� ��לא ��ו�ר ,�� �א� ���כח ��ן �לך ����ר ��נא�ר '�כ�ו
�אלקיך .���� �כ��ו ���יד�ג� �ד�וק ��אד� ��י�י� ���ור� ��ן ���� ו�

���קדו���רוך��וא ���ח���ו �וכ�ו��כ�ו��ולד�ק���ו, וכן�כ����יי���.

 תשובהה הקדמה ספר 

יג 

כישיבתו ותנועתו  ועסקיו  , ותנועותיו ו עסקיו והו א לבדו בביתו
והוא עם  ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו , והוא לפני מלך גדול
כל שכן כשישים   , כדיבורו במושב המלך, אנשי ביתו וקרוביו

האדם אל  לבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא  אשר  מלוא כ ל  
כמ ו שנאמר א ם יסתר   , הארץ כבודו עומד עליו ורואה ב מעשיו
מי ד יגיע אליו היראה ', איש במסת רים ואני ל א אראנו נ אום ה 

*
 

 .מידוההכנעה בפחד השם י תברך ובשתו ממנו  ת 
                                                                                                               

רג��אחד��ו�ר�'�כי���וכח�א���:�כ��'��ני��ל�ל����ר���דו��או��א
 .�לא�����

 תמיד' מצות עשה מן התורה לזכור את ה
'���א����ן��ל���ור���ל��סוק"ו�יין��ס�ר��חינוך���קד���ו�ר��.���

��ירא�וכו �אלקיך ��ד�ק' �ו�ו �אד��כלל�א, �ו�חיי ��חרדי� �ו�יין ���ו��',
וכ�ו�,�לנגדי���יד'��ל�דרך��וי�י��,���יד'������ן���ור��ל�כור�א���

ג���ין�"כ�ו��כ����ס�ר����וו��ו�ס�',�אלקיך�וגו'��כ�ו��ו�כר��א���
�כל�אלקיך��ירא�נו�ג��'�����ו�������ל�א���,�ד"ו�חינוך�סי�ן��ל'�ד

 .כ���ו�כל�רג��ו�כל��קו�
,��ס�ר��אר����י���ר���וא�חנן��ל���סוק�לא�י�י���ך�אל��ר.�י�

��סוק�,�כ��������ר���קדו��ר�י���י��יר���רי�נו���כר��דיק�ל�רכ�
�� ��וי�י �לקיי� ���� �לנו �יר�ו� ���יד' �לנגדי �ונכרי��, ��ר �נקרא �לאו ו�א�

 .�כאן�ד,�כ�ו���א�רק�לי�י��רחוקי��ו��י��ידו�י�,���ך
��א*) �דא�ו�. ����ני�ין �י�ראל ���וד� ��קדו� ��ס�ר �ו�יין וכל�,

י��כ�����אי����ול���אין�:��כ���ו���ל�ונו,��חכ��ו��רו�������יו
��ירא��� ���גיחי��א���ני�� ���חרו��ו�ניחי��ל�ני���' ��י�י ו��וד�ו

�ל��ו��כל��ר�ו�����ול� ו�יקר��ג�����וא�רק���נין�לי�וד���י�יו�,
�ואו�ר ��ל�דני� ��ירא� �א� �יח�יקו �ד��� ��ל �ו��ד� ��קנ�� ��ל�� '�י�

�ו��וד�ו ו����ניי��ד���חסרי�ל��כי�����ו�ל��י�א�ל����לי�וד��כי�,
 .�ד�כאן�ל�ונו,�א��א��י�קינו�י�גו��אול���ו��ונ��רח�נא�לי�לן

�� �ל�רכ���. ��דיק ��כר ��קדו���קא�ארנא ���גאון �חסד �נו�ר ו�ס�ר
�'�רק�ג( �ק) �כ���ו���ל�ונו�ל����נ��כל��ירא��ח�או :�וד���לחכ��ו
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 תשובהה הקדמה ספר 

יד 

י ז כרונו "בשם האר)  'סעיף קטן ג(וכתב שם הבאר הי טב . ג
,   ' תמיד  נגד עיניו כזה ה '  שי צייר שם  הוי',  שויתי ה : לברכה

וזה תועלת גדול לענין , לנגדי תמי ד'   וזהו סוד   שויתי  ה
 . עד כאן לשונו, היראה
)  'סעיף קטן   ז',   ש ולחן ערוך סימן  ח (ובמשנה  ברורה . ד

שכיסוי זה  מכניע ,  יכסה רא שו בטליתונכון ש: כתב בזה הלשון
 .עד כאן, לב האדם ומביאו לידי יראת שמי ם

ז  "דף נ, שער רוח הקודש( ובספר הקדוש פרי עץ חיים . ה
תמי ד   ' טוב לאדם שי צייר אותיות שם  הו י: כתב)  'עמוד א

ו דבר זה גו רם להביא בלב האדם ירא ת ו   , בציורם לנגד עיניו
'   ש ויתי ה' וד המלך להוזה  שא מר ד, יתברך וגם לזכך הנפש

 . לנגדי תמיד כי מימיני  בל אמוט

                                                                                                               
���� �ו���� ������ ��� �ש��גד� �ב�� ���� ��ו ����ר�, ����ד ������� ���

��� �ו���ר ������ב������ור��ש��ו ��ד�ו �בר�ו��ושב����ב�ר���ש��ו� ו
�����ש��ו�ו��ו���ד�ו��������ו�בר������בר�ו��ב��ו��ו�������� ו��ר�,

�בד �ש����������ב����ו����ו ��ו�ו ���ור���ר���������� �בוד���', ו��
�ג�ר��ו�ו������������ב�דו ��ש����ו ���ר���ו ��� �ש�ש�ג �����ו �ב��,
��דר�������שו����שו��ר����������ו�����ו ד�ו����������ד�������ו

��ש��גד� ���� ��וד ��ו ����� ��ר�� �ש� ���ו �ודבר�� ���� ,���� �ו�� ��� ��
 .�ד������שו�ו',��������ב�דו�ו�ו

�ג� ���רו����בר���ב�ר������. )�ב"���"���דר���ד���(ו��רו������ו
����ר �רב� ��שו� ���� ,� �ש���ר ���� �ש���ר ��(בש�� �ו"�ש��� ���ו�)

���ו��� �שו�ר ��ד�� �גו� �ו�בו� �ש�ר�� ,�� �������� ���ו��� �שו�ר �ר�
��"��ש��ד"וברש.�����������-��ר�רב���������,��������,�ש�ו�ר����
�������� ��ש�ו�������בר���ובר������"���ב�ו����שו�ו, ������ש����,

�ש��� ��ר�� ��ב�� �ברש. �ד"וש� �"�� �-����� ���� �� ��שו�ו, �ו�� :���ב
 .ב�ו�ר��ו��ש���������ו���דוש�ברו���ו�

�ד�ד���ב�ור����ד�ש�ו��,�����ב"�רו���������וב���ור�ש����.�ד
 .�ר��ש����������רג����������ו�����ור�ו�ב�ר���ש���

 תשובהה הקדמה ספר 

טו 

שימ צא ספר זה  חן  ושכל  טוב בעיני  ציבור היראים   '  יתן ה 
ושבשבילו כל מאמ ץ   , שאליו הס פר מופנה בעיקר' את דבר ה

ויאירו דברי הספר את עיניהם של ישראל בכל , כדאי ומשתלם
מקום  שה ם לדבוק ו לילך בדרכי הצדיקים  המובאים  בהספר 

וזכותם של ה צדיקים  , זכות וליאור באור פני מלך חייםל
להשלים  משאלין   ,   יגינו ע לינו ועל כל בני ביתנוזכרים לעילהנ

דלבאי ולבא דכל עם ישראל לטב ולחיין ולשלם אמן כן יהי  
 .רצון

� � � 
חיבור הנוכחי מ טרתה  להקל  מעול הציבור לדפדף בספרי 

התשובה   ם בנושאי הפוסקים ל ידע דינים היותר נחו צים ורגילי
אש ר בלעדן  ,  ועניני יראת שמים, ש כר ועונששלימה ובאמונה ב

כאשר  עיני כל , אי אפשר  לקיים מצו ת אפילו כ יהודי פשוט
 .תחזנה מ ש רים

עלינו רוח  ט הרה ונזכה  לטהר לב בנו '  יהי רצון ש יערה ה
לעבוד ליוצרנו בכל כוחנו ובכל נפשנו ובכל מאודנו עד שישלח   

 . נדחנו במהרה  בימינו אמן לנו משיחנו  ויקבץ
� � � 

â óðò' 

הס פרים הקדושים כתבו כי אין   , לא אלמן י שראל
ו  צדיקים "העולם יכול להתקיי ם אלא כ שיש ל

 . ו צדיקים נסתרים ועליהם העולם  עומד"נגלים ול
עמו דים תורה  עבודה ' שהעולם  מתקיים  על ג

אים כל  אנ ו רו , וה ק ושיא עצומ ה. וגמילות ח סדים

 ברוך השם

עוד כתבו
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 תשובהה הקדמה ספר 

טז 

כך הרבה רבנים בתי  מדרשים וי שיבות לאלפים ואולי  לרבבות 
ואף  על פי , רוך השםבתי מדרשים וישיבות וכוללים מלאים ב

כן אנו שומעים כל כך הרבה צרות שכל יום גרוע מחברתה  
ואין איש   שם על לב על מה ולמ ה באים כל הצרות ה אלו ומ ה   

 .ליצלןהיא הגורם  האמיתי  לכל הצרות הגדולות רחמנא 
באמת   ' שזכינו שא יזה צדיקים נסתרים  עובדי ה

 מאמר יומי   –ער התשובה  שיהוציאו לאור ספר
,    תשובה יו מית-מסודר ללמוד מידי יום ביומו  , לעניני תשובה

שכך יוכל להתחיל בא יזה יום   , וגם כן לפי פרשיות השבוע
  ובו מבואר כל עניני  תשו בה שהוא  י סוד היסוד ות ש ל . שרוצה

וכבר יצאו לאור   (, כולל עונש י הגלגולים , האמונה  ב שכר ועונש
עולם ספרי שכר ועונש ששה  חלקים מ סודר על פרשיות  

ועניני יראת  שמים מ לוקט מספ רי חכמינו זכרונם ) השבוע
  י"לברכה ראשונים ו א חרונים ומ זוהר הקד וש וספרי  האר

היא מ ה   ' זכרונו לברכה ומשם  נתגלה לנו שהעיקר עבודת ה
זכרונו לברכה שהעמודי עולם תורה ועבודה  י"ה לנו הארשגיל

וגמילות ח סדים הם  שווים אך  ורק אם   יראת שמי ם כמו   
שאמרו חכ מינו זכרונם לברכה אין לו לה קדוש ברוך הוא  

ובלי יראת שמים כל  , בעולמו אלא אוצר של יראת שמים בלבד
ואי א פשר להגיע ליראת  , התורה והע בודה אינו נחשבת לכלום

 ו העיקר של גמילות  .יראת העונשתשובה וא מונה ב בלי שמים
וזה ו אוצרו   ,  חסדים הי א לרפאות  הנפש להבי או ליראת   שמים

לעולם יה א   "וכמו שאנו  אומרים בתפלה , של הקדוש  ברוך הוא
פרשת  (וכמו שכתב בספר הקדוש מאור עינים , אדם ירא שמים

 כתבו בשם הבעל שם טוב זכרונו לברכה: וזה  לשונו) שמיני

ברוך השם

 תשובהה הקדמה ספר 

יז 

היא כוונת   , שכל הפחדים אפילו בבעלי חיים המגיע  לאדם
 להפחי דורוך הואהשם ב

1
 .  כדי שיזכור לירא את השם

האדם חכ ם ומתבונן  את  זה  א ין שום  דבר המפחידו  
מחמת שבת חלה היית ה כוונת ה שם ברוך הוא  , להרע לו

כי אם  שמ פחד זה   ,  להפחידו לא משו ם ש יענישו על י די הפחד
אבל אם ה אדם לא  .  וכן יעשה האדם. ד מהשםיבא לירא ולפח

יתבונן את  זה ולא י פחד ויירא מהשם  א ז באה עליו הרעה 
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 תשובהה הקדמה ספר 
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הייינו   , ו זהו אשרי אדם מפחד תמיד.  ממנה
שבכל הפחדים המגיע ים עליו ע ל ידי זה   הוא ירא   מהשם   

 .ומתפחד מ מנו תמיד ו אז אשרי ל ו
שב כי הפחד ישראל שרויים בפחד כה גדול ואין איש ח ו

 .הזה יש לו  איזה שייכו ת וכתובת  מיוחדת לכל אחד ואח ד
אדם הולך , הגדול בארצינו הקדושה אי אפ שר לתאר

על הרחוב ואם עד  כמה שעות  לא בא ה ביתה ולא   
?  שמעו ממנו  כבר חושבים מי  יודע מה  קרה  איתו ח ס ו שלום

מפחדים כל רגע בכל מקו ם  מי  יודע אול י יש  כאן  פצצה 
וא ין איש שם  על לב על מה ולמה  באים כל הצרות ! !חדשה
 ? האלה

                                                 
�ב������ב��������ב�ר��ב����ה�ה��שר�עם�ישר���ב�ר��ה��דש�)�2

��רדה ���ע�רר ����ד ��שה �ב��ב ����� ���ים, ��ש�� �ישר�� �דם ��ררי�,
����בר� �ה���� �������ם �ר�ש �הרי�� �ישר�� ,������ �ה�ביד �ה��ר��

�ם���ד��ב���ם��ה�בי,����ע�עשר��,�ד"ה�י��ע�ה�י�ם�שה�י�����ים�הי
��שה11 ����ש����ע� ��הר�� ��יה�דים ,,,������ ב�י

��די����ש����ע�ד�,���יי�ים��הר��5,�ב�י����ים,�ב�י�����י������,�ערבים
��הר�� ���בים �יה�דים ��ש��� ����עים, ��הרבה ���ר�, �ב���ם ���ד ��

 .השם�י�בר��יר��ם��י��י�ם�ב�הרה,�ב���ע���דר�ים
��ה��ה�שהער �ביים�ע�שים��������די �הרבה���שים���שבים�ש�ה�,

�בדר��ה�בע ��י��ם�הערביים��רים�����, ,�ב��ד�י�ש�רי���הי��������,
�ב�ה �הר��� ���בר ��ש�בה, ��עש�� �ש�רי�ים ��ב �ע� �שם ��יש ���י� ,����

�הר�ב� �עם ��דש ��ס�� �ה�� �בר�� �ה�ד�ש ���� �ש�� �הרבה�, ���� שע�ה
 .�רר�������ש����ר�ב�ש�בה�ה����די��ע�,��רב��������עים�ר������י���

���ס������העי�יים��ר����"הס,�������������עי��רים,�עם�ישר��
����ה��� �הרבה��רב���, ��� ��� ��שיש���� ���י�� ��ש����, ר��ים����

ש��������ה�������ר�����רה���������ר���ה�יע�����י��ה��י�י�'�שה
�����ר���הדב������ר��בה�ד�ש�בר���ה�� �ד�י�ב���ר��ע��ידי�ש����,
 .ע��ע��������ר���ה��רב���י��י�בר��ש��
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 תשובהה הקדמה ספר 

טי 

מה שגילה   לנו הבעל שם טוב ה קדוש שאש רי אדם מפחד 
וכמו שמובא  בספר שבט  , סובב על יראת העונש, תמיד

 :וזה לשונו) ב"פרק כ(מוסר 
מעשה בחסיד אחד : רבותינו זכרונם לברכה

, לושהיה עומד ומתפלל ובא הזאב ונטל בנו  מאצ
: ואחר שסיים אמרו לו תל מידיו. ולא הפסיק את תפ לתו

?  לא חסת בעצמך כשבא הזאב ונטל את בנך מאצלך, רבנו
לא  הספיק לגמור את ! שלא חסתי בו,  תיתי לי : אמר להם

אמר ל ו   . עד שבא הזאב והחזיר את התינוק למקומו, הדבר
, אמר לו הכניסני לתוך חורבה? מה עשה לך הזאב: אביו

לא  על זה שלחתי : קול שהיתה אומרת לו-תושמעתי ב
ולא הספיק הנער לגמור את  ! אלא על בן פלוני, אותך
בן פלוני  : עד ששמעו קול בכי צועקים ואומרים, הדבר

 .עד כאן לשונם! נשכו הזאב
,  אפשר להבין שמע  ש אנו שומעי ם מה  קר ה שם  וש ם

צריך לדעת שעל כל ד בר יש בת  קול מיוחד  מן  השמ י ם  
מר  החפץ  חיי ם זכר צדיק לברכה שעל כל כדור יש  כמו שא

 . ה כתובת והזמן, כתובת מיוחדת באיזה מקום 
שעכשיו בחודש ניסן ה וא זמן  הגא ולה ובכל יום ויום  אנו   

פרו לב דוד סא ב"כ מו שכתב  החיד, מחכים לו  שיבא
וכן כתו ב האור  . שבליל פסח אנו בני  חורין ומעותדין לגאולה

ה בפרשת ראה בשם הזוהר  די חדא החיים הק דוש על התור
 .מ יד אתי בן  דוד, קהלה או  ח דא כנישתא יתערון בתיובתא

וחכמינו ז כרונם לברכה הקדושים מודי עים לנו   
שכל הת יקונים לא  יועילו ,  בלשון ברורה מאוד
כל עוד  , מן  הדור" צרות רבות"להסיר הח רון האף ה גדול של 

שובה שבא על ידי תהשלא נתקן  בראש וראשונה את  עניני 
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 .ומתפחד מ מנו תמיד ו אז אשרי ל ו
שב כי הפחד ישראל שרויים בפחד כה גדול ואין איש ח ו

 .הזה יש לו  איזה שייכו ת וכתובת  מיוחדת לכל אחד ואח ד
אדם הולך , הגדול בארצינו הקדושה אי אפ שר לתאר

על הרחוב ואם עד  כמה שעות  לא בא ה ביתה ולא   
?  שמעו ממנו  כבר חושבים מי  יודע מה  קרה  איתו ח ס ו שלום

מפחדים כל רגע בכל מקו ם  מי  יודע אול י יש  כאן  פצצה 
וא ין איש שם  על לב על מה ולמה  באים כל הצרות ! !חדשה
 ? האלה

                                                 
�ב������ב��������ב�ר��ב����ה�ה��שר�עם�ישר���ב�ר��ה��דש�)�2

��רדה ���ע�רר ����ד ��שה �ב��ב ����� ���ים, ��ש�� �ישר�� �דם ��ררי�,
����בר� �ה���� �������ם �ר�ש �הרי�� �ישר�� ,������ �ה�ביד �ה��ר��

�ם���ד��ב���ם��ה�בי,����ע�עשר��,�ד"ה�י��ע�ה�י�ם�שה�י�����ים�הי
��שה11 ����ש����ע� ��הר�� ��יה�דים ,,,������ ב�י

��די����ש����ע�ד�,���יי�ים��הר��5,�ב�י����ים,�ב�י�����י������,�ערבים
��הר�� ���בים �יה�דים ��ש��� ����עים, ��הרבה ���ר�, �ב���ם ���ד ��

 .השם�י�בר��יר��ם��י��י�ם�ב�הרה,�ב���ע���דר�ים
��ה��ה�שהער �ביים�ע�שים��������די �הרבה���שים���שבים�ש�ה�,

�בדר��ה�בע ��י��ם�הערביים��רים�����, ,�ב��ד�י�ש�רי���הי��������,
�ב�ה �הר��� ���בר ��ש�בה, ��עש�� �ש�רי�ים ��ב �ע� �שם ��יש ���י� ,����

�הר�ב� �עם ��דש ��ס�� �ה�� �בר�� �ה�ד�ש ���� �ש�� �הרבה�, ���� שע�ה
 .�רר�������ש����ר�ב�ש�בה�ה����די��ע�,��רב��������עים�ר������י���

���ס������העי�יים��ר����"הס,�������������עי��רים,�עם�ישר��
����ה��� �הרבה��רב���, ��� ��� ��שיש���� ���י�� ��ש����, ר��ים����

ש��������ה�������ר�����רה���������ר���ה�יע�����י��ה��י�י�'�שה
�����ר���הדב������ר��בה�ד�ש�בר���ה�� �ד�י�ב���ר��ע��ידי�ש����,
 .ע��ע��������ר���ה��רב���י��י�בר��ש��
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 תשובהה הקדמה ספר 

טי 

מה שגילה   לנו הבעל שם טוב ה קדוש שאש רי אדם מפחד 
וכמו שמובא  בספר שבט  , סובב על יראת העונש, תמיד

 :וזה לשונו) ב"פרק כ(מוסר 
מעשה בחסיד אחד : רבותינו זכרונם לברכה

, לושהיה עומד ומתפלל ובא הזאב ונטל בנו  מאצ
: ואחר שסיים אמרו לו תל מידיו. ולא הפסיק את תפ לתו

?  לא חסת בעצמך כשבא הזאב ונטל את בנך מאצלך, רבנו
לא  הספיק לגמור את ! שלא חסתי בו,  תיתי לי : אמר להם

אמר ל ו   . עד שבא הזאב והחזיר את התינוק למקומו, הדבר
, אמר לו הכניסני לתוך חורבה? מה עשה לך הזאב: אביו

לא  על זה שלחתי : קול שהיתה אומרת לו-תושמעתי ב
ולא הספיק הנער לגמור את  ! אלא על בן פלוני, אותך
בן פלוני  : עד ששמעו קול בכי צועקים ואומרים, הדבר

 .עד כאן לשונם! נשכו הזאב
,  אפשר להבין שמע  ש אנו שומעי ם מה  קר ה שם  וש ם

צריך לדעת שעל כל ד בר יש בת  קול מיוחד  מן  השמ י ם  
מר  החפץ  חיי ם זכר צדיק לברכה שעל כל כדור יש  כמו שא

 . ה כתובת והזמן, כתובת מיוחדת באיזה מקום 
שעכשיו בחודש ניסן ה וא זמן  הגא ולה ובכל יום ויום  אנו   

פרו לב דוד סא ב"כ מו שכתב  החיד, מחכים לו  שיבא
וכן כתו ב האור  . שבליל פסח אנו בני  חורין ומעותדין לגאולה

ה בפרשת ראה בשם הזוהר  די חדא החיים הק דוש על התור
 .מ יד אתי בן  דוד, קהלה או  ח דא כנישתא יתערון בתיובתא

וחכמינו ז כרונם לברכה הקדושים מודי עים לנו   
שכל הת יקונים לא  יועילו ,  בלשון ברורה מאוד
כל עוד  , מן  הדור" צרות רבות"להסיר הח רון האף ה גדול של 

שובה שבא על ידי תהשלא נתקן  בראש וראשונה את  עניני 
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כ 

בשכר ועונשאמונה  
3

שכל ישראל ערבין .  ערבות ומ חאה ו עניני , 
הרי כל רפיון , אלו הם יסוד י עמודי העולםדמכיון ש. זה לזה

 .שבזה גורם לחרון אף גדול ולהתמוטטות  ה עולם

                                                 
ומורה��ב����בע��על��גודל�חומרת��,�הס�פר��הז�ה��מפי����ור��נוגה�)�3

�ע�ל�� �מישר�ל �ו�יש ��יש� �כ�ל ��על �המו��ל �והתו�כח�ה �הער�בו�ת חיוב
�חבירו ��חד, �כ�גו� ��מ�וחדים �ישר�ל �ושע�ם �ה�נור�ים���, ו�העונשי�ם

�הערבות� �ידי �על �שנתחייבו �מ�ות���, �ל�יים ��יך �בז�ה� ומתב��ר
��בשה ��כמב�ו�ר �ו�מח�ה ��"תו�כחה �שבת� �ועיין �ופוס��ים� �נד(ס� ,��.)ד�

,���שחורב�ן�ירושלים�היה�ע�ל�של���הו�כיחו�זה���ת�ז�ה.�)ד����י�(ובשבת�
� �ל"ב(ור�ה ��ד� �מ��ה���)מ ���פילו �להוכיח �חייב �לרב �תלמיד �ש�פילו
�פעמים� ,� ��כח(וב�ס�נהדרין �")ד� ��חיו. ��יש�ב�עון� ��יש�ב��חיו ,���"וכשלו�

,�היה�בידם��למחות�ול��מיחוו�הו���ש,�מלמד�שכולם�ער�בים�ז�ה��לזה
חל��(וכל�ה�נג�עים��ב�י�ם�על�מ�ניעת��התוכ�חה�כמ�בו�ר��בזו�הר�ה��ד�וש�

 .�עיין�שם�:)ו"ד��מ'�ג
חוב��דוש�מו�ל�על�כל��חד�ו�חד�מישר�ל�לעמוד�ע�ל��

� �ישר�ל �עם �כל �של �בעזרתם �להיות להחזירם�המשמר
� �מילה�בתשובה �ובעניני� �חסדים �וגמילות �ועבודה ,��בתורה

�חינוך �ו�דושין, �חופה �כשרות, �מ�וו�ות �המשפחה, ,��הרת
�כשרות �ועוד, �זכרונם�לברכה�. �חכמינו סנהדרין��(ול�יים�דברי

,��"����מ�������ש�����מ�ש��������������������מ��:)�"לז
 .�ס�ופוס�ים"כמבו�ר�בש

�לייב�� �משה �רבי �ה�דוש �שה�די� ��חד �בספר ור�יתי
�עלינו �יגן �זכותו �מס�סוב ��יך��, �ושמע �המדרש �לבית נכנ�ס

�שחסידיו �סנהדרין �במשנה �לז(�פלפלו �)ד� ���ש�, ��מ���� ��
�מ�� ����� ����� ������ �מ�ש��� �ה�דוש�מב�ר�"�ורש��� י

� �של ��יי�ם��"המשנה �כ�ילו �מישר�ל ��חת �נפש �המ�יים כל
�"עולם�מל� �'וכו, �����������מ���ממש: �שמ������� וכל�,

�שלו �חשבון ��מר ��חד ��חד, �מ�דם �שיו��ים ��נשים ,�כמה
�לדעת�בדיו��החשבון �כמה��נשים�שיכולים�לה�יל��ם�כדי

�מישר�ל ��חת �נפש �ר� �מ�ילים �ליי�ב��, �משה �רבי ו�מר
�עלינו �יגן �זכותו ��מס�סוב �לעשות�, ��ריכים ��תם למה

�חשבונות ,� �ה�דושה �בתורתינו �רו�ים ��נו ����"שמהל�

 תשובהה הקדמה ספר 

כא 

ן "ונקדים  מה שכת ב הרמב', לבאר הענין בעזרת ה
יש   : "זכרונו לברכה בפתיחתו על הת ורה וזה לשונו

כל התורה כולה שמותיו של  הקדוש    כי, בידינו קבלה של אמת 
ד רך משל כי פסוק   , ברוך הוא שהתיבות  מתחלקות   לשמות

וכל התור ה   , בראשית ברא אלקים יתחלק גם לתיבות אחרות

                                                                                                               
�ו�ין�כ�ן�מ�ומו�לה�ריך��.��������ממש������מ��"����ש�ן

�בזה �להמעיינ�ים, �מ�ומות �מר�ה �כמה �נ�יין �ר� בש�לות�,
�תשב �"ותשובות �מ"ח(� �תשובה �,ז"ב �ותשובות�) ש�לות

�"הריב �תל(ש ��"תשובה �ז�ב�) �בנימין �ותשובות ש�לות
 ).�ו"תשובה�ע(ח�"מהרלב,�)ג"ש,�ב"תשובה�רפ(

�לפדיון�� ��ודם �שהו� �דבר �לך ��ין ��ד�ה �שבמ�ות וידוע
�פר��ח(ם�"שבויים�כמבו�ר�ברמב )��'ממתנות�עניים�הלכה�י'

�וזה�לשונו ����������������������������ן����ן�ש���: ���ן�,
�ש����� ������ן ������ �מ��� ��וכו�� �לעזור�', �עין והמעלים

�שהם �מ�ום �בכל �ישר�ל �בני �ל�חינו �חמור�, �יותר הו�
�כ�ן� �ו�ין �פדוי �כבר �הו� �שבויים�שהרי �מפדיון �עין ממעלים

ר��לעזור�לו�שיוכל�ל�יים�עי�רי��,�נסיון�הממון�הגדול�לפדותו
����שש������������������������������������.�ויסודי�הדת

�������������������. 
�ם�שם"וזה�לשון�הרמב �זה��", והמעלים�עינ�יו�מפדיונו�הרי

�"ל��ת�מ���ת�לבבך"עובר�על� �"ל��ת�פו���ת�ידך"ו, ועל�,
פתוח�תפתח��ת�ידך�"ובי�ל�מ�ות�,�"ל��תעמוד�על�דם�רעך"
�"לו ,� �עמך"ומ�ות ��חיך �"וחי �כמוך", ה�ל�"�ו,"ו�הבת�לרעך

�למות �ל�וחים �כ�לו" �דברים �והרבה �רבה�, �מ�וה �לך ו�ין
�שבויים �כפדיון �ל�"עכ, �הזה�כתב�המחבר�שם�בסעי��, וכלשון

�ם�כן�הגע�בע�מך�מה�לגבי�פדיון�שבויים�שהי��.�עיין�שם',�ב
ה�לת�הגו��מסכנה�נ�מר�להלכה�שנתינת��ד�ה�כדי�לפדותו�

�שלפנינו���ם�כן�מכל�שכן�ו�ל�וחומר�בנידון,�הי���ודמת�לכל
�והגופים� �הנשמות �ה�לת �דהיינו �עלי�ה �תובעים ש�נו

ו�שרי�חל�ם�של��ותם�הנ�פלים�למ�וה�רבה�של�.�השבויים
�ע�ם�� �שבשמים�ולה�יל �ישר�ל�ל�בינו �לב �הרבים�ל�רב זיכוי

 .ויהי�חל�ינו�עמהם,�יהיה�בעזרם'�וה,�ישר�ל

‡Â·Â



 תשובהה הקדמה ספר 

כ 

בשכר ועונשאמונה  
3

שכל ישראל ערבין .  ערבות ומ חאה ו עניני , 
הרי כל רפיון , אלו הם יסוד י עמודי העולםדמכיון ש. זה לזה

 .שבזה גורם לחרון אף גדול ולהתמוטטות  ה עולם

                                                 
ומורה��ב����בע��על��גודל�חומרת��,�הס�פר��הז�ה��מפי����ור��נוגה�)�3

�ע�ל�� �מישר�ל �ו�יש ��יש� �כ�ל ��על �המו��ל �והתו�כח�ה �הער�בו�ת חיוב
�חבירו ��חד, �כ�גו� ��מ�וחדים �ישר�ל �ושע�ם �ה�נור�ים���, ו�העונשי�ם

�הערבות� �ידי �על �שנתחייבו �מ�ות���, �ל�יים ��יך �בז�ה� ומתב��ר
��בשה ��כמב�ו�ר �ו�מח�ה ��"תו�כחה �שבת� �ועיין �ופוס��ים� �נד(ס� ,��.)ד�

,���שחורב�ן�ירושלים�היה�ע�ל�של���הו�כיחו�זה���ת�ז�ה.�)ד����י�(ובשבת�
� �ל"ב(ור�ה ��ד� �מ��ה���)מ ���פילו �להוכיח �חייב �לרב �תלמיד �ש�פילו
�פעמים� ,� ��כח(וב�ס�נהדרין �")ד� ��חיו. ��יש�ב�עון� ��יש�ב��חיו ,���"וכשלו�

,�היה�בידם��למחות�ול��מיחוו�הו���ש,�מלמד�שכולם�ער�בים�ז�ה��לזה
חל��(וכל�ה�נג�עים��ב�י�ם�על�מ�ניעת��התוכ�חה�כמ�בו�ר��בזו�הר�ה��ד�וש�

 .�עיין�שם�:)ו"ד��מ'�ג
חוב��דוש�מו�ל�על�כל��חד�ו�חד�מישר�ל�לעמוד�ע�ל��

� �ישר�ל �עם �כל �של �בעזרתם �להיות להחזירם�המשמר
� �מילה�בתשובה �ובעניני� �חסדים �וגמילות �ועבודה ,��בתורה

�חינוך �ו�דושין, �חופה �כשרות, �מ�וו�ות �המשפחה, ,��הרת
�כשרות �ועוד, �זכרונם�לברכה�. �חכמינו סנהדרין��(ול�יים�דברי

,��"����מ�������ש�����מ�ש��������������������מ��:)�"לז
 .�ס�ופוס�ים"כמבו�ר�בש

�לייב�� �משה �רבי �ה�דוש �שה�די� ��חד �בספר ור�יתי
�עלינו �יגן �זכותו �מס�סוב ��יך��, �ושמע �המדרש �לבית נכנ�ס

�שחסידיו �סנהדרין �במשנה �לז(�פלפלו �)ד� ���ש�, ��מ���� ��
�מ�� ����� ����� ������ �מ�ש��� �ה�דוש�מב�ר�"�ורש��� י

� �של ��יי�ם��"המשנה �כ�ילו �מישר�ל ��חת �נפש �המ�יים כל
�"עולם�מל� �'וכו, �����������מ���ממש: �שמ������� וכל�,

�שלו �חשבון ��מר ��חד ��חד, �מ�דם �שיו��ים ��נשים ,�כמה
�לדעת�בדיו��החשבון �כמה��נשים�שיכולים�לה�יל��ם�כדי

�מישר�ל ��חת �נפש �ר� �מ�ילים �ליי�ב��, �משה �רבי ו�מר
�עלינו �יגן �זכותו ��מס�סוב �לעשות�, ��ריכים ��תם למה

�חשבונות ,� �ה�דושה �בתורתינו �רו�ים ��נו ����"שמהל�

 תשובהה הקדמה ספר 

כא 

ן "ונקדים  מה שכת ב הרמב', לבאר הענין בעזרת ה
יש   : "זכרונו לברכה בפתיחתו על הת ורה וזה לשונו

כל התורה כולה שמותיו של  הקדוש    כי, בידינו קבלה של אמת 
ד רך משל כי פסוק   , ברוך הוא שהתיבות  מתחלקות   לשמות

וכל התור ה   , בראשית ברא אלקים יתחלק גם לתיבות אחרות

                                                                                                               
�ו�ין�כ�ן�מ�ומו�לה�ריך��.��������ממש������מ��"����ש�ן

�בזה �להמעיינ�ים, �מ�ומות �מר�ה �כמה �נ�יין �ר� בש�לות�,
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 תשובהה הקדמה ספר 

בכ 

י  "וכבר כתב רש, מלבד צירופיהן וגימטריותי הן של  שמו ת, כן
הגד ול של  כי השם ) 'ה עמוד א"מ(זכרונו לברכה במסכת סוכה 

 בפרשת בשלח  ו יסע ויבוא ו יטפסוקים  ' ב באיזה ענין הוא בג "ע
 .)ה"וראה ב ספר הקדוש קב הישר פרק ס(', וכו
ה רי ש "סוכה מ(י "ב שמות של הקדוש ברוך הוא מובא ברש"והנה שם ע[

יוצאים מן הפסוקים ) ' אנא הטריא דיבור המתחיל אני והוא בגימ'עמוד א
 ועיין ,4ב שמות "מזמור מרומזים כל אותיות של עובזה ה. יט 'יבא ו'יסע ו'ו

                                                 
 :�)כא-יט,�ש�מות�יד(ב��שמות�היו�אי���משלשה�פ��וקי���אלו�"ע)�4
�מל" �וילך���וי�� �י�ראל �מח�ה� �ל���י �ההולך �האל�ים� אך

 ".וי����מו���ה�����מ���יהם��וי�מו��מאחריהם,�מאחריהם
ויהי�ה����והחו��ך��,�וי�א��י��מח�ה�מ�רים�ו�י��מח�ה�י�ראל"

 ".�ו�לא��ר����ה�אל��ה��כל��הלי�לה,�ויאר�א��הלילה
�וי��מ�ה�א��י�ו���ל��הים" �ויולך���ה, ���רוח�����ים����ה��' א��הים�

 "�.ים�לחר��ה�וי�����ו�המיםו�י�ם�א��ה,�כל��הלי�לה
ו�כל�ש����וש��משל�ש�אותיות��פ��וק���,�ב��אותי�ות"�בכ�ל��פ�ו�ק�י�ש�ע

 :)זוהר�ויקרא�קנא(.�ואחד�ישר)�למפרע(�ואחד�ה�פו��,�אחד�ישר
�נב� �מזה�ב�זוהר�שמות� �ועיין �ער, �ויק�רא�נ�א. �פרשת�אח�רי"זו: ,��ח�

ן���"ח��שער�נו"ע.��ח��קיח"תקו�ני�זו:��תיקון��ע��ק�ז,��תקוני��זוהר�.���ה��פתח"ד
 .�'ש�דיו�ר���ו��דרוש�ה�"כ��ק"�שע�ה,�ד"פ

�רש ��וכ�ה�מ"ועיין �בגימ"�א�ד"ה��ריש�ע"י �והו�א� ��ה��אני �ה�' '���אנ�א�
ועוד�משבעי��ושתי��שמות�הן�ה�נק�ובי��בשלש��מקראות��ה��מוכי�ן���

�וכו ��בפרש�ת��בש�לח�וי�ע�וי�ב�א�ויט� �וראה��ב�פ�'�, ג���"ע��שמ�ות�ל"א��ב"ר�'
א�ד�ע�כי��אלו�שלשה��פ�וקי�����"ד�כ"א�ו�ב�פ�יק�תא�זוטר�תא��בשלח�י"כ

,���ב��שמות"�ב��אותיו�ת��כנגד��ע"�יט�כל���אחד��ואחד�יש�בו��עוי�ע�ויב�א�ו�
ומה���את�ה��מו�א�ש���ה�מפורש�אות��מן�הר�אשון��ואות�מן��ה�אמ�ע���

�ו�כו ��ואות�מן��ה�אחרון ��הש���ב��פר��הישר�ו�הוא��ה�נקר�א���',� ותמ�א��זה�
 .'����כו"�ט�על"י��י"י�יל"וה

ב�יש��בו�כל���"ט��שכת�ב�ש���של�ע"וראה��במגל�ה�עמוקו�ת��אופ�ן�ק�ע
כן��בשל�שה�פ��וקי�י�מין�שבתור�ה�ימינ���ו�',�ב��או�תיות�חו��מאות���ג"כ
�ה �ב�כח' �נ�אדרי �נטית�י�מינ�, �יש�בכל��אחד�כל���, מימינו�אש�דת�למו

�גימל �אות� �ר�ק� �נ�על�� �ול�א �אותיות �תומי��,� �אמר� �וללוי �ב�פ�ו�ק� וכן�

 תשובהה הקדמה ספר 

כג 

,  מובאל שם טובובספרי הבע. שםר החיים הקדוש  ובאוספות יום טובבתו
, "מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו"שכשאמר הקדוש ברוך הוא 

מקשים המפרשים מה היה לו למשה רבינו עליו השלום לעשות בעת צרה חס  
ומתרצים . ]אז עס טוט וויי שרייט מען[; יתברךושלום אם לא לצעוק אל השם 

ם טען הללו עובדי עבודה "ך מ"שהסמ,  הקט ר וג גדולהשהיות והי , המפרשים
,   והשם יתברך לא ָיַכל להשתיק את המקטרג,זרה והללו עובדי עבודה זרה

,  לא יעזור לך כולם הצעקות, לכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה מה תצעק אלי
ויסע ויבא ") ב"ע(פירוש תכוין השם של חסד , "ראל ויסעודבר אל בני יש"רק 
ובזה השם יכולים להשתיק כל שטן . פסוקים אלו יש שם החסד' שבג, "ויט

 .].ופגע רע ומקטרג

שהתורה ה כתובה באש שחורה על גבי אש לבנה בענין 
שה יתה כתובה רצופה בלי הפסק  ,  זה שהזכרנו היה

,   ָקֵרא  על דרך השמותוה יה אפשר בקריאתה ְשִּת, תיבות
ונת נה למש ה   , ְוִּתָקֵרא על  דרך קריאתינו בענין  התורה ו ה מצוות

ונמסר לו על פה  ,  רבינו עליו השלום על דרך קריאת המצוות
ט  שערי  "שמ, וכתב עוד שם. )עיין   שם שהאריך(קריאתה בשמות 

בינה שנמסרו למשה רבינו בו כלול כוחות של כל הנבראים  
וכל , נ פש ובריאת העליונים והתח תו ניםותולדותם וכוחות ה

הנמסר למ שה רבינו  עליו השלו ם בשערי  הבינה הכ ל נכתב 
או  ש רמוזה בתי בות בגימט ריאות או   בצורות , בתורה בפירוש
עד כ אן דבריו    ('או בקו צי האותיו ת ובכתריהן וכו' האותיות  ו כו

,  המורם מ כל אלה דהכל נרמז בתורה הקדושה. )הקדושים

                                                                                                               
בכלי�יקר�'�ועי(וכן��בפ�ו�ק�ארו�ן�וכפור�ת�וכ�רובי��'�,�כ��נעל���ג"ג,�ואורי�
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,���א���ליחות�שה�תפלל��שלמ�ה�ע�ל��בית��המקדש"�ו�כן��בי',�אפי��ב�אות��ק�

 .�עיין�ש�'��בכ�ל�אלו��אין��ב�ה���גימל�כו,��י"בד�ה'�במל�כי���ו'��ה
�ל ��ו ��בז�הר� �ע�"וראה �ד�א�ינון�"�ד ��ה��נהדרין ��אלו �ב� ��אין� �ומו� ב

��ע ��שמהן"לקב�ל �ב� �ש�ה�ירו����, ��שהכוונ�ה �י�חק� �ד�ברי ��ב��פר ו�כת�ב
�ה�ע� �"האחרון� ��הו�א ��הרי �"מו��"ב ��ע,� �ק�בל ��ד�נהדרין� �ש�אמרו ב��"�וז�ה

����"�על�ז�ה���יימו�ומו,��א�"ו�א����תאמר��הרי���נהדרין��אינ���ר�ק��ע,�שמהן
 .�עיין��ש�,�אין�ב��
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�ל ��ו ��בז�הר� �ע�"וראה �ד�א�ינון�"�ד ��ה��נהדרין ��אלו �ב� ��אין� �ומו� ב

��ע ��שמהן"לקב�ל �ב� �ש�ה�ירו����, ��שהכוונ�ה �י�חק� �ד�ברי ��ב��פר ו�כת�ב
�ה�ע� �"האחרון� ��הו�א ��הרי �"מו��"ב ��ע,� �ק�בל ��ד�נהדרין� �ש�אמרו ב��"�וז�ה

����"�על�ז�ה���יימו�ומו,��א�"ו�א����תאמר��הרי���נהדרין��אינ���ר�ק��ע,�שמהן
 .�עיין��ש�,�אין�ב��

‰‡¯Â



 תשובהה הקדמה ספר 

כד 

ועל ידי השתנות   ,  אותיות  התורה לכמה פניםוישתנו צירופי 
 .הצירופים ירמזו על ענינים רבים ונשגבים

פרשה (עוד מה ש אמרו זכרונם לברכה בבראשית רבה 

ל פתר קריא בגליות  והארץ הי תה תוה ו  " רשב)ד"ס' ב
עד ' על פנ י תהו ם ז ה  גלות ממלכ ת הרשעה  ו כו' זה גלות  בבל וכו
 .כאן דברי המדרש

קדוש ברוך הוא רמז בתורה הקדושה מ יד בשעת דה
בריאת העולם את  כל הגלויות וכל מה שיארע   

ולמה  , לצרה בשעתה' ולכאורה הרי די, לישראל בכל הדורות
 .ירמוז הכתוב על הגלות והחורבן  מיד בשעת הבריאה

ו הארץ היתה   " על הפסוק הכלי יקרעל פי מה שכתב 
דיעה זו ומה דהו ה   ולכאורה מה צורך בי, " תהו ובהו

לפי שמששת י מי בראשית והלאה  אין הקדוש  , ונרא ה לי. הוה
ו צפה הקדוש ברוך ',  ברוך הוא משנה  שום  דבר מכמות שהי 

הוא שעל  י די מעשה  הרשעים י חזור העולם לתהו  ובהו כמ ו   
וכן בחו רבן הבית  כתיב ראיתי א ת ה א רץ והנה  , בדור המבול

 מ ן הזמנים   שעל ידי ו הודיע לנו הכתו ב שאם יק רה בזמן, תהו
לא יהיה נח שב שינו י  , מעשה הרשעים יחזור העולם לתהו

כי תנאי  התנה הק דוש ברוך הוא עם כל מעשה  ' בבריאה וכו
בראשית שעל ידי קלקול הרשעים יחזור ה עולם לכמות שהיה   

והוא  כעין מה  שכתב  , עד כאן תוכן דבריו זכרונם לברכה
דוש ברוך הו א   ם זכרונו לברכה ה טעם  מ ה ש התנה   הק"הרמב

ולכאורה מה צורך לתנאי זה   , תנאי עם ה ים שיקרע לישראל
ויתקיי ם דבורו , הלא השם  יתברך כל יכול והוא אמר ויהי

אך כדי שלא יהא  נחשב כמו שינוי  . יתברך אף בלי תנאי
נמצא ש אין ז ה   . על כן הותנה  תנאי מ תח לת הבריאה, בבריאה
גליותוכל ה, מת ח לת הבריאה היה על  דעת כך, שינוי
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 תשובהה הקדמה ספר 

כו 

                                                                                                               
�ה�הוא�נ�ב�יאם�משפלו�ת�גדול��� �שקם�ה�ער�בי ישראל�בגל�ות�ישמעאל�

 .�לרום�מעלו�ת�כ�נודע
שהיה�לנו�בקו�ם�עלי�נו�אדם�שהו�א���'�וזה�אשר�יא�מרו�אז�לולי�ד

הו�א���'��כלומר�אזי��בזמן��ז�ה��הגלות��ה�ה'��אז�י�חיים�בלעו�נו�וכו�,��עאלישמ
�מה�שע�בר �משונה�מכ�ל� ��ע�ד���,� �א�ותנו �ל�בלוע� �רוצים ��היו �חיים ��אז כי

�וכו"דרך� ��השב�לים� �ותבל�ען ��אל��קר�בנ�ה'� ��ב�או �נו�דע�כי �ולא� �וכו"� כ�י���'�
�מתח�ת��� �ישראל� ��שם �למחות �ר�צונ�ם ��בנו ��אפ�ם ��בחרות �ושלום חס

�נ�ודע�כ�לל�ו�כ�אילו�ל�א���השמים��כד�מיון�הדבר���הב�לוע�ש�אי�ן�מציאו�תו
�'�היה��כ�נז �וז�ה��אמרו�א�זי�חיים�בל�עו�נו�וכו�. �מ�ה��שאין�כ�ן��בד�', גליו�ת���'

��הראשונו�ת��אשר�א�זי�ה�מים�ש�פו�נו�וכו כי�גלו�תם�יותר��ק�ל�והיינ�ו���'�,
כי�א�ז���.�אז�דומים�למי�שש�פוהו�המים�וגופ�ו�קיים�ולא�נבל�ע�לגמרי

הנחל�ה�וה�כ�אב�ל�א�ע�בר��אלא��על�נ�פ�שנו�ולא�על��הגוף�מה��שאין�כן���
��מחוברים��ב �ונפש ��בגוף �ב�היותנו �חיים �בלעו�נו ��אשר �ישמעאל גלות

 .יחד
��הנ�חלה��� �היה �ל�א �תחלה �ו�א�יך �הזה �ה�הפ�רש �ענין �מהו� וביאר

אזי�ע�בר�על�נ�פשנ�ו�המים��"ו�אמר�.�והצער��אלא��על�נפשנו�ו�לא�לגו�פנו
�הזדונים� �בספר���" �כ�נז�כ�ר �ה�זדונים �מים �הנקר�אים �ה�א�ומות �שאר ה�ם

�סוך��המים�שבח�גהזוהר��פרש�ת�פנחס�ו�פר�שת�ויקרא��בע�נין�ני והנ�ה��.
�ול�א��� ��בתו�רה ��יעסקו �של�א �ישראל �דת �ל�ה�מיר �הית�ה ��כוונ�תם� כל

והנ�ה�ז�ה��הי�א��נחל�ה���.���יקיימו�המצות��כנודע��ב�ז�מני�השמד��חס�ושלום
�לגופנו� �לא� �לנפש�נו �לב�ד���. ��הנ�פ�שות �על ��אל�א ��כוונת�ם ��היתה �לא כי�
אל�א��שמזה��היה���נמשך�לנו��ה�יזק��אל�גו�פנו��שהיו���,��להוציא�ם�מ�ן�הד�ת

� �כשל�א� �או�תנו �דתינוהורגים �לה�מיר �רצינו �אדרב�ה��. �כך �ידי ועל
�עלינו �מרחם �הי�ה� �הוא �ברו�ך �הבור�א .� �שא�מר �ד"וזה �ברוך שלא���'

וכ�מעשה�דדניאל�על��הת�פ�לה�ודחנניה��מישאל��,�"�נתנ�נו��רף�ל�שניהם
ואף���.�ועזריה��על��דלא��פלחו��לצלמא�ו�כ�א�לה�ר�בים��ב�צדיקים��פר��יים

"���ם�ול�א�נתנ�נו��רף�ל�שניה"גם�ב�כללו�ת�ישראל�לא��עזב�נו�הו�א�יתברך�
�קיימים �והננו� �ו�מצותיו��.� ��תורתו ��על �לה�ע�בירנו ��כוונ�תם� �כי �רא�ה� יען�

�קל�קלתו �ותקנ�תו �בסו�ד���. �ולהמיתם �נפש�נו �ל�רוף �שביקשו ומה�
מה��שאין�כ�ן���.�הרשעים��בח�ייהם�קרויין��מתים�לא��נ�תננו���רף�ל�שניהם�

�ולכלו�ת��הממון��� �וגופות� ��רוצים�ל�הרו�ג�נ�פשות� בגלות��ישמעאל��שה�ם�
 .�ר�מהם��שורש�וענףשל�ישראל�ולבולע�ם�חיים�ול�א�להש�אי

 תשובהה הקדמה ספר 

כז 

                                                                                                               
גם�ירמוז�ע�ל�המים��הזי�דונים�ה��מאים�ש�היו�מזין�כומרי�אד�ו�ם���

א��אזי��ע�בר�ע�ל���"וז.��על�ישראל�ו�היו�ממירין�אות�ם�על��כ�רחם�ב�אונ�ס
��נפשנו� �מרצ�וננו, �א�נחנו �ל�א��הע�ברנו�ם� �כי �שאנוסי�ם��היינ�ו���,� ��כ�יון ולכ�ן

כי�אחר��שכ�ב�ר���,���ולא��נ�תנ�נו���רופים��בין���שניהם��לעו�לם'��ית'��ריחם�ד
��אותנו� ��כנ�זכר�רפו ���בידיהם ��בין���, �גם �אות�ם� �ל��רוף �גמרו ��לא אמנ�ם

��שניהם� וזהו��ענין��ה�אנוסי�ם���.��כי��אז��לא��הית�ה�ל�נו�ת�קו�ה��חס�ושלום�,
�"מספרד" �ו�מפור�וגא�ל" �ול�רבבו�ת���"� ��לאל�פים �ישראל �לדת שחזרו

מה�שאי�ן���.��ל"ויצאו�מתח�ת�ידם�ול�א��נשארו�גוים��א�בודים��בינ�יהם��ת
� �צרות� �ישראל �את� �לה�צר �שעתידין ��ישמעאל ��בגלות� קשו�ת���כן

ומשונות�לא��נראו�כמות�ם�כ�נז�כר�לעי�ל�בשם�ר�בו�תינו�זכרו�נם��לברכ�ה���
�שלכן�נ�קרא��שמו�ישמעאל �ו�אם��כן��אנחנו�לא��נדע�מה�נע�שה, ואי�ן���,

�שיושיענו�� �יתברך �הגדול �ב�שמו �שנב�ח �זולת�י ��אחרת �תקו�ה לנו
�מידם ,� �בשם�ד"וזה�שאמר �'עזר�נו �וכו"� �ב�ו���', �סיבת�ב��חוננו כ�לומר

���את��השמים��ואת��האר���לפי�שהו�א��אשר�עשה,��יתברך�הו�א ונוד�ע���.
כי�לא��בר�א�ם�א�לא��בש�ביל�ישראל��שיקיימו�את�התור�ה�כמ�ו�שכתבו���

��וכו �בר�א ��בר�א�שית ��על ��לבר�כ�ה ��זכ�רונם ��רבותינו �ה�תור�ה���' בש�ביל
�ר�א�שית �שנקרא �ר�א�שית, �שנקראו �ישראל �ובשב�יל �שכתוב���, וכמו

ואם���כן�מו�כר�ח�הוא���,��"'�אם��ל�א��ברי�תי�יומם�ולי�לה�ח�קות��שמים�וכו"
גאל�נו��גאול�ה�שלימה�ה�עתיד�ה��במהר�ה��ב�ימינו�כדי�שיעזרנו�מידם�וי

כי��אין�ל�ה�ם��קיום��זול�תי�על��ידי�,��שיהיה�קיו�ם��לשמים�ול�אר���כ�נז�כר
 .�עד��כא�ן�דבריו��הקדושים,�ישראל

�ב�כפ�ליים �ינח�מנו �הוא� ��בר�וך ��והקדוש �יהודה���, �ב�ערי �ישמע עוד
�כ�לה�ש�ל��� �וקול� �וקול��שמחה�קול��חתן ובחוצות�יר�ושלים�קול��ששון

�י �ה-'זיווג �י�פ',�ה-'�בו�'� �יע�לה �ה�"�והזיווג �בס�פ�ה, �שכ�תב� �ז�ר�ע���"ו�כמו ק�
�אינשי��"קודש�מהר�ה �דאמ�רי �ה�אי �ע�ל �עלינו ��יגן �זכותו �מר�אפ�שי� ק

ד�כת�בו��ב�ספרים���,�דהכוונ�ה��הו�א,��בשעת��החת�ונה�ש�הזיווג��יעלה�י�פה�
�הו�י �ישתנה�ש�ם �לעתיד ��כ�י �הקדושים �יהי"ב' �ל�או�תיות �בשתי�"ה ה�

�ן"יודי �שמות�א�דנ, ��הש�ני �של �יהי"והשילוב ��יעלה�למס�פ�"י �צה ה���"ר
וז�הו��שמברכים��שזיווגם�יקרב�א�ת�ביא�ת��המשיח�,�ה"כמנין�תיב�ת��יפ

 .�א�"ב�ב,��ה"�ואז�יעל�ה�זיו�וג�השמות��כ�מספר�יפ



 תשובהה הקדמה ספר 

כו 

                                                                                                               
�ה�הוא�נ�ב�יאם�משפלו�ת�גדול��� �שקם�ה�ער�בי ישראל�בגל�ות�ישמעאל�

 .�לרום�מעלו�ת�כ�נודע
שהיה�לנו�בקו�ם�עלי�נו�אדם�שהו�א���'�וזה�אשר�יא�מרו�אז�לולי�ד

הו�א���'��כלומר�אזי��בזמן��ז�ה��הגלות��ה�ה'��אז�י�חיים�בלעו�נו�וכו�,��עאלישמ
�מה�שע�בר �משונה�מכ�ל� ��ע�ד���,� �א�ותנו �ל�בלוע� �רוצים ��היו �חיים ��אז כי

�וכו"דרך� ��השב�לים� �ותבל�ען ��אל��קר�בנ�ה'� ��ב�או �נו�דע�כי �ולא� �וכו"� כ�י���'�
�מתח�ת��� �ישראל� ��שם �למחות �ר�צונ�ם ��בנו ��אפ�ם ��בחרות �ושלום חס

�נ�ודע�כ�לל�ו�כ�אילו�ל�א���השמים��כד�מיון�הדבר���הב�לוע�ש�אי�ן�מציאו�תו
�'�היה��כ�נז �וז�ה��אמרו�א�זי�חיים�בל�עו�נו�וכו�. �מ�ה��שאין�כ�ן��בד�', גליו�ת���'

��הראשונו�ת��אשר�א�זי�ה�מים�ש�פו�נו�וכו כי�גלו�תם�יותר��ק�ל�והיינ�ו���'�,
כי�א�ז���.�אז�דומים�למי�שש�פוהו�המים�וגופ�ו�קיים�ולא�נבל�ע�לגמרי

הנחל�ה�וה�כ�אב�ל�א�ע�בר��אלא��על�נ�פ�שנו�ולא�על��הגוף�מה��שאין�כן���
��מחוברים��ב �ונפש ��בגוף �ב�היותנו �חיים �בלעו�נו ��אשר �ישמעאל גלות

 .יחד
��הנ�חלה��� �היה �ל�א �תחלה �ו�א�יך �הזה �ה�הפ�רש �ענין �מהו� וביאר

אזי�ע�בר�על�נ�פשנ�ו�המים��"ו�אמר�.�והצער��אלא��על�נפשנו�ו�לא�לגו�פנו
�הזדונים� �בספר���" �כ�נז�כ�ר �ה�זדונים �מים �הנקר�אים �ה�א�ומות �שאר ה�ם

�סוך��המים�שבח�גהזוהר��פרש�ת�פנחס�ו�פר�שת�ויקרא��בע�נין�ני והנ�ה��.
�ול�א��� ��בתו�רה ��יעסקו �של�א �ישראל �דת �ל�ה�מיר �הית�ה ��כוונ�תם� כל

והנ�ה�ז�ה��הי�א��נחל�ה���.���יקיימו�המצות��כנודע��ב�ז�מני�השמד��חס�ושלום
�לגופנו� �לא� �לנפש�נו �לב�ד���. ��הנ�פ�שות �על ��אל�א ��כוונת�ם ��היתה �לא כי�
אל�א��שמזה��היה���נמשך�לנו��ה�יזק��אל�גו�פנו��שהיו���,��להוציא�ם�מ�ן�הד�ת

� �כשל�א� �או�תנו �דתינוהורגים �לה�מיר �רצינו �אדרב�ה��. �כך �ידי ועל
�עלינו �מרחם �הי�ה� �הוא �ברו�ך �הבור�א .� �שא�מר �ד"וזה �ברוך שלא���'

וכ�מעשה�דדניאל�על��הת�פ�לה�ודחנניה��מישאל��,�"�נתנ�נו��רף�ל�שניהם
ואף���.�ועזריה��על��דלא��פלחו��לצלמא�ו�כ�א�לה�ר�בים��ב�צדיקים��פר��יים

"���ם�ול�א�נתנ�נו��רף�ל�שניה"גם�ב�כללו�ת�ישראל�לא��עזב�נו�הו�א�יתברך�
�קיימים �והננו� �ו�מצותיו��.� ��תורתו ��על �לה�ע�בירנו ��כוונ�תם� �כי �רא�ה� יען�

�קל�קלתו �ותקנ�תו �בסו�ד���. �ולהמיתם �נפש�נו �ל�רוף �שביקשו ומה�
מה��שאין�כ�ן���.�הרשעים��בח�ייהם�קרויין��מתים�לא��נ�תננו���רף�ל�שניהם�

�ולכלו�ת��הממון��� �וגופות� ��רוצים�ל�הרו�ג�נ�פשות� בגלות��ישמעאל��שה�ם�
 .�ר�מהם��שורש�וענףשל�ישראל�ולבולע�ם�חיים�ול�א�להש�אי

 תשובהה הקדמה ספר 
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גם�ירמוז�ע�ל�המים��הזי�דונים�ה��מאים�ש�היו�מזין�כומרי�אד�ו�ם���

א��אזי��ע�בר�ע�ל���"וז.��על�ישראל�ו�היו�ממירין�אות�ם�על��כ�רחם�ב�אונ�ס
��נפשנו� �מרצ�וננו, �א�נחנו �ל�א��הע�ברנו�ם� �כי �שאנוסי�ם��היינ�ו���,� ��כ�יון ולכ�ן

כי�אחר��שכ�ב�ר���,���ולא��נ�תנ�נו���רופים��בין���שניהם��לעו�לם'��ית'��ריחם�ד
��אותנו� ��כנ�זכר�רפו ���בידיהם ��בין���, �גם �אות�ם� �ל��רוף �גמרו ��לא אמנ�ם

��שניהם� וזהו��ענין��ה�אנוסי�ם���.��כי��אז��לא��הית�ה�ל�נו�ת�קו�ה��חס�ושלום�,
�"מספרד" �ו�מפור�וגא�ל" �ול�רבבו�ת���"� ��לאל�פים �ישראל �לדת שחזרו

מה�שאי�ן���.��ל"ויצאו�מתח�ת�ידם�ול�א��נשארו�גוים��א�בודים��בינ�יהם��ת
� �צרות� �ישראל �את� �לה�צר �שעתידין ��ישמעאל ��בגלות� קשו�ת���כן

ומשונות�לא��נראו�כמות�ם�כ�נז�כר�לעי�ל�בשם�ר�בו�תינו�זכרו�נם��לברכ�ה���
�שלכן�נ�קרא��שמו�ישמעאל �ו�אם��כן��אנחנו�לא��נדע�מה�נע�שה, ואי�ן���,

�שיושיענו�� �יתברך �הגדול �ב�שמו �שנב�ח �זולת�י ��אחרת �תקו�ה לנו
�מידם ,� �בשם�ד"וזה�שאמר �'עזר�נו �וכו"� �ב�ו���', �סיבת�ב��חוננו כ�לומר

���את��השמים��ואת��האר���לפי�שהו�א��אשר�עשה,��יתברך�הו�א ונוד�ע���.
כי�לא��בר�א�ם�א�לא��בש�ביל�ישראל��שיקיימו�את�התור�ה�כמ�ו�שכתבו���

��וכו �בר�א ��בר�א�שית ��על ��לבר�כ�ה ��זכ�רונם ��רבותינו �ה�תור�ה���' בש�ביל
�ר�א�שית �שנקרא �ר�א�שית, �שנקראו �ישראל �ובשב�יל �שכתוב���, וכמו

ואם���כן�מו�כר�ח�הוא���,��"'�אם��ל�א��ברי�תי�יומם�ולי�לה�ח�קות��שמים�וכו"
גאל�נו��גאול�ה�שלימה�ה�עתיד�ה��במהר�ה��ב�ימינו�כדי�שיעזרנו�מידם�וי

כי��אין�ל�ה�ם��קיום��זול�תי�על��ידי�,��שיהיה�קיו�ם��לשמים�ול�אר���כ�נז�כר
 .�עד��כא�ן�דבריו��הקדושים,�ישראל

�ב�כפ�ליים �ינח�מנו �הוא� ��בר�וך ��והקדוש �יהודה���, �ב�ערי �ישמע עוד
�כ�לה�ש�ל��� �וקול� �וקול��שמחה�קול��חתן ובחוצות�יר�ושלים�קול��ששון

�י �ה-'זיווג �י�פ',�ה-'�בו�'� �יע�לה �ה�"�והזיווג �בס�פ�ה, �שכ�תב� �ז�ר�ע���"ו�כמו ק�
�אינשי��"קודש�מהר�ה �דאמ�רי �ה�אי �ע�ל �עלינו ��יגן �זכותו �מר�אפ�שי� ק

ד�כת�בו��ב�ספרים���,�דהכוונ�ה��הו�א,��בשעת��החת�ונה�ש�הזיווג��יעלה�י�פה�
�הו�י �ישתנה�ש�ם �לעתיד ��כ�י �הקדושים �יהי"ב' �ל�או�תיות �בשתי�"ה ה�

�ן"יודי �שמות�א�דנ, ��הש�ני �של �יהי"והשילוב ��יעלה�למס�פ�"י �צה ה���"ר
וז�הו��שמברכים��שזיווגם�יקרב�א�ת�ביא�ת��המשיח�,�ה"כמנין�תיב�ת��יפ

 .�א�"ב�ב,��ה"�ואז�יעל�ה�זיו�וג�השמות��כ�מספר�יפ



 תשובהה הקדמה ספר 

כח 

כמ ו שכתוב , מרומזים  בתורה הקדושה בתחלת הב ריאה
בבראשית רבה הנזכר לעיל והיה תנאי  מי ד בשעת הבריאה  

 .כמו שכתוב בכלי יקר הנזכר לעיל
והרוח הק ודש גילה  ,  כבר היו מוכנים הצירופים ההם

לחכמי יש ראל אות ם הצירופים אשר  ה יו מוכנים  
 ".מתחלת הב ריאה

 )א, פח(ד מה ד אמרו חכמ ינו זכרונם לברכה בשבת עו
אמר חזקי ה מאי דכתיב משמי ם השמעת  דין ארץ 

,   ואם   שקטה  למ ה ָיראה,  אם  ָיראה למה  ש קטה,  ָיראה ושק טה
כדריש לקיש   , ולמה   ָיראה, אלא בתחי לה יראה ו לבסוף שקטה

דאמר ריש לקיש מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום השש י   
 מלמד ש התנה  הקדוש ברוך הוא עם   , א יתיר ה למה לי"ה

אם  ישראל מקבלים את התורה   , מעשה בראשית ואמר  להם
 . ואם   לאו אני מ חזיר אתכם לתוהו וב והו, אתם מ תקי ימין

רבנן , דמיתיך רעיתי:  איתא )' אשהפר(רבה 
, פירוש רעיתי  בבריאת העולם(אמרי רעייתי דעולמי 

שק בלו תורתו שאילו  ) מבאר והולךכלומר שהיו שותפים בבריאתו כמו ש
' דאמר ר, לא קבלתו הייתי מ חזיר את עולמי לתוהו ובהו

,  נמוגים ארץ וכל יושביה ")תהלים עה(אבא כתיב ' חנינא בשם  ר
אילולא שעמדו י שראל על ה ר סיני   , "אנכי תכנת י עמודיה ס לה
לשון   (נעשה  ונ שמע היה   העולם מת מגמג ' ואמרו כל  אשר דבר ה

 ) שם-נתחזק על בוריו   (ומי  בסם ,  וחוזר לתהו ובהו)וסף עץ י-המסה 
" א לקיך' אנכי ה"בזכות , "אנכי תכנתי עמודיה סלה "העולם 

 .עד כאן לשון המדרש.  תיכנתי עמודיה סלה
שער  ( נפש החייםכתב בספר , שהיה חוזר  לתוהו ובהו

דף ( דאיתא בזוהר הקדוש פרשת תרומה )'י' פרק ט' ד

וכמו שבע ת  ',   וכואורייתא וברא עלמאאסתכל ב ,)א"קס
כן מאז  התורה   , הבריאה בתורה נבראו ונאצלו כל העולמות

לכן מעת   ,  על סדר מצבם"וקיו מם" "וחיו תם" "נשמ תם"היא 

ומעתה

ונקדים

ובשיר השירים

והטעם

 תשובהה הקדמה ספר 

כט 

הבריאה ש היתה  התו רה גנוזה  עדיין במקור שורשה הנעלם   
עדיין   , ומרחוק לבד האירה  לכל העולמות להחיו ת ם ולקיימ ם 

ורותתים  ולא היו ע ל מכונם  האמיתי   היו העולמ ות רופפים 
והיו תלויי ם ועומדים עד מתן  תורה כידוע מאמרם  זכרונם 

  שהתנה  ה קדוש ברוך הוא עם  מעשה  )ח"שבת דף פ(לברכה 
ואם  לאו א נ י   , בראשית אם מקבלים ישראל את התורה  מוטב

ומאז שנש תלשלה וירדה כביכול ממקור   . מחזיר אתכם לתוהו
 חיותם וקיו מם  של כל העולמות   כלשורשה הנע לם לזה העולם 

והא מת בלי שום ספק . הוא רק על ידי הבל פינו והגיונינ ו בה
שאם היה העולם כולו מקצה עד קצהו פנוי חס ושלום   , כלל

כרגע היו , אף רגע אחת ממש  מהעסק  והתבוננות  שלנו
נחרבים כל העולמות   עליונים ות חתונים  וה יו לאפס ו ת והו  חס   

 . ר חיי ם וואלאזין  בקצרה"העד כאן לשון מו". ושלום
דהתנאי  שהתנה  ה קדוש ברוך הוא  עם מעש ה   

אם ישרא ל לא יקב לו את  ה תורה חס   ,  בראשית
רק שכל החיות   , א ינו כעונש, ושלום יחז ור העולם לתהו

ו כשנפסקת החיות   , והמציאות  של העולם תלויה בעסק התורה
,   נפסק ת מציאות  העולם וי חזור העולם לתוהו , שהיא  התו רה

לפי שכל מציאותם  תלויה   , ולפיכך רתתו עליונים  ותחתונ ים 
 . שיעס קו בה, בקבלת התורה

אסתכל  "דברי הזוהר הקדוש  ה נזכר לעיל בפרשת תרו מה  וביאור 
øô ñ á"   çå ø   , א  זכרונ ו לברכה" מ צאנו  שכתב  הגר6" באורייתא  וב רא עלמ א

åäéìà  " àúåòé ðöã  àø ôñì  åø åàéáî : 

                                                 
6� (� ��תע��ית ��ב��ס�ת ��(איתא �ר�י��א����")'�� ��לא ��י�י לי�א

�"באורייתא� �,� �ס��ה��רי� �ב��ס�ת �ר�אשו�י�ם���"ואיתא ���ראו ל�ה
 "�.�ש�היו�סופרים����ל��אותיות��שבתורה?�סופרים

�א�ת� ��ת�ב �ית�בר�� �לעולם�השם �ב��יה� ����ת���ית ��התורה ��ל���, על�
�הש��ה��� �אל�פי ��ששת �ב�ש� �שיאר�עו ��ה�אור�עות �ו��ל הברו�אים

 .�ל�פי�ת���ית��ו����ברא��ה�עולם��ו�ו�ה���ע���היום��ה��ה.�הב�אים�
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כמ ו שכתוב , מרומזים  בתורה הקדושה בתחלת הב ריאה
בבראשית רבה הנזכר לעיל והיה תנאי  מי ד בשעת הבריאה  

 .כמו שכתוב בכלי יקר הנזכר לעיל
והרוח הק ודש גילה  ,  כבר היו מוכנים הצירופים ההם

לחכמי יש ראל אות ם הצירופים אשר  ה יו מוכנים  
 ".מתחלת הב ריאה

 )א, פח(ד מה ד אמרו חכמ ינו זכרונם לברכה בשבת עו
אמר חזקי ה מאי דכתיב משמי ם השמעת  דין ארץ 

,   ואם   שקטה  למ ה ָיראה,  אם  ָיראה למה  ש קטה,  ָיראה ושק טה
כדריש לקיש   , ולמה   ָיראה, אלא בתחי לה יראה ו לבסוף שקטה

דאמר ריש לקיש מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום השש י   
 מלמד ש התנה  הקדוש ברוך הוא עם   , א יתיר ה למה לי"ה

אם  ישראל מקבלים את התורה   , מעשה בראשית ואמר  להם
 . ואם   לאו אני מ חזיר אתכם לתוהו וב והו, אתם מ תקי ימין

רבנן , דמיתיך רעיתי:  איתא )' אשהפר(רבה 
, פירוש רעיתי  בבריאת העולם(אמרי רעייתי דעולמי 

שק בלו תורתו שאילו  ) מבאר והולךכלומר שהיו שותפים בבריאתו כמו ש
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,  נמוגים ארץ וכל יושביה ")תהלים עה(אבא כתיב ' חנינא בשם  ר
אילולא שעמדו י שראל על ה ר סיני   , "אנכי תכנת י עמודיה ס לה
לשון   (נעשה  ונ שמע היה   העולם מת מגמג ' ואמרו כל  אשר דבר ה

 ) שם-נתחזק על בוריו   (ומי  בסם ,  וחוזר לתהו ובהו)וסף עץ י-המסה 
" א לקיך' אנכי ה"בזכות , "אנכי תכנתי עמודיה סלה "העולם 

 .עד כאן לשון המדרש.  תיכנתי עמודיה סלה
שער  ( נפש החייםכתב בספר , שהיה חוזר  לתוהו ובהו

דף ( דאיתא בזוהר הקדוש פרשת תרומה )'י' פרק ט' ד

וכמו שבע ת  ',   וכואורייתא וברא עלמאאסתכל ב ,)א"קס
כן מאז  התורה   , הבריאה בתורה נבראו ונאצלו כל העולמות

לכן מעת   ,  על סדר מצבם"וקיו מם" "וחיו תם" "נשמ תם"היא 

ומעתה

ונקדים

ובשיר השירים

והטעם
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נחרבים כל העולמות   עליונים ות חתונים  וה יו לאפס ו ת והו  חס   
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הוא��אחד�הדרכ�ים�"�רמז.�"אי��דבר�ב�ע�ולם�שלא�מ�רומז�בתורה�

:��בז�ה�ישנם��כמ�ה�סוגים�.�)סוד,�דרוש,�רמז,��פשט-ס��"פרד(ללימוד�התו�רה�
�גימטריא �תיבות�ר�, �אשי �תיבו�ת, �סו�פי ��א, ��אותיות �ב"�חילופי .���ש�"ת

והוא��משמש�כמ�פת�ח���,��בשנים��ה�אח�רונות��נתגל�ה�ל�עינינו�ד�רך�חדשה
 .�שהיו�מכוסים�עד��כ�ה,��לרמזים�רבי�ם�נ�פל�אים�

�ר �הצדי�� ��הג�או�� �היה �זו� �דרך �שג�ילה �הראשו� �דו�ב���'� מיכאל
��לבר�כה� �צדי�� �זכר �ווייסמאנדל �ווי�יסמאנדל��. �הרב �ה�ב�חי� ב�צ�עירותו

�החד�ה �בעינו� ��התור�ה,� �על� ��בחיי �רבינו� ��בפירו�ש �מעניי� .���דבר�
�� �ד"בהר"שהאותיות �המאורות(" �נב�ראו �בהם �הימים �על �מרומז��)ש�מרמזים

�ה�אותיו�ת�של�ה�תור�ה ��בי� �הו�א�. ".���בר�אשית"מ"�ב"�ה�אות��ה�ראשונה�
�אותיות��אחרי��42".��וב�הו"מ"�ה"�נמ�צא�ה�אות�,��אותיות42כשנס�פור�

"���ד"צ�א��ה�אות����אותי�ות�נמ42ל�א�חר�".�ויאמר"�מ"�ר"זה��נמצ�א��ה�אות��
 ".�ויבדל"מ

�מכך �למד� �ווייסמאנדל �הרב �את���, �ל�ב�אר� �נוספת �דרך שזו�הי
� �ה�פסו�י�ם-התור�ה �בי� �מפוזרים �א�ותיות ���למצוא �מספר��, ב�אותו

 .�אותיות��בי���אחד�לשני
�לב�רכה� �צדי� �ז�כר� �ווייסמאנדל �הרב �מצא �עוד שהמ�ילה���,

�משיח" "� �ב�פסו��� �מה"נמצא �היפל�א �ל' �אמ�דבר �אלשועד ך���יוב�
אנ�י���?��ר��בלתי��א�פשר�י�לגבי��ה��דוש�ברוך��הו�א�היש�ד�ב-"��י�החכע�ת�

 .�נשבע��שבזמ���ה�נכו���אשו�ב�א�ליך
�בה�"ב��תשו"ב�מ�רומז�שו"�והנה��בתי�ב�ת�אשו[ ל�רמז�שאם��נ�שוב��,

כמו���,��א�"בתשוב�ה�ש�לימה�נז�כ�ה��תיכ��ומיד��לביא�ת�משיח�צד�ינו��ב�ב
�רב�י�יהושע���)'ח�עמוד�א"סנ�הדרי��ד��צ(�שאמרו�רבו�תינו�ז�כרונ�ם��לבר�כ�ה�

��ב��לוי�אשכ�ח�לאליהו הוי��יימי�אפיתח�א�דמערתא�דר�בי�שמעו��ד,
�יוחאי �ב� �ליה, �א�מר �דאתי: �לע�למא �א�תינא �ליה? �א�מר �ירצה���: א�ם
��הז�ה ��אדו� ��ל�וי. ��ב� �י�הושע �רבי �אמר ��שלשה���: �ו�ול� �ר�איתי שנים
��שמעתי �ליה. �א�מר ��משיח:� �אתי �א�ימת �ליה? �אמר �שייליה��:� זיל�
יתיב�ביני�עניי���?�ומאי�סימניה.�א�פיתחא�דרו�מי,�והיכא�יתיב�.�לדידיה

�ובלי�חלאי�םס ��ו�כול��שר�ו�ואסירי�בח�ד�זימנא, אי�הו�שרי�חד�ואסיר��,
�חד ��אמר. �מבע�ינא: �דילמא ��איעכ�ב�,� ��דלא� �לגבי�ה. ��אזל� �ליה�, :���א�מר

�שלום�עליך�רבי�ומורי �אמר�ליה�שלום�עליך�ב�ר�ליואי, :���אמר�ליה�.
מ�אי���:�אמר�ליה.��א�תא�ל�גבי��אל�יהו.��היום:��אמר�ל�יה?�לאימת��אתי��מר
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�א�מר�ליה?��אמר�לך ��ר�ליואישלום��עליך��ב�:� �א�מר�ליה. א�ב�טחך�לך���:�

�דא�תי ��לע�למא �ולאבוך �ליה�.� �אמר �בי:� �ש�ר ��א� ��ש�ורי �לי�,� דאמר
�היום��אתינ�א� ��אמר�לי�ה.��ול�א��את�א, �היו�ם���)ה"�תהלי�ם�צ(הכי��אמר�ל�ך�:

� ��שמעו"אם �"ב����ו �ד�א�ם���. �ל�עיל �הנ�זכר �הגמרא �מדברי �לנו היוצא
�אותנו��� �לגאול ��ומיד �תיכ� �צד�ינו �משיח �יבא� ��התור�ה �א�ת נ�יים

 ].�מהגלות�
 .�עשרות�רמזים�ע�ל��דרך�זו"�מ���ה�מיצר"ד�מביא��ב�ספרו�עו

�כיום �והמחשב�ים,� �הט�כנולו�גיה �ב�עיד� �ה�ר�ב���, �של ��ג�ילוייו חולל
�ווייסמאנדל�זכר�צדי��ל�ברכ�ה�מה�פ�כה�של�ממ�ש פרופ�סור�ים�בע�לי��.

�זו �דרך �ונ�יסו �ח�רו ��ביותר ��ה�נכ�בדות �מאוני�ב�רסיטאות �שם והגיע�ו���,�
��לידי�מס�נו�ת�מדהימות� �ש�מותיהם���הם��ה�כניס�ו�לתוך��המ�חשב�א�ת.

� �מפורסמים25של �ישראל ��גדולי �הרמב,� �ם�"כמו ��"הרמ�ב�, או�ר���,
�ביחד�עם�יו�ם���)א"הגר(ה�גא�ו��מווילנא�,�הב�על�ש�ם�טוב�,�החיים�ה�דו�ש

�ש�חיברו �ו�ספריה�ם �שלה�ם �הי�ארצייט �ויום �הולדת�ם �הורא�ה���, ונת�נ�ו
למחשב�לחפש�כל��הפר�טים�ה�אמורים�ב�פסו��ים��שבתורה��ע�ם�ה�פס�����

 .�)מ�ום�ל�ה�אריךואי����כא���ה(שווה�בי���או�ת�לאו�ת�
�הר�או� ��ה�מח�ר �תוצאות� ��הולד�תו�, �יום� �ע�ם �גדול� �כ�ל �של� ששמו
�וספריו�שחיבר �ויום�הז�כרו�� ��נמצ�אי�ם��באות�ם��ה�פסו�י�ם, ��ה�דוש���, כי

ואשר�לא���צד�ה���"ע�ל�הפ�סו���.��יז,��ראה���שמות�כא(ברוך��הוא��ה�זמינם�ל�פו�נד���אחד�

,��)ב"ע'��ד���יעיי��מכות.�י�ש�ם"ועיי��רש"�והאל�ים�א�נה�ל�י�דו�ושמתי�לך�מ��ום�אשר�ינוס�שמה
 .�א��ל�עיל"כמו�שכת�ב��הזוהר��ה��דוש�והגר

��הצר�פ�תית �למ�ה�פכ�ה ��ב�שר �רמזים �מצ�או �כ� �כמו מלחמת�,
�וכולם��ב�פ�סו�ים��המרמזים�-)�גָאל�(�המפרץמלחמת��,�העול�ם�הש�נ�יה

צרפ�תי�-ה��צי��הי�הודי,��"דרייפוס�"�הש�ם�,�לדוג�מא.��על�מאורעו�ת�אלו
� ��צ�רפת� �נגד ��בר�יגול �ז�כ�אי(שנאשם� �י�צא �כך ��פעמ)ואחר יים���נמ�צא�

�בפ�סו�ים��ב�הם��השבטי�ם�נ�אשמים�בריגול �רבי��"; �יצ�ח� �דרך��" ע�ובר
 ".חצ�יר"המילה�

 בפסו�ים�ש�פ�י�ו��מצ�ים�המי�ים
"ÒÂËÓ" )�אותיות�ביניהם33בחזרה�בהבדל�של�( "ìéôä ")39( 

 "פעמים"�)éìãâî"�)71(;�"íéîåàú"�)36 ""ויך"
 )l`rnyi"�)11(�"mlq`"�)72 ""�מו��שם"
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הוא��אחד�הדרכ�ים�"�רמז.�"אי��דבר�ב�ע�ולם�שלא�מ�רומז�בתורה�

:��בז�ה�ישנם��כמ�ה�סוגים�.�)סוד,�דרוש,�רמז,��פשט-ס��"פרד(ללימוד�התו�רה�
�גימטריא �תיבות�ר�, �אשי �תיבו�ת, �סו�פי ��א, ��אותיות �ב"�חילופי .���ש�"ת

והוא��משמש�כמ�פת�ח���,��בשנים��ה�אח�רונות��נתגל�ה�ל�עינינו�ד�רך�חדשה
 .�שהיו�מכוסים�עד��כ�ה,��לרמזים�רבי�ם�נ�פל�אים�

�ר �הצדי�� ��הג�או�� �היה �זו� �דרך �שג�ילה �הראשו� �דו�ב���'� מיכאל
��לבר�כה� �צדי�� �זכר �ווייסמאנדל �ווי�יסמאנדל��. �הרב �ה�ב�חי� ב�צ�עירותו

�החד�ה �בעינו� ��התור�ה,� �על� ��בחיי �רבינו� ��בפירו�ש �מעניי� .���דבר�
�� �ד"בהר"שהאותיות �המאורות(" �נב�ראו �בהם �הימים �על �מרומז��)ש�מרמזים

�ה�אותיו�ת�של�ה�תור�ה ��בי� �הו�א�. ".���בר�אשית"מ"�ב"�ה�אות��ה�ראשונה�
�אותיות��אחרי��42".��וב�הו"מ"�ה"�נמ�צא�ה�אות�,��אותיות42כשנס�פור�

"���ד"צ�א��ה�אות����אותי�ות�נמ42ל�א�חר�".�ויאמר"�מ"�ר"זה��נמצ�א��ה�אות��
 ".�ויבדל"מ

�מכך �למד� �ווייסמאנדל �הרב �את���, �ל�ב�אר� �נוספת �דרך שזו�הי
� �ה�פסו�י�ם-התור�ה �בי� �מפוזרים �א�ותיות ���למצוא �מספר��, ב�אותו

 .�אותיות��בי���אחד�לשני
�לב�רכה� �צדי� �ז�כר� �ווייסמאנדל �הרב �מצא �עוד שהמ�ילה���,

�משיח" "� �ב�פסו��� �מה"נמצא �היפל�א �ל' �אמ�דבר �אלשועד ך���יוב�
אנ�י���?��ר��בלתי��א�פשר�י�לגבי��ה��דוש�ברוך��הו�א�היש�ד�ב-"��י�החכע�ת�

 .�נשבע��שבזמ���ה�נכו���אשו�ב�א�ליך
�בה�"ב��תשו"ב�מ�רומז�שו"�והנה��בתי�ב�ת�אשו[ ל�רמז�שאם��נ�שוב��,

כמו���,��א�"בתשוב�ה�ש�לימה�נז�כ�ה��תיכ��ומיד��לביא�ת�משיח�צד�ינו��ב�ב
�רב�י�יהושע���)'ח�עמוד�א"סנ�הדרי��ד��צ(�שאמרו�רבו�תינו�ז�כרונ�ם��לבר�כ�ה�

��ב��לוי�אשכ�ח�לאליהו הוי��יימי�אפיתח�א�דמערתא�דר�בי�שמעו��ד,
�יוחאי �ב� �ליה, �א�מר �דאתי: �לע�למא �א�תינא �ליה? �א�מר �ירצה���: א�ם
��הז�ה ��אדו� ��ל�וי. ��ב� �י�הושע �רבי �אמר ��שלשה���: �ו�ול� �ר�איתי שנים
��שמעתי �ליה. �א�מר ��משיח:� �אתי �א�ימת �ליה? �אמר �שייליה��:� זיל�
יתיב�ביני�עניי���?�ומאי�סימניה.�א�פיתחא�דרו�מי,�והיכא�יתיב�.�לדידיה

�ובלי�חלאי�םס ��ו�כול��שר�ו�ואסירי�בח�ד�זימנא, אי�הו�שרי�חד�ואסיר��,
�חד ��אמר. �מבע�ינא: �דילמא ��איעכ�ב�,� ��דלא� �לגבי�ה. ��אזל� �ליה�, :���א�מר

�שלום�עליך�רבי�ומורי �אמר�ליה�שלום�עליך�ב�ר�ליואי, :���אמר�ליה�.
מ�אי���:�אמר�ליה.��א�תא�ל�גבי��אל�יהו.��היום:��אמר�ל�יה?�לאימת��אתי��מר

 תשובהה הקדמה ספר 

לא 

                                                                                                               
�א�מר�ליה?��אמר�לך ��ר�ליואישלום��עליך��ב�:� �א�מר�ליה. א�ב�טחך�לך���:�

�דא�תי ��לע�למא �ולאבוך �ליה�.� �אמר �בי:� �ש�ר ��א� ��ש�ורי �לי�,� דאמר
�היום��אתינ�א� ��אמר�לי�ה.��ול�א��את�א, �היו�ם���)ה"�תהלי�ם�צ(הכי��אמר�ל�ך�:

� ��שמעו"אם �"ב����ו �ד�א�ם���. �ל�עיל �הנ�זכר �הגמרא �מדברי �לנו היוצא
�אותנו��� �לגאול ��ומיד �תיכ� �צד�ינו �משיח �יבא� ��התור�ה �א�ת נ�יים

 ].�מהגלות�
 .�עשרות�רמזים�ע�ל��דרך�זו"�מ���ה�מיצר"ד�מביא��ב�ספרו�עו

�כיום �והמחשב�ים,� �הט�כנולו�גיה �ב�עיד� �ה�ר�ב���, �של ��ג�ילוייו חולל
�ווייסמאנדל�זכר�צדי��ל�ברכ�ה�מה�פ�כה�של�ממ�ש פרופ�סור�ים�בע�לי��.

�זו �דרך �ונ�יסו �ח�רו ��ביותר ��ה�נכ�בדות �מאוני�ב�רסיטאות �שם והגיע�ו���,�
��לידי�מס�נו�ת�מדהימות� �ש�מותיהם���הם��ה�כניס�ו�לתוך��המ�חשב�א�ת.

� �מפורסמים25של �ישראל ��גדולי �הרמב,� �ם�"כמו ��"הרמ�ב�, או�ר���,
�ביחד�עם�יו�ם���)א"הגר(ה�גא�ו��מווילנא�,�הב�על�ש�ם�טוב�,�החיים�ה�דו�ש

�ש�חיברו �ו�ספריה�ם �שלה�ם �הי�ארצייט �ויום �הולדת�ם �הורא�ה���, ונת�נ�ו
למחשב�לחפש�כל��הפר�טים�ה�אמורים�ב�פסו��ים��שבתורה��ע�ם�ה�פס�����

 .�)מ�ום�ל�ה�אריךואי����כא���ה(שווה�בי���או�ת�לאו�ת�
�הר�או� ��ה�מח�ר �תוצאות� ��הולד�תו�, �יום� �ע�ם �גדול� �כ�ל �של� ששמו
�וספריו�שחיבר �ויום�הז�כרו�� ��נמצ�אי�ם��באות�ם��ה�פסו�י�ם, ��ה�דוש���, כי

ואשר�לא���צד�ה���"ע�ל�הפ�סו���.��יז,��ראה���שמות�כא(ברוך��הוא��ה�זמינם�ל�פו�נד���אחד�

,��)ב"ע'��ד���יעיי��מכות.�י�ש�ם"ועיי��רש"�והאל�ים�א�נה�ל�י�דו�ושמתי�לך�מ��ום�אשר�ינוס�שמה
 .�א��ל�עיל"כמו�שכת�ב��הזוהר��ה��דוש�והגר

��הצר�פ�תית �למ�ה�פכ�ה ��ב�שר �רמזים �מצ�או �כ� �כמו מלחמת�,
�וכולם��ב�פ�סו�ים��המרמזים�-)�גָאל�(�המפרץמלחמת��,�העול�ם�הש�נ�יה

צרפ�תי�-ה��צי��הי�הודי,��"דרייפוס�"�הש�ם�,�לדוג�מא.��על�מאורעו�ת�אלו
� ��צ�רפת� �נגד ��בר�יגול �ז�כ�אי(שנאשם� �י�צא �כך ��פעמ)ואחר יים���נמ�צא�

�בפ�סו�ים��ב�הם��השבטי�ם�נ�אשמים�בריגול �רבי��"; �יצ�ח� �דרך��" ע�ובר
 ".חצ�יר"המילה�

 בפסו�ים�ש�פ�י�ו��מצ�ים�המי�ים
"ÒÂËÓ" )�אותיות�ביניהם33בחזרה�בהבדל�של�( "ìéôä ")39( 

 "פעמים"�)éìãâî"�)71(;�"íéîåàú"�)36 ""ויך"
 )l`rnyi"�)11(�"mlq`"�)72 ""�מו��שם"



 תשובהה הקדמה ספר 

לב 
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�ָ�םîָל... �ּוְבִעיֵרנּו�ַאַנְח�� �נ�ּו �ִמִמְצ�ַרִים��:� נּו �הֶ�עֱ�ִלית� ְוָלָמה

�ְו �ּוְת�אֵ�ָנה �ֶזרַ�ע �ְמקוֹ�ם �לֹ�א ��ַהזֶ�ה �ָהרָ�ע �ַהמָ�ק�ֹום �ֶאל� ��אֹוָת�נּו פֶ�ן���Æâְלהָ�ִביא

�ִלְׁש�ּתֹות ��ַאִין �ּוַמִים �ְוִרמֹון �ּפֶ�ַתח���:� ��ֶאל� �ַהקָ�ָהל� �ִמּפְ�נֵ�י �ְואַ�ֲהֹרן� �ֹמֶׁשה� ַוָיֹבא�

�ַו ��ּפְ�נֵ�יֶהם �ַעל ��ַוִיְּפלּו �מֹוֵעד �כְ�בֹוֹאֶהל� ��ה ãֵיָרא� �ֲאֵלי�ֶהם�' ��הi§ַו: ��דַ�ֵּבר ֶאל���'

�לֵ�אֹמר¤yֹׁמ ��ה :� �הַ�̀¤ַקח ��ָהn©ת �ֶאת �ְוהַ�ְקהֵ�ל �וְ�אַ�ֲהֹרן���r¥ֶּטה �אַ�ָּתה דָ�ה

ֵעיֵניהֶ�ם�ְוָנַת�ן�ֵמיָמיו�ְוהֹוֵצא�ָת�לָ�ֶהם�ַמִים���Àìַהסֶ�ַלע� lִחיָך�ְוִדַּבְרֶּתם��ֶא̀¨

ִיקַ�ח�ֹמֶׁשה��ֶאת��ַהַּמּטֶ�ה���ַו:��ָהֵעדָ�ה�וְ�ֶאת��ּבְ�ִעיָרם ú ַלע�וְ�ִהְׁשִקיָת��אֶ�Çä¤qִמן�

��ה éֵנÀôִמִל �ִצוָ�הּו�Âàַּכ'� �ֶׁשר �הַ�ָקָה: ��ֶאת� �ְואַ�ֲהֹרן� �ֹמ�ֶׁשה ��ּפְ�ֵנlַוַּיקְ�ִהלּו ��é ��ֶאל
��í ֶכÈìִציא�Â…ֹּיאמֶ�ר�ָלהֶ�ם�ִׁשְמ�עּו�נָ�א��ַהֹּמִרים��ֲהִמן�הַ�ֶּסלַ�ע�הַ��ֶ�ה�נ�Çåַלע�q∆ַה

�ָמִים :� ��ֹמֶׁשה�אֶ�ת�יָ�דֹו �ַהּסֶ�ַלע��ְּבַוַיְךַוָיֶרם� ��n≈Ë© ��אֶ�ת� ְצאּו�Åé�ַוַּפֲעָמי��םהּו

ֶׁשה�ְוֶאל���ַאֲהרֹ�ן�ַיַען���Éîֶאל���'�ַוֹּיאֶמר�ה�:�Ìַמִים�ַרִּבים�וַ�ֵּתְׁשּת�הָ�ֵעָדה��ּוְבִעיָר

 )ד"י-'�ד'�מ�����..�.��(ֹלא��ֶהֱאמַ�ְנּתֶ�ם�ִּבי�לְ�הַ�ְקִדיֵׁשִני�ְלֵעיֵני�ּבְ�ֵני�ִיְ�ָרֵאל

�מתחיל�מהתי�בה���" í éîåà ú"�ו"éìã âî"ש�ה�מילים�,�מעניין

�îל' �שם� ��א�נחנוות� ��המילי�ם���'�, �א�ת ��אנו� �מוצ�אים �ה�פס�וקים ב�המשך

�המורים' �נא� �שמעו �,'� �במילים ��ב�י��'�ומסתיים ��ה�אמנת�ם �לא יען

�י�שראל �בני ��לעיני ��להקדישני �המלים���". ��גם� ��נמצאים ��אלו בפ�סוקים

"l` rnyi" ו "mlq`." 
� �השנה �ראש �לברכה �זכרונם �חכמינו �אמרו �כ�(והנה �ד� במשנה�.)

�גווהיה�כאשר�ירים�משה�ידו�וגבר�ישראל�ו א�שם�בדיבור�"ועיין�מהרש',

�והיה �המתחיל �ה, �את �נסותם �על �מריבה �מי �ובפרשת �ה' �היש '�לאמר

� �זה �ובח�אם ��וגו"וי���עמל�"�-בקרבנו '� �קי(כדאמרינן �דלול�י��)ח"שבת

 .ח�אם�דלעיל�לא�של�ה�בהן�כל�אומה�ולשון�עיין�שם

 תשובהה הקדמה ספר 

לג 

èøôá ãçà ìë ìù ïéîå ïéî ìë ìù åéèøô ,  äî ìëå
åôåñ ãò åãìåéä íåéî åì òøéàù , ìëå åéìåâìâ ìë å

åéèøô7åéèøô éèøôå  , ìòá ìëå äéçå äîäá ïéî  ìë ïëå
íìåòáù éç ,íîåãå çîåöå áùò ìëå ,èøôå åéèøô ìë é

íìåòì ãò íéðéîä éùéàå ïéî å ïéî ìë ìù åéèøô. 
 

: )ב"ש יודר( יערות דבשעוד מה שכתב בספר 
הנביא הוא עושה רק כמעשה כלי בעלמא  "
,  בפיו' בקרבו ומוציא מפיו את אשר ישים ה' ורוח ה

 שעושה 'הרם כשופר קולך': ובזה מפרש מה שכתוב
מילא  שמוציא מה שנופחין ומשופררק מעשה כלי כ

אפילו אומר עם , אין עונש אם מזכיר עוונות ישראל
עיין שם ביערות , "טמא שפתים רק אם אומר מעצמו

 .דבש
 

ã óðò' 

שנתגלה לנו כעת   הרבה רמ זים שמו באים   
ונדפסו בזה  כבר   , בתורתי נו  הקדוש ה

ואחד  מ הדברים  שנתפרסמו הו א   ,  הרבה קו נטריסים
 :כדלהלן

 
                                                 

7� �מפ�ה���) �ב�תו�רה��כמו ��הפר��ים�מר�ומזים�כמ�ה��פעמים� �א�לו וכל�
 .��בות�ו�כ�ל�העיירות��בכ�ל�ה�עול�םשרואים�כ�ל��הרחו

ÌÈ„˜Â

   השםברוך
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��í ֶכÈìִציא�Â…ֹּיאמֶ�ר�ָלהֶ�ם�ִׁשְמ�עּו�נָ�א��ַהֹּמִרים��ֲהִמן�הַ�ֶּסלַ�ע�הַ��ֶ�ה�נ�Çåַלע�q∆ַה

�ָמִים :� ��ֹמֶׁשה�אֶ�ת�יָ�דֹו �ַהּסֶ�ַלע��ְּבַוַיְךַוָיֶרם� ��n≈Ë© ��אֶ�ת� ְצאּו�Åé�ַוַּפֲעָמי��םהּו

ֶׁשה�ְוֶאל���ַאֲהרֹ�ן�ַיַען���Éîֶאל���'�ַוֹּיאֶמר�ה�:�Ìַמִים�ַרִּבים�וַ�ֵּתְׁשּת�הָ�ֵעָדה��ּוְבִעיָר

 )ד"י-'�ד'�מ�����..�.��(ֹלא��ֶהֱאמַ�ְנּתֶ�ם�ִּבי�לְ�הַ�ְקִדיֵׁשִני�ְלֵעיֵני�ּבְ�ֵני�ִיְ�ָרֵאל

�מתחיל�מהתי�בה���" í éîåà ú"�ו"éìã âî"ש�ה�מילים�,�מעניין

�îל' �שם� ��א�נחנוות� ��המילי�ם���'�, �א�ת ��אנו� �מוצ�אים �ה�פס�וקים ב�המשך

�המורים' �נא� �שמעו �,'� �במילים ��ב�י��'�ומסתיים ��ה�אמנת�ם �לא יען

�י�שראל �בני ��לעיני ��להקדישני �המלים���". ��גם� ��נמצאים ��אלו בפ�סוקים

"l` rnyi" ו "mlq`." 
� �השנה �ראש �לברכה �זכרונם �חכמינו �אמרו �כ�(והנה �ד� במשנה�.)

�גווהיה�כאשר�ירים�משה�ידו�וגבר�ישראל�ו א�שם�בדיבור�"ועיין�מהרש',

�והיה �המתחיל �ה, �את �נסותם �על �מריבה �מי �ובפרשת �ה' �היש '�לאמר

� �זה �ובח�אם ��וגו"וי���עמל�"�-בקרבנו '� �קי(כדאמרינן �דלול�י��)ח"שבת

 .ח�אם�דלעיל�לא�של�ה�בהן�כל�אומה�ולשון�עיין�שם

 תשובהה הקדמה ספר 

לג 

èøôá ãçà ìë ìù ïéîå ïéî ìë ìù åéèøô ,  äî ìëå
åôåñ ãò åãìåéä íåéî åì òøéàù , ìëå åéìåâìâ ìë å

åéèøô7åéèøô éèøôå  , ìòá ìëå äéçå äîäá ïéî  ìë ïëå
íìåòáù éç ,íîåãå çîåöå áùò ìëå ,èøôå åéèøô ìë é

íìåòì ãò íéðéîä éùéàå ïéî å ïéî ìë ìù åéèøô. 
 

: )ב"ש יודר( יערות דבשעוד מה שכתב בספר 
הנביא הוא עושה רק כמעשה כלי בעלמא  "
,  בפיו' בקרבו ומוציא מפיו את אשר ישים ה' ורוח ה

 שעושה 'הרם כשופר קולך': ובזה מפרש מה שכתוב
מילא  שמוציא מה שנופחין ומשופררק מעשה כלי כ

אפילו אומר עם , אין עונש אם מזכיר עוונות ישראל
עיין שם ביערות , "טמא שפתים רק אם אומר מעצמו

 .דבש
 

ã óðò' 

שנתגלה לנו כעת   הרבה רמ זים שמו באים   
ונדפסו בזה  כבר   , בתורתי נו  הקדוש ה

ואחד  מ הדברים  שנתפרסמו הו א   ,  הרבה קו נטריסים
 :כדלהלן

 
                                                 

7� �מפ�ה���) �ב�תו�רה��כמו ��הפר��ים�מר�ומזים�כמ�ה��פעמים� �א�לו וכל�
 .��בות�ו�כ�ל�העיירות��בכ�ל�ה�עול�םשרואים�כ�ל��הרחו

ÌÈ„˜Â

   השםברוך



 תשובהה הקדמה ספר 

לד 

 
 

 :ז כתוב לאמור" פסוק יט"בסדר ויקרא פרשה י

 ֶבָךÈáא ֶאת ָאִחיָך ִּבְלÈðלֹא ִתְׂש
 ַח ֶאת ֲעִמיֶתָךéהֹוֵכַח ּתֹוִכ

 אÀèא ִתָׂשא ָעָליו ֵחÉìְו
 תקבל המילה, ותדגיש כל אות עשירית, כשתספור מסוף הפסוק לתחלתו

"ï Çaé Äì Çè" 
לא תקם  ולא תטור  :  נאמר)ח"י ט פסוק"פרשה י(

וצריך . 'הבת לרעך כמוך אני האת בני עמך וא
הוכח  "מהו הש ייכות של , ביאור סמיכת הפסוקים האלו 

 . "'אני ה, ואהבת לרעך כמוך"ל" תוכיח את  עמיתך
קב הענין נקדים עוד מה שכתב בספר הקדוש 

ואהבת לרעך כמוך : וזה לשונו: )'פרק ה (הישר
פרשת , תורת כהנים(אמרו רבותינו זכרונם לברכה , )ה, דברים ו(

ואין . שהוא כלל גדול שבתורה,  זה הוא הפסוק)'ד, קדושים
, כשרואה האדם דבר מגונה באחיו ישראל, לך אהבה יותר

‡¯˜ÈÂ ¯„Ò·Â

¯‡·ÏÂ

 תשובהה הקדמה ספר 

לה 

שצריך להוכיחו, שעושה איזה חטא ועוון
8

כי ,  על זה
אבל הכלל . נשמתן של ישראל הן קשורין ודבוקין זה בזה

שצריך האדם מי שהוא יודע ההרפתקאות והסיבות , הוא
ונשיםוהע

9
 שבאים לנשמת האדם אחר יציאת הנשמה 

צריך להודיע לחבירו, מהגוף
10

אולי על ידו יזכה חבירו  , 
. )י, ישעיה ו(" ושב ורפא לו"גם כן ויעזוב דרכו הרשעה 

 אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים )י, דברים ד(וכתיב 
ופירש , אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון

 יאלפון "ְיַלֵּמדּון",  ילפון לעצמם- "ְיַלֵּמדּון": י"רש
 .עד כאן לשונו. לאחרים

.   דהכ ל מרומז בתורתינו ה קדושהמכל ה נזכר  לעיל 

ל מ ה בא ו ה ט לי בני ם  וע שו  לנ ו   :  וזה ו בי אור  הרמ ז

                                                 
וב��ה��מת�בא�ר���.�������������������������…������א�ב��������ואי�)8

שואה�בת��ל�רע��כמו���ה�וא��כלל���,��בטו�ב�ט�ע�����בריה�����כר�ו����לבר�כ�ה
�בתור�ה ����ול ��להוכי�ו��, �הוא� �ל��בירו �ביותר ��ה��ול�ה� �ה�א�ה�בה כי

��ט�א �אי�ה �ב�ו �כשרוא�ה ��ה, �לעבו�ת �ולקר�בו� �המ�וות���' ל�קיי�
 .�שבתורה�
�����א��ו�ת��והסיב)9 �א�� ��א�� �������� ��בא�� ����������

������ ������ �וכ�כו��, ��כראו�י ��ב�עול� �ותיק�ה �השלימה� �ל�א .���א�
 ).מאורי�האש,�יסו��יוס�(

10� ���א�) ������� �����ב����…אב�� ��������� ������ �כלומר�. שלא���,�
אל�א��יו�יע�לו�������,��שאי�ו��ו�ה����ע�מו��כשורה,���יסתפ�ק�ל�הו�כי�ו�סת��

אולי�ע�ל�י�י��ה�יע�וב��רכו���כי�,�כ��ה�עו�ש�ע�ל�ה�טא�ש�הוא���כשל�ב�ו
 .)לפי�בי�א�ור�אשכ��,�מאורי�האש(.�הרשעה��וי�הר�ביותר�מ�לה�כשל�ב����עו�

¯‡Â·Ó
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 תשובהה הקדמה ספר 

לו 

כל  ה צר ו ת 
11

 הנז כ ר  לע יל  ב אחד עש ר יו ם  ל חוד ש  

) 11ס עּפ טע מ בע ר   (-סע ּפ טע מ בע ר  
12

 ו באר צי נו   

 .   כנזכר לעיל ה קד ו ש ה

edpd i  epizxeza fnexny dn  rec
  d le`bdl ekfiy dceard xwiry dyecwd

daeyzd `ed aexwa dnily ,  zvw  wizrpe
jyegl my uw xtqa aezky dn ,   m r

xe`ia zetqez: 
 

                                                 
כל��ה�רות��וה�ונשי���ב�ול���ה��ה��כדי�שלא�ידח�ממנו�נדח��)�11

� ���די� ��פרי ��בס�פר �מ�שפ�י�(כמבו�אר ��לשונו)�פרשת ��ו��ה ��ו�ה: יתבר�����'�
�מרח���ל�נ�פשות�ישרא�ל�שלא�ידח�ממנו�נדח ,���"�סב�א�"וכדאית�א�ב�,

ומנש�מת��ר�ואו�נ���ומחלו��,�������מ�������נשמ�י��שי�����ה���י'�שה
למה�נ�רא�שמה��['�רות':�")בב�א�בתרא�יד(ואיתא�,�וכליו��הוא��בני��משיח

�"�פר��נות�ד�אית�לה��אח�רית-�]?רות �"ופיר�ש�רש, ����ה���ענ����"�-י
 ".שי�������מ�ש�,�נה���������י������ה

ש�ב���ח�"��כי��ה�דוש��ב�רו��הו�א�-�ול�א�יתיא�ש�שו���אד���מישראל��-
ש���י������ש����-�)יד,�ב�יד-ש�מואל("�ל�בלתי�ידח�ממנו�נדח,�מחשבות

 !�נ�ש�מיש���
עני��������הע�נש�י����ע�����ה��ה���ע�������ה������י��ש������,���והיינו-

��י���ממנ��נ�� ��������ה��ה�����ש�ע, �����ש���, יש�ע�������������,
 !�י���������ה��'�ה

12� (� �נ����וד �יכולי��לר�או�ת�כ�א��מ� ���אנו �הת�ארי��של��: כי
�בהא�סו ���הוא"מ����י�ה���מי�"� ��י�����ה��שי��והוא���9 .11:

 !ש�נ���שעה����

 תשובהה הקדמה ספר 

לז 

 התשובה והגאולה
 עיקר העבודה שיזכו לביאת המשיח הוא התשובה

 התשובה
 לתשובההצרות הרבות הבאות על ישראל מביאים אותם 

 כבר בגלותם הראשונה של ישראל במצרים  דבר שהתגלה
במצב קשה זה , כשהמצרים רדפו אחריהם בדרכם לים סוף

כשהמצרים והים הקיפו אותם ללא מוצא נשאו עיניהם 
למעלה כלפי שמים וחזרו בתשובה כפי שאומר הפסוק 

 :להלן
ַוִּיְרְּדפּו ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם  : )'ד ט"פרק י(פרשת בשלח ספר שמות  ב

יגּו אֹוָת ם חִֹנים ַעל ַהָּים ָּכל סּוס ֶרֶכב ַּפְרעֹה ּוָפָרָׁשיו ְוֵחילֹו ַעל ִּפ י  ַוַּיִּׂש
 :ַהִחירֹת ִלְפֵני ַּבַעל ְצפֹן

  – אותיות 5 כל –" התשובה"ופרעה הקריב 
 חומשי תורה' רמז על ה

ַרִים נֵֹסעַ  ם ְוִהֵּנה ִמְצֶהֵעיֵנית ָרֵאל ֶאְׂש ְבֵני ִיּו ַוִּיְׂשאב ִהְקִריהּוַפְרעֹ) י(
 . 'הַאֲחֵריֶהם ַוִּייְראּו ְמאֹד ַוִּיְצֲעקּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל 

 
  אותיות26 שובו בני כל – אותיות 52התשובה כל 
 ושם הרחמים, בנים למקום, רמז בן

 ֱאלֵֹהינּו ְוַהִּנְגלֹת 'הַהִּנְסָּתרֹת ַל) כח(: ט"ספר דברים פרק כב
 :ֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאתָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם ַל
  :'ספר דברים פרק ל

ְוָהָיה ִכי ָיבֹאּו ָעֶלי ָך ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ) א(
ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶבָך ְּבָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהִּדיֲחָך 

 :הְידָֹוד ֱאלֶקיָך ָׁשָּמ
ְוַׁשְבָּת ַעד ְידָֹוד ֱאלֶקיָך ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו ְּככֹל ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ) ב(

 :ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַאָּתה ּוָבֶניָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך
ְוָׁשב ְידָֹוד ֱאלֶקיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל ) ג(

 :ָך ְידָֹוד ֱאלֶקיָך ָׁשָּמהָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ
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כל  ה צר ו ת 
11

 הנז כ ר  לע יל  ב אחד עש ר יו ם  ל חוד ש  

) 11ס עּפ טע מ בע ר   (-סע ּפ טע מ בע ר  
12

 ו באר צי נו   

 .   כנזכר לעיל ה קד ו ש ה

edpd i  epizxeza fnexny dn  rec
  d le`bdl ekfiy dceard xwiry dyecwd

daeyzd `ed aexwa dnily ,  zvw  wizrpe
jyegl my uw xtqa aezky dn ,   m r

xe`ia zetqez: 
 

                                                 
כל��ה�רות��וה�ונשי���ב�ול���ה��ה��כדי�שלא�ידח�ממנו�נדח��)�11
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ומנש�מת��ר�ואו�נ���ומחלו��,�������מ�������נשמ�י��שי�����ה���י'�שה
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�"�פר��נות�ד�אית�לה��אח�רית-�]?רות �"ופיר�ש�רש, ����ה���ענ����"�-י
 ".שי�������מ�ש�,�נה���������י������ה

ש�ב���ח�"��כי��ה�דוש��ב�רו��הו�א�-�ול�א�יתיא�ש�שו���אד���מישראל��-
ש���י������ש����-�)יד,�ב�יד-ש�מואל("�ל�בלתי�ידח�ממנו�נדח,�מחשבות

 !�נ�ש�מיש���
עני��������הע�נש�י����ע�����ה��ה���ע�������ה������י��ש������,���והיינו-

��י���ממנ��נ�� ��������ה��ה�����ש�ע, �����ש���, יש�ע�������������,
 !�י���������ה��'�ה

12� (� �נ����וד �יכולי��לר�או�ת�כ�א��מ� ���אנו �הת�ארי��של��: כי
�בהא�סו ���הוא"מ����י�ה���מי�"� ��י�����ה��שי��והוא���9 .11:
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 התשובה והגאולה
 עיקר העבודה שיזכו לביאת המשיח הוא התשובה

 התשובה
 לתשובההצרות הרבות הבאות על ישראל מביאים אותם 

 כבר בגלותם הראשונה של ישראל במצרים  דבר שהתגלה
במצב קשה זה , כשהמצרים רדפו אחריהם בדרכם לים סוף

כשהמצרים והים הקיפו אותם ללא מוצא נשאו עיניהם 
למעלה כלפי שמים וחזרו בתשובה כפי שאומר הפסוק 

 :להלן
ַוִּיְרְּדפּו ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם  : )'ד ט"פרק י(פרשת בשלח ספר שמות  ב

יגּו אֹוָת ם חִֹנים ַעל ַהָּים ָּכל סּוס ֶרֶכב ַּפְרעֹה ּוָפָרָׁשיו ְוֵחילֹו ַעל ִּפ י  ַוַּיִּׂש
 :ַהִחירֹת ִלְפֵני ַּבַעל ְצפֹן

  – אותיות 5 כל –" התשובה"ופרעה הקריב 
 חומשי תורה' רמז על ה

ַרִים נֵֹסעַ  ם ְוִהֵּנה ִמְצֶהֵעיֵנית ָרֵאל ֶאְׂש ְבֵני ִיּו ַוִּיְׂשאב ִהְקִריהּוַפְרעֹ) י(
 . 'הַאֲחֵריֶהם ַוִּייְראּו ְמאֹד ַוִּיְצֲעקּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל 

 
  אותיות26 שובו בני כל – אותיות 52התשובה כל 
 ושם הרחמים, בנים למקום, רמז בן

 ֱאלֵֹהינּו ְוַהִּנְגלֹת 'הַהִּנְסָּתרֹת ַל) כח(: ט"ספר דברים פרק כב
 :ֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאתָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם ַל
  :'ספר דברים פרק ל

ְוָהָיה ִכי ָיבֹאּו ָעֶלי ָך ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ) א(
ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶבָך ְּבָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהִּדיֲחָך 

 :הְידָֹוד ֱאלֶקיָך ָׁשָּמ
ְוַׁשְבָּת ַעד ְידָֹוד ֱאלֶקיָך ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו ְּככֹל ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ) ב(

 :ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַאָּתה ּוָבֶניָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך
ְוָׁשב ְידָֹוד ֱאלֶקיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל ) ג(

 :ָך ְידָֹוד ֱאלֶקיָך ָׁשָּמהָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ



 תשובהה הקדמה ספר 

לח 

ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ְידָֹוד ֱאלֶקיךָ  ) ד(
 :ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחָך

 שבו בני
ֶוֱהִביֲאָך ְידָֹוד ֱאלֶקיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתיָך ) ה(

 :ֶתיָךִויִרְׁשָּתּה ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאבֹ
ּוָמל ְידֹ ָוד ֱאלֶקיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ) ו(

 :ְידָֹוד ֱאלֶקיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְלַמַען ַחֶּייָך
ְוָנַתן  ְידָֹוד ֱאלֶקיָך ֵאת ָּכל ָהָאלֹות ָהֵאֶּלה ַעל אְֹיֶביָך ְוַעל  ) ז(

 :ׂשְנֶאיָך ֲאֶׁשר ְרָדפּוָך
ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ְידָֹוד ְוָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ) ח(

 :ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום
ְוהֹוִתיְרָך ְידָֹוד ֱאלֶקיָך ְּבכֹל ַמֲעֵׂשה ָיֶדָך ִּבְפִרי ִבְטְנָך ּוִבְפִרי ) ט(

דָֹוד ָלׂשּוׂש ָעֶליָך ְבֶהְמְּתָך ּוִבְפִרי ַאְדָמְתָך ְלטָֹבה ִּכי ָיׁשּוב ְי
 :ְלטֹוב ַּכֲאֶׁשר ָׂשׂש ַעל ֲאבֶֹתיָך

ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְידָֹוד ֱאלֶקיָך ִלְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו וְ ֻחּקָֹתיו ) י(
ַהְּכתּוָבה ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִּכי ָתׁשּוב ֶאל ְידָֹוד ֱאלֶקיָך ְּבָכל 

 :ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך
" ופרעה קרב" ולא "הקריבופרעה ", )'י, שמות יד(וק על הביטוי בפס

פרק , שמות בשלח(אומר מדרש תנחומה , כפי שהיה צריך להיכתב

 ולא קרב הקריבכי השינוי בפסוק , )א, מז' חלק ב(והזוהר הקדוש , )'ח

מלמד שקרבת פרעה אל ישראל והסכנה שהיו נתונים בה ישראל ולא 
כנה שהיו נתונים בה ישראל קרב מלמד שקרבת פרעה אל ישראל והס

 מצב קשה של צרות בגלות האחרונה הוא .תשובה את לבם להקריב

כפי שהתורה מרחיבה בדברים בפרשת . בעתידלתשובה שיביא אותם 
נצבים פרשה שמינית המרמזת לפי הגאון מוילנא למאה השמינית 

 .באלף הששי בו אנו מצויים
ראל אמיתית   דהנה  אם יש א ה בת יש, יתבאר כל זה

אז יוכי ח אות ו   , שכל אחד אוהב את  חבירו באמת
ו כמו שאנו  רואים  . נז כר  לע יל כמו שכתב הקב הי שר ה

 אמר רבי עמרם אמר רבי )ט"שבת קי(בחכמינו זכרונם לברכה 
,   חנינא לא  חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה  את זה

ÂÈÎ¯„ÏÂ
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יחו   ו כמו כן מובא שעונש דור המבול בא על שלא הוכ. עיין שם
וי שב העם  "ועי ין  יל קוט כי תשא  על הפסוק , ח"עיין  סנהדרי ן  ק(.  זה את ז ה

ואם אין  מקיימים  מצוות ). ועיין אלשיך ה קדוש פרשת צו" לאכול ושתו
השם י תברך שולח לנו הטאלי באנים , התוכחה כ מו שצריך

שהם כמו   הצפרדעים שמוסרים  נפשיהם  ו מוכיחים ו מזכירים 
 .וכיח במסירת  נפש כנזכר לעיללנו לקיים  המצוה של  הוכח ת

איה  ההשתו ק קות והרצון  , ונעשה קצת חשבון  הנפש
נ תבונן קצת , ו לעשות רצונו באמת' שלנו להתק רב אל ה

על המאמין  לחשוב   :   )'שער חשבון  הנ פש פרק ב( בדברי חובת הלבבות 
ומה שיג יע אלי ו   במה שהוא  חייב לאלקים יתברך, עם נפשו
-ו מה שלא יוכל להשיגו במעשה ,  ישתדל בו ויטרח-במעשה 
תהלים (כמו ש אמר דוד עליו השלום  ,  יְ ִדיָעה ְוִיְתַא ֵוהּוַיִשיֵגהּו ִּב

ְיִדיֵנה ּו  והבורא , "אחלי יכנו דרכי לשמור חקיך: ")ה, קיט
וה וא חייב לצפות לעתות אשר ת שיג ידו ויו כל בהם ,  ִלְזכּו ת

 .עד כאן. לשלם מה  שיתכן לו  מחובות הב ורא יתברך
  קונה עולמו בשעה אחתיש

אשר  מה   ,  והו א מלא  בכל הספרים,  תאמ ינו לי,  אחי
שהיו צריכים הצדיקים הראשוני ם להשיג בכמה ימים  

 ).לפסח, ב ית אהרן(, א פשר כעת לתקן בשעה  אחת, וחדשים
 הבא לטהר מסייעין לו

,  שהח שכות כל כך גדולה, בעקבתא דמשיחא, הללו
 לא רק -ה מאתו יתברך אין ספק שיש עזרה גדול

אפילו למתחי ל לבא לטהראלא , להבא לטהר
13

רק שי היה לו  , 
'   סומך הואז  , ית ברך שיעזור לו' לכל הפחות רצון ויבקש מה 

 ).פרשת ויגש, בית  אברהם(                                                       .לכל הנופלים

                                                 
13� (� �או�ו �ל�(הב�א�לי��הר�מ�יי�י� �יומא� �)ב, �לכ��. �,

,
� ��מ�ר�ה���. ��ו�ב�ה ז�ה��רו��מ���בה

�מ��ר���ו�ו-למ��ה�� �ה�ו�בה� �המ���ה�ל���ו�����המ��ב�ה� �א�� רר���

Â‡Â·
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 תשובהה הקדמה ספר 

לח 

ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ְידָֹוד ֱאלֶקיךָ  ) ד(
 :ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחָך

 שבו בני
ֶוֱהִביֲאָך ְידָֹוד ֱאלֶקיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתיָך ) ה(

 :ֶתיָךִויִרְׁשָּתּה ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאבֹ
ּוָמל ְידֹ ָוד ֱאלֶקיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ) ו(

 :ְידָֹוד ֱאלֶקיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְלַמַען ַחֶּייָך
ְוָנַתן  ְידָֹוד ֱאלֶקיָך ֵאת ָּכל ָהָאלֹות ָהֵאֶּלה ַעל אְֹיֶביָך ְוַעל  ) ז(

 :ׂשְנֶאיָך ֲאֶׁשר ְרָדפּוָך
ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ְידָֹוד ְוָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ) ח(

 :ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום
ְוהֹוִתיְרָך ְידָֹוד ֱאלֶקיָך ְּבכֹל ַמֲעֵׂשה ָיֶדָך ִּבְפִרי ִבְטְנָך ּוִבְפִרי ) ט(

דָֹוד ָלׂשּוׂש ָעֶליָך ְבֶהְמְּתָך ּוִבְפִרי ַאְדָמְתָך ְלטָֹבה ִּכי ָיׁשּוב ְי
 :ְלטֹוב ַּכֲאֶׁשר ָׂשׂש ַעל ֲאבֶֹתיָך
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 תשובהה הקדמה ספר 

לט 
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13

רק שי היה לו  , 
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 ).פרשת ויגש, בית  אברהם(                                                       .לכל הנופלים

                                                 
13� (� �או�ו �ל�(הב�א�לי��הר�מ�יי�י� �יומא� �)ב, �לכ��. �,

,
� ��מ�ר�ה���. ��ו�ב�ה ז�ה��רו��מ���בה

�מ��ר���ו�ו-למ��ה�� �ה�ו�בה� �המ���ה�ל���ו�����המ��ב�ה� �א�� רר���
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בדורות



 תשובהה הקדמה ספר 

מ 

 
 על ידי השתוקקות באמת לזכות הרבים

 מורה דרך לרביםזוכה להיות מזכה ו
אם יחז ק את עצמו  , מה שעובר על האדם איך שהוא

היינו שאפילו  כשאינו ז וכה להוציא מכח  א ל , ברצון
'   הפועל הדבר שבקדושה ש חפץ לעשות או  ה מדרגה בעבודת ה

אף על פי כן לבו הומה ומי ח ל תמיד בכל מעיו , שרוצה להשיג
בבחינת  ,ובכל איברים הפנימי ים שלו לג מור ולעשות רצונו

'   ועל ידי זה מרחם עליו ה, )יט, ירמיהו ד( "מעי מעי אוחילה"
ַעד שזוכה לחבר , יתברך ומורה לו דרך האמת  ְלַכֵון רצונו

ספרים קדושים
14

 לבאר דרכים ועצות אי ך לעשות  רצונו 
יתברך ולבטל כל הספקות שיש לשאר בני אדם בענין עבודת 

 .ועשית  רצונו יתברך' ה
 )' בדרכי הצדיקים פרק(

שה ח שכות כל כך גדולה שאין רואים   שום ניצוץ  , אלו
שהק דוש ברוך הוא  קרו ב ביותר לכל אחד , אור

ועל  מה שדורו ת הקודמי ם היו   , הרוצה להתקרב א ליו
 -הצדיקים צריכים הרבה יגיעות והתאמצויו ת להתקרב אליו 

על ידי עובדא שאיש   יהודי עושה ורוצה ל התקרב בזמננו 
'לה

15
והנה   ) בית אברהם פרשת מסעי(. מדרגות גדולותזוכה ל, 

 . מבואר בתורתינו הקדושה
                                                                                                               

כללי�ד�אוריית�א��,�דברי�ישראל(.��והב��,���ל��דר����וה���וררת���וה,��ולקיים
 )'אות��

14� (�� �לתו�רה ����ו �ל�קרב� ����י�ות �הרב�ה �יש ��כי �יד�י���-וא� ��ל
.���נתנ�ת�����ת�������תנ�,��ש�שתוקק��לתורה�ורו��ה�ל�ה�ש���אחריה

 ).ה�בא�ב�ות"ה�ד"פרשת�ב�דבר�תרל,�שפת�א�ת(
ה��"�ד(פרש�ת��שופ�ים��,��בחת�ם���ופר�:�����������ת����)�15

�)וכי וכי�יבא�הלוי��אחד�ש�רי���כל�ישראל�א�שר�הוא���"�ל�הפ�וק�,
��ר�שם�ובא��בכ�ל�אות���פ�שו�אל�ה�ק�ום�אשר�יב�חר�ה ושרת�בשם���'

�ה �ה�'� �ל�פ�י� �ה�לוים�ה��ו�דים�שם� ��כ�כל��אחיו �'אל�קיו ��יח(" �דברים� .�)ז-ו,

ÏÎ·

 בדורות

 תשובהה הקדמה ספר 

מא  

ונחלק  " שער התשובה"דפיס ספרי לקחנו על עצמנו לה
ועל  , ומסודר ללמדו מידי יום ביומו, לפרשיות השבוע

ידי שנלמוד בהספרים הנזכרים לעיל נזכה בעזרת השם   
ואל   לתשובה ש לימה ונזכה להגאל  בקרוב ממש על ידי הג

 .   האמיתי ב מהרה בימי נו אמן
ביע קב ולהפי צ ם   חלק ם נא ונא  שכל אח ד יראה ל

והמל מדים בתלמוד  ,  בבתי  מ דרשי ם ו ישיבו ת,  בישר אל 

כמה  מז ה כל  קהילה  או י שיבה  יכולי ם  ל הדפיס  ו ,תורה
                                                                                                               

���י�ש�ר�ו�ת�ורר��רחוק�ואי�א�פשר��לב�א�ב����ו��ול�בוד�,��ר�ה�לו�ר
��ה ��בודת ���ש� �ב�ופו �,�'����� ������ ��ת��ת� �נפ�� ����ת ���כ�� ��

בחפ��וחשק���'��ו�תפלל�וקור�א��בשם��ה,�'��ת�������פ��������ד���ת��
��הרב�ה ���������ת���ט����נ���ת�ככ���������������ד���������אזי�,

 .�'�פ��������פנ����
�בכ�ל�דבר�ש�בקדושה� ��ב�תורה�ות�פל�ה�וב�כל����ות�התור�ה, ,���

��כ ����פ��������ת����נ� ���������ד� �יכול���, ��זה�ש�א�י�ו ��ש�בר ול�בו
ית�בר���הב�וח��לבות��וכ�ליות�כ�ביכו�ל��ו�ש�ה���'�ה�,��להו�יא���כ�ח�לפו��ל

�ב��בורו ���פ����, ������� ��ד�� ������ ��כ���� ������ �������� �ז�כ����,�
�������ת ���ד����ת ������ת ������� �ש�ואל(. �תפארת �ד, �ש�י ה�"פ�ח

 ).ויא�רו

� �שה�ל�אכי�ם �����ן���כ�ו ������ת �����ד ������ ����ד ���כ�� ��
� �������������ת���ד��� ������ �חל�ק���, �ישר�אל ��ב�י �אח�ד �י�ש�לכל� כ��

��יוחד�בתורה ,������ �כ�������� ����������ת�ן �����נ�����, ����ט�ן�
����� �.�� �כ�� �שאי�ו� ���ם��י ����ם�כ�ל�ז�ה�-א�� �והר��ו���, �ה�תשוקה� �ידי �ל�

����י �בחילא ��תשובה�,� �ב��ל �כ�ו ����דר�ת��, ��ל��לה �לק�פו� .���יכו�לי�
 ).א�וה�ב�דרש�הבי"ד�ד"פרשת�ב�דבר�תרל,�שפת�א�ת(

�ר��" ��דבר �יד� �ל�א� ���וה �שו�ר �ח(" ��ק�הלת ��דהיי�ו-��)ה, �,������
��ת��� ���� ���ד��� ������� ��ד����ת ���� �ר�-�����פ� ��דבר �יד� .����לא

�דהיי�ו ��הר�, ���� ��רחק �יהיה� �ש�אז� �כ�ל���.� �לד�חות �יוכל� ��זא�ת ובחי��ה
�ב��ו��ותיו �החשכות�ש��רם�לו ��כבר, ,���ו�ם��כל�החש�כו�ת�שהיתה��לו
ה�"פרשת��ח�ד,�]�ש�ר�אביל[ורה�ליקו�י�ת(.�������������כ����������������

 )ופתח
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�ב��ו��ותיו �החשכות�ש��רם�לו ��כבר, ,���ו�ם��כל�החש�כו�ת�שהיתה��לו
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 )ופתח
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 תשובהה הקדמה ספר 

מב 

ו על ידי זה  יזכו בני י שרא ל הק דושי ם לה תעו רר  , שירצה
ולשו ב בתשו בה שלי מה לאבינו ש ב שמי ם כי  השעה 

,  כי מד ת הדין מ תוחה עלי נו רחמנא  ליצלן , ה לכ ךצריכ
כ מו   , וגדולה  ת שובה ש מ ביא ר פו אה לו ו ל כל העו ל ם

פירוש  הפסו ק  ,  ) יר מיה(שכת וב ב ספר  אוה ב ישר אל  
ש על יד י   , יבוק ש א ת עון ו איננו ' בימי ם ההם וגו

התשובה  אליו י תב רך נעשי ם  מהעבירו ת מצו ת כ אמר ם   
אי ן   זכרונם ל ברכה מקום שב עלי ת שו בה עומד ים 

 . צדיקי ם ג מורי ם יכו לים ל עמ ו ד

ä óðò' 

גלות האחרון של עם ישראל 
 הוא גלות אמעריקא
כי  הגלות   , והנה אנו   כעת קרובים מאוד א ל הגאולה  שלימה

כמ ו שא מר רבינו הקדוש   מצאנז , האחרון  הו א גלות  אמ עריקא
ראה  בקונטרס שבט מישראל חודש ס יון גליו ן   , זכותו יגן עלינו

 :ונווזה לש, א"דף כ' ד
סיפור על הגאון הקדוש בעל דברי חיים מצאנז זכר צדיק 

 לברכה 
ששמ ע   , א מקאזלוב"מאיר רוקח שליט' סיפר הגאון הצדיק ר

אלעזר שפירא ' ר ר"מפי כבוד קדושת אדמו) ח"להבחל(
,   )ו"בערך שנת תשכ, בקיץ(מקיוויאשד  זכר צדיק לברכה 

ברכה ששמע מפי  קדשו של ה גאון הקדו ש מגארליץ זכר צדיק ל
בעת שהת חילו כמה  מן היהודי ם להעתיק  מושבם  מ אירופא 

 תשובהה הקדמה ספר 

מג  

בתחילה ,  ואם שלא  היה דעתו נוחה בזה, לאמעריקא
16

 אולם   
סיפר על אביו הקד וש בעל דברי חיים  מצאנז זכר צדיק 

" שולחנות"ש בדרך כלל לא  היה  דרכו לערוך ה, לברכה
ועל כן , בשבתות וימים טובים  בזמן מאוחר בלילה יותר מדאי

 פעם בליל שביעי של פסח היה סגור  ומסוגר זמן ארוך כאשר
תמהו  הח סידים וה מקורבים ,  "שלחן"מאד ולא  נכנס אל  ה

 ?ואנשי שלו מינו מה  נש תנה ליל יו ם טוב זו מ שאר לילי יום טוב
ונטל הכוס של קידוש  , כאשר נכנס לבסוף בשעה מאוחר ביותר

 כך ו כאילו רצה לתרץ את עצמו למה נכנס בזמן כל', בידו הק
 ?מאוחר

כנראה שמ שיח יבא  למדינת   : "פתח פיו  הקדוש ו אמר
" אמעריקא

17
 ובלי לפרש את דבריו 

18
,    התח יל נוסח הק ידוש

                                                 
16� (� �שכ�וב�באריכו��בס�ר �ברוך"כמו �(דברי �גארליץ" (� ברוך��"�ל�
�(שאמר �יט" �)�ר� �לל�ו��, �מגארליץ �ה�דוש �הרב �הרבה �ב��ילה שאכ�
אול��לבסו���נה�לא�יו�הרב�ה�דוש�,�דברי��רי�י��מאר'�ודיבר�עלי,�בזה

�לה� �כדי �לאמערי�א �עמו �שיסעו �ו�אשנוב �אשר�משינאווא �הע� �א� יל
�ש��מרד��ש�� �הש��עו �כבר �ללכ��אי�ו[, �ואול��ה��מאנו ,�]כנודע,

�הגה �בש� �טעמו �שינוי �בדבר �עני� �עוד �ש� �משטראסבורג�"ומביא �
 .אבל�הסי�ור�המובא�כא��לא�הביאו,�א"שליט

דבר�זה�שמשי��יבא�מ�וץ�לארץ�ומש��יעלה�לאר�ינו�ה�דושה�)�17
�ישעי �שמעוני �ביל�וט �כ� �ג� �נמ�א '� �א"כ�ר� ��כ, �"רמז �מ�ר�י�[א והוא

 :�בזה�הלשו�,�]דרבי�אלעזר

�בני� �ע�ידי� �מהומה �של �מל�מו� �שלש �אומר �ישמעאל �רבי היה
�הימי� �לעשו��בא�רי� �ישמעאל �דרוכה, ��ש� �ומ�ני �בי� �א�� וא���,

וא���בכרך�גדול�שהוא�כבד�משניה��שנאמר�,�ביבשה�מ�ני��רב�נטושה
�ומ�ני�כובד�מל�מה ���ם�,����������������������ם����������������,
������ ����� ���� �ישעי(�שנאמר �סג' �'א, (����� ��� ��� ��וגום�� מדוע�'
 .)א"במלכי��ברמז�רס('�כי�יו��נ���בלבי�וגו.�'אדו��ללבושך�וגו
 �:�המשך�רמז���ו-��ר��סג�-יל�וט�שמעוני�ישעיהו�וזה�לשו��
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 תשובהה הקדמה ספר 

מד 

                                                                                                               
בשלש����יו����י��ש��של���ום�ל��ו��ש��מ��אמ����ש�ל��ש�

 ,���ב��מ��ום��מו��ב��ים�מב���מי�
 .�וע��שא�נ���ול�ת�אלא�ב���ו�וא��ול��ל�ב��

 .�וע��שא�נ���ול�ת�אלא�אדם�ו�וא�מלא�
 ..�וע��שא�נ���ול�ת�אלא�שו���ו�וא�מ��ד

� ����בא�מאדום �ת(מ� �ב�מ� �מ"�תוב .(�� ��י� �שלש�' ��ומ� ישמ��ל
אמ���שנמיםימל�מו��של�מ�ומ����י�י��ב�י�ישמ��ל�ל�שו��ב���י���

���ב�נ�וש�" �מ�נ� ���בות�נדדו �מ�נ� ��"� ��שת�ד�ו���, א�ת�ב�ם�ומ�נ�
�,�וא�ת�ב�����דול�ש�וא��בד�משנ��ם,וא�ת�ב�בש��מ�נ����ב�נ�וש�

ומשם�ב��דוד���מ��ו��אנו�באבד��של�אלו�ושל�,�שנאמ��ו�נ���בד�מל�מ�
�אלו �ומשם�יב��ל����יש��ל�ש��מ��מי����ב��מ��ום�ו�ו. מ�ו����ום�'

ום�בא�ם�מלא���ד��ש��דוש�ב�ו���וא�בא�מאמי����ב��מ��ום.�ללבושך
�שנ� ��תולעת �אדומ��ם �ש�ם �ב�ד�ו �ומו�א�ם�את ��נ�דו ��ש�ת אומ��ם�,

�ללבוש� �אדום �מדוע �שנאמ��, �וד��ת�ב �ל� ���ת� ���נ� ��ת �ל�ם אומ�
באות��שע��נו�ל���דוש�ב�ו���וא��ל�עונותם�של�,�"�ו���ד��ת��לבד�"

�ש ���שע �עשו �על �ונותנם ��ש�אל ��ל�"נאמ� �את �על�ו ��שע�� ונשא
�"עונותם �א�ש�שע��, �א�� �עשו ��� ���שע�שנאמ� �אלא�עשו �שע�� ,�וא��

אומ��עשו�ל�נ����דוש�ב�ו���וא��מ������ש�ל��שאת��נות��על�ל���ל�
באות��שע��נו�ל���דוש�ב�ו���וא��ל�עונותם�ונותנם��,�נות��ע�ב�א��ועו

�עד�שנעש�ם�לבנ�ם�על�ב�ד�ו�ונעש�ם�אדומ�ם��תולעת�שנ��ושוב�מ�ב��
�לבד��:�של��שנאמ��לבוש����תל����ו� ��ו���ד��ת� ��ום�נ�ם�בלב���. ��

 .)ב"�תוב�ב�מ���(
�-�מד�ש�שלש��וא�בע��-�ל��ב�(�"בת��מד�שות"�ו�א��עוד�ב���

�)אות�� �ו���לשונו, �ישמ��ל�ל�שו��: �ב�י שלש�מל�מו����ולו����י�י�
��שע����א��ו(�שנאמ��ב����ב���י���ימים ����בות�נדדו�וא������מ�נ)

מ�נ����ב�נ�וש��וא�ת�)�שם(��בות�אלא�מל�מות�א�ת�בע�ב�שנאמ��
� �שם(ב�ם�שנאמ� �ו�וא�) ��ומ� �של ��דול �וא�ת�ב��� �ד�ו�� ��שת ומ�נ�

� �שנאמ� �משנ��ם �שם(�בד (� �מל�מ� ��ובד �י�מ�ומ�נ� ��ו� �ב� �ומשם
מי�)�שם�����(ומשם�יב��ל����יש��ל�ש��מ��ו��א��באבדו��אלו�ואלו�

 .�מ��ום��מו��ב��ים���ב�

 תשובהה הקדמה ספר 

מה 

וא חר כך הוצטרכו למהר את מ סיבת השל חן כדי ... סברי מרנן 
 .שיוכלו לברך ברכת המ זון לפני אור הבוקר
, ג"דף מ'   ג גליון  ה" ובשבט מי שראל חודש תשרי  ח שון ת שס

מהגאון  הצדיק (עיין בספר שאר ישוב על התורה : ונווזה לש
,   ק קיוויאשד"רבי אלעזר שפירא זכר צדיק לברכה אבדק

פסוק   ' פרק  ג(בפרשת במדבר על הפסוק , )ב"תשנ, ברוקלין
,   שמרמז,  הִמְׁשְּפחֹת ַהֵּגְרׁשֻ ִּני ַאֲחֵרי ַהִּמְׁשָּכן ַיחֲ נּו ָיָּמ) ג"כ

אחר י   , ל הגרשוניםש היינו משפ חות ישרא , משפחות ה גרשוני
כי כל מקום שנאמר   , דהי ינו בסוף גלותם, המשכן יחנ ו ימה
דהי ינו בזמן רב בסוף , )'ד ה"ברא שית פרק מ (אחרי מופלג הוא 

הגלות שה וא א חר  חורבן בית המ קדש שנקראה  משכ ן   
עיין תנ חומא פרש ת פקוד י   (שנתמשכן  בעונותיהם של ישרא ל 

ה   "ימ, הם מנוח האז י היה   ל,  יחנו  ימה,  ]) י שם"הובא ברש[
ועיי ן   [, מעבר לים, שנ קראת ימה , במדינת הים שהוא  א מריקא

                                                                                                               
ב����(ואול��מאמ�����מתא�ם����ב�עם�מאמ��א����מובא�שם�)�18

�ב�ו� �)דב�� �מ�אנ�, ���דוש ���ב �שאמ� ��ול��, �ש�תו�� ש�וא�
 .עד��א�,�לאמע���א

� ���דוש �����ם ��או� �ש�תב �מ� ��� �על �מ�(ו�וא �ב�אש�ת ,�)�א,
��על����מתא�,�ש��ות�שמש���ב�נו�על�ו��שלום��וא���ואל�לעת�ד�לבא
� ��תו�� �מ� �ב�לנ�ם �עם �ל�אול ��וא �ממא� ��� ���לות ���ש�(�מ� �שם ע���

 ).��שת�ת�ו�

����וא��מ��,�ואול��ש����ש����ענ�����אול��לשב�ע��של�����ד���א
ואם�,�ש�ש��ל�וו�������את��ם��ו�,�.)�ו���ב(ו����אמ�ו�,���את��ם��ו�

����ב�מ�����ב��ול�מתב����ם"����וא��ד���שענ�����וו���נ�ת��ש�אל�ו�וב
 .���את��ם��ו�

� �ב��ד ����ם �ב���� �תש�(אולם �ב"ב��ו�ל�� �(�� �עמוד �בנו���', ��� �דב� �ב�א
�� ���דוש ���ב ���ד �מ�תב �א�� '� �לב��� ��ד�� ���� �מ�מ���וד �ל�א���(���נ� שעד���
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��י���,�ל�וי�י�ו�"ם����ו���מ�בי�ו�ו�ו���י��ופ��ו,�שלישי��ב�בי��ו���ו����מ���ב
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 תשובהה הקדמה ספר 

מד 
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 ,���ב��מ��ום��מו��ב��ים�מב���מי�
 .�וע��שא�נ���ול�ת�אלא�ב���ו�וא��ול��ל�ב��

 .�וע��שא�נ���ול�ת�אלא�אדם�ו�וא�מלא�
 ..�וע��שא�נ���ול�ת�אלא�שו���ו�וא�מ��ד

� ����בא�מאדום �ת(מ� �ב�מ� �מ"�תוב .(�� ��י� �שלש�' ��ומ� ישמ��ל
אמ���שנמיםימל�מו��של�מ�ומ����י�י��ב�י�ישמ��ל�ל�שו��ב���י���

���ב�נ�וש�" �מ�נ� ���בות�נדדו �מ�נ� ��"� ��שת�ד�ו���, א�ת�ב�ם�ומ�נ�
�,�וא�ת�ב�����דול�ש�וא��בד�משנ��ם,וא�ת�ב�בש��מ�נ����ב�נ�וש�

ומשם�ב��דוד���מ��ו��אנו�באבד��של�אלו�ושל�,�שנאמ��ו�נ���בד�מל�מ�
�אלו �ומשם�יב��ל����יש��ל�ש��מ��מי����ב��מ��ום�ו�ו. מ�ו����ום�'

ום�בא�ם�מלא���ד��ש��דוש�ב�ו���וא�בא�מאמי����ב��מ��ום.�ללבושך
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 תשובהה הקדמה ספר 

מה 

וא חר כך הוצטרכו למהר את מ סיבת השל חן כדי ... סברי מרנן 
 .שיוכלו לברך ברכת המ זון לפני אור הבוקר
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 תשובהה הקדמה ספר 

מו 

  על הפסוק)ג"יפסוק ' דברים פרק ל(שם בפרשת נצבים 
19

ְולֹא  "
,  במספר מכוון" אמריקא"גימטריה " עבר לים"ש, "ֵמֵעֶבר ַלָּים

וג ם   , עד כאן דבריו,   כי שם ינו חו יגיעי כ ח בגלותם  האחרונה
תהיל ים פרק  (ו אפש ר רמוז בכתוב , שן גימט ריה אמרי קא"ב
,   ָני ִמָּבָׁשן   ָאִׁשיב ָאִׁשי ב ִמְּמֻצלֹות ָים -ָא ַמר ֲאדֹ) ג"כ פסוק  ח"ס

י שם"כפירוש רש
20

עד  כאן דבריו בשאר ישוב, 
21

. 
כתב בשם ) פרשת נצבים(ונסיים בדברי הספר אזור אליהו 

דמה  שא מרו חכמינ ו זכרונם  , הבעל שם  טוב זכר צדיק לברכה
,    בן דוד בא עד שיהי ה כולו זכאי או  כולו חייב לברכה אין 

יהיה   , רק מי שיהיה זכא י, הכוונה שלא יהיה עי רוב טוב ורע
ומפני כך תהיה   . ומי שיהי ה חייב יהי ה כולו חיי ב, כולו זכאי
א ם  , ש בשביל צדיק א חד נמי  יכולה לה יות הג אול ה,  הגאולה

בי ם  הזא ת   ועל ידי זכות  הר[. עד כאן לשונו, יהיה הצדיק כולו טוב 

יכול   , ה אלו  שעל  ידי זה יתק רבו  בני ישראל  לע ש ות ת שובה  שלי מהספ רים שיתפר סם  ה 

 ].לזכות ל היות  ש יהיה כולו ז כאי 

                                                 
ְולֹא ֵמעֵ ֶבר ַלּיָ ם ִהוא  ֵלא מֹר  ִמי ַיֲעָבר ָלנּו ֶא ל   )�יג�פסו�ק�דברי��פר�ק�ל)�(19

 .�הֵעֶבר  ַהָּים  ְוִיָּקחֶ ָה ָּלנּו ְוַיְׁש ִמֵענּו  אָֹת ּה ְוַנעֲ ֶׂשָּנ
20� (� �"�רשרא�ה ��הילי�� ��כג(�י ��פס�וק �ס� ��פרק� �מבש����) �אדני� אמר�
,����כי�כ��ה�ב�טי��להשיב�או�נו�מ�ו���אבירי�בש��ומאיי�הי��-אשיב�

 .�ל�"עכ
��פרק�ס���פסוק��כג(מ�ודו��דוד�על��היל�י��וב ��אמר�ה) �כבר���-'

 .�ר���יש�ראלהב�טי��לנו��להשיב��או��נו�לא
�-��ממ�ולו��י)�פר�ק�ס���פסוק�כ�ג(מ�ודו���יו��על��הי�לי��וב�

 ".�י��"מעומק�ה
ג���בריש�הס�פר��הדפיסו��מכ��ב�מ�המ�ב�ר��,��)ה�ער���המ�ערכ��)�(21

�משנ����ש �ל�ברכ�ה ��דיק �ז"זכר �ב�א, �לשונו �ד"וז�ה �אז��: �נישט מיינט�
�אי����� ��גע�הע�רט �אל� �האבי�� �מיר �וויא �א�נדערש �ע�פיס ��איז אמעריק�א

�געוויסט �ע�ס�ט�אק�ע, ��דא�ס�איז ��מיר�אז��, �ה�רבי��ז�עה�� ��בעונו��ינו נאר
ז�אלע����,��המקו���יה�יה��בעזר�כ��,��יסעל��יודע��וויל�מ���ה�שמי��דאס���ב'מ

 .��פי��דא��גייע���מיט��גואל���דק

 תשובהה הקדמה ספר 

מז 

רצון שנזכה לשוב לשמו יתברך באמת בכל לבבינו ובכל 
 . במהרה בימינו אמן, נפשינו מא הבת השם  יתברך

å óðò' 

 כמו ספר   ,על גדולי הצדיקיםזכר צדיק לברכה כותב א "החיד
 ו עוד כמה מספרי הראשונים  שהוציאו  הספרים  ,החינוך

כמו   , שלהם לזכות הרבים ו כולו לשם  שמים בלי  נגיעה עצמית
ואנ ו   , בלי שם המוציא לאורספ רים האלו כן אנו מפרסמים ה

מבקשים מ כל אחד ואחד שרוצה לזכות לכל הפחות פעם אח ת   
ל וכלל בחיים חיותו לעשות מצוה לשם שמים בלי נגיעה כל

לכן אנו  ,   בבית ה מדרש שלו  ובישיבותספרים הא לושיפרסם ה 
מקדימים ומפרסמים את הגליונות לפי זמן של הפרשה ש ל  

כדי כשיגיע הזמן בעזרת השם יתברך יהי ה   , פרשת השבוע
ולכן אנו שולחי ם   , מוכן לכל אחד לפרסם בבית המדרש שלו

 . כנזכר לעיל, כעת הגליונות להבתי  מדרשים
והרשות נתונה לכל מי שברצונו להדפיסם ,  האלו נחלקים בחינםהגליונות

כדי להרבות תורה ויראת שמים בעולם , ולחלקם וביעקב ולהפיצם בישראל
 .ולעורר לבב אחינו בני ישראל לתשובה שלימה באמת ובתמים

æ óðò' 

ודברי החפץ חיים זכר , ונסיים בדברי הלקוטי הלכות
אים יסוד גדול שמבי, צדיק לברכה בספרו שם עולם

להכנה להאולה שלימה ומה שכתוב על מדינת אמעריקא 
 אלא בתשובה' ושאין הגאולה תלוי, ועוד

 È‰È
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 . במהרה בימינו אמן, נפשינו מא הבת השם  יתברך

å óðò' 

 כמו ספר   ,על גדולי הצדיקיםזכר צדיק לברכה כותב א "החיד
 ו עוד כמה מספרי הראשונים  שהוציאו  הספרים  ,החינוך

כמו   , שלהם לזכות הרבים ו כולו לשם  שמים בלי  נגיעה עצמית
ואנ ו   , בלי שם המוציא לאורספ רים האלו כן אנו מפרסמים ה

מבקשים מ כל אחד ואחד שרוצה לזכות לכל הפחות פעם אח ת   
ל וכלל בחיים חיותו לעשות מצוה לשם שמים בלי נגיעה כל

לכן אנו  ,   בבית ה מדרש שלו  ובישיבותספרים הא לושיפרסם ה 
מקדימים ומפרסמים את הגליונות לפי זמן של הפרשה ש ל  

כדי כשיגיע הזמן בעזרת השם יתברך יהי ה   , פרשת השבוע
ולכן אנו שולחי ם   , מוכן לכל אחד לפרסם בבית המדרש שלו

 . כנזכר לעיל, כעת הגליונות להבתי  מדרשים
והרשות נתונה לכל מי שברצונו להדפיסם ,  האלו נחלקים בחינםהגליונות

כדי להרבות תורה ויראת שמים בעולם , ולחלקם וביעקב ולהפיצם בישראל
 .ולעורר לבב אחינו בני ישראל לתשובה שלימה באמת ובתמים

æ óðò' 

ודברי החפץ חיים זכר , ונסיים בדברי הלקוטי הלכות
אים יסוד גדול שמבי, צדיק לברכה בספרו שם עולם

להכנה להאולה שלימה ומה שכתוב על מדינת אמעריקא 
 אלא בתשובה' ושאין הגאולה תלוי, ועוד

 È‰È
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,  ְיֵדי ֶׁשָּיׁשּובּו ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים-ּוִביַאת ָמִׁשיַח ִיְהֶיה ַעל 
ָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִּכי ֵאין ַהָּדָבר ָּתלּוי ֶאָּלא ִּבְתׁשּוָבה

 ְיֵדי ִּתּקּון ְׁשֵלמּות -ְוִעַּקר ִּתּקּון ַהְּתׁשּוָבה הּוא ַעל . 'ּוְלָׁשֵבי ֶפַׁשע ְוכּו
 ְיֵדי ֶׁשֵאין -ִּכי ִעַּקר ַמה ֶּׁשְרחֹוִקין ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך הּוא ַרק ַעל , ָהֵעָצה

ְתָּבַרְך ָּכל ֶאָחד ִמְּמקֹומֹו ֲאֶׁשר יֹוְדִעין ֵעָצה ְׁשֵלָמה ֵאיְך ָלׁשּוב ְלַהֵּׁשם ִי
ִּכי ֶּבֱאֶמת ַהּכֹל ֲחֵפִצים ְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמָך ּוִמְתַּגְעְּגִעים , ִנְתָעה ְלָׁשם

ַאְך ֵאין יֹוְדִעים ֵעצֹות ֵאיְך ָלׁשּוב ִמִּני חֶֹׁשְך , ָלׁשּוב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך
 ְיֵדי ְּפַגם -ִפי ְּבִחיָנתֹו ְוָהִעָּקר ַעל ֲאֶׁשר ִנְלָּכד ּבֹו ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְל

ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ֵליַדע ֵעצֹות ֵאיְך ָלׁשּוב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך , ֱאמּוַנת ֲחָכִמים
 ְיֵדי ַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַהּמֹוִרים ָלנּו -ִּכי ִאם ַעל 

 ַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַנֲעֶׂשהַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵנֵלְך ָּבּה ְוֶאת ַה

 :וזה לשון קדשו) הלכה ז( הלכות סו כה -ספר ליקו טי הלכות ב
ָׁשַמְעִּת י' ֲחִדי ַרִּבי ִׁשְמעֹון וְ ָאַמ ר ה" ִּפי ַהּתֹוָרה  -ַעל  

22
 ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתי   

ְרנּו ּוְכָבר ִּדַּב: ַעֵּין ָׁשם ָּכל ָהִעְנָין ְּבִלּקּוֵטי ָהִראׁשֹון ְּבִסיָמן סא, "'ְוכּו
ִהיא  , ִמֶּזה ּוֵבַאְרנּו ְקָצת ְּבִהְלכֹות הֹוַׁשְעָנא ַרָּבא ֶׁשִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת

ְּבִחיַנת רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַוֲעֶׂשֶרת ְיֵמי  ְּתׁשּוָבה ְוי ֹום ַהִּכּפּוִרים ְוֻסּכֹו ת   
 ַעֵּין ָׁשם, ְוהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא ּוְׁשִמיִני ֲעצֶ ֶרת ְוִׂשְמַחת  ּתֹוָרה

ּוְרֵאה ֶזה ַמה ֶּׁשָּמָצא ִתי עֹוד . ַעָּתה ַׂשְמ ִּתי ֵעיַני ּוְלָבִבי עֹוד ְּבִעְנָין ֶזה
ִּכי ִּדְבֵרי , ל"ֶׁשְּמֻרָּמז ָּבֶהם רֹב ַהּתֹוָרה ַהַּנ' ִעְנַין ֻסּכֹות ְוכּו' ְּבַחְסֵדי ה

ה ּוִמְצָוה   ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְיכֹוִלין ִלְמצֹ א  ְּבָכל ִמְצוָ 
 .ַעֵּין ָׁשם, ְוַכְמבָֹאר ִמֶּזה ְּבָמקֹום ַא ֵחר(

ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ָאז ִעַּקר ָהֲעבֹוָדה ְלַתֵּקן ָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְוִעַּקר 
,  ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְוָאז ַמְתִחיִלין ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה-ָהֱאמּוָנה הּוא ַעל 
 ,יא ַעל ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ֶׁשהּוא ְיסֹוד ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּהְוִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ִה
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 ְיֵדי ֶזה ִנְתַרִּבין ְּביֹוֵתר -ַעל ,  ְיֵדי ַהְּתׁשּוָבה ַעל ֱאמּוַנת ֲחָכִמים-ְוַעל 
 .ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ַהּתֹוָרה

ָנה ַהְּקדֹוָׁשה  ִּכי ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ָאז ִעַּק ר ָהֲעבֹוָדה ְלַתֵּקן ָה ֱאמּו  ) א
ְוַכְמבָֹאר ִמֶּזה ( ְיֵדי ֱאמּונַ ת ֲחָכִמים -ְוִעַּקר ָהֱאמּו ָנה הּוא ַעל 

ִּכי הּוא יֹום , ְוָאז ַמְת ִחיִלין ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה). ַעֵּין ָׁשם, ְלֵעיל
ְוִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ִהיא  ַעל אֱ מּונַ ת   . ִראׁשֹון ֵמֲעֶׂש ֶרת ְיֵמי ְּתׁשּו ָבה

 ְיֵדי ַהְּתׁשּוָבה ַעל - ֶׁשהּוא ְיסֹוד ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ְוַעל ֲחָכִמים
 ְיֵדי ֶזה ִנְתַרִּבין ְּביֹוֵתר ַהְּסָפִרי ם  -ַעל  , ֱאמּונַ ת ֲחָכִמים

ְוֶזה  ). ל"ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ(, ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ַהּתֹוָרה
ָנה ַוֲעֶׂשֶרת ְיֵמי  ְּתׁשּו ָבה ַעל ִרּבּוי ֶׁשָאנּו ְמבַ ְּק ִׁשין ְּברֹאׁש ַהָּׁש

ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּזה ְּבִחינֹות ַמה ֶּׁשְּמַבְּקִׁשי ם  
ִּכי ָאז ', ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ְוכּו, ְוָכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים, ַּכָּמה ְּפָעִמים 

ִחיַנת ְׁשלָֹׁשה ְסָפִרים ִנְפָּתִחין  ִנְתַרִּבין ַהְּסָפִרים ַּגם ְלַמְעָלה ִּבְב
ִּכי ְסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים  . ִּכי ֶּבֱאֶמ ת ַהּכֹל ֶאָחד', ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְוכּו

ֶׁשל ַהּתֹוָרה ְוִסְפֵרי ַחִּיים ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְכָּתִבין ָּבֶהם ְלַחִּיים ֵהם  
ִּכי ׁשֶֹרׁש ִנְׁשמֹות  , ֹוָרהִּכי ִיְׂשָרֵאל ֵהם ַהּת, ְּבִחיָנה ַאַחת ַמָּמׁש

ִיְׂשָרֵאל ֵהם ְּבַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְוָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֵיׁש לֹו אֹות  
, ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו ְואֶֹרְך ָיֵמינּו, ְוֵחֶלק ְּבַהּתֹו ָרה ּוִמָּׁשם ָּכל ִחּיּותֹו

. ' ֶרְך ָיֶמיָך ְוכּוִּכי הּוא ַחֶּייָך ְואֹ, )ְּדָבִרים ל(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם 
ְוִעַּקר ַּבָּקָׁש ֵתנּו ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְוָכל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי  ְּתׁשּוָבה ִלְהיֹות 

,  ִנְכָּתִבין ְלַחִּיים ַּכָּוָנֵתנּו ַעל  ַחִּיים ִנְצִחִּיים ֶׁשֵהם ַחִּיים ֲאִמ ִּתִּיים 
,  ֲאֶׁשר הּוא ַחֵּיינּוְּדַהְינּו ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה 

ְוַכְמבָֹאר ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך ּוְׁשָאר ְספָ ִרים ְּבִעְנַין ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים  
ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַחִּיים טֹוִבים ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ַעּיֵ ן . ַעֵּין ָׁשם, ְּבַפָּתח
ּוא ַהּתֹוָרה  ִנְמָצא  ֶׁשָּכל ִחּיּוֵתינּו ְּבַגְׁשִמּיּות  ְורּוָחִנּיּות ה, ָׁשם

ַהְינּו ,  ֵּכן ְּכֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים-ַהְּקדֹוָׁשה ְוַעל 
ַהְינּו ֶׁשִּנְהֶיה ִנְכָּתִבין , ְּבֵסֶפר ַהּתֹו ָרה ֶׁשהּוא ֵסֶפר ַהַחִּיים

ל ַמה ְוָכ. ְוִנְׁשָרִׁשין ְּבִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֲאֶׁשר ָׁשם ַהַחִּיים
ֶּׁשִּיְׂשָרֵאל ִנְׁשָרִׁשין ְוִנְכָלִלין ְּביֹוֵתר ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה  

 -ְמִאיָרה ּוַמזְ ֶהֶרת ַהּתֹוָרה  ַהְּקדֹוָׁשה ְּביֹוֵתר ְוִנְׁשֶלֶמ ת ְּביֹוֵתר ַעל  
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,  ְיֵדי ֶׁשָּיׁשּובּו ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים-ּוִביַאת ָמִׁשיַח ִיְהֶיה ַעל 
ָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִּכי ֵאין ַהָּדָבר ָּתלּוי ֶאָּלא ִּבְתׁשּוָבה

 ְיֵדי ִּתּקּון ְׁשֵלמּות -ְוִעַּקר ִּתּקּון ַהְּתׁשּוָבה הּוא ַעל . 'ּוְלָׁשֵבי ֶפַׁשע ְוכּו
 ְיֵדי ֶׁשֵאין -ִּכי ִעַּקר ַמה ֶּׁשְרחֹוִקין ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך הּוא ַרק ַעל , ָהֵעָצה

ְתָּבַרְך ָּכל ֶאָחד ִמְּמקֹומֹו ֲאֶׁשר יֹוְדִעין ֵעָצה ְׁשֵלָמה ֵאיְך ָלׁשּוב ְלַהֵּׁשם ִי
ִּכי ֶּבֱאֶמת ַהּכֹל ֲחֵפִצים ְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמָך ּוִמְתַּגְעְּגִעים , ִנְתָעה ְלָׁשם

ַאְך ֵאין יֹוְדִעים ֵעצֹות ֵאיְך ָלׁשּוב ִמִּני חֶֹׁשְך , ָלׁשּוב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך
 ְיֵדי ְּפַגם -ִפי ְּבִחיָנתֹו ְוָהִעָּקר ַעל ֲאֶׁשר ִנְלָּכד ּבֹו ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְל

ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ֵליַדע ֵעצֹות ֵאיְך ָלׁשּוב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך , ֱאמּוַנת ֲחָכִמים
 ְיֵדי ַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַהּמֹוִרים ָלנּו -ִּכי ִאם ַעל 

 ַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַנֲעֶׂשהַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵנֵלְך ָּבּה ְוֶאת ַה

 :וזה לשון קדשו) הלכה ז( הלכות סו כה -ספר ליקו טי הלכות ב
ָׁשַמְעִּת י' ֲחִדי ַרִּבי ִׁשְמעֹון וְ ָאַמ ר ה" ִּפי ַהּתֹוָרה  -ַעל  

22
 ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתי   

ְרנּו ּוְכָבר ִּדַּב: ַעֵּין ָׁשם ָּכל ָהִעְנָין ְּבִלּקּוֵטי ָהִראׁשֹון ְּבִסיָמן סא, "'ְוכּו
ִהיא  , ִמֶּזה ּוֵבַאְרנּו ְקָצת ְּבִהְלכֹות הֹוַׁשְעָנא ַרָּבא ֶׁשִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת

ְּבִחיַנת רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַוֲעֶׂשֶרת ְיֵמי  ְּתׁשּוָבה ְוי ֹום ַהִּכּפּוִרים ְוֻסּכֹו ת   
 ַעֵּין ָׁשם, ְוהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא ּוְׁשִמיִני ֲעצֶ ֶרת ְוִׂשְמַחת  ּתֹוָרה

ּוְרֵאה ֶזה ַמה ֶּׁשָּמָצא ִתי עֹוד . ַעָּתה ַׂשְמ ִּתי ֵעיַני ּוְלָבִבי עֹוד ְּבִעְנָין ֶזה
ִּכי ִּדְבֵרי , ל"ֶׁשְּמֻרָּמז ָּבֶהם רֹב ַהּתֹוָרה ַהַּנ' ִעְנַין ֻסּכֹות ְוכּו' ְּבַחְסֵדי ה

ה ּוִמְצָוה   ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְיכֹוִלין ִלְמצֹ א  ְּבָכל ִמְצוָ 
 .ַעֵּין ָׁשם, ְוַכְמבָֹאר ִמֶּזה ְּבָמקֹום ַא ֵחר(

ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ָאז ִעַּקר ָהֲעבֹוָדה ְלַתֵּקן ָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְוִעַּקר 
,  ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְוָאז ַמְתִחיִלין ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה-ָהֱאמּוָנה הּוא ַעל 
 ,יא ַעל ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ֶׁשהּוא ְיסֹוד ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּהְוִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ִה
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מט 

 ְיֵדי ֶזה ִנְתַרִּבין ְּביֹוֵתר -ַעל ,  ְיֵדי ַהְּתׁשּוָבה ַעל ֱאמּוַנת ֲחָכִמים-ְוַעל 
 .ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ַהּתֹוָרה

ָנה ַהְּקדֹוָׁשה  ִּכי ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ָאז ִעַּק ר ָהֲעבֹוָדה ְלַתֵּקן ָה ֱאמּו  ) א
ְוַכְמבָֹאר ִמֶּזה ( ְיֵדי ֱאמּונַ ת ֲחָכִמים -ְוִעַּקר ָהֱאמּו ָנה הּוא ַעל 

ִּכי הּוא יֹום , ְוָאז ַמְת ִחיִלין ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה). ַעֵּין ָׁשם, ְלֵעיל
ְוִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ִהיא  ַעל אֱ מּונַ ת   . ִראׁשֹון ֵמֲעֶׂש ֶרת ְיֵמי ְּתׁשּו ָבה

 ְיֵדי ַהְּתׁשּוָבה ַעל - ֶׁשהּוא ְיסֹוד ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ְוַעל ֲחָכִמים
 ְיֵדי ֶזה ִנְתַרִּבין ְּביֹוֵתר ַהְּסָפִרי ם  -ַעל  , ֱאמּונַ ת ֲחָכִמים

ְוֶזה  ). ל"ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ(, ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ַהּתֹוָרה
ָנה ַוֲעֶׂשֶרת ְיֵמי  ְּתׁשּו ָבה ַעל ִרּבּוי ֶׁשָאנּו ְמבַ ְּק ִׁשין ְּברֹאׁש ַהָּׁש

ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּזה ְּבִחינֹות ַמה ֶּׁשְּמַבְּקִׁשי ם  
ִּכי ָאז ', ּוְבֵסֶפר ַחִּיים ְוכּו, ְוָכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים, ַּכָּמה ְּפָעִמים 

ִחיַנת ְׁשלָֹׁשה ְסָפִרים ִנְפָּתִחין  ִנְתַרִּבין ַהְּסָפִרים ַּגם ְלַמְעָלה ִּבְב
ִּכי ְסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים  . ִּכי ֶּבֱאֶמ ת ַהּכֹל ֶאָחד', ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְוכּו

ֶׁשל ַהּתֹוָרה ְוִסְפֵרי ַחִּיים ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְכָּתִבין ָּבֶהם ְלַחִּיים ֵהם  
ִּכי ׁשֶֹרׁש ִנְׁשמֹות  , ֹוָרהִּכי ִיְׂשָרֵאל ֵהם ַהּת, ְּבִחיָנה ַאַחת ַמָּמׁש

ִיְׂשָרֵאל ֵהם ְּבַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְוָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֵיׁש לֹו אֹות  
, ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו ְואֶֹרְך ָיֵמינּו, ְוֵחֶלק ְּבַהּתֹו ָרה ּוִמָּׁשם ָּכל ִחּיּותֹו

. ' ֶרְך ָיֶמיָך ְוכּוִּכי הּוא ַחֶּייָך ְואֹ, )ְּדָבִרים ל(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם 
ְוִעַּקר ַּבָּקָׁש ֵתנּו ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְוָכל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי  ְּתׁשּוָבה ִלְהיֹות 

,  ִנְכָּתִבין ְלַחִּיים ַּכָּוָנֵתנּו ַעל  ַחִּיים ִנְצִחִּיים ֶׁשֵהם ַחִּיים ֲאִמ ִּתִּיים 
,  ֲאֶׁשר הּוא ַחֵּיינּוְּדַהְינּו ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה 

ְוַכְמבָֹאר ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך ּוְׁשָאר ְספָ ִרים ְּבִעְנַין ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים  
ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַחִּיים טֹוִבים ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ַעּיֵ ן . ַעֵּין ָׁשם, ְּבַפָּתח
ּוא ַהּתֹוָרה  ִנְמָצא  ֶׁשָּכל ִחּיּוֵתינּו ְּבַגְׁשִמּיּות  ְורּוָחִנּיּות ה, ָׁשם

ַהְינּו ,  ֵּכן ְּכֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים-ַהְּקדֹוָׁשה ְוַעל 
ַהְינּו ֶׁשִּנְהֶיה ִנְכָּתִבין , ְּבֵסֶפר ַהּתֹו ָרה ֶׁשהּוא ֵסֶפר ַהַחִּיים

ל ַמה ְוָכ. ְוִנְׁשָרִׁשין ְּבִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֲאֶׁשר ָׁשם ַהַחִּיים
ֶּׁשִּיְׂשָרֵאל ִנְׁשָרִׁשין ְוִנְכָלִלין ְּביֹוֵתר ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה  

 -ְמִאיָרה ּוַמזְ ֶהֶרת ַהּתֹוָרה  ַהְּקדֹוָׁשה ְּביֹוֵתר ְוִנְׁשֶלֶמ ת ְּביֹוֵתר ַעל  
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נ 

 ְיֵדי ִיְׂשָרֵא ל  -ְיֵדי ִרּבּוי ְסָפִרים ַהְרֵּבה ֶׁשַּנֲעִׂשין ְוִנְתַרִּבין ַעל 
ֶׁשִּנְמָׁשְך ֲעֵליֶהם ֶהָאָרה ְּגדֹוָלה ִמּׁשֶֹרׁש ִנְׁשמֹוֵתיֶה ן ֶׁשְּבַהּתֹוָרה  

ַעד ֶׁשּזֹוִכין .  ְיֵדי ֶׁשִּנְכְּתבּו ְוִנְׁשְרׁשּו ָׁשם ְּביֹוֵתר-ַהְּקדֹוָׁשה ַעל  
ְלַחֵּדׁש ִחּדּוִׁשין ְּדאֹוָרְיָתא ַהְרֵּבה ְוִנְתַרִּבין ְספָ ִרים ְקדֹוִׁשים 

 .רְּביֹוֵת
ִנְמָצא ֶׁש ָאנּו  עֹוְסִקי ם ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה לַ ֲעׂשֹות ְס ָפִרים ַהְרֵּבה ֵאין  )ב

ְוָכל זֶ ה . ֵקץ ֶׁשִּיְתַרּבּו ְסָפִרים ְקדֹו ִׁשים ֶׁשל ַהּת ֹוָרה ְוכנזכר לעיל
ֶׁשַעל  ,  ְיֵדי ֱאמּוַנת  ֲחָכִמים ֶׁשִּנְתַּת ֵּקן ָאז כנזכר לעיל-זֹוִכין ַעל 

וְ ֵכן ְּבָכל ֲעֶׂשֶרת . ין ַהְּסָפִרים ְּביֹוֵתר כנזכר לעיל ְיֵדי ֶזה ִנְת ַרִּב-
 -ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ָאנּו עֹוְסִקין  ְּבִתּקּון ֶזה ְלַתֵּקן אֱ מּוַנת  ֲחָכִמים ַעל 

,  ְיֵדי ֶזה ִנְתַרִּבין ַהְּספָ ִרים-ֶׁשַעל  , ְיֵדי ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשעֹוִׂשין ָאז
ְּקִׁשין ְּבָכל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְּבֵסֶפר  ֶׁשֶּזהּו ְּבִחינֹות ַמה ֶּׁשְּמַב

 ְיֵדי ִרּבּוי ַהְּסָפִרים  -ְוַעל . 'ְוָכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים ְוכּו' ַחִּיים ְוכּו
 ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלַהְמִּתי ק ָּכל ַהִּדיִנים -ַעל , ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ַהּתֹוָרה

ִּכי ִנְכֶלֶלת  , א ֵאיֶזה  ִּדין ִנְמָּתק ֶׁשָּבעֹוָלם ְוָכל ָמקֹום ֶׁשִּנְמָצ
ְּבִחינַ ת  , ַהּתֹוָרה ְּבתֹוְך ֶאֶבן ְׁשִתָּיה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֵׂשֶכל ַהּכֹוֵלל

ֶׁשָּׁשם  ָּכל ַהִּדיִנים , ָחְכָמה ִעָּלָא ה ְּדִמַּתָּמן אֹוָרְיָתא ַנְפ ַקת
ָּכל ַהִּצ ְמצּוִמים ְוכָ ל ֶׁשָּבעֹוָלם ִנְמ ָּתִקין ְּבָׁשְרָׁש ן ָהֶעְליֹון ַהּכֹוֵלל 

ִּכי , ִּכי ָּכל ִצְמצּום ְוִדין ָׁשְרׁשֹו ְּבָחְכָמה ְוֵׂשֶכל, ַהִּדיִנים ֶׁשָּבעֹוָלם
,  ֻּכָּלם ְּבַמֲחָׁש ָבה ִאיְתְּבִרירּו ְוָכל ִּדין ִנְמָּת ק ְּבַהֵּשֶכל ֶׁשָּׁשם ָׁשְרׁשֹו

 ֵיׁש ֵׂשֶכל ַהּכֹוֵלל ֶׁשהּוא  ֲאָבל, ִּכי ֵאין ַהִּדין ִנְמָּתק ֶאּלָ א  ְּבָׁשְרׁשֹו
ְוָׁשם ַּבֵּשֶכל . ׁשֶֹרׁש ָּכל ַהִּשְכִלּיּות ֶׁשֵהם ָׁשְרֵׁשי ָּכל ַהִּדיִנים

ִּכי ַּבֵּשֶכל ַהְּפָרִטי  ֵאין ְיכֹוִלין  , ַהּכֹוֵלל ִנְמָּת ִקין ָּכל ַהִּדיִנים
ֲאָבל  , ְרׁשֹוְלַהְמ ִּתיק ִּכי  ִאם ַהִּדין ַהַּׁשָּיְך ְלֵׂשֶכל ֶזה ֶׁשָּׁשם ָׁש

 ָּכל ִּדין ְוִצְמצּו ם  -ָׁשם ִנְמַּתק ַהּכֹל , ַּבֵּשֶכל ַהּכֹוֵלל ֶׁשּכֹוֵלל ַהּכֹל
ַוֲאִפּלּו ְּכֶׁשרֹוִצין ְלַהְמִּתי ק ֵאיזֶ ה  . ִּכי ָׁשם ׁשֶֹרׁש ַהּכֹל, ֶׁשָּבעֹוָלם
י ִאם  ְיֵדי ֵׂשֶכל ַהְּפָרִטי ִאי ֶאְפָׁשר ַּגם ֵּכן ְלַהְמִּתיקֹו  ִּכ-ִּדין ַעל 

 ְיֵדי ֶׁשְּמַקּבֵ ל ֶזה ַהֵּשֶכל ַהְּפָרִטי ֶהָארָ ה ִמֵּשֶכל ַהּכֹוֵלל ְוָאז   -ַעל 
 .ַּדְיָקא ֵיׁש לֹו ּכַֹח ְלַהְמִּתיק 

 תשובהה הקדמה ספר 

נא 

 
 ְיֵדי ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֶׁשֵהם -ִּכי ְׁשֵלמּות ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ִהיא ַעל 
ִּדיִקים ְוַהְּכֵׁשִרים ָהֲאִמִּתִּיים ְּבָכל ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשְּמַחְּבִרין ַהַּצ

 . ְיֵדי ֶזה ִנְׁשֶלֶמת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה-ֶׁשַעל . ּדֹור ָודֹור
 ְיֵדי ֶזה ִנְמָּת ק  -ֶׁשַעל  ,  ְיֵדי ֵׂשֶכל ַהּכֹוֵלל-ָּתָקה  ַעל ִעַּק ר ַהַהְמֶׁש , ִנְמָצא

ָׁשר ְלַקֵּבל  ִמֵּשֶכל ַהּכֹוֵלל ֶׁשהּו א  ֲאָבל ִאי ֶאְפ, ַהּכֹל ֵּבין ִּבְכָלל ֵּבין ִּבְפָרט
ִּכי ִמַּתָּמן אֹוָריְ ָת א   , ֶׁשהּוא ׁשֶֹרׁש ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ָחְכָמה ִעָּלָא ה

ּוְׁשלֵ מּו ת  .  ְיֵדי ֶׁשֵּיׁש ְלַהּתֹוָרה ְׁשלֵ מּות-ַנְפַקת כנזכר לעיל ִּכי ִאם ַעל 
ִּכי , ִרים ַהְרֵּבה ְּבַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְיֵדי ֶׁשִּנְתַרִּבין ְסָפ-ַהּתֹוָרה הּוא ַעל 

ְוֻכָּלם . ְועֹוד ֲעִתיִדין ִלְהיֹות ְסָפִרים ַהְרֵּבה. ֵיׁש ַעְכָׁשיו ְסָפִרים ַהְרֵּבה
,  ִּכי ֵהם ְׁשֵלמּות ַהּתֹוָרה, ְוָאסּור ְלַהְלִעי ג ֵמֶא ָחד ֵמֶהם. ְצִריִכין ְלָהעֹוָלם

 ְיֵדי ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֶׁשֵהם - ִהיא ַעל ִּכי ְׁשֵלמּות ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב
ַהְּסָפִרים ַה ְּקדֹוִׁשים ֶׁשְּמַחְּבִרין ַהַּצִּדיִקים ְוַהְּכֵׁשִרים ָהֲאִמ ִּתִּיים ְּבָכל  

ְוָאז עֹוָלה ַהּת ֹוָרה .  ְיֵדי ֶזה ִנְׁשֶלֶמת ַה ּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה-ֶׁשַעל . ּדֹור ָודֹור
וְ ָא ז   . ּה ֶׁשהּוא ָחְכָמה ִע ָּלָאה ֵׂשֶכל  ָהֶעְליֹון ַהּכֹוֵללְוִנְׁשֶלֶמ ת ְּבָׁשְרָׁש

ִּכי ִנְכֶלֶלת ְּבָהֶאֶבן  ְׁשִתָּיה ֶׁשהּוא ָקְדֵׁש י  , ַהּתֹוָרה ִּבְבִחיַנת לּוחֹות  ָהֶאֶבן
ִּבְבִחיַנת . ּוִמ ָּׁשם ָּכל ַהַהְמָּת קֹות ֶׁש ל  ָּכל ַהִּדיִנים ֶׁשָּבעֹוָלם. ֳקָדִׁשים

ַא ְך ָּכַפְלִּת י  , ל"וְ ָכל ֶזה ְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ. ָך ִמּקֶֹדׁשִיְׁשַלח ֶעְזְר
.  ִּכי ֵיׁש ְּדָבִרים ֶׁשִּנְכְּתבּו ָׁשם ְּבִקּצּור, ַהְּדָבִרים ְּכֵדי ְלָבֵאר ָהִעְנָין ְּביֹוֵתר

 ).ַעֵּין ָׁשם ְוָכאן ְוָתִבין ֵהיֵטב(, ְוָכאן ֵּבַאְרִּתים ְּביֹוֵתר
ִּכי הּוא יֹו ם  ,  יֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשָאז הּוא סֹוף ְּגַמר ַהְּתׁשּוָבהְוֶזה ְּבִחיַנת

 ְיֵדי ִרּבּוי ַהְּסָפִרים -ְוָאז זֹוִכין ַעל . ַאֲחרֹון ֵמֲעֶׂש ֶרת ְיֵמי ְּת ׁשּוָבה
 ְיֵדי ִּתּקּון ָהֱאמּוָנה ַּבעֲ ֶׂשֶרת ְיֵמי ְּת ׁשּוָבה ַלֲעלֹות ְוִלְכלֹל -ֶׁשִּנְתַּת ְּקנּו עַ ל 

תֹוְך ָהֶאֶבן ְׁשִתָּיה ֶׁשה ּוא ָקְדֵׁשי קֳ ָדִׁשים ֶׁשָּׁשם ִנְכָנס ַהּכֵֹהן ָּגדֹול  ְּב
ּוִמָּׁשם  . ִּבְׁשִביל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ְלתֹוְך ֵּבית קֶֹדׁש ֳקָדִׁשים

י ַחת ּכָ ל  ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַּכָּפַרת ּוְסִל, ַמְמ ִּתיק ָּכל  ַהִּדיִנים ֶׁשָּבעֹוָלם
ִּכי ֵאין ִיּסּוִרים ְּבלֹא , ִּכי ָהֲעוֹונֹות ֵהם ִּדיִנים, ָהֲעוֹונֹות ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים

ּוְסִליחֹו ת ָּכל ָהֲעוֹונֹות ה ּוא ְּבִחיַנת  ַהְמָּת ַקת ָּכל  ַהִּדיִנים  ' ֵחְטא ְוכּו
ם ַהּכֵֹהן ָּגדֹול ְּביֹום ֵמֶאֶבן ְׁשִתָּיה ֶׁשִּנְכָנס ְלָׁש, ֶׁשִּנְמָׁשְך ִמּקֶֹדׁש ֳקָדִׁשים

ִּכי ָאז ִקֵּבל  מ ֶֹׁשה ַרֵּבנּו לּוחֹות ָהַאֲחרֹו נֹות ְוָאז נִ ְת ַרָּצה לֹו , ַהִּכּפּוִרים



 תשובהה הקדמה ספר 

נ 

 ְיֵדי ִיְׂשָרֵא ל  -ְיֵדי ִרּבּוי ְסָפִרים ַהְרֵּבה ֶׁשַּנֲעִׂשין ְוִנְתַרִּבין ַעל 
ֶׁשִּנְמָׁשְך ֲעֵליֶהם ֶהָאָרה ְּגדֹוָלה ִמּׁשֶֹרׁש ִנְׁשמֹוֵתיֶה ן ֶׁשְּבַהּתֹוָרה  

ַעד ֶׁשּזֹוִכין .  ְיֵדי ֶׁשִּנְכְּתבּו ְוִנְׁשְרׁשּו ָׁשם ְּביֹוֵתר-ַהְּקדֹוָׁשה ַעל  
ְלַחֵּדׁש ִחּדּוִׁשין ְּדאֹוָרְיָתא ַהְרֵּבה ְוִנְתַרִּבין ְספָ ִרים ְקדֹוִׁשים 

 .רְּביֹוֵת
ִנְמָצא ֶׁש ָאנּו  עֹוְסִקי ם ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה לַ ֲעׂשֹות ְס ָפִרים ַהְרֵּבה ֵאין  )ב

ְוָכל זֶ ה . ֵקץ ֶׁשִּיְתַרּבּו ְסָפִרים ְקדֹו ִׁשים ֶׁשל ַהּת ֹוָרה ְוכנזכר לעיל
ֶׁשַעל  ,  ְיֵדי ֱאמּוַנת  ֲחָכִמים ֶׁשִּנְתַּת ֵּקן ָאז כנזכר לעיל-זֹוִכין ַעל 

וְ ֵכן ְּבָכל ֲעֶׂשֶרת . ין ַהְּסָפִרים ְּביֹוֵתר כנזכר לעיל ְיֵדי ֶזה ִנְת ַרִּב-
 -ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ָאנּו עֹוְסִקין  ְּבִתּקּון ֶזה ְלַתֵּקן אֱ מּוַנת  ֲחָכִמים ַעל 

,  ְיֵדי ֶזה ִנְתַרִּבין ַהְּספָ ִרים-ֶׁשַעל  , ְיֵדי ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשעֹוִׂשין ָאז
ְּקִׁשין ְּבָכל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְּבֵסֶפר  ֶׁשֶּזהּו ְּבִחינֹות ַמה ֶּׁשְּמַב

 ְיֵדי ִרּבּוי ַהְּסָפִרים  -ְוַעל . 'ְוָכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים ְוכּו' ַחִּיים ְוכּו
 ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלַהְמִּתי ק ָּכל ַהִּדיִנים -ַעל , ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ַהּתֹוָרה

ִּכי ִנְכֶלֶלת  , א ֵאיֶזה  ִּדין ִנְמָּתק ֶׁשָּבעֹוָלם ְוָכל ָמקֹום ֶׁשִּנְמָצ
ְּבִחינַ ת  , ַהּתֹוָרה ְּבתֹוְך ֶאֶבן ְׁשִתָּיה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֵׂשֶכל ַהּכֹוֵלל

ֶׁשָּׁשם  ָּכל ַהִּדיִנים , ָחְכָמה ִעָּלָא ה ְּדִמַּתָּמן אֹוָרְיָתא ַנְפ ַקת
ָּכל ַהִּצ ְמצּוִמים ְוכָ ל ֶׁשָּבעֹוָלם ִנְמ ָּתִקין ְּבָׁשְרָׁש ן ָהֶעְליֹון ַהּכֹוֵלל 

ִּכי , ִּכי ָּכל ִצְמצּום ְוִדין ָׁשְרׁשֹו ְּבָחְכָמה ְוֵׂשֶכל, ַהִּדיִנים ֶׁשָּבעֹוָלם
,  ֻּכָּלם ְּבַמֲחָׁש ָבה ִאיְתְּבִרירּו ְוָכל ִּדין ִנְמָּת ק ְּבַהֵּשֶכל ֶׁשָּׁשם ָׁשְרׁשֹו

 ֵיׁש ֵׂשֶכל ַהּכֹוֵלל ֶׁשהּוא  ֲאָבל, ִּכי ֵאין ַהִּדין ִנְמָּתק ֶאּלָ א  ְּבָׁשְרׁשֹו
ְוָׁשם ַּבֵּשֶכל . ׁשֶֹרׁש ָּכל ַהִּשְכִלּיּות ֶׁשֵהם ָׁשְרֵׁשי ָּכל ַהִּדיִנים

ִּכי ַּבֵּשֶכל ַהְּפָרִטי  ֵאין ְיכֹוִלין  , ַהּכֹוֵלל ִנְמָּת ִקין ָּכל ַהִּדיִנים
ֲאָבל  , ְרׁשֹוְלַהְמ ִּתיק ִּכי  ִאם ַהִּדין ַהַּׁשָּיְך ְלֵׂשֶכל ֶזה ֶׁשָּׁשם ָׁש

 ָּכל ִּדין ְוִצְמצּו ם  -ָׁשם ִנְמַּתק ַהּכֹל , ַּבֵּשֶכל ַהּכֹוֵלל ֶׁשּכֹוֵלל ַהּכֹל
ַוֲאִפּלּו ְּכֶׁשרֹוִצין ְלַהְמִּתי ק ֵאיזֶ ה  . ִּכי ָׁשם ׁשֶֹרׁש ַהּכֹל, ֶׁשָּבעֹוָלם
י ִאם  ְיֵדי ֵׂשֶכל ַהְּפָרִטי ִאי ֶאְפָׁשר ַּגם ֵּכן ְלַהְמִּתיקֹו  ִּכ-ִּדין ַעל 

 ְיֵדי ֶׁשְּמַקּבֵ ל ֶזה ַהֵּשֶכל ַהְּפָרִטי ֶהָארָ ה ִמֵּשֶכל ַהּכֹוֵלל ְוָאז   -ַעל 
 .ַּדְיָקא ֵיׁש לֹו ּכַֹח ְלַהְמִּתיק 
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 ְיֵדי ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֶׁשֵהם -ִּכי ְׁשֵלמּות ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ִהיא ַעל 
ִּדיִקים ְוַהְּכֵׁשִרים ָהֲאִמִּתִּיים ְּבָכל ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשְּמַחְּבִרין ַהַּצ

 . ְיֵדי ֶזה ִנְׁשֶלֶמת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה-ֶׁשַעל . ּדֹור ָודֹור
 ְיֵדי ֶזה ִנְמָּת ק  -ֶׁשַעל  ,  ְיֵדי ֵׂשֶכל ַהּכֹוֵלל-ָּתָקה  ַעל ִעַּק ר ַהַהְמֶׁש , ִנְמָצא

ָׁשר ְלַקֵּבל  ִמֵּשֶכל ַהּכֹוֵלל ֶׁשהּו א  ֲאָבל ִאי ֶאְפ, ַהּכֹל ֵּבין ִּבְכָלל ֵּבין ִּבְפָרט
ִּכי ִמַּתָּמן אֹוָריְ ָת א   , ֶׁשהּוא ׁשֶֹרׁש ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ָחְכָמה ִעָּלָא ה

ּוְׁשלֵ מּו ת  .  ְיֵדי ֶׁשֵּיׁש ְלַהּתֹוָרה ְׁשלֵ מּות-ַנְפַקת כנזכר לעיל ִּכי ִאם ַעל 
ִּכי , ִרים ַהְרֵּבה ְּבַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְיֵדי ֶׁשִּנְתַרִּבין ְסָפ-ַהּתֹוָרה הּוא ַעל 

ְוֻכָּלם . ְועֹוד ֲעִתיִדין ִלְהיֹות ְסָפִרים ַהְרֵּבה. ֵיׁש ַעְכָׁשיו ְסָפִרים ַהְרֵּבה
,  ִּכי ֵהם ְׁשֵלמּות ַהּתֹוָרה, ְוָאסּור ְלַהְלִעי ג ֵמֶא ָחד ֵמֶהם. ְצִריִכין ְלָהעֹוָלם

 ְיֵדי ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֶׁשֵהם - ִהיא ַעל ִּכי ְׁשֵלמּות ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב
ַהְּסָפִרים ַה ְּקדֹוִׁשים ֶׁשְּמַחְּבִרין ַהַּצִּדיִקים ְוַהְּכֵׁשִרים ָהֲאִמ ִּתִּיים ְּבָכל  

ְוָאז עֹוָלה ַהּת ֹוָרה .  ְיֵדי ֶזה ִנְׁשֶלֶמת ַה ּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה-ֶׁשַעל . ּדֹור ָודֹור
וְ ָא ז   . ּה ֶׁשהּוא ָחְכָמה ִע ָּלָאה ֵׂשֶכל  ָהֶעְליֹון ַהּכֹוֵללְוִנְׁשֶלֶמ ת ְּבָׁשְרָׁש

ִּכי ִנְכֶלֶלת ְּבָהֶאֶבן  ְׁשִתָּיה ֶׁשהּוא ָקְדֵׁש י  , ַהּתֹוָרה ִּבְבִחיַנת לּוחֹות  ָהֶאֶבן
ִּבְבִחיַנת . ּוִמ ָּׁשם ָּכל ַהַהְמָּת קֹות ֶׁש ל  ָּכל ַהִּדיִנים ֶׁשָּבעֹוָלם. ֳקָדִׁשים

ַא ְך ָּכַפְלִּת י  , ל"וְ ָכל ֶזה ְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ. ָך ִמּקֶֹדׁשִיְׁשַלח ֶעְזְר
.  ִּכי ֵיׁש ְּדָבִרים ֶׁשִּנְכְּתבּו ָׁשם ְּבִקּצּור, ַהְּדָבִרים ְּכֵדי ְלָבֵאר ָהִעְנָין ְּביֹוֵתר

 ).ַעֵּין ָׁשם ְוָכאן ְוָתִבין ֵהיֵטב(, ְוָכאן ֵּבַאְרִּתים ְּביֹוֵתר
ִּכי הּוא יֹו ם  ,  יֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשָאז הּוא סֹוף ְּגַמר ַהְּתׁשּוָבהְוֶזה ְּבִחיַנת

 ְיֵדי ִרּבּוי ַהְּסָפִרים -ְוָאז זֹוִכין ַעל . ַאֲחרֹון ֵמֲעֶׂש ֶרת ְיֵמי ְּת ׁשּוָבה
 ְיֵדי ִּתּקּון ָהֱאמּוָנה ַּבעֲ ֶׂשֶרת ְיֵמי ְּת ׁשּוָבה ַלֲעלֹות ְוִלְכלֹל -ֶׁשִּנְתַּת ְּקנּו עַ ל 

תֹוְך ָהֶאֶבן ְׁשִתָּיה ֶׁשה ּוא ָקְדֵׁשי קֳ ָדִׁשים ֶׁשָּׁשם ִנְכָנס ַהּכֵֹהן ָּגדֹול  ְּב
ּוִמָּׁשם  . ִּבְׁשִביל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ְלתֹוְך ֵּבית קֶֹדׁש ֳקָדִׁשים

י ַחת ּכָ ל  ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַּכָּפַרת ּוְסִל, ַמְמ ִּתיק ָּכל  ַהִּדיִנים ֶׁשָּבעֹוָלם
ִּכי ֵאין ִיּסּוִרים ְּבלֹא , ִּכי ָהֲעוֹונֹות ֵהם ִּדיִנים, ָהֲעוֹונֹות ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים

ּוְסִליחֹו ת ָּכל ָהֲעוֹונֹות ה ּוא ְּבִחיַנת  ַהְמָּת ַקת ָּכל  ַהִּדיִנים  ' ֵחְטא ְוכּו
ם ַהּכֵֹהן ָּגדֹול ְּביֹום ֵמֶאֶבן ְׁשִתָּיה ֶׁשִּנְכָנס ְלָׁש, ֶׁשִּנְמָׁשְך ִמּקֶֹדׁש ֳקָדִׁשים

ִּכי ָאז ִקֵּבל  מ ֶֹׁשה ַרֵּבנּו לּוחֹות ָהַאֲחרֹו נֹות ְוָאז נִ ְת ַרָּצה לֹו , ַהִּכּפּוִרים
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ִּכי ָאז ִנְכֶלֶלת ַהּתֹוָרה  , ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבִׂשְמָחה ְוָאַמר לֹו ָסַלְח ִּתי ִּכְדָבֶריָך
ּוִמָּׁש ם  . 'ְּבִחיַנת ֶאֶבן ְׁשִתָּיה ְוכּו, ת ָהֶאֶבןַּבֵּשֶכל ָהֶעְליֹון ִּבְבִחיַנת לּוחֹו

ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְסִליחֹות ָּכל ָהֲעוֹונֹו ת   , ִנְמָּת ִקין ָּכל ַהִּדיִנים ֶׁשָּבעֹוָלם
 .כנזכר לעיל

ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת , ַעל ְיֵדי ִּתּקּון ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ִנְמָּתִקין ָּכל ַהִּדיִנים
 .ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלֵעָצה ְׁשֵלָמה, ם כנזכר לעיליֹום ַהִּכּפּוִרי

ֶׁשהּוא ְּבִחי ַנת ִּת ּקּון  ,  ֵּכן ַאַחר יֹו ם ַהִּכּפּוִרים עֹוִׂשין ֻסּכֹות -ְוַעל   ) ג
 ְיֵדי ִּתּקּון -ִּכי ַעל , ָהֵעָצה כנזכר לעיל ִּבְדָבֵרינּו ַהּקֹוְדִמים

ֶׁשֶּזהּו  , ין ָּכל ַהִּדיִנים ְיֵדי ֶזה ִנְמָּת ִק-ֱאמּונַ ת ֲחָכִמים ֶׁשַעל 
 ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלֵעָצה  -עַ ל , ְּבִחיַנת יֹום ַהִּכּפּוִרים כנזכר לעיל

ֶׁשהּוא ְּבִחינַ ת ִּת ּקּון ָהעֵ ָצה ִּבְבִחיַנת  ,  ְוֶזה  ְּבִחיַנת ֻסָּכה. ְׁשֵלָמה
יָך ְוכנזכר ּוְפרֹס ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמךָ  ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶנ

,   ֵּכן ַּדְפנֹות ַהֻּסָּכה ֵהם ְּבִחיַנת ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד -ְועַ ל , לעיל
ִּכי ְּכֶׁשּפֹוְגִמי ן  , ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת ֵעצֹות ַּכָּידּוַע, ַּכְמבָֹאר ַּבַּכָּונֹות(

ְוֵאי ן  , ֶּבֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְוָאז ֶנֱחֶלֶקת ָהֵעָצה ִלְׁשַּתִים ַחס ְוָׁשלֹום
ִּכי ָהֵעָצה ֶנֱחֶלֶק ת  , ִלין ָלִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפׁשֹו ֵאיְך ְלִהְתַנֵהגְיכֹו

ֶׁשִּב ְתִחָּלה ִנְדֶמה  לֹו ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות ָּכְך ּו ְלִהְתַנֵה ג ָּכְך  , ִלְׁשַּתִים
ִּכי ָהֵעָצה  , ְוַאַחר ָּכְך ָּבא ַעל ַּדְע ּתֹו  ְסָבָרא ַלֲעׂשֹו ת ְלֵהֶפְך ַמ ָּמ ׁש

 ְיֵדי ְּפגַ ם   -ְוָכל ֶזה עַ ל ,  לֹו ִלְׁשַּתִים  ַחס ְוָׁשלֹוםֲחלּוָקה  ֶאְצ 
ֱאמּונַ ת ֲחָכִמים כנזכר לעיל ְוָאז ִהיא ְּבִחיַנת ֻסַּכת ָּדִוד 

,  ִּכי ּדָ ִוד הּוא ְּבִחיַנת אֱ מּוָנה, ְּבִח יַנת ֲעצָ תֹו נֹוֶפֶלת, ַהּנָֹפֶלת
ֶׁשֶּנאֱ ַמ ר , ִּדי ִעּמֹוְּבִחיַנת ֱאמּו ָנִתי ְוַחְס,  ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַמְלכּות

ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל  , ַהְינּו ְּבִחיַנת ֱאמּונַ ת ֲחָכִמים, ְּבָדִוד
ַּכָּידּוַע ּוְמבָֹאר ְּבִדְבֵרי  (ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַחְסֵדי ָּדִוד ַהֶּנֱאָמִנים , ֶּפה

ִכין ְלֵעָצה ְׁשֵלָמה ַעל  ּוְכֶׁשּזֹו). ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבָמקֹום ַאֵחר
 ְיֵדי ִּתּקּון  ֱאמּונַ ת ֲחָכִמ ים ָּבֶזה ְמִק יִמין ֻסַּכת ּדָ ִוד ִמְּנִפיָלָתּה  -

ִּכי ֻסָּכה  , ִּבְבִחיַנת ַּבּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת סֻ ַּכת ָּדִוד ַהּנָֹפֶלת
נַ ת   ְיֵדי ֱאמּו-הּוא ְּבִחיַנת ִּתּקּון ַהּמַֹח ְוַהַּדַעת ֶׁשּזֹוִכין ַעל 

ִּכי ֻסָּכה ִהיא ְּבִחינַ ת  ,  ְיֵדי ֶזה ִנְתַּת ֵּקן ָהֵעצָ ה-ֲחָכִמים ֶׁשַעל 
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, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִּביָנה ִאיָמ א ִעָּלָא ה, ִאיָמ א ִּדְמַס ְכָכא ַעל ְּבִנין
ִּכי ִאיָמא עַ ד   , ְּבִחיַנת ִאם ַלִּביָנה ִּתְקרָ א ֶׁשָּׁשם ְמק ֹור ָהֵעָצה

,  ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב ְּבָמִׁשיַח . ם  ָהֵעצֹות ַּכָּידּוַעהֹוד ִאְתַּפְּׁש ַטת ֶׁשָּׁש
' רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה ְוכּו' ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה
ֶׁשִהיא ְּבִחינַ ת  , ִּכי ָהֵעצֹות ִנְמָׁש ִכין ִמִּביָנה. 'רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת ה

 ְיֵדי ֶזה -ֶׁשַעל  ,  ּון  ָהֱאמּוָנה ְיֵדי ִּתּק-ֻסָּכה ֶׁשּזֹוִכין ָלֶזה ַעל  
 ְיֵדי -ְמִקי ִמין ֻסַּכת ָּדִוד ִמְּנִפיָלָתּה ִמְּבִחינַ ת ֲעָצתֹו נֹופֶ ֶלת ֶׁשַעל  

ִּכי  ַהּכֹל ֶאָחד , ֶזה ִנְתַּת ֵּקן  ְוִנְתַאֵחד ַמ ְל כּות ֵּבית ָּדִוד ַמָּמׁש
ָהֵעצָ ה ֶׁשּלֹ א   ֵּכן ְמֻרָּמז  ִּתּקּון -ְוַעל ).  ְוַכְמבָֹאר ְלֵעיל ִמֶּזה(

ֶׁשְּמַדֵּבר  , ִּתְתַח ֵּלק ַּבּפָ סּוק וְ לֹא יֵ ָחצּו ִלְׁשֵּתי  ַמְמ ָלכֹות  עֹוד
, ִמִּת ּקּון ְוַאְח דּות ַמְלכּות  ֵּבית ָּדִוד ִּכי ַהּכֹל ֶאָחד ְוכנזכר לעיל

 ְיֵדי ָמִׁשיַח ֶׁשָּיבֹא -ִּכי ִעַּקר ִּתּקּון ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ִיְהֶיה ַעל 
ְורֹוֶעה ֶאָחד ִיְהֶיה ְלֻכָּלם ְלֶמֶלְך  , ֵהָרה ְּבָיֵמינּו ֶׁשָאז ִיְתַקֵּיםִּבְמ
 .'ְוכּו. ְוָדִוד ַעְבִּדי ָנִׂשיא ָלֶהם ְלעֹוָלם' ְוכּו

 ְיֵדי ֶׁשָּיׁשּובּו ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם -ּוִביַאת ָמִׁשיַח ִיְהֶיה ַעל 
ּוָבא , ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, א ִּבְתׁשּוָבהִּכי ֵאין ַהָּדָבר ָּתלּוי ֶאָּל, ֶׁשַּבָּׁשַמִים

 .'ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלָׁשֵבי ֶפַׁשע ְוכּו
 ְיֵדי ֶׁשָּיׁשּובּו ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם  -ּוִביַאת ָמִׁשי ַח ִיְהֶיה ַעל  )ד

,  ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִּכי ֵאין ַהָּדָבר ָּתלּוי ֶאּלָ א  ִּבְתׁשּוָבה, ֶׁשַּבָּׁשַמִים
ְוִעַּקר ִּתּקּון ַהְּתׁשּוָבה הּוא  . 'ֹון ּגֹוֵאל ּוְלָׁשֵבי ֶפַׁשע ְוכּוּוָבא ְלִצּי

ִּכי ִעַּקר ַמה ֶּׁשְרחֹוִקין ֵמַהֵּׁשם  ,  ְיֵדי ִּתּקּון ְׁשֵלמּו ת ָהֵעָצה-ַעל 
 ְיֵדי ֶׁשֵאין י ֹוְדִעין ֵעָצה  ְׁשֵלָמה  ֵאיְך ָלׁשּוב  -ִיְתָּבַרְך הּוא ַרק ַעל  

ִּכי ֶּבֱאֶמ ת   , ָּכל ֶאָחד ִמְּמ קֹומֹו  אֲ ֶׁשר ִנְתָעה ְל ָׁשםְלַהֵּׁשם ִיְתָּברַ ְך 
ַהּכֹל ֲחֵפִצים ְלִיְרָאה  ֶאת ְׁש ֶמָך ּוִמְת ַּגְעּגְ ִעים  ָלׁשּוב ְלַהֵּׁשם  

ַאְך ֵאין יֹוְדִעים ֵעצֹות ֵאיְך לָ ׁשּוב ִמִּני חֶֹׁשְך ֲאֶׁשר ִנְלָּכד , ִיְתָּבַרְך
 ְיֵדי ְּפַגם ֱאמּונַ ת   -ָנתֹו ְוָהִעָּק ר ַעל ּבֹו ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ְּבִחי

ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ֵליַדע ֵעצֹות ֵאי ְך ָלׁשּוב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִּכי , ֲחָכִמים
 ְיֵדי ַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים  ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַהּמֹוִרים ָלנּו -ִאם ַעל  

ִּכי ֶּבֱאֶמת  ִעַּק ר , אֲ ֶׁשר ַנֲעֶׂשהַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵנֵלְך ָּבּה ְוֶאת  ַהַּמֲעֶׂשה  
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ִּכי ָאז ִנְכֶלֶלת ַהּתֹוָרה  , ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבִׂשְמָחה ְוָאַמר לֹו ָסַלְח ִּתי ִּכְדָבֶריָך
ּוִמָּׁש ם  . 'ְּבִחיַנת ֶאֶבן ְׁשִתָּיה ְוכּו, ת ָהֶאֶבןַּבֵּשֶכל ָהֶעְליֹון ִּבְבִחיַנת לּוחֹו

ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְסִליחֹות ָּכל ָהֲעוֹונֹו ת   , ִנְמָּת ִקין ָּכל ַהִּדיִנים ֶׁשָּבעֹוָלם
 .כנזכר לעיל

ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת , ַעל ְיֵדי ִּתּקּון ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ִנְמָּתִקין ָּכל ַהִּדיִנים
 .ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלֵעָצה ְׁשֵלָמה, ם כנזכר לעיליֹום ַהִּכּפּוִרי

ֶׁשהּוא ְּבִחי ַנת ִּת ּקּון  ,  ֵּכן ַאַחר יֹו ם ַהִּכּפּוִרים עֹוִׂשין ֻסּכֹות -ְוַעל   ) ג
 ְיֵדי ִּתּקּון -ִּכי ַעל , ָהֵעָצה כנזכר לעיל ִּבְדָבֵרינּו ַהּקֹוְדִמים

ֶׁשֶּזהּו  , ין ָּכל ַהִּדיִנים ְיֵדי ֶזה ִנְמָּת ִק-ֱאמּונַ ת ֲחָכִמים ֶׁשַעל 
 ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלֵעָצה  -עַ ל , ְּבִחיַנת יֹום ַהִּכּפּוִרים כנזכר לעיל

ֶׁשהּוא ְּבִחינַ ת ִּת ּקּון ָהעֵ ָצה ִּבְבִחיַנת  ,  ְוֶזה  ְּבִחיַנת ֻסָּכה. ְׁשֵלָמה
יָך ְוכנזכר ּוְפרֹס ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמךָ  ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶנ

,   ֵּכן ַּדְפנֹות ַהֻּסָּכה ֵהם ְּבִחיַנת ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד -ְועַ ל , לעיל
ִּכי ְּכֶׁשּפֹוְגִמי ן  , ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת ֵעצֹות ַּכָּידּוַע, ַּכְמבָֹאר ַּבַּכָּונֹות(

ְוֵאי ן  , ֶּבֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְוָאז ֶנֱחֶלֶקת ָהֵעָצה ִלְׁשַּתִים ַחס ְוָׁשלֹום
ִּכי ָהֵעָצה ֶנֱחֶלֶק ת  , ִלין ָלִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפׁשֹו ֵאיְך ְלִהְתַנֵהגְיכֹו

ֶׁשִּב ְתִחָּלה ִנְדֶמה  לֹו ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות ָּכְך ּו ְלִהְתַנֵה ג ָּכְך  , ִלְׁשַּתִים
ִּכי ָהֵעָצה  , ְוַאַחר ָּכְך ָּבא ַעל ַּדְע ּתֹו  ְסָבָרא ַלֲעׂשֹו ת ְלֵהֶפְך ַמ ָּמ ׁש

 ְיֵדי ְּפגַ ם   -ְוָכל ֶזה עַ ל ,  לֹו ִלְׁשַּתִים  ַחס ְוָׁשלֹוםֲחלּוָקה  ֶאְצ 
ֱאמּונַ ת ֲחָכִמים כנזכר לעיל ְוָאז ִהיא ְּבִחיַנת ֻסַּכת ָּדִוד 

,  ִּכי ּדָ ִוד הּוא ְּבִחיַנת אֱ מּוָנה, ְּבִח יַנת ֲעצָ תֹו נֹוֶפֶלת, ַהּנָֹפֶלת
ֶׁשֶּנאֱ ַמ ר , ִּדי ִעּמֹוְּבִחיַנת ֱאמּו ָנִתי ְוַחְס,  ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַמְלכּות

ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל  , ַהְינּו ְּבִחיַנת ֱאמּונַ ת ֲחָכִמים, ְּבָדִוד
ַּכָּידּוַע ּוְמבָֹאר ְּבִדְבֵרי  (ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַחְסֵדי ָּדִוד ַהֶּנֱאָמִנים , ֶּפה

ִכין ְלֵעָצה ְׁשֵלָמה ַעל  ּוְכֶׁשּזֹו). ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבָמקֹום ַאֵחר
 ְיֵדי ִּתּקּון  ֱאמּונַ ת ֲחָכִמ ים ָּבֶזה ְמִק יִמין ֻסַּכת ּדָ ִוד ִמְּנִפיָלָתּה  -

ִּכי ֻסָּכה  , ִּבְבִחיַנת ַּבּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת סֻ ַּכת ָּדִוד ַהּנָֹפֶלת
נַ ת   ְיֵדי ֱאמּו-הּוא ְּבִחיַנת ִּתּקּון ַהּמַֹח ְוַהַּדַעת ֶׁשּזֹוִכין ַעל 

ִּכי ֻסָּכה ִהיא ְּבִחינַ ת  ,  ְיֵדי ֶזה ִנְתַּת ֵּקן ָהֵעצָ ה-ֲחָכִמים ֶׁשַעל 
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, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִּביָנה ִאיָמ א ִעָּלָא ה, ִאיָמ א ִּדְמַס ְכָכא ַעל ְּבִנין
ִּכי ִאיָמא עַ ד   , ְּבִחיַנת ִאם ַלִּביָנה ִּתְקרָ א ֶׁשָּׁשם ְמק ֹור ָהֵעָצה

,  ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב ְּבָמִׁשיַח . ם  ָהֵעצֹות ַּכָּידּוַעהֹוד ִאְתַּפְּׁש ַטת ֶׁשָּׁש
' רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה ְוכּו' ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה
ֶׁשִהיא ְּבִחינַ ת  , ִּכי ָהֵעצֹות ִנְמָׁש ִכין ִמִּביָנה. 'רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת ה

 ְיֵדי ֶזה -ֶׁשַעל  ,  ּון  ָהֱאמּוָנה ְיֵדי ִּתּק-ֻסָּכה ֶׁשּזֹוִכין ָלֶזה ַעל  
 ְיֵדי -ְמִקי ִמין ֻסַּכת ָּדִוד ִמְּנִפיָלָתּה ִמְּבִחינַ ת ֲעָצתֹו נֹופֶ ֶלת ֶׁשַעל  

ִּכי  ַהּכֹל ֶאָחד , ֶזה ִנְתַּת ֵּקן  ְוִנְתַאֵחד ַמ ְל כּות ֵּבית ָּדִוד ַמָּמׁש
ָהֵעצָ ה ֶׁשּלֹ א   ֵּכן ְמֻרָּמז  ִּתּקּון -ְוַעל ).  ְוַכְמבָֹאר ְלֵעיל ִמֶּזה(

ֶׁשְּמַדֵּבר  , ִּתְתַח ֵּלק ַּבּפָ סּוק וְ לֹא יֵ ָחצּו ִלְׁשֵּתי  ַמְמ ָלכֹות  עֹוד
, ִמִּת ּקּון ְוַאְח דּות ַמְלכּות  ֵּבית ָּדִוד ִּכי ַהּכֹל ֶאָחד ְוכנזכר לעיל

 ְיֵדי ָמִׁשיַח ֶׁשָּיבֹא -ִּכי ִעַּקר ִּתּקּון ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ִיְהֶיה ַעל 
ְורֹוֶעה ֶאָחד ִיְהֶיה ְלֻכָּלם ְלֶמֶלְך  , ֵהָרה ְּבָיֵמינּו ֶׁשָאז ִיְתַקֵּיםִּבְמ
 .'ְוכּו. ְוָדִוד ַעְבִּדי ָנִׂשיא ָלֶהם ְלעֹוָלם' ְוכּו

 ְיֵדי ֶׁשָּיׁשּובּו ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם -ּוִביַאת ָמִׁשיַח ִיְהֶיה ַעל 
ּוָבא , ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, א ִּבְתׁשּוָבהִּכי ֵאין ַהָּדָבר ָּתלּוי ֶאָּל, ֶׁשַּבָּׁשַמִים

 .'ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלָׁשֵבי ֶפַׁשע ְוכּו
 ְיֵדי ֶׁשָּיׁשּובּו ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם  -ּוִביַאת ָמִׁשי ַח ִיְהֶיה ַעל  )ד

,  ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִּכי ֵאין ַהָּדָבר ָּתלּוי ֶאּלָ א  ִּבְתׁשּוָבה, ֶׁשַּבָּׁשַמִים
ְוִעַּקר ִּתּקּון ַהְּתׁשּוָבה הּוא  . 'ֹון ּגֹוֵאל ּוְלָׁשֵבי ֶפַׁשע ְוכּוּוָבא ְלִצּי

ִּכי ִעַּקר ַמה ֶּׁשְרחֹוִקין ֵמַהֵּׁשם  ,  ְיֵדי ִּתּקּון ְׁשֵלמּו ת ָהֵעָצה-ַעל 
 ְיֵדי ֶׁשֵאין י ֹוְדִעין ֵעָצה  ְׁשֵלָמה  ֵאיְך ָלׁשּוב  -ִיְתָּבַרְך הּוא ַרק ַעל  

ִּכי ֶּבֱאֶמ ת   , ָּכל ֶאָחד ִמְּמ קֹומֹו  אֲ ֶׁשר ִנְתָעה ְל ָׁשםְלַהֵּׁשם ִיְתָּברַ ְך 
ַהּכֹל ֲחֵפִצים ְלִיְרָאה  ֶאת ְׁש ֶמָך ּוִמְת ַּגְעּגְ ִעים  ָלׁשּוב ְלַהֵּׁשם  

ַאְך ֵאין יֹוְדִעים ֵעצֹות ֵאיְך לָ ׁשּוב ִמִּני חֶֹׁשְך ֲאֶׁשר ִנְלָּכד , ִיְתָּבַרְך
 ְיֵדי ְּפַגם ֱאמּונַ ת   -ָנתֹו ְוָהִעָּק ר ַעל ּבֹו ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ְּבִחי

ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ֵליַדע ֵעצֹות ֵאי ְך ָלׁשּוב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִּכי , ֲחָכִמים
 ְיֵדי ַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים  ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַהּמֹוִרים ָלנּו -ִאם ַעל  

ִּכי ֶּבֱאֶמת  ִעַּק ר , אֲ ֶׁשר ַנֲעֶׂשהַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵנֵלְך ָּבּה ְוֶאת  ַהַּמֲעֶׂשה  
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ִּכי ְּבַוַּדאי ִמי ', ִּתּקּון ְׁשלֵ מּו ת ָהֵעָצה ְצ ִריִכין ַרק ַּבֲעבֹוַדת ה
ֶׁשָּבא ַעל ֵאיֶזה ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ֵאיְך ַלֲעׂשֹות ֵאיזֶ ה ֲעֵבָרה ַחס 

ְקָרא ֵעצָ ה ְּבַוַּדאי ֵאין ֶזה ִנ,  ִלְגנֹ ב אֹו ִלְנאֹף ַחס ְוָׁשלֹום. ְוָׁשלֹום
 ְיֵדי ֲעָצתֹו  זֹאת מֹו ֵסר ַעְצמֹו ְליִ ּסּוִר ין ּוְלִמיָתה   -ֵמַאַחר ֶׁשעַ ל  

 . ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשּיֹוֵרד ַעד ְׁשאֹול ַּתְח ִּתּי ֹות

ְוֵכן ֲאִפּלּו ְּכֶׁשָּבא ַעל ֵעָצה ֵאיְך ְלַהְרִויַח ָממֹון ִאם ֵאין ַהָּממֹון 
 ְיֵדי ֶזה ִיְתַרֵחק ִמֶּמּנּו -ַעל , ְוַאְּדַרָּבא. 'ֲעבֹוַדת הְמֻסָּגל לֹו ַל

ִּכי הּוא עֶֹׁשר ָׁשמּור , ַּגם ֶזה ֵאינֹו ֵעָצה טֹוָבה, ִיְתָּבַרְך ַחס ְוָׁשלֹום
 ְיֵדי ֶזה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך -ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו ֵמַאַחר ֶׁשִּנְתַרֵחק ַעל 

 . ָיֵמינּו ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחיםֲאֶׁשר הּוא ַחֵּיינּו ְואֶֹרְך
ְוֵכן ֲאִפּלּו ְּכֶׁשָּבא ַעל ֵעצָ ה ֵאיְך ְלַהְרִויַח ָממֹון  ִא ם ֵאין ַהָּמ מ ֹון   )ה

 ְיֵדי ֶזה ִיְתַרֵחק ִמ ֶּמּנּו  -ַעל  , ְוַאְּדַרָּבא. 'ְמסֻ ָּגל לֹו ַלעֲ בֹוַדת ה
ִּכי הּוא עֶֹׁשר , ָבהַּגם  ֶזה ֵאינֹו ֵעצָ ה טֹו, ִיְתָּבַרְך ַחס ְוָׁשלֹום

 ְיֵדי ֶזה ֵמַהֵּׁש ם  -ָׁשמּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו ֵמַאַחר ֶׁשִּנְתַרֵחק ַעל 
.  ִיְתָּבַרְך ֲאֶׁשר הּוא ַחֵּיינּו ְואֶֹרְך ָיֵמינּו ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְל ֵנַצח ְנָצִחים

 ְיֵדי -יֶהם ַעל  ִּכי ְּבַוַּדאי ֲעַצת ַהַּגָּנִבים וְ ַהּנֹוֲאִפים ֶׁש עֹוִׂשים ַמֲעֵׂש 
 ִּפי רֹב ּתֹוְפִסים אֹוָתם  ְּבַכְבֵלי עִֹני -ַּכָּמה ֵעצֹות וְ ַתְחּבּולֹות ְועַ ל 

.  ּוַבְרֶזל ְוַאֲחִריָתם ֲעֵדי אֹוֵבד ְּבַוַּדאי ֵאין ֲעָצָתם ֶנֱחֶׁשֶבת ְלֵעָצה
ר ּוְכמֹו ֵכן ָּכל ֲעַצת ָהְרָׁשִעי ם ְוָהְרחֹוִקים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֵמַאַח

,   ְיֵדי ֲעָצָתם ְלַתְכִלית ָהֲאִמ ִּתי ַּתְכִלי ת ַהִּנְצִחי-ֶׁשֵאין זֹוִכין ַעל 
ִּכי ,  ְיֵדי ֵעצֹות ָּכֵאּלּו ֵמַהֵּׁש ם ִיְתָּבַרְך-ַאְּדַרָּבא ִמְת ַרֲחִקים ַעל 

ְּבַוַּדאי ִמי ֶׁש ָּבא ַעל עֵ ָצה  ְוַתְחּבּוָלה ֵאי ְך ַלֲעׂשֹוֹת  ַס ִּכין אֹו ֶחֶרב 
ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו , ַאַחר  ָּכְך הֹוְרִגין אֹותֹו ְּבַחְרּבֹו ּוְבַסִּכינֹוִנְפָלא ְו

ַסְדָנא ְּבַסְדָנא ָיִתיב ַאף ,  )ְּפָסִחים כח(ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
 ִּפי ֶׁשַהֶחֶרב ַנֲעֶׂשה ְּבָחְכָמה ְּגדֹוָלה ֵאיָנּה ֶנֱחָׁשב ְלָחְכָמה - ַעל -

ֵאי ן ְׁשטּות ּוְכִסילּות יֹו ֵתר ִמֶּזה ֶׁשָחַׁשב  , ַרָּבאַאְּד,  ְוֵעָצה ְּכָלל
ּוְכ מ ֹו  , ַרֲחָמנָ א ִלְצַלן, ֵעצֹות  ֵאיְך ַלֲהרֹג ֶאת ַעְצ מֹו ִמְּׁשֵני עֹו לָ מֹות

ֶׁשָּמִצינּו ַּכָּמ ה ַמֲעִׂשּיֹות  ֶׁשְּמַס ְּפִרים ַהְמַחְּקִרים  ְּבַעְצָמן ִמ ּגֶֹדל  
ן ֶׁשִהְמִציאּו ָחְכמֹות ִנְפלָ אֹו ת  ַמָּפלָ ָתם ָהָרָעה ֶׁשל ָּכל אֹוָת
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,  ָּבעֹוָלם ְּכמֹו ַאסֹו ְקָרא ט ֶׁשָּדנּו אֹותֹו  ַוֲהָרגּוהּו ִּבְׁשִביל ָחְכָמתֹו
 -ְוֵכן ֶזה ֶׁשִהְמִציא ַהְּכֵלי  ַּתְחּבּוָלה ְל ִהָּנֵצל ֵמְרעָ ִמ ים ֶנֱהַרג ַעל  

 ִרי ָקאְוֵכן ָקָלאְמּב ּו ס ַוֲחֵבָריו  ֶׁשָּמְצאּו ַאֶמעְיֵדי ַרַעם 
 ְיֵדי ֶזה -ָּכל אֹוָתן ֶׁש ָהיּו ָהִעָּקר ְּבִעְנָין ֶזה ֻּכָּלם ֵמתּו ְוֶנֶהְרגּו  ַעל 

 ְיֵדי -ַּכְמבָֹאר ְּבִסְפֵריֶהם ְּבַעְצָמם ּגֶֹדל ַמָּפָלָת ם ַעל , ַּדְיָקא
ָחְכָמָתם ְּבעַ ְצָמם ֶׁשִהְמִצ יאּו ַּדְיָקא ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ַמֲעִׂשּיֹו ת ָרעֹו ת  

ֵאֶּלה ֵמִעְנַין  ֲחָכִמים ְּגדֹוִלים ֶׁשִהְמִציאּו ָחְכמֹות ְּגדֹולֹות ֶׁשָהיּו  ָּכ
 ְיֵדי ָחְכָמָתן ֶׁשִהְמִצי אּו ַּדְיָק א   -ָלֶהם ַמּפָ ָלה  ְּגדֹוָלה ַעל  

 .ַעֵּין ָׁשם, ְוַכְמבָֹאר ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבָמקֹום ַאֵחר (
ְכמֹות  ָּכֵאּלּו ְּבַוַּדאי ֵהם ְׁשטּו ת ָּגדֹול  ֵמַא ַחר ֶׁשּלֹ א  ֶׁש ֵעצ ֹות ְוָח, ִנְמָצא

ָחְׁשבּו ְּכלּום ַעל עֹוָלם ַהָּבא עֹוָלם ַהִּנְצִחי ַרק ַעל עֹוָלם ַהֶּזה ְלַהְראֹו ת   
ֲהֵיׁש ְׁשטּות  , ְּכבֹוָדם ְוָעְׁשָרם ּוְלַבּסֹוף ֶנֶאְבדּו ְוֶנֶעְקרּו ִמְּׁשֵני עֹוָלמֹו ת

ָמ ה ָּכזֹו ֶׁשָחַׁשב ָּכל ָיָמיו חָ ְכמֹות ַעד ֶׁש ִהְמִציא  ֵּכִלי ם ִנְפָלִאים   ָּגדֹול ֵמָחְכ 
 -ְוָכל ַּכָּוָנתֹו ָה ָיה ְלַהְרּבֹות  ְּכבֹודֹו ְוָעְׁשרֹו ּוְלַבּסֹוף ָנפַ ל ְּכתֹוא  ִמְכ ָמר ַעל  

עֹולָ ם   ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ּוְמ אּוָמה  לֹא ָנָׂשא ַּבעֲ ָמלֹו לֹ א ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְולֹ א ָּב
 ְיֵדי ָחְכָמתֹו ִנְתָּגָאה ְוִחּפָ ה ְּדָבִרים -ִּכי ַעל , ִּכי ַאֲחִריתֹו ֲעֵדי אֹוֵבד, ַהָּבא

ִּכי  , ֲאֶׁשר לֹא ֵּכן ַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוַעל ּתֹוָרתֹו ַעל ַעּמ ֹו ַהָּקדֹוׁש ַהִּנְבָחר
ְּכמֹו ֶׁשָּבא ְּבַדְעּתֹו ְוָחְכָמתֹו   ִּדָּמה ִּבְלָבבֹו ְּבגֶֹדל ַּגֲאָותֹו ּוְזדֹון ְלָבבֹו ֶׁש

ֵּכן הּוא  ָיכֹול ַלֲעלֹו ת  ַעל ָּבמֳ ֵתי ָעב  ְלַדּמֹות   , ְלַהְמִצי א ְּכִל י זֹאת ַהִּנְפ לָ ָאה
אֹוי ְלָחְכָמָת ם ָהָרָעה , אֹוי ָלֶהם. ְּבַדְעּתֹו ְסָברֹות ַעל ֶאל ֶעְליֹון ִיְתָּבַרְך

ְצָבאֹות ָיְצ ָאה  ֶׁשִהִּגיעַ   ' י ַּגם זֹא ת ֵמ ֵאת  הְוֵהָּמה ּבֹוֲעִרי ם ְולֹא יֹוְדִעי ם ִּכ
 ֵּכן ָׁשַלח ְּבַדְעָּתם זֹא ת ֶׁש ָּיבֹואּו ַעל -ַעל  , ָהֵעת ֶׁשֵּת ֵצא  ְּכִלי ָּכזֹאת לָ עֹוָלם

ִּכי ֵה ם ְּכַגְרֶזן ְּבַיד ַהחֹוֵצב  , ָחְכָמה ְוַתְחּב ּוָלה זֹאת ְל ַהְמִציא ַהְּכִל י זֹאת
'  ְיֵדי ֶזה ְוָלבֹא ִליֵדי ְּכִפירֹות ַּבה-ִהְת ּגָ אֹות עַ ל  ּבֹו ְולֹא ָהָיה ָלֶהם ְל
 ְיֵדי ֶזה ֶנְהַּפְך ַהַּגְלּגָ ל ֲעֵליֶהם  -ֲאֶׁשר ַעל ,  ְיֵדי ֶזה-ּוְבתֹוָרתֹו ּוְבַעּמֹו ַעל  

  ֵּכן ָהֵעצֹות-ַעל  ,  ְיֵדי ָחְכָמָת ן ֶׁשל ַעְצָמן  ַּדְיָקא כנזכר לעיל-ְוֶנֶעְקרּו ַעל  
 ְיֵדי ֵאּלּו ָהֵעצֹות ְלִהְת ָק ֵרב - ֶׁשל ָהעֹוָלם ֶׁשֵאיָנם ּפֹוֲעִלי ם ַעל ְוַהָחְכמֹות

,   ְלַהֵּׁשם ִיְתּבָ ַרְך ִלְזּכֹות ְלַחִּיים ִנְצִחִּיים ֵאּלּו ָה ֵעצ ֹות ֵאיָנם  ֵעצ ֹות ְּכָלל 
 ְיֵדי ֵאּלּו  ָהֵעצֹות  ֵמַה ֵּׁשם  -ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשִּמְתַרחֲ ִקים ַעל 

ֶׁשְּבַוַּדאי ֵאּל ּו ָהֵעצֹות  ֵא יָנם ִנְקָרִאי ם ְּבֵׁשם ,  ַרֲחָמָנא ִל ְצַלן, ְתָּבַרְךִי
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ִּכי ְּבַוַּדאי ִמי ', ִּתּקּון ְׁשלֵ מּו ת ָהֵעָצה ְצ ִריִכין ַרק ַּבֲעבֹוַדת ה
ֶׁשָּבא ַעל ֵאיֶזה ֵעָצה ְוַתְחּבּוָלה ֵאיְך ַלֲעׂשֹות ֵאיזֶ ה ֲעֵבָרה ַחס 

ְקָרא ֵעצָ ה ְּבַוַּדאי ֵאין ֶזה ִנ,  ִלְגנֹ ב אֹו ִלְנאֹף ַחס ְוָׁשלֹום. ְוָׁשלֹום
 ְיֵדי ֲעָצתֹו  זֹאת מֹו ֵסר ַעְצמֹו ְליִ ּסּוִר ין ּוְלִמיָתה   -ֵמַאַחר ֶׁשעַ ל  

 . ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשּיֹוֵרד ַעד ְׁשאֹול ַּתְח ִּתּי ֹות

ְוֵכן ֲאִפּלּו ְּכֶׁשָּבא ַעל ֵעָצה ֵאיְך ְלַהְרִויַח ָממֹון ִאם ֵאין ַהָּממֹון 
 ְיֵדי ֶזה ִיְתַרֵחק ִמֶּמּנּו -ַעל , ְוַאְּדַרָּבא. 'ֲעבֹוַדת הְמֻסָּגל לֹו ַל

ִּכי הּוא עֶֹׁשר ָׁשמּור , ַּגם ֶזה ֵאינֹו ֵעָצה טֹוָבה, ִיְתָּבַרְך ַחס ְוָׁשלֹום
 ְיֵדי ֶזה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך -ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו ֵמַאַחר ֶׁשִּנְתַרֵחק ַעל 

 . ָיֵמינּו ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחיםֲאֶׁשר הּוא ַחֵּיינּו ְואֶֹרְך
ְוֵכן ֲאִפּלּו ְּכֶׁשָּבא ַעל ֵעצָ ה ֵאיְך ְלַהְרִויַח ָממֹון  ִא ם ֵאין ַהָּמ מ ֹון   )ה

 ְיֵדי ֶזה ִיְתַרֵחק ִמ ֶּמּנּו  -ַעל  , ְוַאְּדַרָּבא. 'ְמסֻ ָּגל לֹו ַלעֲ בֹוַדת ה
ִּכי הּוא עֶֹׁשר , ָבהַּגם  ֶזה ֵאינֹו ֵעצָ ה טֹו, ִיְתָּבַרְך ַחס ְוָׁשלֹום

 ְיֵדי ֶזה ֵמַהֵּׁש ם  -ָׁשמּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו ֵמַאַחר ֶׁשִּנְתַרֵחק ַעל 
.  ִיְתָּבַרְך ֲאֶׁשר הּוא ַחֵּיינּו ְואֶֹרְך ָיֵמינּו ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְל ֵנַצח ְנָצִחים

 ְיֵדי -יֶהם ַעל  ִּכי ְּבַוַּדאי ֲעַצת ַהַּגָּנִבים וְ ַהּנֹוֲאִפים ֶׁש עֹוִׂשים ַמֲעֵׂש 
 ִּפי רֹב ּתֹוְפִסים אֹוָתם  ְּבַכְבֵלי עִֹני -ַּכָּמה ֵעצֹות וְ ַתְחּבּולֹות ְועַ ל 

.  ּוַבְרֶזל ְוַאֲחִריָתם ֲעֵדי אֹוֵבד ְּבַוַּדאי ֵאין ֲעָצָתם ֶנֱחֶׁשֶבת ְלֵעָצה
ר ּוְכמֹו ֵכן ָּכל ֲעַצת ָהְרָׁשִעי ם ְוָהְרחֹוִקים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֵמַאַח

,   ְיֵדי ֲעָצָתם ְלַתְכִלית ָהֲאִמ ִּתי ַּתְכִלי ת ַהִּנְצִחי-ֶׁשֵאין זֹוִכין ַעל 
ִּכי ,  ְיֵדי ֵעצֹות ָּכֵאּלּו ֵמַהֵּׁש ם ִיְתָּבַרְך-ַאְּדַרָּבא ִמְת ַרֲחִקים ַעל 

ְּבַוַּדאי ִמי ֶׁש ָּבא ַעל עֵ ָצה  ְוַתְחּבּוָלה ֵאי ְך ַלֲעׂשֹוֹת  ַס ִּכין אֹו ֶחֶרב 
ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו , ַאַחר  ָּכְך הֹוְרִגין אֹותֹו ְּבַחְרּבֹו ּוְבַסִּכינֹוִנְפָלא ְו

ַסְדָנא ְּבַסְדָנא ָיִתיב ַאף ,  )ְּפָסִחים כח(ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
 ִּפי ֶׁשַהֶחֶרב ַנֲעֶׂשה ְּבָחְכָמה ְּגדֹוָלה ֵאיָנּה ֶנֱחָׁשב ְלָחְכָמה - ַעל -

ֵאי ן ְׁשטּות ּוְכִסילּות יֹו ֵתר ִמֶּזה ֶׁשָחַׁשב  , ַרָּבאַאְּד,  ְוֵעָצה ְּכָלל
ּוְכ מ ֹו  , ַרֲחָמנָ א ִלְצַלן, ֵעצֹות  ֵאיְך ַלֲהרֹג ֶאת ַעְצ מֹו ִמְּׁשֵני עֹו לָ מֹות

ֶׁשָּמִצינּו ַּכָּמ ה ַמֲעִׂשּיֹות  ֶׁשְּמַס ְּפִרים ַהְמַחְּקִרים  ְּבַעְצָמן ִמ ּגֶֹדל  
ן ֶׁשִהְמִציאּו ָחְכמֹות ִנְפלָ אֹו ת  ַמָּפלָ ָתם ָהָרָעה ֶׁשל ָּכל אֹוָת
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,  ָּבעֹוָלם ְּכמֹו ַאסֹו ְקָרא ט ֶׁשָּדנּו אֹותֹו  ַוֲהָרגּוהּו ִּבְׁשִביל ָחְכָמתֹו
 -ְוֵכן ֶזה ֶׁשִהְמִציא ַהְּכֵלי  ַּתְחּבּוָלה ְל ִהָּנֵצל ֵמְרעָ ִמ ים ֶנֱהַרג ַעל  

 ִרי ָקאְוֵכן ָקָלאְמּב ּו ס ַוֲחֵבָריו  ֶׁשָּמְצאּו ַאֶמעְיֵדי ַרַעם 
 ְיֵדי ֶזה -ָּכל אֹוָתן ֶׁש ָהיּו ָהִעָּקר ְּבִעְנָין ֶזה ֻּכָּלם ֵמתּו ְוֶנֶהְרגּו  ַעל 

 ְיֵדי -ַּכְמבָֹאר ְּבִסְפֵריֶהם ְּבַעְצָמם ּגֶֹדל ַמָּפָלָת ם ַעל , ַּדְיָקא
ָחְכָמָתם ְּבעַ ְצָמם ֶׁשִהְמִצ יאּו ַּדְיָקא ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ַמֲעִׂשּיֹו ת ָרעֹו ת  

ֵאֶּלה ֵמִעְנַין  ֲחָכִמים ְּגדֹוִלים ֶׁשִהְמִציאּו ָחְכמֹות ְּגדֹולֹות ֶׁשָהיּו  ָּכ
 ְיֵדי ָחְכָמָתן ֶׁשִהְמִצי אּו ַּדְיָק א   -ָלֶהם ַמּפָ ָלה  ְּגדֹוָלה ַעל  

 .ַעֵּין ָׁשם, ְוַכְמבָֹאר ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבָמקֹום ַאֵחר (
ְכמֹות  ָּכֵאּלּו ְּבַוַּדאי ֵהם ְׁשטּו ת ָּגדֹול  ֵמַא ַחר ֶׁשּלֹ א  ֶׁש ֵעצ ֹות ְוָח, ִנְמָצא

ָחְׁשבּו ְּכלּום ַעל עֹוָלם ַהָּבא עֹוָלם ַהִּנְצִחי ַרק ַעל עֹוָלם ַהֶּזה ְלַהְראֹו ת   
ֲהֵיׁש ְׁשטּות  , ְּכבֹוָדם ְוָעְׁשָרם ּוְלַבּסֹוף ֶנֶאְבדּו ְוֶנֶעְקרּו ִמְּׁשֵני עֹוָלמֹו ת

ָמ ה ָּכזֹו ֶׁשָחַׁשב ָּכל ָיָמיו חָ ְכמֹות ַעד ֶׁש ִהְמִציא  ֵּכִלי ם ִנְפָלִאים   ָּגדֹול ֵמָחְכ 
 -ְוָכל ַּכָּוָנתֹו ָה ָיה ְלַהְרּבֹות  ְּכבֹודֹו ְוָעְׁשרֹו ּוְלַבּסֹוף ָנפַ ל ְּכתֹוא  ִמְכ ָמר ַעל  

עֹולָ ם   ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ּוְמ אּוָמה  לֹא ָנָׂשא ַּבעֲ ָמלֹו לֹ א ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְולֹ א ָּב
 ְיֵדי ָחְכָמתֹו ִנְתָּגָאה ְוִחּפָ ה ְּדָבִרים -ִּכי ַעל , ִּכי ַאֲחִריתֹו ֲעֵדי אֹוֵבד, ַהָּבא

ִּכי  , ֲאֶׁשר לֹא ֵּכן ַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוַעל ּתֹוָרתֹו ַעל ַעּמ ֹו ַהָּקדֹוׁש ַהִּנְבָחר
ְּכמֹו ֶׁשָּבא ְּבַדְעּתֹו ְוָחְכָמתֹו   ִּדָּמה ִּבְלָבבֹו ְּבגֶֹדל ַּגֲאָותֹו ּוְזדֹון ְלָבבֹו ֶׁש

ֵּכן הּוא  ָיכֹול ַלֲעלֹו ת  ַעל ָּבמֳ ֵתי ָעב  ְלַדּמֹות   , ְלַהְמִצי א ְּכִל י זֹאת ַהִּנְפ לָ ָאה
אֹוי ְלָחְכָמָת ם ָהָרָעה , אֹוי ָלֶהם. ְּבַדְעּתֹו ְסָברֹות ַעל ֶאל ֶעְליֹון ִיְתָּבַרְך

ְצָבאֹות ָיְצ ָאה  ֶׁשִהִּגיעַ   ' י ַּגם זֹא ת ֵמ ֵאת  הְוֵהָּמה ּבֹוֲעִרי ם ְולֹא יֹוְדִעי ם ִּכ
 ֵּכן ָׁשַלח ְּבַדְעָּתם זֹא ת ֶׁש ָּיבֹואּו ַעל -ַעל  , ָהֵעת ֶׁשֵּת ֵצא  ְּכִלי ָּכזֹאת לָ עֹוָלם

ִּכי ֵה ם ְּכַגְרֶזן ְּבַיד ַהחֹוֵצב  , ָחְכָמה ְוַתְחּב ּוָלה זֹאת ְל ַהְמִציא ַהְּכִל י זֹאת
'  ְיֵדי ֶזה ְוָלבֹא ִליֵדי ְּכִפירֹות ַּבה-ִהְת ּגָ אֹות עַ ל  ּבֹו ְולֹא ָהָיה ָלֶהם ְל
 ְיֵדי ֶזה ֶנְהַּפְך ַהַּגְלּגָ ל ֲעֵליֶהם  -ֲאֶׁשר ַעל ,  ְיֵדי ֶזה-ּוְבתֹוָרתֹו ּוְבַעּמֹו ַעל  

  ֵּכן ָהֵעצֹות-ַעל  ,  ְיֵדי ָחְכָמָת ן ֶׁשל ַעְצָמן  ַּדְיָקא כנזכר לעיל-ְוֶנֶעְקרּו ַעל  
 ְיֵדי ֵאּלּו ָהֵעצֹות ְלִהְת ָק ֵרב - ֶׁשל ָהעֹוָלם ֶׁשֵאיָנם ּפֹוֲעִלי ם ַעל ְוַהָחְכמֹות

,   ְלַהֵּׁשם ִיְתּבָ ַרְך ִלְזּכֹות ְלַחִּיים ִנְצִחִּיים ֵאּלּו ָה ֵעצ ֹות ֵאיָנם  ֵעצ ֹות ְּכָלל 
 ְיֵדי ֵאּלּו  ָהֵעצֹות  ֵמַה ֵּׁשם  -ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשִּמְתַרחֲ ִקים ַעל 

ֶׁשְּבַוַּדאי ֵאּל ּו ָהֵעצֹות  ֵא יָנם ִנְקָרִאי ם ְּבֵׁשם ,  ַרֲחָמָנא ִל ְצַלן, ְתָּבַרְךִי
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ִּכי ּגֹוי אֵֹבד ֵעצֹות , )ְּדָבִרים לב(ֵעצֹות ְּכָלל וְ ַעל ֵעצֹות ּכָ ֵאּלּו ֶנאֱ ַמר 
ֶׁשהּוא  ַהְינּו ְּכ. 'ֵאין ָחְכָמה  ְוֵאין ְּתבּוָנה  ְוֵאין ֵעָצה  ְלנֶ ֶגד ה, ּוְכִתיב . ֵהָּמה
, ֶׁשֵאין ַמִּגיַע  ִמּזֹא ת ַהָחְכָמה וְ ָהֵעָצה ְלִה ְת ָקֵרב ְלַהֵּׁשם  ִיְתָּבַרְך' ֶנֶגד ה

ִּכי ִמי ֶׁשהּוא ָחָכם . ֵאין ִנְקָרא ְּבֵׁשם ָחְכָמה ְוֵעָצה ְּכָלל ְוכנזכר לעיל
ל  ַּתְכִלית ֹו   ֲאִמ ִּתי ְורֹוֶצה ְלַיֵּׁשב ַּדְעּתֹו ֶּבֱאֶמ ת ּו ְלִהְס ַּתֵּכל ַעל  ַעְצמֹו ְוַע

ְּבַוַּדאי ָראּוי לֹו ֶׁשַּיֲחׁשֹב ַרק , ֶּבֱאֶמת וְ ֵאינֹו  רֹוֶצה ְלַהְטעֹות ֶא ת ַעְצ מֹו
ִּכי ֶזה , ַּתְחּבּולֹות ְועֵ צֹות ֵאיְך ְלִהָּנֵצל ִמן ַהְּׁשאֹול ַּתְחִּתּי ֹות ּוִמַּתְחָּתי ו

ֶדל ְּגנּות ֶזה ָהעֹוָלם  ִמָּכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשהּוא ָחָכם ְקָצת ּגֹ, רֹוֶאה ָּכל ָאָדם
ֶׁשהּוא ָמ ֵלא  ְיגֹונֹות ְוָכל יָ ָמיו ַּכַעס ּו ַמ ְכאֹוִבים ְוֵאי ן ׁשּום ָאָדם ָּבעֹוָלם  
ֶׁשִּיְהֶיה לֹו נַ ַחת ְוטּוב ְּבזֶ ה ָהעֹוָלם ַה ַּמר ַהָּמלֵ א יִ ּסּוִרים ִמ ְּתִח ָּלה ְוַעד 

ֶרְך ְלָבֵאר ְלִמי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו מַֹח ְוַגם ֵאין צֹ, סֹוף ֶׁשִאי ֶא ְפָׁשר ְלָבֵאר ִּבְכָתב
ּוַמה ִיְת רֹון ְלָאָדם ְּבָכל ֲעָמלֹו  . ְוסֹוף  ָהָאָדם ָלמּו ת. ְּבָקְדֳקדֹו ְק ָצת
 ֵּכן ְּבַוַּדאי ָהָיה ָראּוי ְלָכל ַהֲחָכִמים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם -ְוַעל ', ְוכנזכר לעיל ְוכּו

ֻּכָּלם ַיַחד ְוַיְחְׁשבּו   ם ֶׁשִּיְתַקְּבצּו ֵׂשֶכל ָּגדֹול ֲאִפּלּו ְלַחְכֵמי ֻאּמֹו ת ָהעֹולָ 
ַמֲחָׁשבֹות ָחְכמֹות ְוַתְחּבּולֹות ְּבֶדֶרְך ָהֱאֶמ ת ַלֲאִמ ּתֹו ַמהּו ַהַּתְכִלית ֶׁש ל  
ֶזה ָהעֹוָלם ּוִבְׁשִביל ַמה ִּנְבָרא ָהָאָדם ּוְלַבּלֹות ָיִמי ם ְוָׁשִנים ַעל ֶזה ְּכמֹו  

ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל  , ָכל ָהָאבֹות קֶֹדם ַמַּתן ּתֹוָרהֶׁשָעָׂשה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְו
ֶׁשֵּכן ֲאַנְחנּו ַעם ָקדֹוׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּכָבר ָזִכינּו ְלַקֵּבל ָהֵעצֹו ת   

,  ְיֵדי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה-ְּדַהְינּו ַעל , ַהְּקדֹוׁשֹות ַּבֶּמה ִלְזּכֹות ְל ַחֵּיי עֹוָלם
ְּבַוַּדאי  ָראּוי ָלנּו לָ ׂשּום ָּכל ָחְכָמֵתנ ּו   , ג  ֲעִטין ְּדאֹורָ ְיָתא" ְיֵדי ַּתְרַי-ַעל  

ְוַדְעֵּתנּו ְלַקּיֵ ם ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ִּבְתִמימּו ת ּוִבְפִׁשיטּות ִלְלמֹד  
ִּכי זֹאת ַהָחְכָמה ַהְּגדֹוָלה ִמָּכל  . 'ִלְׁש מֹר ְוַלֲעׂשֹות  ּוְלַקֵּים ְוכּו, ּוְלַלֵּמד
 ְיֵדי ָחְכָמת ֹו ַוֲעָצתֹו ְלַקֵּים  -מֹות ְוָהֵעָצה ָהֲאִמ ִּת ּיֹות ְּכֶׁשּזֹוֶכה ַעל ַהָחְכ

ָעָליו  ,  ֵּכן ִהְתִחיל  ָּדִוד ַהֶּמֶלְך-ְוַעל  . ֶאת ַה ּתֹוָרה  ִּבְפִׁשיטּות  ַא ְׁשֵרי לֹו
ְצִריִכין ִּכי . ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְך ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים, ִסְפ רֹו, ַהָּׁשלֹום

 -ִּכי ָּכל ֲעָצָתם  ְלָה ַרע ַאף , ְלִהְתַרֵחק  ֵמ ֲעַצת ְרָׁשִעים  ְּבַתְכִלית ָה ִרחּוק
ֲאָבל ֵמַאַחר  ,  ִּפי ֶׁשִּלְפָעִמים ִנְדֶמה ֲעָצָתם ְלֵאיֶזה ָחְכָמה-ַעל 

, )ְּתִהִּל ים לז(ִּכי ַאֲחִרית ְרָׁשִעים ִנְכָרָתה , ֶׁשַאֲחִריָתּה  ָמָרה ַּכַּלֲעָנה
 ֵּכן  -ְוַעל . ַוַּדאי ְצִריִכים ִלְברַֹח ְמאֹד ֵמֵעצֹות ָּכֵאּלּו ְּכבֹוֵרַח ִמן ָהֵאׁשְּב

ַמה ֶּׁשֶנֱחָׁשב ְּבֵׁשם ֵעָצה הּוא ְּכֶׁשּזֹוִכין ְלֵעָצה ְׁשֵלָמ ה ֶּבֱאֶמת ֵאי ְך ַלֲעבֹד 

 תשובהה הקדמה ספר 

נז 

ֶׁשִּנְלַּכד ָּכל ֶאָחד ְוֶא ָחד ִמָּמ קֹום  , ֶּבאֱ ֶמ ת ְוֵאיְך ָיׁשּו ב ִמִּני חֶֹׁשְך' ֶאת ה
ֵלאֹור ְּבאֹור ַהַחִּיים ֶזה ִנְקָרא ְּבֵׁשם  ְלָׁשם ְּכֵדי ְלַהִּציל ַנְפָׁשם ִמִּני ַׁשַחת

ְּכמֹו , ֵעָצה ֶּבֱאֶמ ת  ְוֶזה ְּבִחיַנת ְּכָלִלּיּות ַה ּתֹוָרה ֶׁשִּנְקָרא ְּבֵׁשם ֵעצָ ה
 . ג  ֲעִטין ְּדאֹוָרְיָתא"ַיְּבִחיַנת ַּתְר. ִלי ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה, )ִמְׁשֵלי ח(ֶׁשָּכתּוב 

 ְיֵדי -ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ִּכי ִאם ַעל ' ְוֵעָצה ְׁשֵלָמה ַּבֲעבֹוַדת ה
ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים ֶׁשִאי , ַהַּצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ֶׁשַּבּדֹור

ְינּו ַה,  ְיֵדי ֱאמּוָנה-ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ֵמֶהם ׁשּום ֵעָצה ִּכי ִאם ַעל 
ְוַאְנֵׁשי , ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִּכי ִיְׂשָרֵאל ִנְקָרִאין קֶֹדׁש, ֱאמּוַנת ֲחָכִמים

 ְוַהַּצִּדיק ִהיא ְּבִחיַנת ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים. 'קֶֹדׁש ִּתְהיּון ִלי ְוכּו
 ְיֵדי  -ִאי  ֶא ְפָׁשר ִלְזּכֹות  ִּכי ִאם ַעל  ' ְוֵעָצה ְׁש ֵלָמה ַּבֲעבֹוַדת ה) ג

ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר , ים אֲ ִמִּתִּיים ֶׁשַּבּדֹורַהַּצִּדיִק
,   ַהְינּו ֱאמּונַ ת ֲחָכִמים ,  ְיֵדי ֱאמּוָנה -ְלַקֵּבל ֵמ ֶהם  ׁשּום ֵעָצה ִּכי ִאם ַעל  

. 'ְוַאְנֵׁשי קֶֹדׁש ִּתְהיּון ִלי ְוכּו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִּכי ִיְׂשָרֵאל ִנְקָרִאין קֶֹדׁש 
,   ּוִמָּׁשם, ) ל"ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ(,  ְוַהַּצִּדיק ִהי א ְּבִחיַנת  ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים

ִמָּׁש ם ִנְמָׁשְך ִעַּק ר ִּתּקּון , ֶׁשהּוא ֵׂשֶכל ַהּכֹוֵלל, ִמְּבִחיַנת קֹדֶ ׁש ֳקָדִׁשים
ִּכי ֲחֻלַּק ת  , לֹוםָהֵעָצה ַהְּׁשֵלָמה ֶׁשּלֹא ִּתְהֶיה ֶנֱחֶלֶקת  ִלְׁשַּתִים ַחס ְוָׁש

ָהֵעָצה ִלְׁשַּתיִ ם ִנְמָׁשְך ִמְּפ ַגם ֵעץ ַהַּדעַ ת טֹוב ָוָרע ֶׁשהּוא ְּבַעְצ מֹו ְּפַגם   
ִּכי ִעַּקר ֲחֻלַּקת  ). כנזכר לעיל ִּבְדָבֵרינּו ַהּקֹוְדִמים(ֱאמּונַ ת ֲחָכִמים 

ִהְתַנֵה ג ְוֶזה  ַמה ֶּׁשְּמ ֻסּפָ ִק ין ִלְפעָ ִמים  ֵאיְך ְל' ָהֵעָצה הּוא  ַּבֲעבֹוַדת ה
 ְיֵדי ֶזה ִנְתָעֵרב טֹוב ָוָרע ַעד  -ִנְמָׁשְך ִמְּפַגם  ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע ֶׁשַעל 
ְוָכל ֵאּלּו ַה ְּסֵפקֹו ת ְוַהִּב ְלּבּוִלים .  ֶׁשֵאין יֹוְדִעין  ְלַהְבִחין ֵּבין טֹוב ְלַרע
יַנת ַלַהט ַהֶחֶרב ָּכל ֶזה הּוא ְּבִח', ַוֲחֻלַּק ת ָהעֵ ָצה ֶׁשֵּיׁש ַּבֲעבֹוַדת ה

ִּכי ִאם לֹא ָהָיה אֹו ֵכל ָאָדם , ַהִּמְתַה ֶּפֶכת  ִלְׁשמֹר ֶאת  ֶּדֶרְך ֵעץ ַהַחִּיים
' ָהִראׁשֹון ֵמעֵ ץ ַהַּדַעת ָהָיה יֹוֵדַע ַהֶּדֶרְך ַהָּנכֹון ֵאיְך ְלִהְתַּדֵּבק ָּתִמיד ַּבה

ַאְך ֵמֲחַמ ת   .  ֵעץ ַהַחִּייםֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ֶּדֶרְך, ְוִלְכלֹל ְּבִחיַנת ַהַחִּיים
'  ֵּכן ָׂשם ה-ַעל , ֶׁשָחָטא ְוָאכַ ל ֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע ְוִנְתָּגֵרׁש ִמַּגן  ֵעֶדן

ֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת ֶׁשִּמָּׁשם  ִנְמָׁשִכין ָּכל ַהִהּפּוִכים ְוַהְּתמּורֹו ת   
ִּכי ֵאין יֹוְדִעין  , ָׁשָבה ּוֵמֵעָצה ְלֵעָצהֶׁשִּמְתַה ֶּפֶכת ַּדְעּתֹו ִמַּמחֲ ָׁשָבה ְלַמֲח

ִּכי ַהּכֹל , ְּבֵאיֶזה ֶּדֶרְך ְלִהְתָקֵרב ְל ֵעץ ַהַחִּיים  ִלְזּכֹות ְלַחִּיי ם ִנְצִחִּיים
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ִּכי ּגֹוי אֵֹבד ֵעצֹות , )ְּדָבִרים לב(ֵעצֹות ְּכָלל וְ ַעל ֵעצֹות ּכָ ֵאּלּו ֶנאֱ ַמר 
ֶׁשהּוא  ַהְינּו ְּכ. 'ֵאין ָחְכָמה  ְוֵאין ְּתבּוָנה  ְוֵאין ֵעָצה  ְלנֶ ֶגד ה, ּוְכִתיב . ֵהָּמה
, ֶׁשֵאין ַמִּגיַע  ִמּזֹא ת ַהָחְכָמה וְ ָהֵעָצה ְלִה ְת ָקֵרב ְלַהֵּׁשם  ִיְתָּבַרְך' ֶנֶגד ה

ִּכי ִמי ֶׁשהּוא ָחָכם . ֵאין ִנְקָרא ְּבֵׁשם ָחְכָמה ְוֵעָצה ְּכָלל ְוכנזכר לעיל
ל  ַּתְכִלית ֹו   ֲאִמ ִּתי ְורֹוֶצה ְלַיֵּׁשב ַּדְעּתֹו ֶּבֱאֶמ ת ּו ְלִהְס ַּתֵּכל ַעל  ַעְצמֹו ְוַע

ְּבַוַּדאי ָראּוי לֹו ֶׁשַּיֲחׁשֹב ַרק , ֶּבֱאֶמת וְ ֵאינֹו  רֹוֶצה ְלַהְטעֹות ֶא ת ַעְצ מֹו
ִּכי ֶזה , ַּתְחּבּולֹות ְועֵ צֹות ֵאיְך ְלִהָּנֵצל ִמן ַהְּׁשאֹול ַּתְחִּתּי ֹות ּוִמַּתְחָּתי ו

ֶדל ְּגנּות ֶזה ָהעֹוָלם  ִמָּכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשהּוא ָחָכם ְקָצת ּגֹ, רֹוֶאה ָּכל ָאָדם
ֶׁשהּוא ָמ ֵלא  ְיגֹונֹות ְוָכל יָ ָמיו ַּכַעס ּו ַמ ְכאֹוִבים ְוֵאי ן ׁשּום ָאָדם ָּבעֹוָלם  
ֶׁשִּיְהֶיה לֹו נַ ַחת ְוטּוב ְּבזֶ ה ָהעֹוָלם ַה ַּמר ַהָּמלֵ א יִ ּסּוִרים ִמ ְּתִח ָּלה ְוַעד 

ֶרְך ְלָבֵאר ְלִמי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו מַֹח ְוַגם ֵאין צֹ, סֹוף ֶׁשִאי ֶא ְפָׁשר ְלָבֵאר ִּבְכָתב
ּוַמה ִיְת רֹון ְלָאָדם ְּבָכל ֲעָמלֹו  . ְוסֹוף  ָהָאָדם ָלמּו ת. ְּבָקְדֳקדֹו ְק ָצת
 ֵּכן ְּבַוַּדאי ָהָיה ָראּוי ְלָכל ַהֲחָכִמים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם -ְוַעל ', ְוכנזכר לעיל ְוכּו

ֻּכָּלם ַיַחד ְוַיְחְׁשבּו   ם ֶׁשִּיְתַקְּבצּו ֵׂשֶכל ָּגדֹול ֲאִפּלּו ְלַחְכֵמי ֻאּמֹו ת ָהעֹולָ 
ַמֲחָׁשבֹות ָחְכמֹות ְוַתְחּבּולֹות ְּבֶדֶרְך ָהֱאֶמ ת ַלֲאִמ ּתֹו ַמהּו ַהַּתְכִלית ֶׁש ל  
ֶזה ָהעֹוָלם ּוִבְׁשִביל ַמה ִּנְבָרא ָהָאָדם ּוְלַבּלֹות ָיִמי ם ְוָׁשִנים ַעל ֶזה ְּכמֹו  

ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל  , ָכל ָהָאבֹות קֶֹדם ַמַּתן ּתֹוָרהֶׁשָעָׂשה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְו
ֶׁשֵּכן ֲאַנְחנּו ַעם ָקדֹוׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּכָבר ָזִכינּו ְלַקֵּבל ָהֵעצֹו ת   

,  ְיֵדי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה-ְּדַהְינּו ַעל , ַהְּקדֹוׁשֹות ַּבֶּמה ִלְזּכֹות ְל ַחֵּיי עֹוָלם
ְּבַוַּדאי  ָראּוי ָלנּו לָ ׂשּום ָּכל ָחְכָמֵתנ ּו   , ג  ֲעִטין ְּדאֹורָ ְיָתא" ְיֵדי ַּתְרַי-ַעל  

ְוַדְעֵּתנּו ְלַקּיֵ ם ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ִּבְתִמימּו ת ּוִבְפִׁשיטּות ִלְלמֹד  
ִּכי זֹאת ַהָחְכָמה ַהְּגדֹוָלה ִמָּכל  . 'ִלְׁש מֹר ְוַלֲעׂשֹות  ּוְלַקֵּים ְוכּו, ּוְלַלֵּמד
 ְיֵדי ָחְכָמת ֹו ַוֲעָצתֹו ְלַקֵּים  -מֹות ְוָהֵעָצה ָהֲאִמ ִּת ּיֹות ְּכֶׁשּזֹוֶכה ַעל ַהָחְכ

ָעָליו  ,  ֵּכן ִהְתִחיל  ָּדִוד ַהֶּמֶלְך-ְוַעל  . ֶאת ַה ּתֹוָרה  ִּבְפִׁשיטּות  ַא ְׁשֵרי לֹו
ְצִריִכין ִּכי . ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְך ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים, ִסְפ רֹו, ַהָּׁשלֹום

 -ִּכי ָּכל ֲעָצָתם  ְלָה ַרע ַאף , ְלִהְתַרֵחק  ֵמ ֲעַצת ְרָׁשִעים  ְּבַתְכִלית ָה ִרחּוק
ֲאָבל ֵמַאַחר  ,  ִּפי ֶׁשִּלְפָעִמים ִנְדֶמה ֲעָצָתם ְלֵאיֶזה ָחְכָמה-ַעל 

, )ְּתִהִּל ים לז(ִּכי ַאֲחִרית ְרָׁשִעים ִנְכָרָתה , ֶׁשַאֲחִריָתּה  ָמָרה ַּכַּלֲעָנה
 ֵּכן  -ְוַעל . ַוַּדאי ְצִריִכים ִלְברַֹח ְמאֹד ֵמֵעצֹות ָּכֵאּלּו ְּכבֹוֵרַח ִמן ָהֵאׁשְּב

ַמה ֶּׁשֶנֱחָׁשב ְּבֵׁשם ֵעָצה הּוא ְּכֶׁשּזֹוִכין ְלֵעָצה ְׁשֵלָמ ה ֶּבֱאֶמת ֵאי ְך ַלֲעבֹד 
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ֶׁשִּנְלַּכד ָּכל ֶאָחד ְוֶא ָחד ִמָּמ קֹום  , ֶּבאֱ ֶמ ת ְוֵאיְך ָיׁשּו ב ִמִּני חֶֹׁשְך' ֶאת ה
ֵלאֹור ְּבאֹור ַהַחִּיים ֶזה ִנְקָרא ְּבֵׁשם  ְלָׁשם ְּכֵדי ְלַהִּציל ַנְפָׁשם ִמִּני ַׁשַחת

ְּכמֹו , ֵעָצה ֶּבֱאֶמ ת  ְוֶזה ְּבִחיַנת ְּכָלִלּיּות ַה ּתֹוָרה ֶׁשִּנְקָרא ְּבֵׁשם ֵעצָ ה
 . ג  ֲעִטין ְּדאֹוָרְיָתא"ַיְּבִחיַנת ַּתְר. ִלי ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה, )ִמְׁשֵלי ח(ֶׁשָּכתּוב 

 ְיֵדי -ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ִּכי ִאם ַעל ' ְוֵעָצה ְׁשֵלָמה ַּבֲעבֹוַדת ה
ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים ֶׁשִאי , ַהַּצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ֶׁשַּבּדֹור

ְינּו ַה,  ְיֵדי ֱאמּוָנה-ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ֵמֶהם ׁשּום ֵעָצה ִּכי ִאם ַעל 
ְוַאְנֵׁשי , ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִּכי ִיְׂשָרֵאל ִנְקָרִאין קֶֹדׁש, ֱאמּוַנת ֲחָכִמים

 ְוַהַּצִּדיק ִהיא ְּבִחיַנת ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים. 'קֶֹדׁש ִּתְהיּון ִלי ְוכּו
 ְיֵדי  -ִאי  ֶא ְפָׁשר ִלְזּכֹות  ִּכי ִאם ַעל  ' ְוֵעָצה ְׁש ֵלָמה ַּבֲעבֹוַדת ה) ג

ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר , ים אֲ ִמִּתִּיים ֶׁשַּבּדֹורַהַּצִּדיִק
,   ַהְינּו ֱאמּונַ ת ֲחָכִמים ,  ְיֵדי ֱאמּוָנה -ְלַקֵּבל ֵמ ֶהם  ׁשּום ֵעָצה ִּכי ִאם ַעל  

. 'ְוַאְנֵׁשי קֶֹדׁש ִּתְהיּון ִלי ְוכּו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִּכי ִיְׂשָרֵאל ִנְקָרִאין קֶֹדׁש 
,   ּוִמָּׁשם, ) ל"ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ(,  ְוַהַּצִּדיק ִהי א ְּבִחיַנת  ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים

ִמָּׁש ם ִנְמָׁשְך ִעַּק ר ִּתּקּון , ֶׁשהּוא ֵׂשֶכל ַהּכֹוֵלל, ִמְּבִחיַנת קֹדֶ ׁש ֳקָדִׁשים
ִּכי ֲחֻלַּק ת  , לֹוםָהֵעָצה ַהְּׁשֵלָמה ֶׁשּלֹא ִּתְהֶיה ֶנֱחֶלֶקת  ִלְׁשַּתִים ַחס ְוָׁש

ָהֵעָצה ִלְׁשַּתיִ ם ִנְמָׁשְך ִמְּפ ַגם ֵעץ ַהַּדעַ ת טֹוב ָוָרע ֶׁשהּוא ְּבַעְצ מֹו ְּפַגם   
ִּכי ִעַּקר ֲחֻלַּקת  ). כנזכר לעיל ִּבְדָבֵרינּו ַהּקֹוְדִמים(ֱאמּונַ ת ֲחָכִמים 

ִהְתַנֵה ג ְוֶזה  ַמה ֶּׁשְּמ ֻסּפָ ִק ין ִלְפעָ ִמים  ֵאיְך ְל' ָהֵעָצה הּוא  ַּבֲעבֹוַדת ה
 ְיֵדי ֶזה ִנְתָעֵרב טֹוב ָוָרע ַעד  -ִנְמָׁשְך ִמְּפַגם  ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע ֶׁשַעל 
ְוָכל ֵאּלּו ַה ְּסֵפקֹו ת ְוַהִּב ְלּבּוִלים .  ֶׁשֵאין יֹוְדִעין  ְלַהְבִחין ֵּבין טֹוב ְלַרע
יַנת ַלַהט ַהֶחֶרב ָּכל ֶזה הּוא ְּבִח', ַוֲחֻלַּק ת ָהעֵ ָצה ֶׁשֵּיׁש ַּבֲעבֹוַדת ה

ִּכי ִאם לֹא ָהָיה אֹו ֵכל ָאָדם , ַהִּמְתַה ֶּפֶכת  ִלְׁשמֹר ֶאת  ֶּדֶרְך ֵעץ ַהַחִּיים
' ָהִראׁשֹון ֵמעֵ ץ ַהַּדַעת ָהָיה יֹוֵדַע ַהֶּדֶרְך ַהָּנכֹון ֵאיְך ְלִהְתַּדֵּבק ָּתִמיד ַּבה

ַאְך ֵמֲחַמ ת   .  ֵעץ ַהַחִּייםֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ֶּדֶרְך, ְוִלְכלֹל ְּבִחיַנת ַהַחִּיים
'  ֵּכן ָׂשם ה-ַעל , ֶׁשָחָטא ְוָאכַ ל ֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע ְוִנְתָּגֵרׁש ִמַּגן  ֵעֶדן

ֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת ֶׁשִּמָּׁשם  ִנְמָׁשִכין ָּכל ַהִהּפּוִכים ְוַהְּתמּורֹו ת   
ִּכי ֵאין יֹוְדִעין  , ָׁשָבה ּוֵמֵעָצה ְלֵעָצהֶׁשִּמְתַה ֶּפֶכת ַּדְעּתֹו ִמַּמחֲ ָׁשָבה ְלַמֲח

ִּכי ַהּכֹל , ְּבֵאיֶזה ֶּדֶרְך ְלִהְתָקֵרב ְל ֵעץ ַהַחִּיים  ִלְזּכֹות ְלַחִּיי ם ִנְצִחִּיים
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ַאְך ְּבָכל יֹום ִיְצרֹו ִמְתַּגֵּבר ָעָליו וְ ִאְלָמ לֵ א   , ֲחֵפִצים ְלִיְר ָאה ֶא ת ְׁשֶמ ָך
ְוַכִּצֳּפִרים ָהֲאחּוזֹו ת ְּבַפח ָּכֶהם יּוָקִׁשים  . 'רֹו ְוכּוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוְז

ּוְבַוַּדאי ֵיׁש ֵעצֹות ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא ֲאִפ ּלּו ִאם הּוא ַּבָּמקֹום   , ְּבֵני ָאָדם
ֲאָבל , ֶׁשהּוא ַּגם ָׁשם ֵיׁש ֵעצֹות ְוַתְחּבּולֹות ּו ְדָרִכים ֵאיְך ָלֵצא ת ִמָּׁשם 

ֶא ת ָהֵעָצה  ַהְיָׁשָרה ִּבְׁשֵלמּות  ֵאיְך ְלַמ ֵּלט ַנְפׁשֹו  ִמִּני  ַׁשחַ ת  ֵאין ָאָדם יֹודֵ ַע 
,  ִּכי  ֶּבֱאֶמת  ָהֵעצָ ה ְּבָׁשְרָׁשּה ַהּכֹל ֶאָחד.  ְיֵדי ֱאמּוַנת  ֲחָכִמים-ִּכי ִאם ַעל 

ם ִּכי ָׁשם ֵאין ׁשּום ַרע ְּכָלל ְוָׁש, ִּכי ְּבׁשֶֹרׁש ַהּכֹל הּוא ֻּכּלֹו טֹוב ֻּכּלֹו ֶאָחד
ַרק  ְלַמ ָּטה  , ֵאין ַׁשָּיְך ֲחלֻ ַּקת ָה ֵעָצה ְּכ ָלל ֵמ ַאַחר ֶׁש ֻּכּלֹו ֶאָחד ֻּכּלֹו טֹוב

ִמָּׁשם ִנְמָׁשְך ֲחֻלַּקת  ָהֵעָצה  , ִּבְמקֹום ֲאִח יַזת ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע
ִריִכין ֵעצָ ה  ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשֵּיׁש טֹוב ָוָרע ִנְמָצא ֶׁשֵּיׁש ְׁשֵני ְּדָבִרים ּוְצ, ִלְׁשַּתִים

ּוֵמֲחַמת ֵחְט א ָאָדם ָהִראׁשֹון אֹו  . ְלַדֵּבק ַעְצמֹו ַּבּטֹוב ּוְלִהְתַרֵחק ֵמָהַרע
ָּכל ֶאָחד ֵמֲחַמת חֲ ָטָאי ו ַוֲעוֹונֹוָתיו ִנְתָעֵרב טֹוב ָוָרע ַעד ֶׁשֵאינֹו יֹודֵ עַ  

ר ִלְפֵני ִאיׁש ְוַאֲחִריתֹו  ִּכי ֵיׁש ֶּדֶרְך ָיָׁש, ְלַהְבִחין ֵּבין ַהֶּדֶרְך ַהּטֹוב ְלַהֵהֶפְך
ּו ִמָּׁשם ִנְמָׁשְך  ֲחֻלַּק ת ָהֵעצָ ה ֶׁשֵאין יֹוְדִעין ָלׁשּות   ). ִמְׁשֵלי יד(ַּדְרֵכי ָמֶות 

ֵעצֹות ְּבַנְפׁשֹו  ֵאיְך ָלֵצאת  ִמן ַהחֶֹׁשְך ֶׁשִּנְלַּכד ּבֹו ַּבֲעוֹונֹוָתיו ְוָלׁשּו ב ִמָּמֶות   
 ַהֶחֶרב ַהִּמְתַה ֶּפֶכת  ִלְׁשמֹר ֶא ת  ֶּדֶרְך ֵעץ ְלַחִּיים ֶׁשֶּזה ּו ְּבִחיַנת לַ ַהט

,  ֲאָבל  ַהַּצִּדיק ָהאֱ ֶמת ֶׁשהּו א ְּבִחיַנת ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים, ַהַחִּיים כנזכר לעיל
, ֶׁשהּוא  ׁשֶֹרׁש ַהּכֹל ֶׁשָּׁשם ִנְמָּתק ַהּכֹל, ְּבִחיַנת ַהֵּשֶכל ָהֶעְליֹון ַהּכֹוֵלל

ִּכי הּוא ָיַדע , ָכל ַהְּנִתיבֹות ֶׁשְּבִעְמֵקי ַהחֶֹׁשְךהּוא יֹוֵדַע ָּכל ַהְּדָרִכים ְו
ָהַרע ִנְתַהֵּפְך ְל טֹו ב ּוְזדֹונֹות , ִּכי ָׁשם ְּבָׁשְרׁשֹו', ַמה ַּבֲחׁשָֹכא ְוכּו

ִנְתַהְּפִכין ִלְזֻכּיֹות ְוִנְכָלל ַהּכֹל ְּבֶאָחד ְוָׁשם ָהֵעָצה ִּבְׁשֵלמּות ָּגמ ּור ֵמַאַחר  
 ֵּכן הּוא יֹוֵדַע ְלַהְמִׁשיְך  ִמָּׁש ם  -וְ ַעל . ה ֲעַדִין ְלֵהָחֵלק ְּכָללֶׁשּלֹא ִהְתִחי ָל

.   ֵעצֹות ְלָכל  ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ַמה ֶּׁשה ּוא ְלִפי ְמ קֹו מֹו ּוְׁשָעתֹו ּו ַמְדֵרָגתֹו
ִּכי ְצִריִכין ַּדְוָקא ְלִהְתָקֵרב  , ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַמֲעלֹו ת ִהְתָק ְרבּות ְלַצִּדיִקים

ִּכי ֶזה ִעַּקר ְּבִחיַנת ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ַמה  , יֶהם ְוֵאין  ַּדי ִּבְסָפִרים ְלַבדֲאֵל
ִּכי ִאי , ֶּׁשְּמַקְּבִלין  ִמ ִּפי ַצִּדיק ָה ֱאֶמ ת ֶׁשֵהם  ְּדָבִרים ֶׁשּלֹא ִנָּתן ִלְכ ּתֹב

 . ק"עכל, ֶאְפָׁשר ְלָכְתבָ ן ְּכָלל
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  מאמר התוכחה -ה ונעתיק כמה גרגרים מספר צפית לישוע
והדפיסו בסוף ,  מאת חתן החפץ חיים הרב אהרן הכהן זכר צדיק לברכה-הגהה [

, ט בחיי החפץ חיים"קונטרס צפית לישועה שהוציא לאור בתל אביב שנת תרפ
 ].א"שליט] אדוני מורי חמי[ח "ועל כן מזכירו בברכת החיים אדמו

,   מרהיה או] זכר צדיק לברכה) [א"שלי ט(ח "פתיחה אד מו
, שכשאדם רוצה להוכיח  את חברו על איז ה דבר שעשה  שלא  כהוגן

הוא צריך להוכיחו בלשון , הן במיל י דשמי א והן במיל י דעלמא
,  ויזה ר מאד שלא להביא את חברו לידי ניצוח, רכה ובדברי נועם

,   מפנ י שאם יוציא אותו על ידי תוכחתו מגדרו ויכריחו להתעקש
וכיון שבא לכלל ניצוח אז , נגדואז חס ושלום אין שכינה חשובה כ

רצונו משחדו לעבור על כל זדון בשאט נפש ו לא לשוב מ פני שום  
 .הן מה ששי יך למד ת דרך ארץ והן מה שנו גע לחברו בנפשו ,דבר

ומפני שבזמן האחרו ן הולכת ו נעשית מצות התוכחה  לענין  
לפנים היתה  על פי רוב  (הדורש שימת לב וחריצות יותר ויותר 

מעת רק  על חטאי ם קלים ו המוכיח ה יה נוהג   התוכחה נ ש
להעיר את חבירו בידידות על מה ששגג   ודבריו היו נכנסים   

אשר המוכ יח ומ קבל  התוכחה   ,  אבל לא כן הדבר בזמננו, בלבו
והדברים שעליה ם צריכים להוכיח  , הם שני  סוג י אנשים  שו נים
ויש  בהם כדי להוציא את  המוכי ח   , המה נזפי ע וונות חס ו שלום

ואז  חס  ושלום  יכולה תוכ חה כז ו   ,  ו שידבר דברים קשיםמגדר
וכל בר דעת ). להביא רק הפסד ולגרום שחבירו יחטא עוד יותר

אינו יכול בימינו להש תמט ממצו ה זו בטענה שהיא  שי יכת רק 
מ פני שהיום   כולם רואים בחוש  ש רב יכול ,  לרב ולראשי העדה

ה   אבל עיקר התוכחה כבר נכנס , להשפיע רק באופן כללי
יכול להשיג השפעה   ' וכל יהודי חרד לדבר ה, לרשות הרבים

הן ע ל הנהגתם  בכלל והן בתקון   , רבה בין קרוביו וידידיו
]  זכר צדיק לברכה[ א "ח שליט"ודברי אמת ש ל אדמו. הפרט
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נח 

ַאְך ְּבָכל יֹום ִיְצרֹו ִמְתַּגֵּבר ָעָליו וְ ִאְלָמ לֵ א   , ֲחֵפִצים ְלִיְר ָאה ֶא ת ְׁשֶמ ָך
ְוַכִּצֳּפִרים ָהֲאחּוזֹו ת ְּבַפח ָּכֶהם יּוָקִׁשים  . 'רֹו ְוכּוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוְז

ּוְבַוַּדאי ֵיׁש ֵעצֹות ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא ֲאִפ ּלּו ִאם הּוא ַּבָּמקֹום   , ְּבֵני ָאָדם
ֲאָבל , ֶׁשהּוא ַּגם ָׁשם ֵיׁש ֵעצֹות ְוַתְחּבּולֹות ּו ְדָרִכים ֵאיְך ָלֵצא ת ִמָּׁשם 

ֶא ת ָהֵעָצה  ַהְיָׁשָרה ִּבְׁשֵלמּות  ֵאיְך ְלַמ ֵּלט ַנְפׁשֹו  ִמִּני  ַׁשחַ ת  ֵאין ָאָדם יֹודֵ ַע 
,  ִּכי  ֶּבֱאֶמת  ָהֵעצָ ה ְּבָׁשְרָׁשּה ַהּכֹל ֶאָחד.  ְיֵדי ֱאמּוַנת  ֲחָכִמים-ִּכי ִאם ַעל 

ם ִּכי ָׁשם ֵאין ׁשּום ַרע ְּכָלל ְוָׁש, ִּכי ְּבׁשֶֹרׁש ַהּכֹל הּוא ֻּכּלֹו טֹוב ֻּכּלֹו ֶאָחד
ַרק  ְלַמ ָּטה  , ֵאין ַׁשָּיְך ֲחלֻ ַּקת ָה ֵעָצה ְּכ ָלל ֵמ ַאַחר ֶׁש ֻּכּלֹו ֶאָחד ֻּכּלֹו טֹוב

ִמָּׁשם ִנְמָׁשְך ֲחֻלַּקת  ָהֵעָצה  , ִּבְמקֹום ֲאִח יַזת ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע
ִריִכין ֵעצָ ה  ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשֵּיׁש טֹוב ָוָרע ִנְמָצא ֶׁשֵּיׁש ְׁשֵני ְּדָבִרים ּוְצ, ִלְׁשַּתִים

ּוֵמֲחַמת ֵחְט א ָאָדם ָהִראׁשֹון אֹו  . ְלַדֵּבק ַעְצמֹו ַּבּטֹוב ּוְלִהְתַרֵחק ֵמָהַרע
ָּכל ֶאָחד ֵמֲחַמת חֲ ָטָאי ו ַוֲעוֹונֹוָתיו ִנְתָעֵרב טֹוב ָוָרע ַעד ֶׁשֵאינֹו יֹודֵ עַ  

ר ִלְפֵני ִאיׁש ְוַאֲחִריתֹו  ִּכי ֵיׁש ֶּדֶרְך ָיָׁש, ְלַהְבִחין ֵּבין ַהֶּדֶרְך ַהּטֹוב ְלַהֵהֶפְך
ּו ִמָּׁשם ִנְמָׁשְך  ֲחֻלַּק ת ָהֵעצָ ה ֶׁשֵאין יֹוְדִעין ָלׁשּות   ). ִמְׁשֵלי יד(ַּדְרֵכי ָמֶות 

ֵעצֹות ְּבַנְפׁשֹו  ֵאיְך ָלֵצאת  ִמן ַהחֶֹׁשְך ֶׁשִּנְלַּכד ּבֹו ַּבֲעוֹונֹוָתיו ְוָלׁשּו ב ִמָּמֶות   
 ַהֶחֶרב ַהִּמְתַה ֶּפֶכת  ִלְׁשמֹר ֶא ת  ֶּדֶרְך ֵעץ ְלַחִּיים ֶׁשֶּזה ּו ְּבִחיַנת לַ ַהט

,  ֲאָבל  ַהַּצִּדיק ָהאֱ ֶמת ֶׁשהּו א ְּבִחיַנת ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים, ַהַחִּיים כנזכר לעיל
, ֶׁשהּוא  ׁשֶֹרׁש ַהּכֹל ֶׁשָּׁשם ִנְמָּתק ַהּכֹל, ְּבִחיַנת ַהֵּשֶכל ָהֶעְליֹון ַהּכֹוֵלל

ִּכי הּוא ָיַדע , ָכל ַהְּנִתיבֹות ֶׁשְּבִעְמֵקי ַהחֶֹׁשְךהּוא יֹוֵדַע ָּכל ַהְּדָרִכים ְו
ָהַרע ִנְתַהֵּפְך ְל טֹו ב ּוְזדֹונֹות , ִּכי ָׁשם ְּבָׁשְרׁשֹו', ַמה ַּבֲחׁשָֹכא ְוכּו

ִנְתַהְּפִכין ִלְזֻכּיֹות ְוִנְכָלל ַהּכֹל ְּבֶאָחד ְוָׁשם ָהֵעָצה ִּבְׁשֵלמּות ָּגמ ּור ֵמַאַחר  
 ֵּכן הּוא יֹוֵדַע ְלַהְמִׁשיְך  ִמָּׁש ם  -וְ ַעל . ה ֲעַדִין ְלֵהָחֵלק ְּכָללֶׁשּלֹא ִהְתִחי ָל

.   ֵעצֹות ְלָכל  ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ַמה ֶּׁשה ּוא ְלִפי ְמ קֹו מֹו ּוְׁשָעתֹו ּו ַמְדֵרָגתֹו
ִּכי ְצִריִכין ַּדְוָקא ְלִהְתָקֵרב  , ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַמֲעלֹו ת ִהְתָק ְרבּות ְלַצִּדיִקים

ִּכי ֶזה ִעַּקר ְּבִחיַנת ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ַמה  , יֶהם ְוֵאין  ַּדי ִּבְסָפִרים ְלַבדֲאֵל
ִּכי ִאי , ֶּׁשְּמַקְּבִלין  ִמ ִּפי ַצִּדיק ָה ֱאֶמ ת ֶׁשֵהם  ְּדָבִרים ֶׁשּלֹא ִנָּתן ִלְכ ּתֹב

 . ק"עכל, ֶאְפָׁשר ְלָכְתבָ ן ְּכָלל
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  מאמר התוכחה -ה ונעתיק כמה גרגרים מספר צפית לישוע
והדפיסו בסוף ,  מאת חתן החפץ חיים הרב אהרן הכהן זכר צדיק לברכה-הגהה [

, ט בחיי החפץ חיים"קונטרס צפית לישועה שהוציא לאור בתל אביב שנת תרפ
 ].א"שליט] אדוני מורי חמי[ח "ועל כן מזכירו בברכת החיים אדמו

,   מרהיה או] זכר צדיק לברכה) [א"שלי ט(ח "פתיחה אד מו
, שכשאדם רוצה להוכיח  את חברו על איז ה דבר שעשה  שלא  כהוגן

הוא צריך להוכיחו בלשון , הן במיל י דשמי א והן במיל י דעלמא
,  ויזה ר מאד שלא להביא את חברו לידי ניצוח, רכה ובדברי נועם

,   מפנ י שאם יוציא אותו על ידי תוכחתו מגדרו ויכריחו להתעקש
וכיון שבא לכלל ניצוח אז , נגדואז חס ושלום אין שכינה חשובה כ

רצונו משחדו לעבור על כל זדון בשאט נפש ו לא לשוב מ פני שום  
 .הן מה ששי יך למד ת דרך ארץ והן מה שנו גע לחברו בנפשו ,דבר

ומפני שבזמן האחרו ן הולכת ו נעשית מצות התוכחה  לענין  
לפנים היתה  על פי רוב  (הדורש שימת לב וחריצות יותר ויותר 

מעת רק  על חטאי ם קלים ו המוכיח ה יה נוהג   התוכחה נ ש
להעיר את חבירו בידידות על מה ששגג   ודבריו היו נכנסים   

אשר המוכ יח ומ קבל  התוכחה   ,  אבל לא כן הדבר בזמננו, בלבו
והדברים שעליה ם צריכים להוכיח  , הם שני  סוג י אנשים  שו נים
ויש  בהם כדי להוציא את  המוכי ח   , המה נזפי ע וונות חס ו שלום

ואז  חס  ושלום  יכולה תוכ חה כז ו   ,  ו שידבר דברים קשיםמגדר
וכל בר דעת ). להביא רק הפסד ולגרום שחבירו יחטא עוד יותר

אינו יכול בימינו להש תמט ממצו ה זו בטענה שהיא  שי יכת רק 
מ פני שהיום   כולם רואים בחוש  ש רב יכול ,  לרב ולראשי העדה

ה   אבל עיקר התוכחה כבר נכנס , להשפיע רק באופן כללי
יכול להשיג השפעה   ' וכל יהודי חרד לדבר ה, לרשות הרבים

הן ע ל הנהגתם  בכלל והן בתקון   , רבה בין קרוביו וידידיו
]  זכר צדיק לברכה[ א "ח שליט"ודברי אמת ש ל אדמו. הפרט
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ס 

בימינו אנו ע ל אח ת   , מה שא מר  שמצות הת וכחה צריכה לימוד
על  . כמה וכמה  שהתוכחה  צריכה למוד ודעת איך להשתמש   בה

ול הביא כמה   דוגמאות   ,  כן אמרתי  לברר את ע נין התוכח ה מעט
 . מחכמינו ז כרונם לברכה לדעת איך להתנהג  בענינים שונים

  מאמר התוכחה -ספר צפית לישועה 
 סדר מצות תוכחה כהלכתה

,   ויקרא יט (מצות תוכחה היא  מ צות עשה מן התורה  כדכתיב 
וו נה של   הכ.  הוכח  ת וכיח את ע מיתך ולא  תשא עליו  חטא) יז

ההפך מלא תשנא   , מצוה זו ה יא ענין הה טבה עם ח ברו ברוח
כגון מ צוה של , וענפים של הרבה מצוות נכללות במצוה זו' וכו

שמצוות   ,   וכי ימוך  אחיך והח זקת בו, ואהבת לרעך כמוך
ההחזקה ב וכי ימוך ברוח היא לא פחות מאשר בוכי ימוך 

חר הצדק ואין רדיפה יותר טובה א, צדק צדק תרדוף. בגשם
 . מאשר לשרש את  החט א מהלב ש ל השני

ועל כן אם אדם רואה איך שח בירו עושה דבר שלא כשורה 
בי ן שהוא   , ואין חילו ק בענין ה תוכחה. הוא מ חויי ב להוכיחו

וכל . בין  איש פשוט  לאיש  נכבד, איש קרוב ו או  רחוק  לו
שאין אד ם צריך , הטענות הנ שמעות היו ם מפי אנ שים שונים 

י חברו הפרטיים  ומכל שכן בעניני איש שאינ ו   להתערב בענינ
כל אלו  , ושז ה כאילו נג ד הנימוס  ו דרך ארץ, מכירו כלל וכלל
איז ו רשו ת   , וזה  דומה כמו  שאחד היה  אומר. הן בהבל יסודן

יש לי לקיים מצוות פריקה עם אדם הרובץ תחת מש או והל א   
מפני  ש במקו ם   . לא הכרתיו מעולם ול א נת תי לו   אפילו שלום

הטב ה עם חבי רו שם לא  שייך נמו ס חצוני מ פני שזה   שיש 
בבא  (וכבר אמרו ח כמינו זכרונם לברכה . למעלה מה נימוס

אין ל י   ,  תוכיח. אפ ילו מאה פ עמים משמ ע, הוכח) מציעא לא
.   תלמוד  לומר הוכח תוכיח , תלמ יד לרב מניין, אלא רב לת למיד

, ואם כן  אנו  רואים  שא פילו תלמי ד לרב שהוא מ חוייב  בכבודו
ואחד   , הן על פי  מצוות הת ורה והן ע ל ידי מדת דרך ארץ

 תשובהה הקדמה ספר 

סא 

ואף , מענייני הכבוד הוא ש לא להתערב אפילו בתוך דברי רבו
על פי כן התורה מחיי בת אותו להתערב בעניני רבו הפרטיים  

 . אפילו מא ה פעמים, לאין שיעור
 צריך לחשוב תמיד על קדושת התורה

 ומצוותיה שאין להן תמורה
 מו צאים עוז בנפשם להוכיח את ח בריהם ויש אנשים  שאינם

ואומ רים בלבם איך יכולים אנ חנו   ,  בתקופתנו  שירדה פלאים
ללכת בגדולות להוכיח את  השני  על דא ועל הא בזמן   שהזלזול 

ומתוך  , וההפקרות כל כך מתרבים רחמנא ליצלן' במצוות ה
טענה זו ה מה מרשים  לעצמם לחשות אפיל ו על עוונות גדולים 

והכ ל על ידי ה טענה מ ה י ש לעשות  ו לפעול ,  יהםהנעשים לע ינ
א בל מחשבות כאלו  ה מטמטמו ת  את  נפש   .  הזה.  בזמן הנור א

ישראל מלהתריע על העוון כבר אנו מוצאים בדור החורבן 
)   שבת קיט (אמרו חכמינו זכרונם לברכה , והנביא מק ונן עליהם

חנינא  ל א חרבה   ' ש בר אבא אמר   ר"אמר רב עמרם בריה דר
איכא   ( זה את  זה שנאמר 23א בשביל שלא הוכיחוירושלים אל

מה  איל זה רא שו של   , היו שר יה כאילים  לא מצאו  מרעה)  'א
אף ישראל שבאותו  הדור כבשו פניהם   ,  זה בצד זנבו של זה

הרי שג ם בדור הח ורבן היו ' בקרקע ולא הוכיחו  ז ה את  זה  ו כו
שראו את   ,  בעלי התוכחה בבחינת  ראשו של ז ה בצד זנבו של זה

ם מסו בבים בפחיתות וח טא   עד שנפלו ברוחם ולא  הרהיבו עצמ
.   בנפשם לבוא בטרוניא עם השני  ולהעמידו על הדין והאמת 

ועל כן מי שהוא בעל נפש איננו  צריך ליפול לידי יאוש חס  
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 תשובהה הקדמה ספר 

סב 

ושלום ולכבוש את פניו בקרקע שעל עוון זה חרבה ירושלי ם   
אלא צריך לחשוב תמיד על קדושת התורה   , תבנה ותכונן

וכי רבים וכן שלמים נ אמני ם   , 24וותיה  שאין להן  תמורהומצ
וענינים קדושי ם ונשגבים מאד  עומדים , ולתו רתו' לה

 . זמן של חבלי משיח, בתקופתנו על הפרק
יחי ש השם  י תברך את בנין עיר , ובזכות מצוות התו כחה

כיון  שעל ידי חטא זה  נגרם חורבנה  כן בתיקון   , הקודש על  תלה
ינה במהרה בימינו א מן כי מדה  טוב ה   עון זה ימה ר ויחיש בנ

 .מרובה ממ דת פורעניות כידוע
מלפנים  , כן הדבר בענינינו: ומסיים בס וף הקונטרס בזה הלשון

היה כל אחד  , כשהיה כל אחד מישראל שורה במקום אבותיו
והזירוז של  , מישראל נמשך אחר אבותיו שמקי ימים את  התורה

ליפות כל מצו ה שיעשו האבות לבניהם וכן תוכ חת המוכיח היה רק 
אב ל   , ובזריזות ובשמחה' אותה בגדר השלימות  בכונה לשם ה

היעלה על הדעת שיצטרך האב לזרז לבנו הגדול וכן המוכיח  בשער 
והיה לל עג בפי הבריות אם   , שיניחו תפלין וכן שיק יימ ו מצות ציצי ת

וכן כהאי  גוונא בענייני האיסורים כגון שלא  לעשות  . יזכיר דבר זה
 ביום השבת או  שלא לאכול   מאכלות  האסורות והקפת פאת  מלאכה

לא הי ו  צריכים כלל  לדבר מזה ולהזהיר על עצם , הזקן וכדו מ ה
וכל זה היה מלפנים שכל אחד היה דר . האיסור כי אם על פרטיהם

אבל , בתוך משפחתו והיתה יד יעת התורה מפורסמת מאד בישראל
מצאים שם הרבה כעת שמצוי להיות נודד  ממקומ ו ולב א למקום שנ
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 תשובהה הקדמה ספר 

סג 

ועלול להמשך , ומצות התורה הפקר בעיניהם, הפרוצים בעיקרי הדת
וגם שכמה פעמים נוגע לו קי ום התו רה לפרנסתו דהיינ ו   , אחריהם

שבא למקום שאם לא י טעום ממאכלם האסור יגרשוהו מביתם ו ל א   
וכן אם לא יתרצה לעשות עמהם ביום השבת לא , יקנו ממנו ד בר

וכן אם לא יגלח פאת זקנו כמותם   , ת אף בחוליקבלוהו לבתי החרוש
ואם לא ידע  גודל חיוב  כל מצוה . יהיה ללעג ולבוז בעיניהם כל היום

וכן לענין איסורים אם  , ומצוה וגודל  שכר המקיימה ועונש המבטלה
 .בודאי עלול  להכשל ולעבור עליהם, לא ידע חומ ר כל איסור ואיסור

ו גוד ל החיוב של קיום  ועל כן מוטל כיום על כל אב ללמד לבנ
וכהאי גוונא בענייני אסורים , המצות וגם פרטי הלכותיהן

וכן על , לידע גודל חומר כל איסור ואיסור וגודל עונשם
המוכיחים  יש חוב קד וש כיום להזהיר להעם על עקרי הדת  

וכן בכל חבורה ש לומדים . וחומר כל האיסורים וכנזכר לעיל
להגדיל ולהרחיב בעיניהם  מצוה על מוריהם , תורה בכנופיא

ובפרט לענין שמירת שבת  , כל העניינים הנזכר  לעיל
 . ומאכלות האסורות שלא להכשל בהם

 

ç óðò' 

ר הענין איך שמודדים בשמים חשיבות של צדיקים ואיב
ורבים השיב בתוכחות על "קדושים ובפרט בענין מעלת 

 שהמזכה את הרבים להחזירם בתשובה הוא, "עון
 .דול בשמיםהכי ג" יחסן"ה

קונטרס  ת הלה למשה  דף (ך בהקדמה  "בספר ישמח  משה על  תנ 
 : ה לשון קדשווז, )'ב א עמוד"י

ההוא זכאה בעי , ’ח עמוד ב"מבואר בזוהר תרומה דף קכ
',  כאילו הוא ברא לי' בגין דיתחשב עלי' למרדף בתר חייבא וכו
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 תשובהה הקדמה ספר 

סג 
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ç óðò' 

ר הענין איך שמודדים בשמים חשיבות של צדיקים ואיב
ורבים השיב בתוכחות על "קדושים ובפרט בענין מעלת 

 שהמזכה את הרבים להחזירם בתשובה הוא, "עון
 .דול בשמיםהכי ג" יחסן"ה

קונטרס  ת הלה למשה  דף (ך בהקדמה  "בספר ישמח  משה על  תנ 
 : ה לשון קדשווז, )'ב א עמוד"י

ההוא זכאה בעי , ’ח עמוד ב"מבואר בזוהר תרומה דף קכ
',  כאילו הוא ברא לי' בגין דיתחשב עלי' למרדף בתר חייבא וכו



 תשובהה הקדמה ספר 

סד 

יקרא דקודשא בריך הוא יתיר ' ודאי איהו שבחא דיסתלק בי
וכתיב  , ועל דא כתיב באהרן ורבים השיב מעון', רא וכומשבחא אח 

’  ט עמוד א"ועיין שם בדף קכ. בריתי היתה אתו החי ים והשלום
כמה גדולים זכות הצדיקים שמח זירים  רשעים  כמה הפליגו  שם 

 . בתשובה
אשר ,  זכרונו לברכהוני מורי חמיוכן שמעתי מאד

ון  איך שפעם אחת נפגשו בעולם העלי, ה"סיפר לו מוזלל
איציקל ' ר עם הרב הקדוש י זכרונו לברכה"רש

'  ר] מאת[י זכרונו לברכה "ושאל רש, מדראהאביטש
' איזה זכות ומצוה יש לו לבנו הרב הקדוש ר, איציקל

מיכל המגיד מישרים מזלאטשוב מה ששומע שמרעישין  
'  והשיב לו ר. בכל העולמות עם בנו הרב הנזכר לעיל

ולא  .  תורה לשמהאיך שלומד, איציקל הנזכר לעיל
שבנו , ואמר לו עוד. י זכרונו לברכה"נתקררה דעתו של רש

וגם בזה לא , הרבה לסגף את עצמו בתעניתים וסיגופים
אשר הרבה , ואמר לו עוד. נתקררה דעתו הקדושה

ועוד  , וצדקה ופיזר נתן לאביונים וכדומהילות חסדים בגמ
 .לא נתקררה דעתו

ה הרבה בעלי שוב אמר לו שרבים השיב מעון ועש
י זכרונו "ובזה נחה ושקטה דעתו של רש, תשובה בעולם

ונחה דעתו הקדושה מה שמרעישים אתו כל  , לברכה
 .ד כאןע, הפמליא של מעלה

 
 

 תשובהה הקדמה ספר 

סה 

 דברי הועד
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן  הזה , בעזרת השם

שבאסיפת אברכי כוללים מאוד חשובים יודע תורה ובעלי 
יהם העולם להחזיר בתשובה מסירת נפש שקבלו על

וכמו כן אנו מבקשים . שלימה לכל אחד ואחד מישראל
' מכל קהלה נאה כמו שהיא להצטרף עמנו לעשות חיל לה

'  ופונים אנו לכל יראי ה, ולתורתו בכח רבים היפה
להדפיס מהקונטריסים הללו , להשתתף בפעולות האלו

 . לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל
וברחמי שמים שבעזרת השם ' הובטוחים אנו בחסדי 

יתברך שמו יעלה בידינו לפעול גדולות ונצורות על ידי  
שיגיע לכל אחינו בני אלו  הנותגליוספרים וההדפסת ה

לעולם אגיד ושומרי ' ואמת ה. ישראל בגולה ובתפוצות
רגלי חסידיו , הבטחתו אשר הבטיח על ידי דוד עבדו

יטהר מסייעי ן  והבא ל, כה יעשה עמנו, ובו בטחנו, ישמור
 .  אותו

,  עורו נא התעוררו נא קומו נא השתתפו בפעולות הועד
' ראשון הוא לכם וכו"ובכן נזכה למאמר הפייט הקדוש 

וכימי , להתקדש בתוככם בביאת גואל צדק במהרה בימינו
צאתינו מארץ מצרים נראה נפלאות בישועות הניבאות  

 .ר"אכי
 המערכת
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 תשובהה הקדמה ספר 

סו 

  ותשובה יומית– ירחון שבועי
 שכר ועונשואמונה בהתשובה בעניני 

 éðéðò ìù ãåîéìä ïéðò ìãåâ ììåëäðåîàå äáåùú 
áùðåòå øëù , íéùéðòî øùà íéìåãâä íéùðåòäå

 äøéáò ìë ìò ïåéìòä íìåòáå äæä íìåòá íãàä úà
äøéáòå ,íùä úáäàå íùä úàøé éðéðò 

äá äðåîàå äáåùú àåä ùðåòå øëù
úçà  úùåã÷á úåìåãâä úåãåñéî

ïúøäèáå ìàøùé 
 אוריוצא ל

 בהשתתפות עוסקי בצרכי ציבור
 לשם שמים בלבד

 שהקדוש ברוך הוא משלם שכרם

ונחל ק  , הקונטרס הזה נ דפס לזכות את הרבי ם
והרשות  נתונה לכל מי   ,  בחינ ם ל כל דור ש  ומבקש

שב רצונו  להדפיס הגליון ה זה או  ח לקים מז ה ב כל 
כדי להר בות תורה וירא ת   , לשון ובכ ל מדינה ומדינה

 . שמים

 תשובהה בראשית ספר 

סז 

 בראשית
 'ק אפר

 התשובה קדמה לעולם
פרשת בראשית כ   ’ג עמוד א"זהר ה קדוש

ל " רהא אקדים  ליה  תשו בה ,  ולא עוד   אלא אם  אדם חב...

לאהדר א   , הקדמתי מדת התשובה עוד קודם בריאת העולםלאדם 
ש יחזור להקדוש ברוך הוא ויתק ן   למאריה ל אתקנא במה דחב  

 . ובהא בל למלאכי ם לא מועל ת התש, את אשר ח טא ופ גם

 שבעה דברים נבראו קודם בריאת העולם
 ואחד מהם התשובה

בראשית  פרק ב '  רמז כ' ילקוט ש מעוני
קננ י   '  תור ה מנין  שנא מר ה . שבעה דבר י ם נב ראו  קו דם שנב רא   העולם

ותאמ ר שובו   '  תשובה מני ן שנאמ ר בט רם הרי ם יול דו וגו. ראשית דרכו 
ג יהנם מני ן  .  עדן מקדםאלהים  גן ב '  גן   עדן מנין ש נ אמר ו יטע ה . בני אדם 

כסא הכבוד ובית  המקדש מ נין  שנאמ ר   . שנאמר  ערו ך מאתמול   תפתה
שמו ש ל משיח מ נין  שנאמ ר   .  כסא כבוד מ רום מ ראשון  מקום  מקד שנו

 : לפני שמש  ינ ון שמו
ויש או מרי ם  התורה וכסא  כבוד נבראו  ו האחרים  עלו  במחשבה לה בראות  

דרכו קדם  מפעליו קנני ר אשי ת '  והתורה קדמ ה לכסא הכבוד דכתיב ה
 :מאז קדם  לכסא הכבוד ש כתוב בו נכון  כסאך  מאז

  רפואה למכה–תשובה 
כד הקמח ערך ראש הש נה    ספר

מחסדי  הש ם יתבר ך   . )משלי יו (מ עשהו כל א ב ני כיס ' פלס ומאזני  משפט לה 
על ברואיו   שברא  התשו בה קודם  ש ברא העולם  לפי שהאד ם מוטבע   

והנה הוא ח סר מ צ ד   ,  יד לחטואמיצר  הרע ו היה גלוי ו ידוע לפניו שע ת
והנה דו ד המל ך   , התולדה עד שיתחזק שכ לו ויתגבר וי משול על יצ רו

עליו השלום אף על פי שהיה בתכלית החסידות והשלימות מצינו ב ו   
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 'ק אפר

 התשובה קדמה לעולם
פרשת בראשית כ   ’ג עמוד א"זהר ה קדוש
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 תשובהה בראשית ספר 

סח 

  

 הן בעון חוללתי )תהלים נא(שהתנצל מצ ד התולדה בענין בת שב ע שאמר 
וכן ה ו א   , דהיאמר  כי כל מה  ש קרהו היה  מ צד התול,  ובחטא י חמתני אמ י

 וכל י צ ר   )שם ו( כי יצר  לב האדם ר ע מנעוריו ו כתיב )בראשית ח(אומר 
על  כן  גבר  חסד הש ם יתבר ך על  נבר אי ו   . מחשבות לבו  רק  רע  כל  היום

ו שבעה  דברים  ה ן   , והקדים  להם  רפואה  למ כה ובר א ל הם התשובה 
תורה תשו ב ה גן  עדן גיה נם כסא   ,  שנבראו   קודם ש נברא  הע ולם ואלו  הן

וז הו הסדר המ סודר והנכון  וסדורם   , בית המקדש  שמו  של משיח הכבוד 
וק שור  הע נין התורה   שישר אל נז הרין בה   .  למעלה כן ו ליודעים חן 

שאם  י שו ב הרי  גן  עדן  ואם  לא   ,  מחייבת התש ובה ומחי יבת  גן  עדן וגיהנ ם
ו קיו ם  התורה צ ר יך מ קום  ה עולם השפל שנבר א  , ישוב ה רי  ג יהנם

ובכלל העולם   , ם  שהם כסא ה כבודבשבילה המ תקיים בתנו עת השמי
,   צריך  מקו ם פרטי והוא בי ת המקדש ולכך נתחייבה  מחשבת בית  המקדש

ותכלית הדברים להש ג ת ידיעת  , ולפי שעתיד ליחרב יתחיי ב שיב א מ שי ח
ולא הוצר ך להז כיר מח שבת  ישרא ל   ,  השם יתב רך  ולמתן שכרן  של מצות

ה מחשבתן ש ל   וכן אמרו רבו תינו זכרונם לברכ, בכללם כי ידוע הוא
ושבעה  דברים  אלו ש נבראו  קודם  שנברא  העולם הוכי ח ו   , ישראל  קדמ ה

הו א  שדרש ו תו רה מנין   , אותם ר בותינו זכרונם  ל ברכה מן  ה כתובים
 בטרם הר י ם   )תהלים צ(תשובה מנ ין  ,  קנני  ר אשית דרכו '    ה)משלי ח(שנאמר  
.   ן מקדם א להים גן בעד '   ויטע ה)בראשית ב(ג ן  עדן מנין  שנ אמר ', יולדו וגו 

 כי ערוך  מאתמול תפ תה יום ש יש  לו תמול   )ישעיה ל(גיהנם  מנין  שנאמר  
 כסא כבוד מרו ם   )ירמי ה יז(כסא ה כבוד מנין שנאמר . ואין לו שלשום

.    מרום  מר אשון  מקו ם   מקדשנו)שם( בי ת המקדש  מ נין  שנאמ ר .  מראשון 
 : לפני שמש  ינון  שמו עד כ אן )תהלים עב(שמו של  משי ח מנין  שנא מ ר 

 התשובה להתבונן בשפלותועיקר 
כד הקמח ערך תשובה  ספר

יעזוב ר שע דרכו וא יש און   , בה מצאו ק ראוה ו בהיותו קר וב' דרשו ה
 ידוע כי  התשובה  היא  מכלל   שבעה דב רי ם  שנבר או  )י שעיה נה(מחשבותיו  

ואל ו הן תורה תשובה גן עדן  גיהנם כסא  הכבוד  . קודם שנ ברא  העולם
קנני  ראשית   '  ה)משלי ח(נ י ן שנאמ ר תורה מ, בית המקדש  שמו של מ ש יח

תש ב אנוש   '  בטרם הרים י ולדו וגו)תהלים צ(תשוב ה מנין שנאמ ר . דרכו

 תשובהה בראשית ספר 

סט 

,    גן בעדן מקדם )בראשית ב(גן עדן  שנאמ ר ,  עד דכא ותאמר שו בו בני  אדם
כסא הכ בוד מנין   .  כי ערו ך  מאתמול  תפתה)ישעיה ל(גיהנם  מנין   שנאמר  

 )שם(ב ית המקדש  ש נ אמר  , ראשון  כסא  כ בוד מרו ם מ )ירמיה יז(שנאמר  
.    לפני שמש י נון שמו )תהלים עב(שמו של  משיח שנ אמ ר , מקום מ קדשנ ו

כי מח סדי השם יתברך ע ל   , ש ר אש  השנה"וכבר ביא רתי כל זה באות רי
נבראיו  שב ר א התשובה   קודם  שבר א  את העולם   לפי שגלוי  וי דוע היה  

 וכבר   ביארת י   ,לפניו שעתיד אדם  לחטוא   ולפיכך הקדי ם לו  רפואה  למכה
.   דברים אלו נק ש רים זה בזה קשר  אחד וכל אחד מחייב  לחבירו ' שם כי ז 

וצריך  אתה  לדעת כי  ענין התשוב ה הוא  שיתחייב  אדם  שיתבונן   
,  בשפלותו וב פחיתות עצמ ו כי הו א עפ ר ואפר  בחי י ו רמה  ותולעה במותו

כי בזה תתכן לו יותר פ עולת התשובה ויעשה  תשובה שלי מ ה בכונה   
וכן מ צינו  באיוב  שהיה  מהביל ומפ חית האדם  בעיק ר   ,  זכהרצויה ו
 אדם ילוד )איוב יג(ובהיותו תמיד מ זומן למקרי י ם הוא  שאמ ר . תולדתו

 . 'כצי ץ יצ א וי מל ו כו'  אשה וגו 

� � � 

 'פרק ב
 המשך -קדמה תשובה לעולם 

פרשת תול דות קל   ’ד עמוד ב"זהר ה קדוש
לברוא א ת   כשרצה הקדוש ברוך הוא כד בעא למברי אדם 

, א מרה התורה לפני  הקדוש ברוך הואאמרה תורה  ק מיה , האדם
א ם האדם יהיה נברא ואחר כך אי בר נש יתברי ולבתר יחטי 

לפי שהוא עלול לחטו א מחמת שדעתו מורכבת מעץ הדע ת  , יחטא
אמאי יהון , ו אתה  תדון אותו  כמעשיוואנת תידון ליה , טוב ורע

דהא ל א ייכול ,  מעשי ידיך לשואלמ ה יהיועובדי ידך למגנא 
כי כפי ערך מה , כי לא יוכל לסבול א ת דינך ועונשךלמסבל  דינך 

שחטא האד ם לפני מלך מלכי המל כים הקדוש ברוך הוא אין לו  
אמר  לה  קודש א בריך   , תקנה  לעול ם אפילו  על  ידי רבוי עונשים
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 תשובהה בראשית ספר 

ע 

א מר לה הא אתקינת תשובה עד לא בראתי עלמא , הוא
הרי כבר תיקנתי תשובה  עד שלא בר אתי  א ת   הוא הקדוש ברוך 

 ואם  יחטא ה אדם ויתקן א ת  אשר עוות  בתשובה אנ י אמחו ל   העולם
 ,לו

 תשובה בחינת חסד חינם
ליקוטי  הלכות  '   הלכות מי לה הלכ ה ג–ספר

 -יתברך  תחלה אר ץ   '   כי  מעק ר א דדינא  ק ש יא לכאו רה  למה נתן ה ) ב
מדו ע לא נתנה לישראל   ו ? ישראל ביד  כנען ואחר  כך נתנה לישראל

 פ י   -אך  התרוץ  מ באר  היטב  ע ל ,   וכב ר  מבאר  בספרי ם  קשי א זו! ?מיד
 ישר אל הי תה תחלה בי ד כנען וא חר  -כי ז ה שא רץ   ,  המאמר  הנזכ ר לעיל
זהו בעצמו מה שע שרים ו ששה  דורות נתקים העול ם   , כך נתנה לישראל

'    הבלא תורה ואחר כך נתנ ה תורה שגם  זה פליאה גדולה מדוע לא נתן
כי הלא באמת אין שום   , יתברך את ה תורה מיד תכף בעת בריא ת העולם

,    ידי התורה -חיות לעולם  בלא התורה  ועקר  קיו ם ה עולם הוא  ר ק על  
כמו שאמ רו  רבותינו זכרונם לברכה  על ה דהששי שכל ם  תלויים   

אם לא   ,  וכ מו שכתוב. ועומדים עד יום ש שי ב סיון שבו נת נה תורה
ו אם כן  מא חר  שבא מת  ! ?ת  שמים  וא רץ   לא שמתי בריתי יו מם  ו לילה חקו

 ידי התורה  הקדוש ה   -אין ש ום  קיו ם והעמדה ו חיות להעולם כי  אם  על  
איך  היה  העולם אפלו  יום  אחד  בלא  ה תורה ומדוע  לא נתן  את  התורה  

כ י   , אך  ב אמת ה כל היה לטוב תנו?  תכף בשעה  הראשונה  שנ ברא  העולם
כי  אם  היה נותן את  התורה   יתברך  חו שב מח שבות  לבל ידח ממ נו נדח '  ה

ואחר   . מיד בעת בריאת העולם ולא היה שום  קיום לעולם  בלא התורה
על דבר י  תורה  לא  היה יכ ל   ,  כך תכף  כש האדם היה  ע ובר  חס ו שלום

להתקים אפ לו שעה אח ת וכל העולם לא היה  י כל להתקים  כלל והיה 
ן  כי אי, תכף כשהיה אחד עובר ע ל דברי תורה,  נחרב העולם  חס ושלום

להעולם שו ם ק יום  בלא  התורה וזה  אי  אפש ר  שלא ימ צא   אחד שלא   
כי   .  'כי  אין  צדיק   בארץ  א שר   יעשה טוב  ו כו,  יעבר על דב רי תורה

בהכרח שיהי ה בחירה כי  אם אין בח יר ה אין שכר ו ענש ואין שי ך מצות   
ומא חר ש יש  בח ירה ב שביל  שכר  וענש  אזי בוד אי  באפש ר   . התורה

רה ו א ם כן  אם  היה  נותן התורה   מיד ולא   שימצ א  אחד  שיעבר  על ד ברי תו 
היה שום  קיו ם להעולם בלא קיום התו רה אם כן ת כף כשהיה א חד עובר   

 תשובהה בראשית ספר 

עא 

ב שביל ז ה   , היה  נ חרב העולם   חס ושלום , מדב רי  תורה, משהו חס  וש לום
הוא טובה  ג דולה מה ש היה העולם  מתקים  עשר ים ו ששה דו רות בל א   

נת התורה   הנעלמת התורה והיה   מקים  העולם  בחסד  חנם   לבד שהוא  ב חי
 פי שעקר בר יא ת   - על -יתב רך ש אף ' ובזה הראה לנו ה. כנזכר לעיל

בשביל   ',  ברא ש ית ברא וכו , העולם היה רק ב שביל ה תורה כמו ש כתוב
 כן  הוא   - פי  - על  -אף   ',  התורה ובש ב יל יש ראל  ש נקראו   ראשי ת וכו 

  

   

   כן ג ם -ברחמיו  יכול  לקים העולם   עשרים  וש ש ה דורות בלא  התורה ועל
או אפלו   ,  כן בעת שבט לין מן התורה- פי  - על -עכשו שנתנה  תורה אף  

'    כן אין ה - פי  - על -אף  , על דברי  תורה, כשאחד עוב ר חס ושלום 
בה חסד חנם  שה יה מ קים   ,  ר ק  מק ים  העולם בחסדו,  יתברך  מחר י ב העולם

וזה בחינת תשובה שקדמה   . העולם קדם  קבלת התורה כנזכר לעיל
,  בחינת חס ד חנם הנזכר  לעיל , יא  למעלה מהתורהכי תשובה ה, לעולם

.   בחינת התור ה הנעלמת הנזכר לעיל ש היה מקי ם ה עולם קדם  מ תן תורה
כ מובא  בדברי  ,   פי  מדת ה דין אין  מוע י ל תשובה  לשום  חטא-כי על  

אך   . שלפי מדת הדין הנפש החוטאת היא תמות,  רבותינו זכרו נם לברכה
 כן הקדים תשובה לעולם   - על ,יתבר ך רא ה שאין העולם מתקים בז ה' ה

וגזר בחסדו  הגדול שמוע יל תשובה א פלו אם עב ר  על כל התורה כל ה   
וב אמת בחינת  התשובה  . ואפלו אם ע שה מה שע ש ה מועיל תשובה תמיד

בח ינת   , כי  תשו בה הוא  בח י נת יום  כפור , הוא בח ינת  התורה הנעלמת
ב ר   כי מ אח ר שע, בח ינת  התורה הנעלמת, בינה שהו א  עלמא דאתכסיא

א ך  אז מכרח   ? על דברי תו רה אי ך יועי ל תשובה וא יך יוכל לתק ן זאת
 ידי  בח ינת החסד ח נם הנזכר   - ידי התשו ב ה ולהתתקן  על -לעלות על 

שהוא  בחינת התו רה הנעלמת  שהיה מ קים   את העולם א פלו בלי  , לעיל
 : יתברך'    ידי זה נתתקן וחוזר  לה-קיום התורה   ועל 

 תשובה לפנים משורת הדין
ע פרשת באספר טוב  ץ הדעת

והבי אור ב מה שיקדי ם הקדמה אחת  והיא כי עני ן התשובה אינה כפי  ...
'   הדין כי א חר  שחטא  ראוי   שיקבל עו נש ו ובפרט כי  ח וטא למלך  מ לכי המ 

בזה ממחויבי  מיתות בית דין שאינן נ מ חלין על '   הקדוש ברו ך  הוא והראי 
  ח סד גמור  ידי התשובה ואמנם היות  הקדוש ברו ך  הוא מקבל  שבים הוא

וכמו שמ צינו  באדם  הרא שון החכם  מ כל הבריות  שלא ידע כח  התשוב ה   
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א מר לה הא אתקינת תשובה עד לא בראתי עלמא , הוא
הרי כבר תיקנתי תשובה  עד שלא בר אתי  א ת   הוא הקדוש ברוך 

 ואם  יחטא ה אדם ויתקן א ת  אשר עוות  בתשובה אנ י אמחו ל   העולם
 ,לו

 תשובה בחינת חסד חינם
ליקוטי  הלכות  '   הלכות מי לה הלכ ה ג–ספר

 -יתברך  תחלה אר ץ   '   כי  מעק ר א דדינא  ק ש יא לכאו רה  למה נתן ה ) ב
מדו ע לא נתנה לישראל   ו ? ישראל ביד  כנען ואחר  כך נתנה לישראל

 פ י   -אך  התרוץ  מ באר  היטב  ע ל ,   וכב ר  מבאר  בספרי ם  קשי א זו! ?מיד
 ישר אל הי תה תחלה בי ד כנען וא חר  -כי ז ה שא רץ   ,  המאמר  הנזכ ר לעיל
זהו בעצמו מה שע שרים ו ששה  דורות נתקים העול ם   , כך נתנה לישראל

'    הבלא תורה ואחר כך נתנ ה תורה שגם  זה פליאה גדולה מדוע לא נתן
כי הלא באמת אין שום   , יתברך את ה תורה מיד תכף בעת בריא ת העולם

,    ידי התורה -חיות לעולם  בלא התורה  ועקר  קיו ם ה עולם הוא  ר ק על  
כמו שאמ רו  רבותינו זכרונם לברכה  על ה דהששי שכל ם  תלויים   

אם לא   ,  וכ מו שכתוב. ועומדים עד יום ש שי ב סיון שבו נת נה תורה
ו אם כן  מא חר  שבא מת  ! ?ת  שמים  וא רץ   לא שמתי בריתי יו מם  ו לילה חקו

 ידי התורה  הקדוש ה   -אין ש ום  קיו ם והעמדה ו חיות להעולם כי  אם  על  
איך  היה  העולם אפלו  יום  אחד  בלא  ה תורה ומדוע  לא נתן  את  התורה  

כ י   , אך  ב אמת ה כל היה לטוב תנו?  תכף בשעה  הראשונה  שנ ברא  העולם
כי  אם  היה נותן את  התורה   יתברך  חו שב מח שבות  לבל ידח ממ נו נדח '  ה

ואחר   . מיד בעת בריאת העולם ולא היה שום  קיום לעולם  בלא התורה
על דבר י  תורה  לא  היה יכ ל   ,  כך תכף  כש האדם היה  ע ובר  חס ו שלום

להתקים אפ לו שעה אח ת וכל העולם לא היה  י כל להתקים  כלל והיה 
ן  כי אי, תכף כשהיה אחד עובר ע ל דברי תורה,  נחרב העולם  חס ושלום

להעולם שו ם ק יום  בלא  התורה וזה  אי  אפש ר  שלא ימ צא   אחד שלא   
כי   .  'כי  אין  צדיק   בארץ  א שר   יעשה טוב  ו כו,  יעבר על דב רי תורה

בהכרח שיהי ה בחירה כי  אם אין בח יר ה אין שכר ו ענש ואין שי ך מצות   
ומא חר ש יש  בח ירה ב שביל  שכר  וענש  אזי בוד אי  באפש ר   . התורה

רה ו א ם כן  אם  היה  נותן התורה   מיד ולא   שימצ א  אחד  שיעבר  על ד ברי תו 
היה שום  קיו ם להעולם בלא קיום התו רה אם כן ת כף כשהיה א חד עובר   

 תשובהה בראשית ספר 

עא 

ב שביל ז ה   , היה  נ חרב העולם   חס ושלום , מדב רי  תורה, משהו חס  וש לום
הוא טובה  ג דולה מה ש היה העולם  מתקים  עשר ים ו ששה דו רות בל א   

נת התורה   הנעלמת התורה והיה   מקים  העולם  בחסד  חנם   לבד שהוא  ב חי
 פי שעקר בר יא ת   - על -יתב רך ש אף ' ובזה הראה לנו ה. כנזכר לעיל

בשביל   ',  ברא ש ית ברא וכו , העולם היה רק ב שביל ה תורה כמו ש כתוב
 כן  הוא   - פי  - על  -אף   ',  התורה ובש ב יל יש ראל  ש נקראו   ראשי ת וכו 

  

   

   כן ג ם -ברחמיו  יכול  לקים העולם   עשרים  וש ש ה דורות בלא  התורה ועל
או אפלו   ,  כן בעת שבט לין מן התורה- פי  - על -עכשו שנתנה  תורה אף  

'    כן אין ה - פי  - על -אף  , על דברי  תורה, כשאחד עוב ר חס ושלום 
בה חסד חנם  שה יה מ קים   ,  ר ק  מק ים  העולם בחסדו,  יתברך  מחר י ב העולם

וזה בחינת תשובה שקדמה   . העולם קדם  קבלת התורה כנזכר לעיל
,  בחינת חס ד חנם הנזכר  לעיל , יא  למעלה מהתורהכי תשובה ה, לעולם

.   בחינת התור ה הנעלמת הנזכר לעיל ש היה מקי ם ה עולם קדם  מ תן תורה
כ מובא  בדברי  ,   פי  מדת ה דין אין  מוע י ל תשובה  לשום  חטא-כי על  

אך   . שלפי מדת הדין הנפש החוטאת היא תמות,  רבותינו זכרו נם לברכה
 כן הקדים תשובה לעולם   - על ,יתבר ך רא ה שאין העולם מתקים בז ה' ה

וגזר בחסדו  הגדול שמוע יל תשובה א פלו אם עב ר  על כל התורה כל ה   
וב אמת בחינת  התשובה  . ואפלו אם ע שה מה שע ש ה מועיל תשובה תמיד

בח ינת   , כי  תשו בה הוא  בח י נת יום  כפור , הוא בח ינת  התורה הנעלמת
ב ר   כי מ אח ר שע, בח ינת  התורה הנעלמת, בינה שהו א  עלמא דאתכסיא

א ך  אז מכרח   ? על דברי תו רה אי ך יועי ל תשובה וא יך יוכל לתק ן זאת
 ידי  בח ינת החסד ח נם הנזכר   - ידי התשו ב ה ולהתתקן  על -לעלות על 

שהוא  בחינת התו רה הנעלמת  שהיה מ קים   את העולם א פלו בלי  , לעיל
 : יתברך'    ידי זה נתתקן וחוזר  לה-קיום התורה   ועל 

 תשובה לפנים משורת הדין
ע פרשת באספר טוב  ץ הדעת

והבי אור ב מה שיקדי ם הקדמה אחת  והיא כי עני ן התשובה אינה כפי  ...
'   הדין כי א חר  שחטא  ראוי   שיקבל עו נש ו ובפרט כי  ח וטא למלך  מ לכי המ 

בזה ממחויבי  מיתות בית דין שאינן נ מ חלין על '   הקדוש ברו ך  הוא והראי 
  ח סד גמור  ידי התשובה ואמנם היות  הקדוש ברו ך  הוא מקבל  שבים הוא

וכמו שמ צינו  באדם  הרא שון החכם  מ כל הבריות  שלא ידע כח  התשוב ה   
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עב 

   

    

עד שהודיעו  קין  בנו  וכ מו ש אמרו  זכרונם לב רכ ה כי התשוב ה קדמה   
לעולם לפי שאמרה התו רה לפניו למה רצונך  לברוא העולם כיוו ן   

.   שעתידין בני  אדם לחטוא  אז אמר  לה השם יתבר ך ה רי בר אתי ה תשובה 
על ידי  תשובה עוד  אחרת   '  פט התור ה אין ר אוי ל מחילנראה כי כפי  מש

כי אפילו עם  התשובה אין  כח לימחל כי  אם כ שעבר  אדם על מצו ת עש ה   
בלבד ואפילו  מצות  לא  תעשה ה קלה  אינו  נמחל  עד שילקה  ו א ם כן  כיוון   
שאינו אלא  ח סד פשוט אינו ראוי לקבל  רק תשובת  ישראל לבד  ולא של  

 ...   אומות העולם
  רק לישראלתשובה ניתנה

עשר ארבעה בית אלוקים שער הת שובה פרק  ספר
'   התשובה היא  חסד אלהי כ י אין ה שכל מחייב  שיחט א אי ש ויעבו ר דבר ה 

והפל יא  חסדו זו   לישראל  בני  בחוני ו  , ואחר  כך  יכו פר במ בטא   שפתיו
ו אמר ו   , אברהם  יצח ק ויע קב  שק בלו תורתו ו המון מצותיו  בסיני  כנזכר

איכה ( כי הת שובה נ משל ה למים  כדכ תיב )ח"א פרק יאליהו רב(זכרונם לב רכ ה 

 )ה"ישעיה נ(כמו התורה שנמשלה למ ים כדכתיב ',   שפכי כמים לבך וגו )'ב
לומר ש לא ניתנה התשובה אלא  לשומרי   ' , הוי כל צמא  לכו למים וגו

 : התורה שהם  ישראל
 תשובה קדמה לעולם על פי תורת הסוד

זכ אברהם מקו לוניא לרבי כתר שם טוב  רונו לברכהספר
ו הם כנגד   ,  ואלה השתי ם ר צה לומ ר החסד וה ג בורה הם  סו ד כרובי ם

,   וזה  שא מר   מענה אלהי  ק דם מדת הת שובה  שקדמ ה לעולם, זרועות עולם 
 .. . ומתחת זרועות עולם זה ח סד וגבורה

 אלמלא עולם התשובה לא היה העולם מתקיים
 מאור ושמש  פרשת ואתחנן

יוצא  מעדן יצא אין  כתיב אלא   ונראה בזה ד איתא בזוהר  הקדוש ונה ר 
ו איתא  שבינה  נק ראת  רחו בות הנהר  וה וא עולם   .  יוצא  שהוא  י וצא  תמיד

,   התשובה והוא יוצא תמיד  שבת קול מ כרזת בכל יום שובו בנ ים  שובבים 
ואז מתעורר  כל אדם לתשובה וכל אחד מר גי ש בעצמו  ה עת הזאת 

א הי ה   ואלמלא עו לם התשובה  ל,  שבאותו ר גע  בא  אליו הר הור תשובה

 תשובהה בראשית ספר 

עג 

וקודש א  בריך  הוא  בר א עלמין  עיק ר כונתו ה יה  להיטי ב   .  העולם מתקי ים
לברואיו ר ק  שרצה ה קדוש ברו ך הוא  לזכות את ישראל ש יקב לו שכ ר   

צמ צם אלהותו יתברך שמ ו  מעילה , טוב ולא יא כלו מנהמא דכסופא
וא ם ה אדם מזדכך   את עצמו ו מו סר גופו  ,  לעילה עד ש ברא עולם  ה גשמי

ו ך הוא  אז מסיר כל  המסכים ומב דילים ומשי ג  אלהותו ונפשו להקדו ש בר
א ך  להשי ג   ,  ועי ק ר שכ ר הטוב  הוא ה שגת  אלהותו יתברך  שמו.  יתברך

אלהותו יתב רך  שמו   אי   אפשר  בלתי  כי א ם  שיזדכ ך  את עצ מו  מהחומר   
מכל וכל ויע בוד את  הש ם יתב רך  במ סירות נפשו   וגופו ומ מונו  באהב ת   

פש אליו י תברך אז הו א מש י ג   הרוממות ובי ראת הרומ מו ת עד כלות הנ
 . אלהותו יתבר ך שמ ו
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 'פרק ג
  זמן לתשובה–עשרת ימי תשובה 

פרשת ויחי  ר א"זהר ה קדוש    ’כ עמוד
בא וראה כשמתעו רר הדין כד אתער ד ינא בעלמא , תא חזי

דקודשא בריך הוא יתיב  על כורס י   , בעולם דהיינו בראש השנה
ך הוא יושב על כסא ד ין לדון ש אז הקדוש ברודדינא למי דן עלמא 

 תשובה  דייתוב  )בדינא(בעי בר נש לאתערא , את העולם 
אז צריך האדם להתעורר בתשובה שישוב  )א מחובוי"נ(מחיובא 

כי  באותו היום  כותבים ד הא ה הוא יומא פתקין כתיבו , מחט איו

ומשתכחי  כלהו באחמתא הא כתיבין  , פסק דינו בפתקין
ל כל בני אדם כתובים באוצר המלכות   ונמצאים כ ל הפת קין ש

, אי זכי  בר נש דיי תוב קמי מ אריה, שהיא האוצ ר המקבל ה כל
אם זכה  האדם לשו ב בתשובה לפני קונו   קרעין פת קין דעליה  

 . בעשרת ימי תשובה קורעים גזר דינו שכתוב בפתקין
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עד שהודיעו  קין  בנו  וכ מו ש אמרו  זכרונם לב רכ ה כי התשוב ה קדמה   
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ו אמר ו   , אברהם  יצח ק ויע קב  שק בלו תורתו ו המון מצותיו  בסיני  כנזכר
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 )ה"ישעיה נ(כמו התורה שנמשלה למ ים כדכתיב ',   שפכי כמים לבך וגו )'ב
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ואז מתעורר  כל אדם לתשובה וכל אחד מר גי ש בעצמו  ה עת הזאת 
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 עשרת ימי תשובה כנגד עשרה מאמרות בהם נברא העולם
מועדים  חלק מש מואל  ד"ערב יום הכיפורים שנת  תרעשם

ובאש ר   .  עשרת ימי ת שובה הם נ גד עשרה המ א מרות שבהם   נברא העולם
על כן   , )’בראשית רבה פרשה א(תשובה נבר אה קודם   שנברא  העו לם 

ז וכין לשור ש  של עשרה  ה מאמרו ת   ,  כשישר אל זו כין ומתדבקי ן בתשובה
 . קודם ש באו  לכלל מאמר

 תשובה בעשרת ימי תשובה מקובלת יותר
חמי שה עש ר פרק  בית אלוקי ם שער התשובה

ודרשת   ,  תועלת תשובת יום הכיפ ורים ג ם כי  לא תהיה כל כך שלימה 
 :וטעם לדבר ' , בהמצאו  וגו '  חכמינו זכרונ ם לברכה בפ סוק דרשו  ה 

אבל מרא ש  השנה ליום ה כפורים מועי לה יותר , התשובה מועילה לעולם
מו ש אמרו   זכרונ ם   ו כ,  גם  כי  לא תהיה  כל כ ך תשו בה גמו רה,  ומקובלת
'   אלו י , בהמ צ או ק ראוהו  בהיותו קרו ב '  דרשו ה )ח"ראש השנה י(לברכה 

,   ימים  שבין  ר אש ה שנה ל יום הכפור ים  שאז  נמצ א  וקרוב  לכל  קוראי ו 
וראוי  לתת טעם בזה כי כפי הנר אה אינם  רא וים אל ו   . ואפילו היחי ד

י  וזה כ, הימים לשתה יה התשובה  מקובלת בהם  יותר מבש א ר ימות השנה 
יוש ב על  כסא דין  לפקו ד על כל הע ולם פר י   '  ביום  רא ש ה שנה הוא  ית 

וא ם כן לא   , מעלליהם ומ חשבותיהם  אם לטוב א ם לרע במ ש פט צדק
יאות לקבל תשובה באותן  הימים  שהם י מי דין ומ שפט כי כשהמל ך יוש ב   
על כסא דין   אינו עו בר  ע ל פשע עד   שיעמוד  מכסא דין  וי שב   על כסא   

 :   רחמים
לשתהיה  ]  עש רת י מי תשובה[כי נתיח דו אלו הימים  , מרולזה אני או

וזה  כי בזמ ן   , להיותם  בזמן ברי את  העולם, התשובה מקו בלת יותר ב הם
,   והסכי ם  לקבל  תשו בת השב  ב תשובה' בריאת העול ם ר צה ה אל ית 
וא י אפ ש ר   ,  ו יצר   לב האדם  רע  מנעו ריו, להיות בריא תו עפר  מן ה אדמה

תשובה  היתה בריאת  העולם   ו אם ל א היה מ קב ל ה, לו מבלי שי חטא
שאי  אפשר שלא  תהיה רבה ר עת האדם בארץ ו ישחית  האל את  ,  לריק
דב רים  נברא ו  קודם  שנבר א העול ם   '  ז)ד"פסחים נ(וזה  שאמרו  , העולם

כ י  ק ודם שנ ברא   העולם הסכי ם לק בל תשו בת הש ב   , ואחד מה ם ה תשובה
,   רשאם  לא כן לא ה יה בורא העו לם שלא היה  יכול לעמוד כנזכ,  מחטאו
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שעל מ נת כך  בר או  שי קבל   '  ולכך בזמן   שנברא  העול ם זוכר  האל  ית 
וג ם שעו מד בכ סא דין בפלס  ומאזני  משפ ט ביום  שב ר א העולם   , התשובה

ו גוזר על  כל באי  הע ולם מה  שר אוי לבא  עלי הם בדין   , במזל מאזני ם
ע ם  כל זה בזכ רו תנאי  שה תנה עם מע שה בר אשית  בקבלת   , ומשפט

 דין ו יוש ב על כסא  ר חמים  לקבל  תשובתם   עומד  מכ סא, התשובה כנז כר
 :שלא להעניש  אותם כפי  ח טאתם

 חייב כל אדם לפשפש במעשיו בימים אלו
ימי  תשו בה דינ י עשרת שלחן ערוך סימן קל  קצור

וכל  . ש מם מורה על יהם שהם מ י וחדים לתשובה, עשרת ימ י תשובה. א
 יו ם   יתברך  שמו  קוד ם בא '  אדם מחו ייב   אז לשוב  בתשובה  שלימה  לפני ה 

'   ונא מר  דרשו ה . תט הרו' שנא מר  לפני ה,  הגדול והנורא יום הכיפו רים
ו א מרו רבותינו  זכרונם לברכה אלו עשרה ימי ם  שבין ר א ש   , בהמצאו

לכן צרי ך הא דם בימי ם א לו לפשפש  במעשי ו   .  השנה ליום   הכיפורים
 . ולשוב ממע ש יו הרעים 

 עשרה ימים נתנה שהות לחוטא לשוב
 מחטאו לפני חיתום דינו

 ד הקמח ערך ראש השנה כ
התשובה מכ פרת העונות בכל עת ובכל זמן וכל ש כן בעשרה  י מים אלה   
שהן ימי  הד ין והמשפט   הנוראים  הנ קראי ם בכל  ישר אל עש רת ימי   

וי ש  מקומות   , ומיו חדים לעולם לתפלה ולבקש שע רי ת שובה, תשובה
ואמ רו   רבותינו זכר ונם לב רכה  שהקדוש   , בישראל  ש מ תענין אותן   כלן

ראש (וא נ מ צא בהם לכל יחיד ויחיד  הוא שדרשו  זכרונם לבר כה ברוך ה

בהמצאו  אלו עשרת ימי  תשוב ה   '   דרשו ה)ישעיה נה( )’השנה דף יח עמוד ב
וע ל זה קבעה   תורה ברא ש  חדש זה   ,  שבין  רא ש ה שנה ליום  ה כיפורים

של תשרי ש יהיה יום הד ין לכל באי  עולם וקבעה  חתימת הדין בעשור   
נתי ם לתת זמן ו שהות לחוטא  לשוב מ חטא ו קודם   ועש ר ה ימים  בי, לחדש

ולפי  ש נברא  העולם  בר אש  השנ ה במדת הדי ן חיי בה   . שיחתמו  את  דינו
החכמה להיות יום הדין בראש השנה  להיות מעשה כל הבריות זכיותיהן 

 , ועבירותיהן  שקולין בו 
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 תשובהה בראשית ספר 

עה 
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 כנגד עשרה קרבנות: עשרת ימי תשובה כנגד
פרש ה מ  רבתי  פסיק תא

 ובמקו ם אח ר הוא   אומר וה קרב תם עולה )'ט ב"במדבר כ(' ועשיתם עול ה לה
 וכאן  ועשיתם  אמ ר רב י י צחק   למה ועשיתם  אמר  הקדו ש  ברו ך   )שם(' לה

הוא לישר אל  עשו תשו ב ה באילו ע ש רת הימים  ב ין רא ש ה שנ ה ליום  
אתכם  ברי יה   ]  ו בורא   [)בורא(הכיפורים  וא ני מזכה  אתכ ם בי ום  הכיפורים  

וכמ ה   . )'ז' בראשית א('    א ת הרקיע  וגו חדשה כעניין  שנא מר  ויע ש אלהי ם
קרבנות נוסי ף אמר  להם  עשרה פ ר  אחד איל  א חד כבשים   בני שנה   
שבעה ושע יר  עזים  אחד ל חטאת הרי  ע שרה ולמה  ע שרה כנ גד ע שרת ימ י  
תשובה ואם  עשיתם תשובה בהם  ואתם באי ם  לפני ביום  הכפורים   

 שלג  עונות  מן  האר ץ ועד ה שמים  אני  מלבינם כ ] ל כם[ ואפילו יש  
כנגד תשע מידות שכתב הנביא והם כנגד תשעה ימים שבין 

 ראש השנה ליום הכיפורים
 תשע מידות כתב כאן  )ז"ט' ישעיה א(] ' ו גו [וכן אמר להם  הנביא רח צו  הזכו 

שפטו   ]  'רחצו  ו גו [ כנגד תשעה   ימים  שב ין  ר אש  השנה  לי ום הכיפור ים   
ו נ א ונוכחה   יתום ר יבו  א למנה הרי  תשע מידות  כ אן ומה  כתב  אחריו  לכ

 .  )שם(אם  י היו חטאיכ ם  כשנים כ שלג  ילבינו '  יאמר ה 

 כנגד עשרה מאמרות בהם נברא העולם
דבר אחר  למ ה עשרה כנג ד עשרה מ א מרות שבה ם  נברא  העולם שבי ום   
הזה כל העולם עומדים  בדין לפני הקדוש ב רוך  הוא והעולם  מתחיי ב   

הוא  מ זכה את  כלייה מפני   שבריותיו  מל וכלכים בעב י רות והקדו ש  ברו ך  
 .   עולמו נמצא ת אומר כ איל ו בו ביו ם נב רא העולם
 כנגד עשרת הדברות

דבר אח ר למ ה עשרה  כנג ד עשרת הדב רות ש קבלו  בסיני  שהם ס ניגורי ם   
של ישר אל  שלא ק יבלו אותם א ומו ת העולם וי שראל  קיבל ו אותם   

 מאהבה  

 תשובהה בראשית ספר 

עז 

  

 זכרונות ושופרות, כנגד עשרה פסוקים של מלכויות
מל כיות ועשרה  זכרונות וע שרה  שופרו ת כנגד התקינ ו עשרה  ]  וכן[ 

שם (עשרת ימי תשובה אמר  י שעיה ועוד בה עשיריה ו שבה והייתה לבער 

 אמר ה קדוש ב רוך   הוא בר אש  השנה אני  דן את עולמי ו בו ביום   )ג"י' ו
הייתי צ ריך   לגמור  את ה דין ולמה  אני  תולה עד ע שרה  ימים  כ די שיע שו   

י שיעשו  תשובה ושב ה והייתה  תשובה עוד ולמה עוד בה עשירייה  כד
לבער שאם  עשיתם תשו בה באילו הי מים אפילו י ש בכם כמה  עונות אני  
מבערם  ומזכ ה אתכם ו אם  לא ע שיתם  בהם תשובה  הוו יודעי ם  שדינכ ם   
מתפסק ביום  הכיפורים  ו לא עשיתי  ב כם אלא  את ם עש יתם ב עצמכ ם   

 )כשתהיו(למה שכך ה תקנתי לכם  שתהיו תוקע ים בשופ ר ב ראש ה שנה  
חרדי ם  מתקיעת הש ופר  להתקין  עצ מיכם  לתשובה אמ ר   ]  כדי  שתהיו[ 

 לפיכך א ם יהיה   )'ו' עמוס ג(הנביא  אם  יתקע שופ ר בע יר והעם  לא   יחרדו 
 :)שם(לא  עשה ' רעה בעיר  וה 

 ראש השנה כנגד מאמר בראשית
השנ ה שנ ת  תרמ ראש  ב"שפת אמ ת  דברים

  ורא ש   .עשרת י מי  תשובה ה ם  נג ד עשרה  מ א מרות  שנבר א בה ם העול ם
. והו א כו לל כולן. השנה נגד  ב ראשית  כדאי תא ברא שית  נמי  מא מר   הוא

הי ה יכול להב ראות  שהוא  מא מר   .  ועל זה אמ ר ו והלא  במא מר  אחד
.   לעתיד כשיתוקן הכל'  ו כמו שיהי . ' האחדות שע לה במחשבה  לפניו ית

ועל זה אמרו  חכמינו  זכרו נם לברכה  ג ם כן עלה ב מ חשבה לבר או ת במדת 
ו הכלל כי . העולם מתקיים ו שי תף עמו מדת הרחמים הדין ראה ש אין 

.   מאמ ר אחד כנזכר לעיל '  מ וכן להיות בחי' קודם חטא  א דם הראשון  הי
הבריא ה   '   הש יתוף מדת ה רחמים  והי '  אך על  ידי  התערובת נעשה בחי 

ואמת  כי  הרשעים   . בעשרה  מאמ רות ליתן ש כר ועונש  כד איתא במ שנ ה
י   " וה צדיקי ם ובנ.  ה ח טאשהיו עתידין  לצאת מ אדם הר אשון   הם ג רמו

ועליהם   .  שנאמר  עליה ם ועמך  כולם צדיק ים ה ם המעור רין  כח האחדות
ב מחשב ה   '  י  עלו לפניו ית"אמרו  חכמינו  זכרונם לב רכה גם  כן  כי בנ

 . מקודם  שנבר א העולם כנז כר לעיל
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ומשם נמשך הכח לעשרת , "ותנח התיבה "–בראש השנה 
 ימי תשובה להיותם מוכשרים לקבל תשובת השב

ה דרוש ש ני דבש חלק  יערות
ש היא כסא  , ותנ ח התיבה] ' ט ע מוד ב"קמ'  חלק  ג[ולכך דרש  הזוהר  

,   כי זה  הרר י קדם , בהרי  אר רט ,  הוא   ראש  השנה,  ביר ח  שביעי, כבוד
ובימי ם אלו  הבטיח לאד ם לקבל   ,  אבל קודש א  בריך  הוא ל א סר חסדו

לכך   ו, והו שם לחוק  לי מים אלו ל ק בל תשובתו ולא כעס בהם, תשובתו
,   כי  במ זרח תכלית ה ריחוק ,  נר אה לי'  מרחוק  ה ]  א "ירמיה  ל[ אמר  הנביא   

ולכך  הבטח ה זו ב אדם ה ראשון   , כן  ה רחיק  פשעינו ,  כרחוק  מזרח   ממערב
א מר  מיכה   ,  התשובה - בימי ם  אלו  ש שוכן  בהר י  קדם כ ביכו ל -לקבל  

וה ם   , דיי קא, חס ד לאברהם א שר נש בעת לאבותינו מי מי קדם ] ' מיכה ז [ 
ולכך  אומרי ם   ,  ת שובה  שהם  מוכש רים   לתשובה וימ י חסדד ימ י "יו

 :ג מדות דמיכ ה" בימים  אלו י
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 'פרק ד
  יום מיוחד לתשובה–יום הכפורים 
פרשת ויחי  ר א"זהר ה קדוש    ’כ עמוד

, לבתר קוד שא בריך הוא זמין קמיה דבר  נש יומא דכפורי
 אחר כך מזמין הקדוש ברוך הוא לפני הא דם יוםיומא דתשובה 

אם  ש ב  אי תב   מחטאוי טב , הכפורים שהוא יום המ יוחד לתשובה

 פקי ד   ואם ל א שב גם ביום הכפוריםואי לא , מחט איו הרי טוב
מצוה המ לך ברוך הוא לחתום  הפת קין  מלכא למ חתם פתקי ן 

ווי דהא   , והיינו בשעת תפי לת  נעילה,  שנכתבו בראש השנה
 מדת התשובה  א וי לזה האדם כיתשובה בעיא לאסתל קא מניה 

ל אם היה שב ביום הכפורים היה מספי ק   "ר, רוצה להסת לק ממנו
אבל   , תשובה מוע טת ל פי שא ז הבינה שהיא מדת ה ת שובה שולט ת
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אחר יום כפור שמדת התשובה מס תלק ת צריך תשובה גדולה יותר  
 ,ויותר כדי שיקרעו גזר דינו

  תפילת נעילה–תכלית השנה 
חולין פרק נ"השל  ה ק דוש מסכת  נר מצוה ה

ותכלי ת עשרת י מי  תשובה   , הנה תכלית השנה היא  ע שרת ימ י ת שובה
,   ואז יום כ פורי ם , ותכלית יום כיפור הוא  תפילת נעילה, הוא יום כיפו ר

וש ם  קבע ו אנ שי  כנסת הגדולה לומ ר בנוסח   . כי יום  כפור י ם מכפר  בסו פו
א להינו באהב ה את יום צ ום הכיפורים  הזה ק ץ   ' ותתן לנו ה, התפילה

 :למען  נחדל מעושק  ידינו, ומחילה וסלי חה על כל עונותינו
 עצומו של יום מכפר לשבים מעוונותיהם

כח כג ויקרא  רבינו בחיי
 מה  - וכל מלא כה לא  תעש ו בעצ ם  היו ם הזה  כי  יו ם כפור ים  ה וא  )כח(

מפני ש לא תאמר כיו ן שלא   , שהזכיר הכתוב כאן לשון כפרה ולשון עצם
,    מ קדש ו א ין ק רבן  אין  יום הכפורי ם  מכפראם   אין,  הזכיר ק רבן  בפרשה

לכך בא לומ ר שאי ן הכפרה תלויה בקרבן ולא  ב שום דבר  א חר אל א   
,   ובלבד לשבים, וי ש לו סגולה זו שהוא מ כפר, עצומו של יו ם מכפר

 :וכענין שדר ש ו מלשון א ך  בעשור וכענ י ן שהזכרתי
 עצומו של יום מכפר לפועלים לכפרת עוונותיהם

שני בית אלוקי ם שער הת פרק    שובה
אבל מי  שע שה עונות  שהוא  מוזהר  מלעשותם   ועשאם  בפו על גם  כי   
,  התשובה מוע ילה להיותו צדיק בה רהו ר תשובה  בלבו כמבוא ר  למעלה

והוא עי נוי יום   , עם כל זה צריך  פועל לכפרת העון שעשה בפו על
כמו  שכתוב  , הכיפורים  ש עצומו של  יו ם מכפר לש ב ים ולא לש אי נן שבי ם

עצומו  של יום   ' , ש השביע י הזה יום הכפורים הוא  וגואך בעשו ר לחד
דא ך כתוב  שהו א ממעט  או תם ש ל א   ,  מכפר לשבי ם ולא  לשאי נן שב ים

ו בעונו ת החמורים   שיש  בהם כ רת צרי ך פו על יותר שי קבל עליו   , שבו
ובחלול  השם המ יתה שתמר ק על  עוצם   , היסורין הב א ים עליו  בפועל

 :חטאתו
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 רים מכפרתשובת ראש השנה תולה ויום הכפו
כג לא   לב-תורת מש ה ויקרא

בהזכיר מאמ ר רבי מתיא  בן ח ר ש   ,  או יהיה ענין  הכתובים בדרך אחרת
עבר על   .   כי שלשה חלוקי  כפרה הם ו תשובה עם כ ל אחד מהם)יומא פו א(

עבר   על מצות  ,  מצות עשה  ו עשה תשובה  אינו  זז מ ש ם עד  שמוחל ים לו
ע בר  אדם   ,  יפו רים  מכפרלא תעשה  ש אין בהן  כרת  תשובה  תולה ויום  הכ

על כריתות ומיתות בית דין תשובה ויום הכיפורים תולין ויסורי ן   
והנה ביאור  המאמר כתוב אצלנו והן לא הובא פה ר ק   .  'ממרק ין כו 

ו הוא כי  אח ר הזהירו  י תברך על   . להתכת תחלת הכתובים על פיו
]  זכ רון  [)יום( )פ סוק כד(באומ רו , התשובה בר אש השנה  ב פסוק הקודם 

אל יעלה   על רוח ך לד בר ולומ ר  מ ה לי עוד  ,  בא וא מ ר, )יהיה  לכם(ועה תר
כי  דע  איפה כי   . להתכפר הלא ש בתי ורפ א לי על  כל  עון ופשע ו ח טאה

דוק א הו א יום  הכפור ים ולא   , אך  בעשור  ל חדש השב יעי  הזה שש בת  בו
ולא   , כ י  הנה תשובה  תולה ויום  ה כיפורים  מכפר. מאז שבת  בא חד לחדש

על לאוין  ש אין בה ם כר ת לגמר י   ,  כי א ם כ פורים  רבים כפרה אחת ב לבד 
התחל ת כפר ה   ' ועל  חלול ה , ועל שי ש ב הם כר יתות  ומיתות בית  דין

וזה אומ רו כפו רים ל שון   .  ליגמר  אחד  בייסורין  וא חד בייסור ין  ומיתה
למה לא יגמור   , ו אל תתמה לומר אחר ש אני  שב ברא ש ה שנה. רבים

 כי  הוא  בעצמו י ש ל ו בחינ ת   כלו מר, לזה אמר  מלת הוא.  היום ההוא 
שעל כן , כ י עצומו של  יום מכפר  מה שאין כן  ליום זולתו, קדושה זו

 . וזהו יום הכפור י ם הוא.  תשובת ראש  השנה תולה  ויום הכיפורי ם מכפר
 מחילת העוונות ביום הכפורים היא על מנת

 שיוכלו להתעלות אל דביקות העליון
 תפארת ש ל מה על ה מועדים יום כפורים

תטהרו   ' יום  הזה יכפר עליכ ם לטהר את כם מכל חט אתיכם לפני  דכי ב
 עצומו  של יו ם   )ב, כריתות יח(הנראה לי  לפי מה  שאיתא   בגמרא  , )ל, ויקרא טז(

הו א ל היות כי ה קד וש ב רוך  הו א חפ ץ כיו ם   בדביקות  של יש ראל   . מכפר
ה מלאכים  להיות ראוים  לעמוד בהיכל המלך   ' שיתעלו היום  למעלה מבח י

ע ל כרחך  אי  א פשר זה בלת י היות י שרא ל מטוהרים  מ כל שמץ   לכך הנה ב
'    כי עוונות יכם היו  מבד ילים כו )ב, ישעיהו נט(ודופי חס ו ש לום כמו  שכ תוב 
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על כרחך  הנ ה עוצם  וכו חו של  יום   הזה גורם  ש ימחול ויסלח  הקדוש   
ברוך הוא ל כל עוונם ולא יראה בה ם ערוות דבר כדי שיהיו  ראוים   

וכמו  שמבו אר ז ה בזוה ר   .  קות הנעלה ההואלעמוד לפני המלך בדב י
י הודה אמר זכאין אינון י שראל דקוד שא בר י ך   '  ר)ב, אחרי ג סט(הקדוש 

הוא אתרע י  בהו ובעא  לד כאה להו דל א י שתכח בה ו חוב א  בגין   דיהון בני   
ו הנה זהו שאו מרים  מחול  לעונותינו  . היכליה וידורון בהיכליה  עיין ש ם

.   ור אנ כי אנכי הוא  מוחה פשעיך  למעניכאמ ' ביום צום הכ פורים הזה כו
פירוש  למעני  כדי  שיוכלו  להתעלות א ל דביקות  ה עליון לכך  א נכי הוא   

 מחיתי כעב פשעיך ש ובה  אלי כי   )כב, ישעיהו מד( ו נאמר . 'מוחה פשעיך  כו
ונאמר כי ביום  הזה יכפר עליכם לטהר א תכם מכל  . גאלתיך כנזכר לעיל
'   ך מו צר ך לכם לעמו ד לפני דפירו ש כי בעל  כרח' חטאתיכם לפני ד

 . בהיכל המלך  לכך תטהרו
 יתאמץ לעורר לבבו בתפילת נעילה

 מטה אפרי ם סימן תרכג
ותכלית יום   ,  כי תכלית כל העשרת י מי תשובה   הוא יום  הכ פורים

,   שהכל ה ולך אח ר הח תום ואדם  להבל דמה , הכפורים הו א תפלת נעי לה
 להביא  א ל הקד ש   תשו רה,  ולא  יבי א ב ידו  מאומה, איך  יזכה ב חתימה

וא ם  החרש  יחרי ש בעת ההו א כעבד י ש אף צל להש לים חקו   . פנימה
א י מתי יגיע   , ואם ל א עכשו. א ך  לריק יגע זה  כמה, ולביתו הוא מהומה

והחלש יא מ ר   .  עת רצון לה ענות ויזכה להבנות הנהר סות ולנטע הנשמה
ודבר ים א ל ו   .  לעמד לשרת עבודה  תמה)י, לשון הכתוב יואל ד(גבור  אני 

וכיוצא בה ם  יעיר אזנ ם  ויעוררו נפ שם הרפה  שיוסיפו אמ ץ בתפלת 
 . נעילה לשפך  לב כמים ותע ל שועתם אל  האלקים  הש מים
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על כרחך  הנ ה עוצם  וכו חו של  יום   הזה גורם  ש ימחול ויסלח  הקדוש   
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וא ם  החרש  יחרי ש בעת ההו א כעבד י ש אף צל להש לים חקו   . פנימה
א י מתי יגיע   , ואם ל א עכשו. א ך  לריק יגע זה  כמה, ולביתו הוא מהומה

והחלש יא מ ר   .  עת רצון לה ענות ויזכה להבנות הנהר סות ולנטע הנשמה
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וכיוצא בה ם  יעיר אזנ ם  ויעוררו נפ שם הרפה  שיוסיפו אמ ץ בתפלת 
 . נעילה לשפך  לב כמים ותע ל שועתם אל  האלקים  הש מים
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 הקדמה

כולל בקצור ספרי מוסר וכל עניני תקנת  תשובה   , כשמו כן הוא
וביחוד תקון קרי שהוא ברית המעור ותקון  , על כל חטא פרטי

ים  ה מצויים וש כיחים בעולם הזה  שהם   חטא, ברית הלשון
כל תקוני תשוב ה הללו מלוקט ומבוק ר מכל . אצל רוב העם

ומשאר  "  ויחל משה"וספר " עמק המלך "הפוסקים  ומספר 
שאלות ו תשובות ו מתוך ספרים הנח מדים שלא הובאו   

ה  ה רב רבינו "ה ובש אר המחבר ים ה"ובשל" ראשית חכמה"ב
אחרון בזמן  קדוש המדבר ה'  משה אלש יך ומכתבי קודש א

ר "ה האלוקי ה מפורסם נורא מאוד מהור"והראשון במעלה ה
המבוארים כל " חס ד לאברהם"ה ו מספר "יצחק לוריא זלה

והתוע לות היוצא ות מזה   , מיני תשוב ה וכל עניני תקוני  תש ובה
 . הספר רבות הן
 היא גד ולה למעלה להעיר לבות בני אדם לעלות המעלה הא חת

 המבוארת   -מעלות התשובה  -למעלה במעלה עולה ונפלאה 
ס ובמדרשים ובזוה ר חדש "בתורה ובנביאים ובכתובים ובש

,   שהזהירו המגיד" בית יוסף"ומי לנו גדול מהרב ה,  ובתיקונים
אכן  בזוהר . שיהיה  לו  שעור מיוח ד בכל יום בספרי מ וסר

דאף בהגיע זמן הקץ  אינם נגאלי ם אל א   ואתחנן  מבואר להדיא 
קדמת תקוני  הזוהר במענה אליהו   וכן הוא בה, בצרוף התשובה

 .  ה"י זלה" לרשבעליו השלוםהנביא 
ל הורות לו   ,  הי א  לשואל ול דורש אל  המורההמעלה ה שניה

שלא  יצטרך הרב המורה לצדקה  ,  דרך תשובה ודרך החיים
לחפש בספרים המפוז רים בהם  תקוני ת שו בה על כל חטא   

  ובפרט שלא כל אדם זוכה שיהיו, אחד הנה ואחד  הנה, פרטי
 .אלו הספרים מצויים  בידו

 תשובהה בראשית ספר 

פג 

  היא לבעל תורה  ה עושה דבר עבירה המעלה ה שלישית
יפרש כ פיו אל  . ומתבייש  בה להודיע נגעי מכא וביו למורה

וכדי  , ד וימצא לנפשו מזור ותרף"הספר הזה הנרשם מעל
לזכות את הרבים אסף ולקט וברר זעירא דמן חברייא החבור   

ורובו אס ף וקבץ ד "הלזה מכל  הספרים   הנזכרים לעיל מעל
ומחמ ת  טעמו ונימ וקו עמו ל א רצה  ,  "קנה חכמה"מספר 

 .לישא שמו  על שפתיו
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שהתורה והתפילה אינם רצויים כי אם ,  בו יבואר הענין- 'פרק א

על , ולא די שאינם רצויים אלא שנענש עליהם, אחר התשובה
כי , התורה ועל התפילה ועל המעשים טובים שעשה קודם התשובה

י "ובכתבי האר" רעיא מהימנא"נתן כח אל החיצונים כמבואר ב
שראשית התשובה שידע מה , ובו יתבאר, "חסד לאברהם"ה וב"זלה

נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה : "ובאור מה שאמר הכתוב, שחטא
:   ובאור מה שאמר רבא, "חפוש וחיקור: "לשונות'  בב -’“ אל ה

 ".שפש במעשיואם רואה אדם שיסורים באים עליו יפ"

 'פרק א
 מי שהוא מלא סרחון צואת עוונותיו

 אין תורתו נחת רוח לבוראו
כי  אם לא  שב  כראוי  , צריך תשובה תח ילה ק ודם תורה ו תפילה

כמו  שאמר   ,  אין תורתו   רצויה ומק ובלת לפני  הקדוש ברוך הוא
וכתב , "ולרשע אמר אלוקים  מה לך לספר חוקי: "הכתוב

ולזה   : ר התשובה  וזה  לשונו  משע ' פרק ב" ראשית  חכמה"ה
אשרי מי שעמלו בתורה  : יהודה בר אלעאי באומרו' כיוון ר
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שהעוסק ב ה מנוקה   מחטא   ,  פירוש–ועשה נחת  רוח ליוצרו 
א בל מי שהו א מלא   , שאז  המלך מש תעשע בו ובתורתו, ועוון

,   הט עם הוא . סרחון צואת עוונותיו  אין תורתו  נחת רוח ל בוראו
ובהיותו נק י   , יך השכינה ע ליוכי בעסק התורה הא דם ממש

כאדם   , מחטא  מצאה ה שכינה כסא ו מ ושב שבו  תשב ותנו ח
 כן -שהכסא ההוא  נחת רוח לו , היושב בכסא המתוקן  כראוי

אבל , התורה הנ קיה היא   כסא מתו קן לשכינה שתשרה  בו
כי , בהיות האד ם מלוכלך בכתמי עוונותיו אין  ה תורה שורה  בו

כי כל  קוץ  מכאוב   , ו לא השכינה לא ה תורה ,  אין בו  כסא  לשרות
לכן ק ודם כל ירחץ צואת עוונותי ו   , וממאיר ליושב על הכסא

ויקח  דמיו ן   , ורק  לאחר מכן יעסוק בת ורה, בתשובה כראוי
במקום  שיש  ריח  רע אסור לעסוק שם   : מהדין הפ שוט בגמרא

כמו , "צואה"שהעוונות נקראו , וכידוע, בתורה ובתפילה
ולכן כל הקדושים   , "ת   בנות ציוןאת צוא'  אם רחץ ה: "שכתוב

 .העליונים מ תרחקים מ מנו אף בעוסקו בתורה 
 אין   -כי שניהם , ומצינו שלא עמדה תורה לדואג ולאחיתופל

אף על פי שהיו דורשים כמה מאו ת   , להם חלק לעולם הבא
ועיק ר התשובה  מביא  לידי תור ה   , הלכות במגדל פורח באויר

 .ע ד כאן לשונו, ומעשים
אדם עושה והוא רשע מוסיף כח בקליפה כל המעשים ש

 והוא נענש על לימודו
י   " אי תא ברעיה מהי מנא  וכן בכתבי האר,  יותר מכך אמרו

כל המ עשים שה א דם עושה  ו התורה  : בח ובת הלבבותה ו"זלה
לא  די שאינו   מוסיף כח  ואומ ץ   , שהוא לומ ד והוא רשע

כי , ונענש על לימודו, א לא אף גם מוסיף כח בקליפה, בקדושה
,   חר שה רשע נמצא תוך הקלי פה הוא מ שפיע אל הקליפהמא

וכמו שכתוב , וגם אם לא שב כראוי אין ת פילתו רצויה
אמר אביי בתעניתא עד פלגי יומא מעיינו  במילי : בגמרא

דמתא ומ פלגי דיומא ריבעא דיומא קרי ומפטרי ורבעיא 

 תשובהה בראשית ספר 

פה 

גם כתב בספר  . 'ד וכו"דיומא בעי רחמי ואיפך אנא לא ס
דברים אין תפילת  ' בשביל ז:  סעדיה גאון'בשם ר" חרדים"

א שר גברו עוונותיו ו לא עשה   ,  האדם נש מעת ואחד  מהם
 ".עוונותיכם מבדילים ביניכם: "תשובה שנ אמר

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

וקודם שנב אר דרכי התשובה  א יכותה ומה ותה נביא   תחילה  
 . מן הד ברים המביאים אל ה תשובהמעט 

,   שידע רוע מעשיו וחטאיו, דברים ואחת מ ה ם' בספרי מביא ז
כמ ו   , כי אם  ע ל ידי תשובה, וידע שלא ינצל מדין הגדול והנורא

,  "כי אחרי שו בי נחמתי ו אחרי הודעי ספקתי ע ל ירך: "שכתוב
וכן אמר   ,  דאם לא  כן שמ א י ח שוב שמה   שעשה א ינ ו חט א

’“  נחפשה דרכינו ונחקו רה ונשובה  אל ה:  "םעליו השלו, ירמיה
שקוד ם שיעשה   תשובה צריך תחילה   פשפוש ,  הרי מבו אר-

ומ ה   , כדי שי דע על מה  יעשה תשו בה, מעשים וח קירה עליה ם
נקדים מה שאמ ר רבא , "חפוש וחקו ר: "לשונות' שאמרו ב
.    יפשפש במעשיו-אם ראה אדם שיסורים באים עליו : בגמרא
כדי שיעשה   ,   הוא  שולח  יסורים ל חוטאש ה קדוש ברוך, משמע
ו כן הו א   , אין יסורים בלא עוון: וכן אמרו בגמרא, תשובה
, ליה' או הודע אליו חטאתו  או ידע מבעי: מה שאמרו, בזוהר

אלא קודשא בריך הוא פקיד ליה לאודעי לבר נש חובה דחב 
וקשה   , "הודע ירושלים את   תעבותיה:  "כמו שאמרו, בדינא

,   י" פרש רש-" ם לשונאיו אל פניו להאבידוומשל: "הלא כתוב
ועל , דמשלם טובה לרשעים בעולם הזה להאבידו מעולם הבא

דהפסוק מ יירי בחטא ים הידועי ם לו ואין  צריך ,  כן מתרץ
שהוא דש  אותם   ,  הג מרא והזוהר מיירי בחטאים. פשפוש

לזה  , כי אם אחר פשפוש, בעקביו ואין מחזיק  אותם כחט א
וגם יש   ,  כדי שיפשפש במעשיו,   יסוריםשולח הקדו ש ברוך הוא

אף על פי  כן אינו  , לומר דהפסוק מיירי  ש אם שלח  ע ליו יסורים 
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שהעוסק ב ה מנוקה   מחטא   ,  פירוש–ועשה נחת  רוח ליוצרו 
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כי את : "זכרונו לברכהכמו שכתב הזוהר , מפשפש במעשיו
 קודשא  בריך הוא א וכח ליה ל בר נש  -"   יוכיח'  אשר יאהב  ה

ברחימא אי יקבל יאות ואי לאו  שארי ולא אוכח לה וישבו ק  
'   שיש ב,   ה"ו בענין דש בעקביו כתב השל, רעותיהליה ויעביד 

ע בר עבירה ושנה  בה  נעשה  לו   , ה אחד מה   שאמרו: סוגים
,  לשון הרע ואבק גזל וריבית ורבות כהנה וכהנה: כגון, כהיתר

מה ש אין כ ן אותם  ש ה ם מסוג   ,   אף על פי ש ידע מחומר איסורם
הנה   .  מ חמ ת ח סרון י דיעה מצוה זו  או  ח ומר עבירה זו', הב

כי יודע  מחו מר  , י מצא  בחפוש קל'   שה ם מסוג   אאותם
צ ריך חקירה עליהם ' מ ה שאין כן  אותם ש הם  מסוג ב, איסורם

זה שאמרו  תחילה   .  על ידי לימוד התורה  לידע מחומר איסורם
מה ש דרכנו בעקבינו והורגלנו  ,  רצונו לומר-" נחפשה דרכינו"

 "ונחקורה"ואם לא ימ צא בחפוש קל אזי ' ,  בהם והם  מסוג הא
ו אחר  ,  על ידי ח קור רב לידע אותם  החטאים  ו למצוא או תם-

ואלה  הם  דברי  ,   ולהתחר ט עליהם-’“   ונשובה אל  ה"כך 
והם   , שיס ורים באים על יו, אם רואה  אדם: א מר רבא: הגמרא

 יפשפש  -על כרחך בשביל אותם החט אי ם שאדם דש בעקביו 
אף על פי ,  באותם ח טאים שהו א רגיל בהם-דהיינו , במעשיו

פשפש ולא   ; פשפש ו מצא יעשה תשובה. יודע מחומר איסורםש
 על -רצונו לומר ,  יתלה מה  שלא מצא  בביטול תורה-מצא 

שלא למד  ואינו יודע  מחו מר א יסורם וצריך ללמוד ולחקור  
ואם ת לה ולא   , וכאשר יתודע לו יעשה ע ליהם תשו בה, עליהם

אז ב ידוע שהם  יסורים , מצא גם א חר החקור  על ידי הלימוד
 . של אהבה

� � � 

 תשובהה בראשית ספר 

פז 

äáåùú éøòù 
äðåé åðéáøì 

 ' אות א-השער הראשון 
 :ֵּבאּור ַהְּתׁשּוָבה ְוִעָּקֶריָה

ִּכי  ֵהִכין ָלֶהם   , ִמן ַהּטֹובֹות  ֲאֶׁשר ֵהי ִטי ב ַהֵּׁשם יִ ְת ָּבַרְך ִעם ְּברּוָאיו

ְחׂשֹוְך  ַל,  ַהֶּדֶרְך ַלֲעלֹות ִמּתֹוְך ַּפחַ ת ַמֲעֵׂשיֶהם  ְוָלנּוס ִמַּפח  ִּפְׁשֵעיֶהם

ְוִלְּמ ָדם ְוִהְזִהיָרם ָלׁשּו ב  ,  ַׁשַחת  ּוְלהָ ִׁשיב ֵמֲעֵליֶהם ַאּפֹו-ַנְפָׁשם ִמִּני  

ֶׁשֶּנֱאַמר   , ִּכי הּוא  ָיַדע ִיְצָרם, ֵאָליו ִּכי ֶיחֶ ְטאּו לֹו ְלרֹב טּובֹו ְוָיְׁשרֹו

ְוִאם   . ְך ֵּכן י ֹוֶרה ַחָּט ִאים ַּבּדָ ֶר- ְוָיָׁשר ְייָ  עַ ל -ט ֹוב  ) ח , תהלים כה (

לֹא ָסַגר ַּבֲעָדם ַּדְלֵּתי  , ִהְרּבּו ִלְפׁשֹוַע ְוִלְמרֹוד ּוֶבֶגד ּבֹוְגִדים ָּבָגדּו

.   ׁשּובּו ַלֲאֶׁשר ֶהְעִמיק ּו ָסָרה)  ו, ישע יה לא(ֶׁש ֶּנֱאַמר , ְתׁשּוָבה

.  ׁשּובּו ָּבִנים ׁשֹוָבִבים ֶאְרָּפה ְמׁשּובֵֹתיֶכם) כב, ירמיה ג(ְוֶנֱאַמר 

ִּכי , ְוִהְתּבָ ֵאר, ְרנּו ַעל ַהְּתׁשּוָבה  ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ַּבּת ֹוָרהְוֻהְזַה

 ֶׁשֵּכן   -ּכָ ל , ַהְּתׁשּוָבה  ְמ ֻקֶּבֶלת ַּגם   ִּכי ָיׁשּוב הַ חֹוֵטא  ֵמרֹב ָצרֹוָתיו

ַּבַּצר ְלָך ) ל, דברים ד(ֶׁשֶּנֱאַמ ר ,  ַהֵּׁשם וְ ַאהֲ ָבתֹו-ִאם ָיׁשּוב ִמ ִּיְרַאת 

 יְ יָ   -ל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה  ְבַאֲחִרית ַהּיָ ִמים ְוַׁשְבָּת  ַעד ּוְמָצאּוָך ּכֹ

ִּכי יַ ֲעזֹור ַהֵּׁשם  ַלָּׁשִבים  , ְוִהְתָּבֵאר ַּבּתֹוָרה. ֱאלֶֹהיָך ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹלֹו

ִויחַ ֵּדׁש ְּבִקְרָּבם רּוַח  ָטֳהָרה ְלַהִּׂשיג   ,  ַּכֲאֶׁשר ֵאין  ַיד ִטְבָעם  ַמֶּׂשֶגת

 ְיָי  ֱאלֶֹהיָך ְוָׁשַמְע ָּת   -ְוַׁשְבָּת ַעד )   ב, שם  ל(ֶׁשּנֶ ֱאַמר , תֹוַמֲעַלת ַאֲהבָ 

 ְלָבְבָך - ָאנִֹכי ְמצַ ְוָך ַהּיֹום  ַא ָּתה ּוָבֶניָך  ְּבָכל -ְבקֹולֹו ְּככֹל ֲאֶׁשר  

ּו ָמל יְ ָי ֱאלֶֹהיָך  ֶא ת  ) ו , שם  ש ם(וְ א ֹוֵמר ְּבגּוף הָ ִעְנָין .  ַנְפֶׁשָך-ּוְבָכל 

ְוהַ ְּנִביִאים ְוַהְּכתּוִבים  . ְלַהִּׂשיג ַאֲהָבתֹו,  ְלַבב ַזְרֶעָך-ת  ְלָבְבָך ְוֶא-

ַעד ִּכי ָבאּו ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּו ָבה ֻּכָּלם , ִּדְּברּו ָתִמיד ַעל ְּדַבר ַהְּתׁשּוָבה

  :ְמפָֹרִׁשים ְּבִדְבֵריֶהם ַּכֲאֶׁשר ִיְתָּבֵאר



 תשובהה בראשית ספר 

פו 

כי את : "זכרונו לברכהכמו שכתב הזוהר , מפשפש במעשיו
 קודשא  בריך הוא א וכח ליה ל בר נש  -"   יוכיח'  אשר יאהב  ה

ברחימא אי יקבל יאות ואי לאו  שארי ולא אוכח לה וישבו ק  
'   שיש ב,   ה"ו בענין דש בעקביו כתב השל, רעותיהליה ויעביד 

ע בר עבירה ושנה  בה  נעשה  לו   , ה אחד מה   שאמרו: סוגים
,  לשון הרע ואבק גזל וריבית ורבות כהנה וכהנה: כגון, כהיתר

מה ש אין כ ן אותם  ש ה ם מסוג   ,   אף על פי ש ידע מחומר איסורם
הנה   .  מ חמ ת ח סרון י דיעה מצוה זו  או  ח ומר עבירה זו', הב

כי יודע  מחו מר  , י מצא  בחפוש קל'   שה ם מסוג   אאותם
צ ריך חקירה עליהם ' מ ה שאין כן  אותם ש הם  מסוג ב, איסורם

זה שאמרו  תחילה   .  על ידי לימוד התורה  לידע מחומר איסורם
מה ש דרכנו בעקבינו והורגלנו  ,  רצונו לומר-" נחפשה דרכינו"

 "ונחקורה"ואם לא ימ צא בחפוש קל אזי ' ,  בהם והם  מסוג הא
ו אחר  ,  על ידי ח קור רב לידע אותם  החטאים  ו למצוא או תם-

ואלה  הם  דברי  ,   ולהתחר ט עליהם-’“   ונשובה אל  ה"כך 
והם   , שיס ורים באים על יו, אם רואה  אדם: א מר רבא: הגמרא

 יפשפש  -על כרחך בשביל אותם החט אי ם שאדם דש בעקביו 
אף על פי ,  באותם ח טאים שהו א רגיל בהם-דהיינו , במעשיו

פשפש ולא   ; פשפש ו מצא יעשה תשובה. יודע מחומר איסורםש
 על -רצונו לומר ,  יתלה מה  שלא מצא  בביטול תורה-מצא 

שלא למד  ואינו יודע  מחו מר א יסורם וצריך ללמוד ולחקור  
ואם ת לה ולא   , וכאשר יתודע לו יעשה ע ליהם תשו בה, עליהם

אז ב ידוע שהם  יסורים , מצא גם א חר החקור  על ידי הלימוד
 . של אהבה
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äáåùú éøòù 
äðåé åðéáøì 

 ' אות א-השער הראשון 
 :ֵּבאּור ַהְּתׁשּוָבה ְוִעָּקֶריָה

ִּכי  ֵהִכין ָלֶהם   , ִמן ַהּטֹובֹות  ֲאֶׁשר ֵהי ִטי ב ַהֵּׁשם יִ ְת ָּבַרְך ִעם ְּברּוָאיו

ְחׂשֹוְך  ַל,  ַהֶּדֶרְך ַלֲעלֹות ִמּתֹוְך ַּפחַ ת ַמֲעֵׂשיֶהם  ְוָלנּוס ִמַּפח  ִּפְׁשֵעיֶהם

ְוִלְּמ ָדם ְוִהְזִהיָרם ָלׁשּו ב  ,  ַׁשַחת  ּוְלהָ ִׁשיב ֵמֲעֵליֶהם ַאּפֹו-ַנְפָׁשם ִמִּני  

ֶׁשֶּנֱאַמר   , ִּכי הּוא  ָיַדע ִיְצָרם, ֵאָליו ִּכי ֶיחֶ ְטאּו לֹו ְלרֹב טּובֹו ְוָיְׁשרֹו

ְוִאם   . ְך ֵּכן י ֹוֶרה ַחָּט ִאים ַּבּדָ ֶר- ְוָיָׁשר ְייָ  עַ ל -ט ֹוב  ) ח , תהלים כה (

לֹא ָסַגר ַּבֲעָדם ַּדְלֵּתי  , ִהְרּבּו ִלְפׁשֹוַע ְוִלְמרֹוד ּוֶבֶגד ּבֹוְגִדים ָּבָגדּו

.   ׁשּובּו ַלֲאֶׁשר ֶהְעִמיק ּו ָסָרה)  ו, ישע יה לא(ֶׁש ֶּנֱאַמר , ְתׁשּוָבה

.  ׁשּובּו ָּבִנים ׁשֹוָבִבים ֶאְרָּפה ְמׁשּובֵֹתיֶכם) כב, ירמיה ג(ְוֶנֱאַמר 

ִּכי , ְוִהְתּבָ ֵאר, ְרנּו ַעל ַהְּתׁשּוָבה  ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ַּבּת ֹוָרהְוֻהְזַה

 ֶׁשֵּכן   -ּכָ ל , ַהְּתׁשּוָבה  ְמ ֻקֶּבֶלת ַּגם   ִּכי ָיׁשּוב הַ חֹוֵטא  ֵמרֹב ָצרֹוָתיו

ַּבַּצר ְלָך ) ל, דברים ד(ֶׁשֶּנֱאַמ ר ,  ַהֵּׁשם וְ ַאהֲ ָבתֹו-ִאם ָיׁשּוב ִמ ִּיְרַאת 

 יְ יָ   -ל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה  ְבַאֲחִרית ַהּיָ ִמים ְוַׁשְבָּת  ַעד ּוְמָצאּוָך ּכֹ

ִּכי יַ ֲעזֹור ַהֵּׁשם  ַלָּׁשִבים  , ְוִהְתָּבֵאר ַּבּתֹוָרה. ֱאלֶֹהיָך ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹלֹו

ִויחַ ֵּדׁש ְּבִקְרָּבם רּוַח  ָטֳהָרה ְלַהִּׂשיג   ,  ַּכֲאֶׁשר ֵאין  ַיד ִטְבָעם  ַמֶּׂשֶגת

 ְיָי  ֱאלֶֹהיָך ְוָׁשַמְע ָּת   -ְוַׁשְבָּת ַעד )   ב, שם  ל(ֶׁשּנֶ ֱאַמר , תֹוַמֲעַלת ַאֲהבָ 

 ְלָבְבָך - ָאנִֹכי ְמצַ ְוָך ַהּיֹום  ַא ָּתה ּוָבֶניָך  ְּבָכל -ְבקֹולֹו ְּככֹל ֲאֶׁשר  

ּו ָמל יְ ָי ֱאלֶֹהיָך  ֶא ת  ) ו , שם  ש ם(וְ א ֹוֵמר ְּבגּוף הָ ִעְנָין .  ַנְפֶׁשָך-ּוְבָכל 

ְוהַ ְּנִביִאים ְוַהְּכתּוִבים  . ְלַהִּׂשיג ַאֲהָבתֹו,  ְלַבב ַזְרֶעָך-ת  ְלָבְבָך ְוֶא-

ַעד ִּכי ָבאּו ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּו ָבה ֻּכָּלם , ִּדְּברּו ָתִמיד ַעל ְּדַבר ַהְּתׁשּוָבה

  :ְמפָֹרִׁשים ְּבִדְבֵריֶהם ַּכֲאֶׁשר ִיְתָּבֵאר
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 אות ב 
ִיְכַּבד ָעָליו ְמאֹד   ,  ָלׁש ּוב ֵמַחָּטאת ֹוִּכי ַהחֹוֵטא ַּכֲאֶׁשר ִיְתַאֵחר, ְוַדע

ִּכי  הּוא  יֹוֵדַע ִּכי יָ ָצא ַהֶּקֶצף  ָעָליו ְוֵיׁש ל ֹו ָמנֹוס   , ָעְנׁשֹו ְּבָכל יֹום

ְוהּו א  עֹוֵמד ְּבִמְרּדֹו ְוִהּנֹו   , ְוַהָּמנֹו ס   הּוא  ַהְּתׁשּו ָבה,  ָלנּוס ָׁשָּמ ה

ְולֹא ָיגּור ִמְּפֵני ָהַאף  , הּוְבָידֹו ָלֵצאת ִמּתֹוְך הַ ֲהֵפָכ, ְּבָרָעתֹו

ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל . ַעל  ֵּכן ָרָעתֹו ַרָּבה, ְוַהֵחָמה

ָמָׁשל ְלַכת  ֶׁשל ִלְסִטים   ֶׁשֲחָבָׁשם   ,  ) ו"ט, '  זלת רב הקה(ָהִעְנָין ַהֶּזה   

ְוִנְׁשָאר   , ַוַיֲעבֹורּוָּפְר צּו , ְוָחְתרּו  ַמ ְחֶּתֶרת,  ָהֲאסּוִרים -ַהֶּמֶלְך ְּבֵבית  

 ַהּסַֹהר ְורָ ָאה ַמְח ֶּתֶרת ֲחתּוָרה וְ ָהִאי ׁש   -ָּבא ַׂשר ֵּבית  .  ֶאָחד ֵמֶהם

ֲהלֹא  ,   יֹום-ְקֵׁש ה  , ָא ַמר לֹו . ַוַּיְך אֹותֹו ְּבַמֵּט הּו, ַההּוא  עֹוֶדּנּו ָעצּור

  : ַנְפֶׁשָךְוֵאיְך לֹא ִמַהְרָּת  ִה ָּמֵלט ַעל, ַהַּמְחֶּתֶרת  ֲחתּוָרה ְלָפֶניָך
 אות ג 

ֲאֶׁשר ֵהם  ְיֵׁשִנים   , ְולֹא ִיָּמֵצא  ִאחּור ַהְּתׁש ּוָבה זּוָלִתי  ְּבַעֵּמי ָהָאֶרץ

ְולֹא ַדַעת  ְולֹא  ְתבּוָנה ָלֶהם   , וְ לֹא ָיִׁשיבּו  ֶאל ְלָבָבם, ׁשֹוְכִבים

 - ְוֵיׁש ֵמהֶ ם ִנָּדִחים ֵמַעל ַהֵּׁשם ָּברּוְך. ְלַמֵהר ְלִהָּמֵלט ַעל ַנְפָׁשם

וְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה . לֹא יַ ֲאִמינּו ְלעֶֹנׁש ַהֵחְטא , הּוא

ַאל ,  ָחָכם ֶׁשָעַבר ֲעֵבָרה ַּבַּלְיָלה-ִאם ָרִאי ָת ַּתְלִמיד ) א, ברכות יט(

  :ָעָׂשה  ְתׁשּוָבה] וַ ַּדאי)  [ֶבֱאֶמת(ִּכי , ְּתַהְרֵהר ַאחֲ ָריו ַּבּיֹום

� � � 

  .א

 תשובהה פרשת נח ספר 

פט 

 פרשת נח
 ' הפרק

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

    

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 

ואי עבד תשובה  ,  רתלו עד יום האחרון שהוא שמי ני עצ
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  , ונמסרי ם בידיו של המק טרג והדין נעשה 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
כ פרק ויקרא תרנ"ילקוט ש מעוני  א "ג רמז

רב י מ ני דשא ב   .  ביו ם הר אשוןביום ה רא שו ן זה ח משה   עשר ו את א מ רת 
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

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

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

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   .  הן  ר וב עונותיהןמתיר ל
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 אות ב 
ִיְכַּבד ָעָליו ְמאֹד   ,  ָלׁש ּוב ֵמַחָּטאת ֹוִּכי ַהחֹוֵטא ַּכֲאֶׁשר ִיְתַאֵחר, ְוַדע

ִּכי  הּוא  יֹוֵדַע ִּכי יָ ָצא ַהֶּקֶצף  ָעָליו ְוֵיׁש ל ֹו ָמנֹוס   , ָעְנׁשֹו ְּבָכל יֹום

ְוהּו א  עֹוֵמד ְּבִמְרּדֹו ְוִהּנֹו   , ְוַהָּמנֹו ס   הּוא  ַהְּתׁשּו ָבה,  ָלנּוס ָׁשָּמ ה

ְולֹא ָיגּור ִמְּפֵני ָהַאף  , הּוְבָידֹו ָלֵצאת ִמּתֹוְך הַ ֲהֵפָכ, ְּבָרָעתֹו

ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל . ַעל  ֵּכן ָרָעתֹו ַרָּבה, ְוַהֵחָמה

ָמָׁשל ְלַכת  ֶׁשל ִלְסִטים   ֶׁשֲחָבָׁשם   ,  ) ו"ט, '  זלת רב הקה(ָהִעְנָין ַהֶּזה   

ְוִנְׁשָאר   , ַוַיֲעבֹורּוָּפְר צּו , ְוָחְתרּו  ַמ ְחֶּתֶרת,  ָהֲאסּוִרים -ַהֶּמֶלְך ְּבֵבית  

 ַהּסַֹהר ְורָ ָאה ַמְח ֶּתֶרת ֲחתּוָרה וְ ָהִאי ׁש   -ָּבא ַׂשר ֵּבית  .  ֶאָחד ֵמֶהם

ֲהלֹא  ,   יֹום-ְקֵׁש ה  , ָא ַמר לֹו . ַוַּיְך אֹותֹו ְּבַמֵּט הּו, ַההּוא  עֹוֶדּנּו ָעצּור

  : ַנְפֶׁשָךְוֵאיְך לֹא ִמַהְרָּת  ִה ָּמֵלט ַעל, ַהַּמְחֶּתֶרת  ֲחתּוָרה ְלָפֶניָך
 אות ג 

ֲאֶׁשר ֵהם  ְיֵׁשִנים   , ְולֹא ִיָּמֵצא  ִאחּור ַהְּתׁש ּוָבה זּוָלִתי  ְּבַעֵּמי ָהָאֶרץ

ְולֹא ַדַעת  ְולֹא  ְתבּוָנה ָלֶהם   , וְ לֹא ָיִׁשיבּו  ֶאל ְלָבָבם, ׁשֹוְכִבים

 - ְוֵיׁש ֵמהֶ ם ִנָּדִחים ֵמַעל ַהֵּׁשם ָּברּוְך. ְלַמֵהר ְלִהָּמֵלט ַעל ַנְפָׁשם

וְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה . לֹא יַ ֲאִמינּו ְלעֶֹנׁש ַהֵחְטא , הּוא

ַאל ,  ָחָכם ֶׁשָעַבר ֲעֵבָרה ַּבַּלְיָלה-ִאם ָרִאי ָת ַּתְלִמיד ) א, ברכות יט(

  :ָעָׂשה  ְתׁשּוָבה] וַ ַּדאי)  [ֶבֱאֶמת(ִּכי , ְּתַהְרֵהר ַאחֲ ָריו ַּבּיֹום

� � � 
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 פרשת נח
 ' הפרק

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

    

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 

ואי עבד תשובה  ,  רתלו עד יום האחרון שהוא שמי ני עצ
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  , ונמסרי ם בידיו של המק טרג והדין נעשה 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
כ פרק ויקרא תרנ"ילקוט ש מעוני  א "ג רמז

רב י מ ני דשא ב   .  ביו ם הר אשוןביום ה רא שו ן זה ח משה   עשר ו את א מ רת 
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

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

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

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   .  הן  ר וב עונותיהןמתיר ל
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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
ו וזה  עוסק בלולבו  וביום  טוב   הראשון   עסוקין ב מצו ת זה עוסק  בסוכת

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

 י ערך התשובה כן תגדל היחוד והאהבהכפ
 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 א רמז   ו יבן רומז לעו לם הבינה ה.  ויבן לו בי ת ולמקנהו עשה סוכות)יז
 בחכמה   )ג, משלי כד(בי ת רומז לחכ מה .  לתשובה עלאה א ם הבנ י ם ש מחה

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   . בימי  הדין  כ ן תגדל היחו ד ואהבה  ביו ם הש מיני  עצ רתבימים  העברו  

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( ב קריאת  שמע  הא הבה וזה פיר וש הפסוק' 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
'  ן תזכרו וכו  למע)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
על ימי התש ובה העברו  אם עשה ת שובה בשלי מות כראוי ו נכון אז י   

 תשובהה נחפרשת  ספר 

צא 

    

שהגיע יו ם  שמיני  עצרת  זוכה לאהב ה ולשמחה  האמיתית כמ ו שכתוב   כ
 : צרופה אמ רתך מאד  ועבדך אהבה

 חג הסוכות הגנה לבעלי תשובה
שנת  תרע ה מועדים סוכות חלק מש מואל  ג"שם

על כן  ק רא  שם   , ויעקב  נסע ס וכותה ויבן ל ו בית ולמ קנ הו עשה סוכ ות
א   קרא  ש ם  המ קום  בית  וי ש  לדק דק למה  ל. )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 

 כיון  דיתבי בסוכות הא אשתז יבו מן   ,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   

אב ל   .   עיין   שםוזה מבו אר  בל שון ה רעיא  מ הימנא ,  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   . ולמ ק נה היה צו ר ך בהגנה , שק לראשי  ביום  נ

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
יהם  כנזכר לעיל והם נצולים במה  שהש ם   שכחות החיצ ונים רודפין  אחר

 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 
ה צייד  למקו ם יפה  ברח ת   וישבה לה   על איקו נין  של מלך  אמ ר לה 

 : עיין שם, ונפלטת
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
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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
ו וזה  עוסק בלולבו  וביום  טוב   הראשון   עסוקין ב מצו ת זה עוסק  בסוכת

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

 י ערך התשובה כן תגדל היחוד והאהבהכפ
 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 א רמז   ו יבן רומז לעו לם הבינה ה.  ויבן לו בי ת ולמקנהו עשה סוכות)יז
 בחכמה   )ג, משלי כד(בי ת רומז לחכ מה .  לתשובה עלאה א ם הבנ י ם ש מחה

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   . בימי  הדין  כ ן תגדל היחו ד ואהבה  ביו ם הש מיני  עצ רתבימים  העברו  

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( ב קריאת  שמע  הא הבה וזה פיר וש הפסוק' 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
'  ן תזכרו וכו  למע)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
על ימי התש ובה העברו  אם עשה ת שובה בשלי מות כראוי ו נכון אז י   

 תשובהה נחפרשת  ספר 
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שהגיע יו ם  שמיני  עצרת  זוכה לאהב ה ולשמחה  האמיתית כמ ו שכתוב   כ
 : צרופה אמ רתך מאד  ועבדך אהבה

 חג הסוכות הגנה לבעלי תשובה
שנת  תרע ה מועדים סוכות חלק מש מואל  ג"שם

על כן  ק רא  שם   , ויעקב  נסע ס וכותה ויבן ל ו בית ולמ קנ הו עשה סוכ ות
א   קרא  ש ם  המ קום  בית  וי ש  לדק דק למה  ל. )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 

 כיון  דיתבי בסוכות הא אשתז יבו מן   ,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   

אב ל   .   עיין   שםוזה מבו אר  בל שון ה רעיא  מ הימנא ,  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   . ולמ ק נה היה צו ר ך בהגנה , שק לראשי  ביום  נ

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
יהם  כנזכר לעיל והם נצולים במה  שהש ם   שכחות החיצ ונים רודפין  אחר

 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 
ה צייד  למקו ם יפה  ברח ת   וישבה לה   על איקו נין  של מלך  אמ ר לה 

 : עיין שם, ונפלטת
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



 תשובהה פרשת נח ספר 

צב  

 

ונראה  דהנה יש להב ין הלוא כל  שכר ועונ ש  הוא רק   . הותרה הרצו עה
  מכריח לשו ם  צד כמו  מפאת הבחי רה שהיא  ח פשית ושאין  לאדם שום 

'   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

 בנשבע  שלא לשחק   )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 , עדיין רודפין אחר האדם  לגררו לעבי רה

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   , א ם כן  אי אפ שר ל התחיל חשבו ן עוונות, 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
התודעה פרק שבי עי  ספר

ר אשון ל חשבון    '- )ויקרא כג(' ולקחתם לכם ביום  הרא שון פרי ע ץ  וגו 
 : 'עוונות

;   זחה עליו  דעתו ולבו ש מח הר בה ,  צ א זכאי  בדיןבנוהג  שבעו לם אדם  יו
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   , ארבעה הי מ ים ש בין יו ם הכיפורי ם  לסוכותכל אותם  

וא ף   .  בסוכותיהם ו בלולביהם ו בשאר  מ צוותיהם ו אינם  ב אים  לידי  חט א
הקדוש ברו ך  הוא אינו ב א עם יש ראל  בחשבון עוו נות על אותם הימים   

 תשובהה פרשת נח ספר 

צג 

של   '  ראש ון  לחשבון עוו נות' וא יזהו . כיון שהם   טרודים במ צוותיו
 :  ש מלא מ צוות כרימוןיום.   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 
 ב ינו ני   בתוך  חמשה מיל ין יצאו;  ויתר להם שליש מן  הקנס-למלך 

כיון שנכנס  למדינה יצאו  כל ;   התיר להם עוד שליש-המדינה וקל סוהו 
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   , ומראש ה שנ ה ועד יום הכיפורים.  הןלהם שליש  מעוונותי
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 

,  ה עוסק בסוכתוז, 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
 ! סנגוריו–רוגיו אשריו שנעשו קט

,   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 -וכל  גופם  וגידיהם 
 :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

חזרו  ואמרו   . בודודורונות עבור המלך ומכ ינים ש ם סעודה שמנה לכ
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



 תשובהה פרשת נח ספר 

צב  

 

ונראה  דהנה יש להב ין הלוא כל  שכר ועונ ש  הוא רק   . הותרה הרצו עה
  מכריח לשו ם  צד כמו  מפאת הבחי רה שהיא  ח פשית ושאין  לאדם שום 

'   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

 בנשבע  שלא לשחק   )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 , עדיין רודפין אחר האדם  לגררו לעבי רה

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   , א ם כן  אי אפ שר ל התחיל חשבו ן עוונות, 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
התודעה פרק שבי עי  ספר

ר אשון ל חשבון    '- )ויקרא כג(' ולקחתם לכם ביום  הרא שון פרי ע ץ  וגו 
 : 'עוונות

;   זחה עליו  דעתו ולבו ש מח הר בה ,  צ א זכאי  בדיןבנוהג  שבעו לם אדם  יו
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   , ארבעה הי מ ים ש בין יו ם הכיפורי ם  לסוכותכל אותם  

וא ף   .  בסוכותיהם ו בלולביהם ו בשאר  מ צוותיהם ו אינם  ב אים  לידי  חט א
הקדוש ברו ך  הוא אינו ב א עם יש ראל  בחשבון עוו נות על אותם הימים   

 תשובהה פרשת נח ספר 

צג 

של   '  ראש ון  לחשבון עוו נות' וא יזהו . כיון שהם   טרודים במ צוותיו
 :  ש מלא מ צוות כרימוןיום.   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 
 ב ינו ני   בתוך  חמשה מיל ין יצאו;  ויתר להם שליש מן  הקנס-למלך 

כיון שנכנס  למדינה יצאו  כל ;   התיר להם עוד שליש-המדינה וקל סוהו 
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   , ומראש ה שנ ה ועד יום הכיפורים.  הןלהם שליש  מעוונותי
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 

,  ה עוסק בסוכתוז, 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
 ! סנגוריו–רוגיו אשריו שנעשו קט

,   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 -וכל  גופם  וגידיהם 
 :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
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 תשובהה פרשת נח ספר 

צד 

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

 'פרק ו
 חטא אדם הראשון

עמוד א"פרשת ויחי  רכזהר ה קדוש    ’ד
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
הל בושים דחשמלי בריאה יצירה עשיה לקחתם  קלי פ ת   ו, 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

אחר מקלי פ ת   ואחר כך עשה לו הקדוש ברוך הוא עוד לבוש , 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
הכבוד שהיה ראוי שיעשה מניצוצ י    שאותו לבוש )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 (ראו עיניך ועל ספרך  כלם יכתבו   גלמי )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 רושוולא אחד בהם  , על כן , ימיו
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

 תשובהה פרשת נח ספר 

צה 

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

ועשה  וע ביד ליה  מ אנא לבושא אחרנין ולא מן יומוי , תשובתו
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(

 .חריםדהיינו שעשה להם לבושים אוילבישם 

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

ז  הלכה    לקוטי ה לכות הלכות ש בת

 

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  , ם אז ב חטאוופג, 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

אות רצא  מנורת ה מא ור
:   כתיב הכא ,  אתיא ש ופר שופר . 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 
 : א  לילה המשמר  ובא מ ן המזי קיןההו , 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
,  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   . וא לדין ולתשובה ולכפר הולפיכך ראו י  ה
כך אני  עתיד למחל את ב ניך ביו ם   ,   כשם  שמחלתי לך  ביום הזה: הוא



 תשובהה פרשת נח ספר 
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 תשובהה פרשת נח ספר 

צו 

  

  

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. ה ב אלול נברא ה עולםבע שר ים וחמ ש: 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, בתשיעית נצ טוה

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

פר שה כב פסק ה יג  רבה בראשית  מדרש
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(מר חנינא בר  רב י יצחק  אמר  יצא ש מח הי ך מה דאת א 
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   

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

 : 'וגו ' טוב להודות לה
 מכסה פשעיו לא יצליח

ק תה יל ים מז מור  מדרש
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
אם לי תכרע  כל ברך ותשבע כל   . )לפניך(רך תשבע כל לשון תכרע כל ב

 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

 תשובהה פרשת נח ספר 

צז 

   )(

,   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.  ן ישלח ידו ועתה פ)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, שית דברא(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
 . ’ודות לה טוב 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   .  העביר ח טאתך’ גם  ה)גי, 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
 :ו מוד ה ועוזב ירוח ם, הוי. ומ שה ודה נוטל דימוס, מודה נותן לו ספקו

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

 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

הי ה מן הנ מנע  מצד הטבע  מ כח מסך   מאחר  שנתג שם  בעטיו  ש ל נחש  אז 
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

 לא יראני  האד ם   וכמו שהשיב  השם יתברך  למשה רבינו  עליו השלום כי
וא ם  כן לפי   ,  כדלעיל בשם  הבחיי]  מהנפש [ רק  אחר  הפרד החומ ר  ,  וחי

 :ל"ו ק, זה טוב היה  מותו מחייו 
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ק תה יל ים מז מור  מדרש
מזמו ר   , אמר  רבי  יעקב  אמר  רבי אבהו  ב שם ר בי אח א. מזמור לתודה
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  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   
מן  הא שה מאה   מיתה על ידו ישב בתעני ת מאה ושל שים  שנה ופ ירש 

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

 כברה ונתקבלה תשובתו
פרק  ראשון  ראשית חכ מה שער ה תשובה

הערה השמינ ית הוא ש ראו י שיח שוב  בכ מה הערה  ש מצינו  שעשו  תשובה   
 באח ד   )'פרק כ(לעזר אמרו  בפר קי  רבי   א,  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   

דוש ב רו ך הוא  פשט  יד ימינ ו ו העביר את  חטאתו מעל יו וקבל   הק
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
 ש מזמו ר שי ר ליו ם  השבת אדם   הראשון   ,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
 : כאן לשונ ו לעניננועד, ש נאמ ר  טוב להודות, מדינה של גי הנם

 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

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

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

ב ה   פגע בו אדם  הראשון  אמר  לו ומה נעש ה בדינך  אמ ר לו עשיתי  תשו
  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

� � � 
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, שלא יניח אף חטא אחד,  בו יבואר סדר פשפוש מעשיו- 'פרק ב
, אף אם רבו חטאיו, 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

 'פרק ב
 ד ואחד שדש בעקביוצריך ליתן דין על כל אח

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

יצחק ,  אברהם–מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי , אדם לומר
שלא קנו עולם הזה ועולם הבא וימות המשי ח אלא   , ויעקב
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 ".כי תצא למלחמה על אויביך: "ועל הפסוק, "חוץ

 'פרק ב
 ד ואחד שדש בעקביוצריך ליתן דין על כל אח

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

יצחק ,  אברהם–מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי , אדם לומר
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 תשובהה פרשת נח ספר 

ק 

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   , מלמעלה
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

 הקולר תלוי  -ם א בל מי שיכול לקיים ואינו מקיי , 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

 .חד שהוא ד ש בעקביוכל אחד וא
 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
כעס והאיבה  והשנאה   מן ה: דהיי נו. הרעות שיש לו ולשוב מהם

,  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: ה  עבירות שאדם דש בה םיש  הרב, 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

 תשובהה פרשת נח ספר 

קא 

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

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

 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   
קדוק שבכל ד, שהיו יוד עים, בחכמת א לוקים אש ר בקרבם

אפ ילו הוא ד בר קל , ודקדוק ובכל ענין שהזהירו וצוו עליו
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

ש מא לא קיי ם אותם כדין או שמא עשה   , יעיין בכל המצוות
אל  , וו אפילו הוא  צדיק תמי ם בכל מעשי,  המצוה של א לשמה

שאינו יו צא דבר שאינו מתוק ן מתח ת   , יעמיד עצמו על חזקתו
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

קדושת   כי כפי גודל -" וסביביו נשערה מאוד: "שאמר הכתוב
,   אם  יחטא  אפ ילו כחוט  השערה, נשמתו ו מ עלותיו העליונות
שכל מה  שהנש מה יותר  פנימית   , נחשב לו כעבותות ה עגלה
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קב  

,   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   '  ואולי הת רשל באהבה ויראת  ה
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
 – חייב אדם  לומר מתי  יגיעו מעשי  למעשי אבותי  -" ליהודבי א

 .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,  שלא תתקן  אותושום עוון  

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,    האדם דוגמת החט אי ם שעשהשמביא יס ורים על
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

אמנם הד רך הטוב והישר שי עורר האדם את עצ מו אל   
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

 תשובהה פרשת נח ספר 

קג 

הקדוש ברוך הוא מאכילו מזכויותי ו בעולם הזה כד י   
ויקבל ע ל עצמו ענויי נפש   , מעולם הב א,  חס ושלום, דולהאבי
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,  מורה שהק דוש ברוך הוא מקבל  תשובתו
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

,   והו א מצ ות עשה, 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 ": ית אברהםבר"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

כי הוא ית ברך רב חסד ורב , אלא יחשו ב בדעתו, אומר כן
כי לא   אחפוץ  '  ח י אני  נאום  ה: "  הנביאכמו ש אמר,  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

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

ומה   ,  אפילו כפרת בעיקר–" אלוקיך' שובה ישראל עד ה"
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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 , זרתן תחת רג לי הצדיקיםורוח מפ
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   . דין לגהינם ונידוני ן לדורי דורותיור

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,  נם מונעים אותםהתשובה א י

עד , ויש  לו עולם הבא, גמור"  בעל תשובה"ונ קרא , משובח
 .כאן

 בו יחשוב בל-שורש גדול אל התשובה 
 דרכיו ויפשפש במעשיו כפי כוחו

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

אף פסיעה א ח ת   , יחשוב בליבו דרכיו ויפשפש במעשיו כפי כוחו
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

 להתודות עליה ם   איך אעשה הרעה הגדולה הזאת: 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

ש או שנ ה מי ו ם   ירגיל עצמו עד זמן הש כיבה ככה יעשה עד חוד

 תשובהה פרשת נח ספר 
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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
, "אלוקיך עמך' ה"טהר אל תתיאש  מן התשוב ה כי בבואך לי

 -  "’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,  רבינו יונהכתב הרב 
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

ן   וא ם יזדמ, ולכן צריך שיהא זריז  וזהיר מאו ד לבל יחטא עוד
בשוגג איז ה חט א י תודה עליו בבכיה ודמעה לקיים מ 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
שענשו  ,  מכלל שנזכרים הם מצינו  בזוהר שלח–" תזכור
 . עד כאן,  בגן  עדןהתינוק
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הרי זה ,  אלא אם עשו תשובה,  נם מונעים אותםהתשובה א י

עד , ויש  לו עולם הבא, גמור"  בעל תשובה"ונ קרא , משובח
 .כאן

 בו יחשוב בל-שורש גדול אל התשובה 
 דרכיו ויפשפש במעשיו כפי כוחו

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

אף פסיעה א ח ת   , יחשוב בליבו דרכיו ויפשפש במעשיו כפי כוחו
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

 להתודות עליה ם   איך אעשה הרעה הגדולה הזאת: 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

ש או שנ ה מי ו ם   ירגיל עצמו עד זמן הש כיבה ככה יעשה עד חוד

 תשובהה פרשת נח ספר 

קה 

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
, "אלוקיך עמך' ה"טהר אל תתיאש  מן התשוב ה כי בבואך לי

 -  "’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,  רבינו יונהכתב הרב 
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

ן   וא ם יזדמ, ולכן צריך שיהא זריז  וזהיר מאו ד לבל יחטא עוד
בשוגג איז ה חט א י תודה עליו בבכיה ודמעה לקיים מ 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
שענשו  ,  מכלל שנזכרים הם מצינו  בזוהר שלח–" תזכור
 . עד כאן,  בגן  עדןהתינוק

� � � 



 תשובהה פרשת נח ספר 

קו  

 äáåùú éøòù
äðåé åðéáøì 

 'ד אות -השער הראשון 
 :ֵּבאּור ַהְּתׁשּוָבה ְוִעָּקֶריָה

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

ִּכ י ִיְפְּגֵׁשהּו ִיְצרֹו ֵׁשִנית ְוִיְזַּדֵּמן , ְוָדְלָפה ֵעינֹו ִמּתּוָגה, ּוִבְדָאָגה
ְ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-זּו ְוַאל ִרְג

)  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(,  ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶרְך-ַ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 , ל ֲעֹונֹו ָהַאֲחר ֹון ְמאֹדְוִיְגַּד, ִּ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 , ָעָליו ִלְראֹות ִּכי ָפרּוַע הּואָהיָ ה  , ָעצּום הּוא ִמֶּמּנּו
ּוְלַהִּציָלּה ,  ַהֵּׁשם  ּוְלהַ ִּפיל ַּפְחּדֹו ָעֶליָה-ְּבַנְפׁשֹו ְלהֹוִסיף ָּבּה ִיְרַאת  

ְוָאַמר ְׁשלֹמֹה ָעָליו ַהָּׁשלֹו ם   . ּוְלִהְׁשַּתֵּמר ֵמֲעֹונֹו, ִמַּמֲאַרב ִיְצרֹו
,   ֵּבאּורֹו .  ֵקאֹו  ְּכִסיל ׁשֹוֶנה ְּבִא ַּוְלּתֹו-ל ְּכֶכֶלב ָׁשב ַע) 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

  :ַּכֲאֶׁשר ֵּבַאְרנּו, ה   יֹוֵתרְמֻגֶּנ, ְוַכֲאֶׁשר ִיְׁשֶנה בֹו
 
 

 תשובהה פרשת לך לך ספר 

קז 

 פרשת לך לך
 'פרק ז

 כחה של התשובה
פרשת ויש ב קפ ב"זהר ה קדוש    ’ה עמ וד

קודשא , ש כל מי שעו שה תשובה דכל  מא ן דעביד  תשובה  ... 
הקדוש ברוך  בריך הוא קיים ליה בעלמא דין ובעלמא דאתי 

 .הוא מקיים  אותו בעולם  הזה ובעולם הבא
קו אזהר ה קד דף פרשת מש פטים     וש

אתקבל  , בחייוי, דהא  אי תב ואתקין ההוא אתר דפגים...
ונטיל ליה ואתקין ליה על תקונוי , קמי מלכא קדישא

דהא  ירית מותביה  , ודא אקרי בעל תשובה, לבתר
ואתקין גרמיה , דההוא אתר דההוא נהר דנגיד ונפיק

, יה על תקונוי בחייויא ההוא אתר דפגים ואתקין ל"ס(, ממה דהוה בקדמיתא
דהא אתקין גרמיה ממה  , ודא אקרי בעל תשובה, ונטיל ליה לבתר, אתקבל קמי מלכא קדישא

הא סליק על , כיון דאתתקן ותב בתיובתא, )דהוה בקדמיתא
דלית מלה בעלמא ולית מפתחא בעלמא דלא , תקוניה

   .תבר ההוא דתב בתיובתא
 

 : תרגום
מת קבל לפ ני המלך  , שפגם בחייו שהרי אם  שב ותקן א ותו מ קום  ...

וזה נקרא  , ולוקח אותו ו מת קן אותו  על תיקוניו  אחר כך, הקדוש
שהרי יורש מושבו של אותו  מק ום של אות ו נהר  , בעל תשובה 
א אותו מקום שפגם "ס(ומת קן ע צמו מ מה שהיה בראשונה , שנמשך ויוצא

וזה נקרא בעל , לו אחר כךולוקח , מתקבל לפני המלך הקדוש, ומתקן אותו על תיקוניו בחייו
הרי , כיון שנתקן  ושב בתשובה. )שהרי תקן עצמו ממה שהיה בראשונה, תשובה

שאין דבר בעולם ואין פתח בעול ם שלא שובר אותו  , עלה על תי ק ונו
 .ששב בתשובה



 תשובהה פרשת נח ספר 
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 äáåùú éøòù
äðåé åðéáøì 

 'ד אות -השער הראשון 
 :ֵּבאּור ַהְּתׁשּוָבה ְוִעָּקֶריָה

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

ִּכ י ִיְפְּגֵׁשהּו ִיְצרֹו ֵׁשִנית ְוִיְזַּדֵּמן , ְוָדְלָפה ֵעינֹו ִמּתּוָגה, ּוִבְדָאָגה
ְ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-זּו ְוַאל ִרְג

)  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(,  ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶרְך-ַ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 , ל ֲעֹונֹו ָהַאֲחר ֹון ְמאֹדְוִיְגַּד, ִּ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 , ָעָליו ִלְראֹות ִּכי ָפרּוַע הּואָהיָ ה  , ָעצּום הּוא ִמֶּמּנּו
ּוְלַהִּציָלּה ,  ַהֵּׁשם  ּוְלהַ ִּפיל ַּפְחּדֹו ָעֶליָה-ְּבַנְפׁשֹו ְלהֹוִסיף ָּבּה ִיְרַאת  

ְוָאַמר ְׁשלֹמֹה ָעָליו ַהָּׁשלֹו ם   . ּוְלִהְׁשַּתֵּמר ֵמֲעֹונֹו, ִמַּמֲאַרב ִיְצרֹו
,   ֵּבאּורֹו .  ֵקאֹו  ְּכִסיל ׁשֹוֶנה ְּבִא ַּוְלּתֹו-ל ְּכֶכֶלב ָׁשב ַע) 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

  :ַּכֲאֶׁשר ֵּבַאְרנּו, ה   יֹוֵתרְמֻגֶּנ, ְוַכֲאֶׁשר ִיְׁשֶנה בֹו
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 תשובה עשתה את הכל ותפלה עשתה מחצה
י פסוק ה  רבה ויקרא פרשה  מדרש

הודה  אומר תשו בה  עושה מח צה  ותפלה י' יהושע בן  לוי ר '  יהודה ור '  ר
יהו שע בן  לו י אמ ר  תשוב ה עשתה  את הכל ותפלה עשתה   'עושה הכל  ר 

ר תשוב ה עושה מחצ ה ממי את למד מקין  "יהוד ה ב' מחצה על דעתיה דר
שנגזרה  עליו  גזירה  כיון  שע שה תש ובה נמנע  מ מנו ח צי  גזי רה ומ ני ן   

ל עוני מנשו א ומנין   גדו'  ויאמר קין אל ה )בר אשית ד(שעשה תשוב ה שנאמר 
ויש ב   '   ויצ א  קין  מלפני  ה)שם(שנמנע  ממנו   חצי ה גזירה   הדא הוא  דכתיב 

בארץ  נוד  ק דמת עדן נע  ונד אין  כתיב  אלא  בא רץ   נוד קדמת ע דן דב ר   
אייבו  אמר  הפשי ל בגדי ו   '  יודן  ב שם  ר '  אחר ו יצא  ק ין מהיכן  יצ א ר 

י בר   לאחוריו  ויצ א כגונ ב דע ת העליונה  רבי  ברכיה   בשם  רבי  א לעא
הונ א  בשם ר בי ח נינא בר   ' שמעיא  אמר  יצא כמער ים  וכמרמה בב וראו ר 

 וגם  הנ ה הוא  יוצא   לקראתך   )שמות ד(יצחק  אמ ר  י צא  שמח  כמ ה דתימר 
וראך ו שמח  כיון שיצא פ גע בו אדם הראשון א מר  לו מה נעשה בדינך   
אמר לו  עשי תי תשובה ונ תפשרתי כיון  שש מע אדם  הרא שון כ ך  התחיל   

מר  לו  כל כך היא  כחה של תש ובה ולא היי תי יודע  טופח על פניו א
 מזמור שיר ליום הש בת אמר   )תהלים צב(באותה שעה אמר אדם ה ראשון 

לוי ה מזמ ור הזה אד ם  הרא שון  אמ רו על דעתי ה דרבי  יהודה ברבי   '  ר
דאמר תפלה עשתה את הכל ממי את  למד מחזקיה  חזקיה עי קר  מלכותו 

 ויהי בא רב ע   )לו' ישעי(כתיב  לא היתה  אלא א רבע  עש רה ש נה הדא  הוא  ד
עשרה שנה  למלך חזקיה ו וכיון שהתפלל הוסיפו לו חמש עש רה שנה   

 ’ הנני יוסי ף על ימיך  חמש עש רה  שנה על דעתיה דר)שם לח(שנאמר  
יהושע בן לוי  דאמר תשוב ה עשתה את הכל ממי את  למד מאנשי   ענתות 

ון שעש ו   ה בחורים  ימו תו בחרב וכ י' וגו '  כה אמר ה )ירמיה יא(שנאמר  
 אנשי ענתות  מאה ועשר ים  ושמנה   )נחמיה ז(תשובה זכו להתיחס שנא מר 

 העצב נבזה   )ירמיה כב(ואם אין לך  ללמוד מאנשי ענתות למד מיכניהו  
רבי  אבא ב ר כהנ א אמ ר כעצם  הזה של מוח  שמש מנפצו  אין ב ו   '  נפוץ וגו 

ח לבו אמר כח ותל של תמרה שכשאתה מנערו אין בו  מאומ ה   ' מאומה ר 
אם כלי אין חפץ  בו  רבי חמ א ב ר  חנינא  אמר   ככדין של מי  רגלים    )שם(

רבי שמ ואל  בר נחמן  אמ ר ככדין של מקיזי דם  א מר רבי זי ר א מלתא  
הכא שמעית  מן  רבי  שמ ואל בר  רבי   יצחק  דהוה  דריש הכא  ו לית אנא   
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 כתבו את האיש הזה )שם(ל רבי אחא  א ריכא דילמא  דא היא "ידע מהו א
ל הין בי מיו אינו  מצ לח בימי בנו  מצליח   "ו אערירי ג בר ל א יצלח בי מי 

אבא  גדול הוא כחה של  תשובה   '  אבין ב ר בנ ימין ב שם  ר '  רבי א חא ו ר 
כ י   '   חי אני נא ם ה)שם כב(שמבטלת גזירה ומבטל ש בועה שבועה  שנאמ ר 

כ תבו א ת   ' ומבט לת גזירה כ ה אמר  ה '  אם יה יה כני הו בן יהו יקי ם וגו 
 ובני יכניה  א סיר בנו  שאל תיאל בנו   ) א גדברי הימים('  האיש הזה ע רירי  וכתי

אסיר בנו ש היה בבית האסורים  שאל תיאל בנו ש ממנו הושתלה מלכות 
ירמיה  אסיר  זה הקדוש ב רוך הוא  שא סר את   '   ר  תנחום בר "בית דוד א

עצמו  בשבוע ה שאלתיאל   ששאל  אל ל בית דינו  של  מעלה על  נ דרו על   
מ י א תה למד   יהושע בן  ל וי דאמר  תפלה עשתה מ חצה מ’דעתיה דר

'   ובאהרן ה תאנף ה )דברים ט(מאהרן  שבת חלה נגזרה  ג זירה עליו  ש נאמר  
מאד להשמ י דו אמ ר  רבי   יהושע דסכני ן בש ם  רבי   לוי אין  הש מ דה אלא   

 ואשמיד  פריו ממעל  ושרשי ו מת חת כיון   )עמוס ב(א "כילוי בנים   כמד
שהתפלל משה עליו נמנע ה ממנו  חצי   הגזירה מתו   שנים  ונשתיי רו שנ י ם   

 : קח את  אהרן  ואת בניו  אתו)ויקרא ח( הוא דכ תיב הדא

 גדול כחה של תשובה שמבטלת הגזירה ומבטלת השבועה
פסקה  ה  ח רבה שיר הש ירי ם פרשה  מדרש

דברים  (ברכיה   אמר זה  ק רי את שמע  שנ אמר '   דבר אח ר  שימני  כחותם ר )ב(

על לבבך  כחותם על זרועך אלו התפילין  '  והיו הדברים האלה ו גו)'ו
ר מא יר  שימני כחות ם על לבך   " וקשרתם לא ות על ידך א)שם(א "המד

ר מ איר  נשבע הקדו ש ברו ך הוא  שבוע ה   "כחותם על זרועך כיהויכי ן דא
 חי אני נאם   )ב"ירמיה כ(שהוא נותק  מלכות בית דוד מידו הדא הוא דכתיב 

כ י א ם יהי ה כניהו בן  י הויקים  מלך   יהודה חותם  על יד ימיני   כי מש ם   ' ה
נא  בר  י צ חק  מש ם  אני  נותק  מלכות בית  דוד דב ר א חר   ר   חני" אתקנך  א

אנתקך  אין  כתיב כאן א לא אתקנך  אתקנך בתש ובה ממקו ם  שנתיקת ך   
ר  זעירא  אנא  ש מעית קליה  דרבי י צחק  י תיב דרי ש   "שם תהיה  תקנתך  א

הדא מילה ול ית אנא  ידעה  מה הי א  אמ ר ליה  רבי  א חא א ריכא  תימר הדא   
ירי  גבר ל א יצלח ב ימי ו בימי ו    כתבו את האיש הזה  ער)שם(הוא דכתיב 

'    ביו ם ההוא  נאם  ה )'חגי ב(אינו  מצליח   אבל בי מי  ב נו מצלי ח ד כתיב 
'   ר '  ו שמתיך  כחותם וגו '  צבאות א קח ך  זרובבל  בן  שאלתיאל ע בדי נא ם ה 
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אחא בריה  דרב פפי אמרין גדול   '  אחא בר  רבי  אבון בר בנ ימין בש ם ר 
 מבט לת הגזר ה  כחה של תש ובה שמבטל ת הגזירה ומ בטלת את השבועה

'   מניין  שנא מ ר כתבו  את  האי ש הזה  ערי רי  וכתיב ביו ם ההו א נא ם  ה 
מ בט לת את השב ו עה מניין   '  צבקות  אק חך  זרובבל  בן   שאלתיאל ע בדי וגו 

כי  אם יה יה כנ יהו בן יהוי ק ים מלך  יהוד ה חותם  ' שנאמר  חי  א ני נאם  ה 
'   ב נו וגו  ובני יכניה  אסיר  שאלתיאל  )'ג' דברי הימים א(על יד ימי ני  וכתיב 

ירמיה  אמ ר אסיר  שהי ה חבוש בבי ת האסורין  שאלתיאל   '  רבי תנחום ב ר
שממנו  הוש תלה מלכות בית דוד דב ר א חר  אסיר  שאס ר ה קד וש ב רוך   
הוא בש בועה את עצמו  ש אלתיאל שש אל לבית דין  של מעלה וה תירו ל ו   

 :נדרו
מצלת , מרפאה חולים, התשובה קושרת כתרים לבני אדם
 ה של גיהנםמכל צער וממלטת מדינ

רבה  תנא דבי אל יהו
'    חדשים לבק רים  רבה אמונת ך  חלקי ה )איכה ג(בבית המדר ש מהו או מר  

וכן כש באו פושעי י שראל לעקו ר מלכות בית דוד מן  . ' אמרה נפשי  וגו
ישראל וה ש יבו אותו ת שובה ומתוך  התשובה  שהשיבו  או תו באתה   

 )ת הלים קי(השכינה למעלה מדוד משיבה ואמרה  לו דוד בני עליך נאמר 
בא ור אה כ מה גדול כחה של תשוב ה שהיא   '  ול א ינחם  וגו ' נשבע ה 

 בראשיה ם   )א כתרים"נ(א בעולם ו קושרת לבני  אדם קש רים  "ממלכת את בנ
ומרפא את ה חולי מאליו ו מצלת אותו  מכל יגון ואנ חה וצער ו מ מלט אותו   
מדינה של גיהנם ובזמן  שישר אל עושין רצונו  של אביהם  שבשמי ם   

'    בתש ובה שלמה  לפניו מה נא מר בהן ש וב ו בנים  שוב בים וגו וחוזרין
 אשרי אדם  שהוא  ירא  ש מים   מתוך שפל  ר וח ומתוך  ענ וה מתוך   )ירמיה ג(

 : התשובה ומתוך הדין
 אפילו יש בכם עבירות עד כסא הכבוד מועילה התשובה

ויש לשני הפ ירושי ם האלו  גילוי במדר ש אמר דר ש  רבינו גדול כחה של 
דם מ ח שב בלבו ל עשות תשובה מיד עולה ועומדת תשובה שכיו ן שא
אמ ר הקדו ש   ,  אלהיך'   שובה י שראל עד ה )ב, הושע יד(לפני כסא ה כבוד 

,   שובה  ישראל, עד כסא ה כבוד' ברוך הו א א פילו יש בכם  עבירות עד  ה
 .עד כאן לשונ ו

 תשובהה פרשת לך לך ספר 

קיא 

   

 התשובה כמו חץ הנקלע למרחק רב
אות יב כהנא פסקא כד דרב  פסיק תא

ס ימון במנהגו   שבעולם אד ם יור ה   ' יודה ב ר '  ב שם ר יודה נ שייה'  ר)יב(
חץ כמה תהלך בית כור א י בית כורים  גדול כחה של תשובה שמגעת ע ד  

 כסא הכבוד  
 בתשובה נדרשת רק פתח כחודו של מחט

 אמר הקדו ש ברו ך הוא  פתחי לי  )שיר השירים ה ב(ר יוסה כת יב פתחי לי "א
ו אהליות וכצוצריות   פתח כחרירה  של מחט וא ני פותח לכם פתח שיהי

 נכנסים בו  
 תשובה כהרף עין

אייבו  בש ם רי ש לק יש  עשה תשוב ה כהרף   '  חנ ינה  ר ' תנחומה  ב שם  ר '  ר
  )תהלים מו יא(' עין ודעו כי א ני ה 

 תשובה של יום אחד מביאה את הגאולה
'   ר  לוי א ילו היו  ישר אל עושין  תשו בה יום  אחד  היו נ גאלין   מה טעמ "א

  )ם צה זש(היום א ם ב קו לו תשמעו 

 תשובה מועילה גם לכופר בעיקר
 אפילו כפרתה )הו שע יד ב(אל קיך ' סימו ן שובה  ישראל עד  ה' ר יודה ב ר "א

 בעיקר   
 מידת הקדוש ברוך הוא עולה על מידת בשר ודם

ר  אלעזר  בנוהג ש בעו לם אדם עו מ ד מבזה את  חבירו  ברבי ם ולאחר   "א
ברבי ם  ומתרצה   ל ו את מבזה אותי ' זמן הוא מב קש לרצות ל ו והוא או 

אותי בי ני  ו בינך  לך  וה בא  אותן ה אנשים   שבזי ת אותי  לפניהם ו אני   
מתרצה לך  א בל הקדוש  ב רוך הו א  אינו  כן אלא  אד ם  עומד ומ חרף  ומגדף   

 : לו  לעשות  תשובה ביני   ובינך ו אני  מ קבלך' א ו'  בשוק  והק 
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 אלוקיך' גדול כחה של תשובה על כן שובה ישראל עד ה
הושע פרק  ב"ד רמז  תקל "ילקוט ש מעוני

יו דא בר בי  סי מון מנה גו  ש ל עולם  אדם  יורה  ח ץ   '  יודן  נ שיא ה בש ם  ר '  ר
כמה מהלך   בית כור  או   כורים  כמה   גדול כחה  ש ל תשובה  ש מגעת עד   

סימון   ' רבי יודא  בר  ר .  אלהיך '  כסא הכבוד  שנאמר  שוב ה ישר אל עד ה
אלע זר בנוה ג   ' אמר  ר .  אלה יך אפילו  כפרת בעיק ר'  שובה י שרא ל עד ה

הוא   , עולם אד ם המבזה את  חברו  ברבי ם  ולאחר זמן   מבקש  לרצו ת לושב
אומר אתה  מבזה לי בר בים ומתרצה  לי ביני ובי נך לך והבא  אותם   

א בל הקד וש ב רוך  הוא  אינו  כן   , אנשים  ש בזי תני בפניהם  ו אני מתר צה  לך
אלא אדם עו מד ומחרף ו מגדף בשו ק  והקדוש ב רו ך הוא  אומר  לו עש ה   

'   בשם  ר .   אלהי ך' שו ב ה ישר אל עד  ה ,  י  מקבלךתשובה ביני   לבינך ו אנ
עד ל א   , ו אם  לאו אלהי ך , עד ש הוא במדת  רחמים '  מאיר  תני ע ד ה

יו סי הגלילי או מר ע ד   '  רב י אליעזר  בנו  של ר . יתעביר סניג ו ריא  קטיגו רא 
א ומרים  ישר א ל לפני הקדוש ברו ך הוא  רבונו  של עולם א ם   ,  אליהך'  ה

 להם  הק דוש ברו ך ה וא לרע ה   א מר, אנו עוש ים  תשובה מי  מ עיד עלינו
נעשיתי לכם  עד שנא מר  וקרבתי  א ליכם למשפ ט והייתי ע ד ממהר   

הוי שובה  י שראל עד   ,  ולטובה איני  נעשה לכם עד,  במכשפים ו ב מנאפים
 : אלהיך'  ה

 כחה של התשובה עד סוף כל הדורות
הרמ סימן  עוכתבי מא מר מאה ק שיט ה  ע מפאנו

ודע כי בברא שית רבה על  . ותצא ולמד כחה של תשובה עד סוף כל הדור
פסוק ויצ א  ק ין מוכח  כי  א דם למד תקו ן התשובה  מ קין ו אין  סתירה מזה   

בשבת  נכנס אדם ב גיחון כי   '  ב  בא "אליעזר פ'   למה שבא  ב ברייתא דר 
אדם קד ם לס גף עצמו  בת שובה ומ קין   למד אחר כ ך  שכניעת הל ב תועיל  

.   ת העליונה אף בלא סגו ף אלא שכנ י עתו של קין  היתה לפנים כגונב דע
ובמקום  אח ר  אמרו  ש ראו בן פתח בת שובה תחלה  והכוונה ש הקודמים   
אליו שבו  מ עון שיש  בו  לאו ור אובן  שב  מבטול  עשה  של כ בוד אב   

ו עם זה יתורץ גם כן מי  גרם לראו בן  שיודה   ]. יצועיו   [)יציעיו(בבלבול 
יהודה שאם  ידומה שיהוד ה חטא היה  באסור לאו ו תשובת ראוב ן אינה  

א בל כבר בא רנו במ קום  אחר כי  אין  אשם ליהודה  במעשה ו   מזה המין 
אדרבה רוח  הקדש מכרז ת ממני ומא תי יצאו הדברים ומכל מ קום פרסם   
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יהודה מה   שלא נודע   אלא על פיו  ועשה  עצמ ו כאש ם  להציל תמר   
וע ם זה  גר ם ל ראובן  שיוד ה אף  לפי ה אמת הואיל   ולא חטא   . ועובדיה

 :  ודי בזהיהודה נמצא   ראובן  ראשון  לפתוח בתשובה
אין מי שיוכל להשיג עד היכן כחה של תשובה מגעת אף 

 לפושעים
יומא הלכות  תשובה"השל  ה ק דוש מסכת  ה

כי איך   ,  ואל יחשוב  השב בנפשו  למה זה הבל איגע ולרי ק  כוחי אכלה
וכל מה  שאוכל לעשו ת עוד איך  י עמוד כנגד   , תועיל תשובתי נגד עוונו תי

,   נו ק פו ואין  תשו בתו שלימה   אומר  כןמי שלבו .   כובד העוונו ת שעשיתי
כבר  הבטיחנ ו   ,  אבל השבים  בלב שלם  ותוהים על הרעות הרא שונים
כא , יח(שנ אמר  , השם יתבר ך  על ידי יחזקא ל הנביא כי פ שעיהם לא יז כרו

ורשע  כי  ישוב  מכל  ח טאתיו א שר  עשה ולשמו ר  את כל  חקות י ועשה   , )כב
בצדקתו א שר עשה   כל פשעיו אשר עשה  לא יזכרו לו , משפט וצדק ה

 על הנבהלים על עונותיהם לחזק   )יא, שם לג(ועוד כתוב פסוק מלא . יחיה
ואתה  בן  אדם א מור  אל   בית יש ראל   כי אמ רתם  לאמור  כי   ,  ידיהם לשו ב

אמו ר א ליהם חי   , פשעינו וחט אותינו אתנו  ובם אנחנ ו נ מקים  ואי ך נ חיה
שוב ו   , יה כ י לא אחפוץ  במות המת כי אם ב שובו  מדרכיו וח' אני נא ם ה 

עד  ואין   מי  שיוכל   .  'שובו  מדרכי כם הרע ים  ו למה תמותו  בית יש ראל  ו כו
על כן כל י רא וח רד יתן  אל לב ו   . להשיג עד הי כן כחה של  תשובה מגעת 
ועו ד יוס י ף   , וינהג  הסדר  שאמרנ ו,  לב חדש  וטהור ונ קי לעבו ד את בו ראו

או   ויהיה ער ום ביר אה ל בקש  איך  יו כל לעבוד את בור, מלבו כזה וכזה
ויחזור   בכל כחו לעשות דרכי ש מים בי נו   , לשוב אליו ב תשובה שלי מה

 :לבין קונו  ולא לעיני  רואי ם להתפאר
  שניצול מדינה של גיהנם–' טוב להודות לה

ח אות צדיק פרשת ויגש  פרי
טוב  . ולזמ ר לשמ ך עלי ון' במזמו ר  של שבת כת יב טוב להוד ות לה] ח [ 

 שכל )ט"פרקי דרבי  אליעזר פרק י(ו היינ ו בחי נת תשו בה וכמו  ש א מר, להודות
מי  שמודה ע ל פשעיו נ יצ ול מדינה  של גיהנ ם וכמו   שנאמר  מודה  ועוז ב   

 .. .  כך היא כחה  של תשובה)פ כב"בראשית רבה ס(ירוחם  וכן אי תא 
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 אלוקיך' גדול כחה של תשובה על כן שובה ישראל עד ה
הושע פרק  ב"ד רמז  תקל "ילקוט ש מעוני

יו דא בר בי  סי מון מנה גו  ש ל עולם  אדם  יורה  ח ץ   '  יודן  נ שיא ה בש ם  ר '  ר
כמה מהלך   בית כור  או   כורים  כמה   גדול כחה  ש ל תשובה  ש מגעת עד   

סימון   ' רבי יודא  בר  ר .  אלהיך '  כסא הכבוד  שנאמר  שוב ה ישר אל עד ה
אלע זר בנוה ג   ' אמר  ר .  אלה יך אפילו  כפרת בעיק ר'  שובה י שרא ל עד ה

הוא   , עולם אד ם המבזה את  חברו  ברבי ם  ולאחר זמן   מבקש  לרצו ת לושב
אומר אתה  מבזה לי בר בים ומתרצה  לי ביני ובי נך לך והבא  אותם   

א בל הקד וש ב רוך  הוא  אינו  כן   , אנשים  ש בזי תני בפניהם  ו אני מתר צה  לך
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'   בשם  ר .   אלהי ך' שו ב ה ישר אל עד  ה ,  י  מקבלךתשובה ביני   לבינך ו אנ
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יו סי הגלילי או מר ע ד   '  רב י אליעזר  בנו  של ר . יתעביר סניג ו ריא  קטיגו רא 
א ומרים  ישר א ל לפני הקדוש ברו ך הוא  רבונו  של עולם א ם   ,  אליהך'  ה

 להם  הק דוש ברו ך ה וא לרע ה   א מר, אנו עוש ים  תשובה מי  מ עיד עלינו
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 : אלהיך'  ה

 כחה של התשובה עד סוף כל הדורות
הרמ סימן  עוכתבי מא מר מאה ק שיט ה  ע מפאנו

ודע כי בברא שית רבה על  . ותצא ולמד כחה של תשובה עד סוף כל הדור
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.   ת העליונה אף בלא סגו ף אלא שכנ י עתו של קין  היתה לפנים כגונב דע
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ו עם זה יתורץ גם כן מי  גרם לראו בן  שיודה   ]. יצועיו   [)יציעיו(בבלבול 
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אדרבה רוח  הקדש מכרז ת ממני ומא תי יצאו הדברים ומכל מ קום פרסם   
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יהודה מה   שלא נודע   אלא על פיו  ועשה  עצמ ו כאש ם  להציל תמר   
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 :  ודי בזהיהודה נמצא   ראובן  ראשון  לפתוח בתשובה
אין מי שיוכל להשיג עד היכן כחה של תשובה מגעת אף 

 לפושעים
יומא הלכות  תשובה"השל  ה ק דוש מסכת  ה
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שוב ו   , יה כ י לא אחפוץ  במות המת כי אם ב שובו  מדרכיו וח' אני נא ם ה 

עד  ואין   מי  שיוכל   .  'שובו  מדרכי כם הרע ים  ו למה תמותו  בית יש ראל  ו כו
על כן כל י רא וח רד יתן  אל לב ו   . להשיג עד הי כן כחה של  תשובה מגעת 
ועו ד יוס י ף   , וינהג  הסדר  שאמרנ ו,  לב חדש  וטהור ונ קי לעבו ד את בו ראו

או   ויהיה ער ום ביר אה ל בקש  איך  יו כל לעבוד את בור, מלבו כזה וכזה
ויחזור   בכל כחו לעשות דרכי ש מים בי נו   , לשוב אליו ב תשובה שלי מה

 :לבין קונו  ולא לעיני  רואי ם להתפאר
  שניצול מדינה של גיהנם–' טוב להודות לה

ח אות צדיק פרשת ויגש  פרי
טוב  . ולזמ ר לשמ ך עלי ון' במזמו ר  של שבת כת יב טוב להוד ות לה] ח [ 

 שכל )ט"פרקי דרבי  אליעזר פרק י(ו היינ ו בחי נת תשו בה וכמו  ש א מר, להודות
מי  שמודה ע ל פשעיו נ יצ ול מדינה  של גיהנ ם וכמו   שנאמר  מודה  ועוז ב   
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  המשך-כחה של תשובה 

א קו פרשת מש פטים     זהר ה קדוש
א ולכלא קודש, לית מלה בעלמ א דקיימא קמי תשובה, תנינן

ואי תב בתיובתא הא אזדמן לקבלי ה   , בריך הוא מקבל ודאי
כלא אתת קן וכלא  , ואף על גב דפגים מה דפגים, ארח חיים

קמי  (ד הא אפילו במה דאית  ביה אומאה , אתהדר על  תקוניה

דא ,  צבאות יעץ ומי יפר’ כי ה)ישעיה יד כז(קרי ביה , קודשא בריך הוא
לא  , וא אומי אומאהותו כד קודשא  בריך ה, איהו רזא סתימא

דהא לי ת פתגמא   דקיימא , אומי אלא  אם לא יע ביד תיובת א
כד  עבדין , ועל כל א מכפר ק ודשא בריך הוא, קמי תיובת א

ירמיה כב (דכתי ב , קודשא בריך הוא מק בל, )תיובתא שלימתא

 כתבו  )שם ל(וכתיב ',  כי אם יהיה כניהו וגו’ חי אני נאם ה)כד
דברי (כתי ב , תר דתב  בתי ובתאוב', את האיש הזה  ערירי  וגו

מכאן דתשובה   ,  ובני יכניה אסיר שאלתיאל בנו)הימים א ג יז
ולית מאן   , וכמה שלשלאין דפרזלא, מתבר כ מ ה גזרין ודינין
 .  דקיימא קמ י דתיובתא

 ויצאו וראו בפגרי האנשים ה פושעים  )ישעיה סו כד(ועל דא כת יב 
לא בעאן ד, אלא הפושעים בי, אשר פשעו בי לא כתיב, בי

הא   , אבל כ יון דאתנחמו, לאתבא ולאתנחמא על מה  דעב דו
 ,מקבל לון  קודשא בריך הוא

 
 : תרגום
ולכ ל הקדוש ברוך הוא  , אין דבר בעולם שעומד לפני  תשובה, שנינו

ואף  , ואם שב בתשובה הרי נזדמן כנגדו דרך חיים.  מקבל ודאי)הוא(
שהרי  , ו נועל פי שפ ג ם מה שפג ם הכל נתקן והכל חוזר על תיק

' קורא  בו כי ה, לפני ה קדוש ברוך הוא, אפילו במה  שיש בו שבועה
ועוד כאשר הקדוש ברוך . צבקות יעץ  ומי יפר זה הוא סוד ס תום

שהרי אין  , לא  נשבע אלא  אם לא יעש ה תשובה, הוא נשבע שבועה
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כאשר , ועל הכל מכפר הקדוש ברוך הוא, דבר שעומד לפני תשובה 
קדוש ברוך הוא מק בל שכתוב חי אני ה)  עושים תשו בה שלימה

וכתוב כתבו את האיש הזה , כי אם יהיה כניהו וגומר' נאום ה
ואחר ששב בתשובה כתוב ובני יכניה אסר שא לתיא ל  , ערירי וגומר

שהתשובה שוברת כמה גזרות ודינים וכמה שלשלאו ת  מכאן . בנו
 .ברזל ואין מי שעומד לפנ י התשובה

אשר פשעו בי  . רי האנשים הפושעים ביועל כן כתוב ויצאו וראו בפג
שלא  רוצים לשוב ולהתנחם  על מה   , אלא ה פושע ים בי,  לא כתוב

 . הרי מק בל אותן הק דוש ברוך הוא, אבל כיון שהתנחמו. שעשו
 

 מאמר של בעל מנורת המאור על כחה של תשובה
פרק חמישי אות רפד   :מנורת ה מא ור

רב ר חמיו פתח שהקדוש ברו ך  הוא ב, כמה גדולה כחה של תשובה
ועתה פן ישלח  ': )ו, כ א(לאדם פתח של תשובה כדגרסינן בבר אשית רבא 

מלמד שפתח לו הקדוש ברוך   : אמר רב י אבא בר כה נא, )כב, בראשית ג(' ידו
אלא ל שון  תשובה  ' ועתה 'ו אין  ', ועתה ':  ש נאמר, הוא פתח של תשובה

 :)יב, דברים י('  אלהיך  ש אל מעמך '  ועתה ישר אל מה  ה':   שנאמר
רב   ?  מהיכן י צא, )טז, בראשית ד(" וי צא  קין מלפני ה ': ועוד גרסינן  התם

וגם הנ ה   ' :   כמה  דאת אמר, הונא בש ם ר ב נחמן  בר  י צחק  אמר  יצ א שמ ח
,   פגע בו אדם הראשון . )יד, שמות ד('  הוא יצא לק ראתך ור אך  ושמח בלבו 

והתחי ל   .  עשיתי תשו בה ופשרתי: אמר  לו?  מה  נעאה בדינ ך:  אמר לו
 :שון  מטפח על פנ יו ואמ ראדם הרא 

:   מיד ע מד ואמר. כך הוא גדול כח התשובה ואני לא הייתי יודע
, קס, כה(וגרסינן בפסיקתא  : )צב, תהלים(' ו גו ' מזמו ר שי ר  ליום השבת טוב'

המזמור  הזה אדם  הראשו ן   : אמ ר רב י  לוי, )שם(' ' טוב  להודות לה': )ב
.   ' ש ובו אלי ':   מלמד  שה קדוש  ב רוך  הוא  מק בל את ה שבי ם ואו מר.  אמרו

ותשובת כם א יני   ,  שנ גזרה   עליו גזרה  ק שה, תשובתו של  אח אב  קבל תי
אל אלי הו התשבי לאמר רד   '  ויהי דב ר  ה': הדא  הוא דכתיב? מקבל

לקראת אחא ב מלך יש רא ל אשר בש מ רון הנה בכר ם נבות אשר  ירד ש ם   
הרצחת  וג ם יר שת ודב רת אלי ו   '  ודב רת אליו לא מר כה  אמ ר  ה. לרשתו

במ קום   אשר ל קקו ה כלבים את ד ם נבות ילקו   הכלבים  '  ה לאמר כה א מ ר
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ולית מאן   , וכמה שלשלאין דפרזלא, מתבר כ מ ה גזרין ודינין
 .  דקיימא קמ י דתיובתא

 ויצאו וראו בפגרי האנשים ה פושעים  )ישעיה סו כד(ועל דא כת יב 
לא בעאן ד, אלא הפושעים בי, אשר פשעו בי לא כתיב, בי

הא   , אבל כ יון דאתנחמו, לאתבא ולאתנחמא על מה  דעב דו
 ,מקבל לון  קודשא בריך הוא

 
 : תרגום
ולכ ל הקדוש ברוך הוא  , אין דבר בעולם שעומד לפני  תשובה, שנינו

ואף  , ואם שב בתשובה הרי נזדמן כנגדו דרך חיים.  מקבל ודאי)הוא(
שהרי  , ו נועל פי שפ ג ם מה שפג ם הכל נתקן והכל חוזר על תיק

' קורא  בו כי ה, לפני ה קדוש ברוך הוא, אפילו במה  שיש בו שבועה
ועוד כאשר הקדוש ברוך . צבקות יעץ  ומי יפר זה הוא סוד ס תום

שהרי אין  , לא  נשבע אלא  אם לא יעש ה תשובה, הוא נשבע שבועה

 תשובהה פרשת לך לך ספר 

קטו 

כאשר , ועל הכל מכפר הקדוש ברוך הוא, דבר שעומד לפני תשובה 
קדוש ברוך הוא מק בל שכתוב חי אני ה)  עושים תשו בה שלימה

וכתוב כתבו את האיש הזה , כי אם יהיה כניהו וגומר' נאום ה
ואחר ששב בתשובה כתוב ובני יכניה אסר שא לתיא ל  , ערירי וגומר

שהתשובה שוברת כמה גזרות ודינים וכמה שלשלאו ת  מכאן . בנו
 .ברזל ואין מי שעומד לפנ י התשובה

אשר פשעו בי  . רי האנשים הפושעים ביועל כן כתוב ויצאו וראו בפג
שלא  רוצים לשוב ולהתנחם  על מה   , אלא ה פושע ים בי,  לא כתוב

 . הרי מק בל אותן הק דוש ברוך הוא, אבל כיון שהתנחמו. שעשו
 

 מאמר של בעל מנורת המאור על כחה של תשובה
פרק חמישי אות רפד   :מנורת ה מא ור

רב ר חמיו פתח שהקדוש ברו ך  הוא ב, כמה גדולה כחה של תשובה
ועתה פן ישלח  ': )ו, כ א(לאדם פתח של תשובה כדגרסינן בבר אשית רבא 

מלמד שפתח לו הקדוש ברוך   : אמר רב י אבא בר כה נא, )כב, בראשית ג(' ידו
אלא ל שון  תשובה  ' ועתה 'ו אין  ', ועתה ':  ש נאמר, הוא פתח של תשובה

 :)יב, דברים י('  אלהיך  ש אל מעמך '  ועתה ישר אל מה  ה':   שנאמר
רב   ?  מהיכן י צא, )טז, בראשית ד(" וי צא  קין מלפני ה ': ועוד גרסינן  התם

וגם הנ ה   ' :   כמה  דאת אמר, הונא בש ם ר ב נחמן  בר  י צחק  אמר  יצ א שמ ח
,   פגע בו אדם הראשון . )יד, שמות ד('  הוא יצא לק ראתך ור אך  ושמח בלבו 

והתחי ל   .  עשיתי תשו בה ופשרתי: אמר  לו?  מה  נעאה בדינ ך:  אמר לו
 :שון  מטפח על פנ יו ואמ ראדם הרא 

:   מיד ע מד ואמר. כך הוא גדול כח התשובה ואני לא הייתי יודע
, קס, כה(וגרסינן בפסיקתא  : )צב, תהלים(' ו גו ' מזמו ר שי ר  ליום השבת טוב'

המזמור  הזה אדם  הראשו ן   : אמ ר רב י  לוי, )שם(' ' טוב  להודות לה': )ב
.   ' ש ובו אלי ':   מלמד  שה קדוש  ב רוך  הוא  מק בל את ה שבי ם ואו מר.  אמרו

ותשובת כם א יני   ,  שנ גזרה   עליו גזרה  ק שה, תשובתו של  אח אב  קבל תי
אל אלי הו התשבי לאמר רד   '  ויהי דב ר  ה': הדא  הוא דכתיב? מקבל

לקראת אחא ב מלך יש רא ל אשר בש מ רון הנה בכר ם נבות אשר  ירד ש ם   
הרצחת  וג ם יר שת ודב רת אלי ו   '  ודב רת אליו לא מר כה  אמ ר  ה. לרשתו

במ קום   אשר ל קקו ה כלבים את ד ם נבות ילקו   הכלבים  '  ה לאמר כה א מ ר
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ויהי כ שמע אח אב  את הדברים  האלה ויקרע  בגדיו   . את דמך גם   אתה
. )כז, יז יט, מלכים א כא( ' וישם  שק  על בשרו  ויצו ם  וישכב  בש ק  ויהלך  אט 

,   אם ה יה ר גיל לאכל בש לש שעות אכ ל בשש . שלש  שעו ת? וכמה התענה
:  רבי   יהושע בן  לו י או מר' ?  אט 'מ ה  ' ,  אט ו יהלך '.   ואם  בשש   א כל בתשע

]   ל אמר [אל א ליהו התשבי  '  ויהי   דבר ה ':  מה  כתי ב תמן. שהיה מהלך   יחף
:   אמר הקדו ש ב ר וך הוא. )כח כט, שם שם('  וגו '  הראית כי  נכ נע אח אב  מפני
'   וגו ' יען כי נכנ ע מפני לא א ביא הרעה ב י מיו , חמית אחא ב  דעביד תשובה

 :)שם(
ותשובת כם איני   , שנגזרה ג זרה קשה על יהם, לתיתשובת אנשי  ענתות קב

ו ש ארית לא   ' הנני  ע ליהם וגו ] צב אות[ '   לכן כה   אמר ה ': דכתיב?  מקבל
 וכיון  שעשו   תשובה זכו  א נשי ענתות ל התיחס )כב כג, י רמיה יא('  תהיה להם

 :)כג, ב(מאה עש רים  ושמונה כדמ פרש בעזרא  
,   קשהשנגזרה  עליהם גזיר ה , תשובה של אנשי נינוה קבלתי

וי אמינ ו אנשי   ' ויחל י ו נה לבוא בעי ר וגו ': ותשובתכם א יני מק בל דכתיב
:  וכתיב)ד ט, יונה ג(' מי יודע ישו ב'  ויזעק וגו '  ויג ע הדבר וגו ' נינוה וגו 

וי רא האלהי ם את מעשי הם כי שבו  מדרכם הרע ה וינחם הא להים ע ל  '
בבכם  ק רעו  ל': כתיב: )י, שם שם(' הרעה אשר   דבר לעשות להם ולא עש ה

אם ק רעתם  לבבכם  :  אמר  רבי  י הושע בן לוי, )יג, יואל ב('  וגו'  ואל בגדיכם 
כי ח נון  ?   'למה . בתשובה א ין  אתם  קורע י ם בגדיכ ם ע ל בניכם  ובנו תיכם

 :)שם('  ו גו' ורחום הו א 
ות שובתכ ם   , שנגזרה עליו גזירה קשה, תשובתו של יכניה קבלתי

, י רמיה כב(' ו גו ' ניהוהעצ ב נבזה נפוץ  האיש הזה  כ': דכתיב?  איני מ קבל

גדולה  : רבי  אחא  בר  אבין  בר  בנימין  ב שם  רבי  אב א ב ריה דרב  פפי . )כח
ב טלה את . שבטלה  את השבוע ה ובטלה א ת הגזרה, כחה של תש ובה

כי  אם  יה יה כניהו בן  יהויקים   ' חי אני  נאם   ה' :  דכתיב? השבועה מני ן
רבבל בן   אק חך  ז '  ביום  ההוא  נא ם  ה ':   וכתיב)כד, שם שם( '  וגו '  חותם

כה   ':  דכתיב? ובטללה את הגזר ה מנין . )כג, חגי ב('  וגו '  שאלתיאל ע בדי
כתבו  את האיש  הזה ערירי  גב ר לא יצלח  בימיו לבלתי  היות לו  ' אמר ה 

, דברי הימים א ג('  וגו ' ו בני יכניה  אס יר ':  וכתיב)ל, ירמיה כב(' בן ישב  על כסא

 :)יז
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גם זה  ה פסוק נאמ ר  על אד ם   , )פט, תהלים קיט('  וגו '  ד ברך  נצב ' לעולם  ה  '
אלו לי שהקדוש  ברוך  הוא  יושב ע ל   , כש חטא אדם ה ראשון ,  הראשון

והק דוש ברו ך הו א הבטיח   .  כסא רח מים   לא הי  מתקי ם אפילו  שע ה אחת
ל דר ודר   ':  שנאמ ר,  את זרעו א חריו ש יתנהג עמהם ב מ דת רחמים

תדע לך  ;  ג" וגרסינן בפר קי  רבי  אליעזר  בפרק  מ: )צ, שם שם('  וגו '  אמונתך 
 : שנאמר,   שגזל  וחמד ור צח,  בוא ו ראה  מ אחאב  מלך י שראל,  כח התשובה

שלח וק רא   ליהושפט מל ך יהודה  . )יט, מלכים א כא('  הר צחת וג ם  יר שת'
ובצ ום ו בתפלה היה  , שלש  פעמים  בכל יום ,  והיה מלקהו   מלקות אר בע ים

משכים  ומע ר יב לפני  הקד וש ב רוך  הו א ולא  חזר   למעשיו ה רע ים  יותר  
 :)כט, שם שם('  ו גו'  ה ראית כי   נכנע אחאב ': שנא מר ,  תש ובתוונתרצית

,  מדוד מלך ישראל, תדע לך כח התשובה: רבי אבהו אומר
שנשבע  הקד וש ב רוך  הו א לאבות  הר אשונים  להר בות את ז רע ם ככוכבי   

אמ ר לי ה הקדוש   ,  ובא  דוד למנות מספ רם,  השמים  א שר  לא  יספר  מ רב
בות  את זרעם ו א תה באת אני נ ש בעתי לאבותם להר, דוד:  ברוך הו א

ובשלש  ש עות נפלו  ,  לבטל את דברי ב שביל ך נתנה ה צ אן למאכל
'   ויפל  מישר א ל שבעים  א לף איש ':  שנאמ ר,  מישר אל שב עים אלף  אי ש

לא נפל  מי שראל  אלא   אבישי  בן   : רבי   שמעון  אומר . )יד, דברי הימים א כא(
לא   '  אנשים ;   ' שהי ה שקול  במ עשיו הטוב י ם כשבע ים   אלף איש,  צרויה

ו ש מע דוד וקרע  את בגדיו ולבש ש ק ואפ ר ונפל . איש: א לא, אמר כאן נ
וה יה מב קש  תשובתו מלפנ י הקדוש   ' על פניו א רצ ה לפני א רון  ברית  ה 

.   העבר נ א ח טאתי , אני  הוא שחטאתי , רבונו  ש ל עולם: ברוך הו א וא מר
וי אמ ר   ':  שנא מר,  הרף יד יך: המש חית[ ונתרתית תשובתו ואמר  למלאך  

אדם   : אמר  ל ו'?  רב  לך '  ומהו )טו, שם שם(' ם  ר ב לך המ שחית בע]  למלאך
.   לקח  חרבו  ו קנחה בטלית ו של דוד ?  ו מה ע שה המלא ך. רב נפל מ יש ראל

,  וראה דוד ח רבו של מל אך והיה מ ר תת בכל איבריו עד יו ם מותו
ולא  יכל דויד ל לכת לפניו לדרש אלהי ם  כי נבעת  מ פני חרב   ':   שנאמר
 :)ל, שם שם(' ' מלאך ה 

 בוא וראה מ מנ שה מלך  תדע לך כח התשובה: מררבי יהושע או
,   שעש ה כל התועבות הרעות שבעולם ויז בח לאלהים  אחרי ם, יהודה
הרבה  לעשות  ] ' וגו [ והו א העביר את  בניו בא ש  בגי בן הנם  ':  שנאמר

 והיה מזבח לכל צ בא הש מים  ו באו עלי ו   )ו, דברי הימים ב לג(' '  הרע בעיני  ה 
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ויהי כ שמע אח אב  את הדברים  האלה ויקרע  בגדיו   . את דמך גם   אתה
. )כז, יז יט, מלכים א כא( ' וישם  שק  על בשרו  ויצו ם  וישכב  בש ק  ויהלך  אט 

,   אם ה יה ר גיל לאכל בש לש שעות אכ ל בשש . שלש  שעו ת? וכמה התענה
:  רבי   יהושע בן  לו י או מר' ?  אט 'מ ה  ' ,  אט ו יהלך '.   ואם  בשש   א כל בתשע

]   ל אמר [אל א ליהו התשבי  '  ויהי   דבר ה ':  מה  כתי ב תמן. שהיה מהלך   יחף
:   אמר הקדו ש ב ר וך הוא. )כח כט, שם שם('  וגו '  הראית כי  נכ נע אח אב  מפני
'   וגו ' יען כי נכנ ע מפני לא א ביא הרעה ב י מיו , חמית אחא ב  דעביד תשובה

 :)שם(
ותשובת כם איני   , שנגזרה ג זרה קשה על יהם, לתיתשובת אנשי  ענתות קב

ו ש ארית לא   ' הנני  ע ליהם וגו ] צב אות[ '   לכן כה   אמר ה ': דכתיב?  מקבל
 וכיון  שעשו   תשובה זכו  א נשי ענתות ל התיחס )כב כג, י רמיה יא('  תהיה להם

 :)כג, ב(מאה עש רים  ושמונה כדמ פרש בעזרא  
,   קשהשנגזרה  עליהם גזיר ה , תשובה של אנשי נינוה קבלתי

וי אמינ ו אנשי   ' ויחל י ו נה לבוא בעי ר וגו ': ותשובתכם א יני מק בל דכתיב
:  וכתיב)ד ט, יונה ג(' מי יודע ישו ב'  ויזעק וגו '  ויג ע הדבר וגו ' נינוה וגו 

וי רא האלהי ם את מעשי הם כי שבו  מדרכם הרע ה וינחם הא להים ע ל  '
בבכם  ק רעו  ל': כתיב: )י, שם שם(' הרעה אשר   דבר לעשות להם ולא עש ה

אם ק רעתם  לבבכם  :  אמר  רבי  י הושע בן לוי, )יג, יואל ב('  וגו'  ואל בגדיכם 
כי ח נון  ?   'למה . בתשובה א ין  אתם  קורע י ם בגדיכ ם ע ל בניכם  ובנו תיכם

 :)שם('  ו גו' ורחום הו א 
ות שובתכ ם   , שנגזרה עליו גזירה קשה, תשובתו של יכניה קבלתי

, י רמיה כב(' ו גו ' ניהוהעצ ב נבזה נפוץ  האיש הזה  כ': דכתיב?  איני מ קבל

גדולה  : רבי  אחא  בר  אבין  בר  בנימין  ב שם  רבי  אב א ב ריה דרב  פפי . )כח
ב טלה את . שבטלה  את השבוע ה ובטלה א ת הגזרה, כחה של תש ובה

כי  אם  יה יה כניהו בן  יהויקים   ' חי אני  נאם   ה' :  דכתיב? השבועה מני ן
רבבל בן   אק חך  ז '  ביום  ההוא  נא ם  ה ':   וכתיב)כד, שם שם( '  וגו '  חותם

כה   ':  דכתיב? ובטללה את הגזר ה מנין . )כג, חגי ב('  וגו '  שאלתיאל ע בדי
כתבו  את האיש  הזה ערירי  גב ר לא יצלח  בימיו לבלתי  היות לו  ' אמר ה 

, דברי הימים א ג('  וגו ' ו בני יכניה  אס יר ':  וכתיב)ל, ירמיה כב(' בן ישב  על כסא

 :)יז
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גם זה  ה פסוק נאמ ר  על אד ם   , )פט, תהלים קיט('  וגו '  ד ברך  נצב ' לעולם  ה  '
אלו לי שהקדוש  ברוך  הוא  יושב ע ל   , כש חטא אדם ה ראשון ,  הראשון

והק דוש ברו ך הו א הבטיח   .  כסא רח מים   לא הי  מתקי ם אפילו  שע ה אחת
ל דר ודר   ':  שנאמ ר,  את זרעו א חריו ש יתנהג עמהם ב מ דת רחמים

תדע לך  ;  ג" וגרסינן בפר קי  רבי  אליעזר  בפרק  מ: )צ, שם שם('  וגו '  אמונתך 
 : שנאמר,   שגזל  וחמד ור צח,  בוא ו ראה  מ אחאב  מלך י שראל,  כח התשובה

שלח וק רא   ליהושפט מל ך יהודה  . )יט, מלכים א כא('  הר צחת וג ם  יר שת'
ובצ ום ו בתפלה היה  , שלש  פעמים  בכל יום ,  והיה מלקהו   מלקות אר בע ים

משכים  ומע ר יב לפני  הקד וש ב רוך  הו א ולא  חזר   למעשיו ה רע ים  יותר  
 :)כט, שם שם('  ו גו'  ה ראית כי   נכנע אחאב ': שנא מר ,  תש ובתוונתרצית

,  מדוד מלך ישראל, תדע לך כח התשובה: רבי אבהו אומר
שנשבע  הקד וש ב רוך  הו א לאבות  הר אשונים  להר בות את ז רע ם ככוכבי   

אמ ר לי ה הקדוש   ,  ובא  דוד למנות מספ רם,  השמים  א שר  לא  יספר  מ רב
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 תשובהה פרשת לך לך ספר 

קיח  

ת  ראשו  והור ידוהו בבלה  ונ תנו אות ו   גדודי מלך  א שור  ואחזו  א ותו במני ק
:   א מר , במחבת א ש ו קרא  ש ם לכל האלהים  שז בח להם  ואין  עונה להציל ו

אולי יע שה לי ככל נפלאותיו אשר עשה   , אקר א לאלהי אבותי בכל לבי
:   שנאמר , וק רא  לאלהי אבותיו בכל לבו ונעתר לו ונשמ עה תפלתו. לאבי

הוא   ' ו י דע מנשה כי  הוי שמע ת חנתו וישיבה ו ירושלם ' ויתפלל אל ה'
 : באותה שעה א מר מ נשה)יג, שם שם(' האלהים 

 : אית דין ואית דין
בוא  וראה  מרבי   שמעון בן   , תדע לך כח התשובה: בן עזאי אומר

מה   .  שהיה  הוא  ושנ י  ר עיו גוזלים  ל כל אשר  יע ב ר עליהם  בד רך,  לקיש
הניח  לשני רעיו  שודדין בהרי ם ושב לאל היו בכל לבו ובצום   ? עשה
לה והיה משכי ם ו מע ריב לפני  הק דוש ברו ך  הו א והיה  עוסק  בתורה   ובתפ

ובי ום שמת  . ונתרצת תשובתו. ובמצוות ולא  שב למעשי ו הרעים עו ד
מתו שני   רעי ו השודדים  ב הרים  ונתנו  את רב י  שמע ון באו צר  חיי ם ולשנ י   

ר בונו של   : ואמ רו שני רעיו  לפני הקדוש ברוך הוא. רעיו לשאול  תחתיה
זה עש ה תשובה  ב חייו ו אתם   : אמ ר  להם?  ני ם ל פניךי ש  מ שוא פ, עולם

:   הנח לנו  ונעשה תשוב ה גדולה אמ ר להם : אמרו   לו.  לא עשיתם  תשובה
לאד ם שהו א   ?  מש ל למה הדבר  דומה.  אין תשו בה  אלא עד  יום  המיתה

במד ב ר   ,  א ם א ינו ל וקח מן  הישו ב לחם ו מים, רוצה לילך  לקראת המדב ר
,   ן  אדם  עושה תשוב ה בחייו כך  א ם א י; אינו  מוצא  מ ה שי אכל וי שתה
' ,   ל תת לאיש  כדרכיו וכפרי  מעלליו ,  'אלא , לאחר  מותו  אין תשו בה  לו

 :)י, ירמיה יז('  וגו ' חקר  לב ב חן כליות ולתת'  אני   ה':   שנאמר
בוא וראה   , תדע לך כח התשובה:  רבי נחוניא בן הקנה אומר

אש ר  אשמ ע   '  מי  ה ':  שמר ד ברבון  העו למים וא מר,  מפרעה מלך   מצרי ם
' '   מ י כמכה ב אלם ה':  שנא מר,  ובאותו לשון עשה תש ובה)ב, שמות ה('  לובק

כי  עת ה   ':   שנא מר,  והצילו הקדו ש ב רוך  הוא  מבין  המתי ם. )יא, שם טו(
 והעמידו מבין המתים  לספר  )טו, שם ט('  וגו ' שלחתי את ידי ואך אותך 

'   וגו '  ו למען ספר שמי. 'ואולם ב עבור זאת העמדתיך וגו ' : שנ א מר, גבורתו
והלך ומלך  בנינוה והיו  אנשי נ ינוה  כותבים מכת בי עמל   . )טז, שם שם(

וכש שלח הקדוש   . וגוזלין איש  את רעהו וב אין זה עם זה במשכב זכ ור
שמע  פרעה ועמד מכסאו וי ק רע את   , ברוך הו א ל יונה להנבא  עליהם

 תשובהה פרשת לך לך ספר 

קיט 

  

כל מי  ש יעשה כדברי ם האלה   : בגדיו וילבש  שק  ואפר  ו הכריז בכל ע מו
העמיד  אנשים   ? מה ע שה.   כל  העם שלשה  ימיםושיצומו,  ישרף ב אש

מצד אחד  ונ שים  מצד  א חד וכל בהמ ה טהורה  בצ ד אחד ובה מ ה טמאה   
ו הילדים מצד  אחד ר ואין  את שדי  אמו תן ורוצים  ל ינק ולא   , בצד אח ר

והאמהו ת רואות לבניהן ורוצות  להניקן ואינ ן יכולות , הניחום ובוכ ים
ו אני   ':  שנ א מר,  שרה  רבו איותר  מ שתים ע , ג  א לף" והיו  בה  קכ. ובוכות

 ) יא, יונ ה ד(' ו גו ' לא אחוס  על  נינוה  העיר  הגדולה א ש ר י ש  בה ה רבה 
א רבעים  שנה  הא ריך  הקדו ש   . )י, שם ג('  וגו '  על ה ר עה'  וינח ם ה ':   ונאמר

ולאחר  ארבעים   . ברוך הוא  א פו עמהם כנגד ארבעים  י ום שאמ ר לי ונה
ונבלע ו כמתים   שנה חז רו ל קלקולם  ולמ עשיהם  הרעי ם יותר  מ בר אשונה  

בין שורתם    ')יב, איו ב כד(' מע יר מתי ם ינא קו ':  שנאמ ר, בשאול תחתית
לפיכך  שלח  הקדוש   : )כא, שם לז('  ו רוח  ע ברה ותטהר ם ')יא, שם שם('  יצהירו 

שובה   ':  ברוך  הוא ב יד עבדיו הנ ביאים  להנב א על יש רא ל ואמר  להם
 :)ב, הושע יד(' אלהיך '  ישראל עד ה 

 ה על כחה של תשובהמאמר של בעל ספר התודע
התודעה פרק של י שי  של  תשובהספר  : כחה

היה  זה  החוטא   , לפני התשו בה, אמ ש :  התשובה מ ק רבת את  הר חוקים
הו א   , א חרי  ש שב, והיום; מ שו קץ  ומרוח ק  ותועבה,  שנאוי לפני   המקום

 :אהוב ונחמד   וקרוב  וידיד
אלקי   '  מו בדל מ ה, אמש  ה יה זה החוט א! כמה מעולה  מעלת התשובה

עונתיכם היו  מ בדלים בינכ ם לבי ן   : )ישעיה נט(כמו  שנ אמר  ,  ישראל
גם כ י תר בו תפלה  : )ישעיה א(כמו  שנ אמר  , צו עק וא ינו נע נה;  אלקיכם

מי בק ש  : )שם(כמו   שנאמר  , עושה מצוות  וטורפין אותן  בפניו;  אינני  שמע
 :-;  זאת מידכם ר מס חצר י

'   ב הואתם הדבקים : )דברי ם ד( הוא מודבק בשכינה  שנאמר -והיום  
והיה טרם י קר או  ואני   : )ישעיה סה( ונענה מיד  שנאמ ר -צו עק  .  אלקיכם
כי : )קהלת ט(עושה  מצוות ומק בלין אותן ב נחת ובשמח ה שנאמר  ; אענה

 : כבר ר צה הא לקים את  מע שיך
.   ו אין יש ראל נ גאלים אלא  בתשובה , כל הנביאים  כולם צוו על התשובה

וף גלותן  ומיד הן  וכבר הבטי ח ה תורה  שסו ף יש ראל לע שות תשובה   בס
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קכ 

'   ושב ת עד ה '   והיה כי יבאו ע ליך כל הדברים וגו )דברים ל(נגאלין שנ אמ ר 
אלקי ך את  שבות ך ור חמך  וש ב וקב צך  מכ ל העמים   '  ו שב ה '  אלקיך  וגו 

 :)מהלכות תשובה' ם פרק ז"מתוך דברי הרמב(. אלקי ך ש מ ה'  אשר הפי צך   ה
 :אמרו חכמים במעלת התשובה

 :)ברכו ת לד(.  צדיק ים  גמורי ם אינ ם  עומדין,מקום  שבעלי  תשובה עומ דין
 :)יומא פו(. שזדונות נ עשין לו כזכו יות, גדולה תשובה
 :)ראש השנה יז(. שמ קרעת  גזר דינו  של  אדם, גדולה תשובה

אבל   שערי תשו ב ה לעולם , שערי תפילה  פעמים פתו חים פעמי ם נ עולים
 :)דברים רבה ב(. פתוחים

משלי (! חטאים תרדף ר עה:  להםא מ רה? חוטא מהו  עונשו: שאלו לחכמ ה

 ירושלמי מכות(יעשה  תשובה : אמר  להם,  שאלו ל הקדוש בר וך  הוא, )יג

 :)' והלכה' פרק ב
ובנ ה את  בי ת   ,  מעלין עליו כ אילו עלה לי רושלים,  מי  שהוא  עו שה תשובה 

ויקרא רבה ( .  ומ קרי ב עלי ו כל הק רבנו ת שבתורה, ובנ ה את המזבח ,  המקדש

 : )'ז
מיד   ,  ש כיון שאדם  מהרהר בלבו  לעשות תשובהגדול כחה ש ל תשובה

אלא עד  ,  ול א עד מאה , ולא  ע ד עשרים , ל א עד עש רה  מילין. הוא עולה
אלא  שהיא  עומדת  , ולא עד רקיע  ראשון  ושני .  מהלך חמש   מאות שני ם

 :)ד"פסיקתא רבתי מ(. לפני כסא הכבוד
,   שהיא  ממלכ ת את בנ י  אדם בעולם ,   בא ו ראה  כמ ה גדול כחה   של תשובה

ומצלת ,   ו מרפאת את ה חולי מאליו, קושרת לבנ י  אדם כתרי ם  ברא שיהם ו
 :)ח"תנא דבי אליהו רבה י(. אותו מכל יגו ן ואנחה ו צע ר

 :אדם הרא שון  למד מידת ה תשובה
ב אחד בשבת נכנס  אדם הרא ש ון במי ג יחון  העליון  : רבי אליעזר  אומר

עד  שנעשה   ,  והתענה שבע  שבתו ת ימים,  עד שהגיעו  המים עד  צו ארו
של עץ הדעת (העב ר חטאתי  ! רבונ ו  של עולם: אמר  אד ם.  ופו כמין  כב רהג

פרקי (. וקבל את ת שובתי וילמד ו כל הדורות שיש תשו ב ה,  מעלי)טוב ורע

 :)דרבי אליעזר כ
ב א וראה  מא חאב מל ך   , ת דע לך כח  התשובה: אחאב ע שה  תשובה

 :) א כא-מלכים (גזל וח מד ורצח  שנ אמר , שע שה עברות ה רבה,  ישראל

 תשובהה פרשת לך לך ספר 

קכא 

ושלח  וקרא ליהו שפט מל ך   , וא חר  כך עשה תשובה, צחת וגם  ירשתהר
ו היה צ ם   ,   מלקה  אותו מל קות א רבעים  בכל  יום)יהושפט(והיה  , יהודה

ועוסק   בתורה כל , והיה משכים  ומ עריב לפני ה קדוש בר וך  הוא, ומתפלל
הראית כי   : )שם(ונר צת תשובתו  שנ אמר  ,  ולא  שב  אל מע שיו  ה רעים,  ימיו

פ רקי דרבי  (. יען  כי נכנע  מפני  לא אבי א הר עה בימיו , נכנע אחא ב  מלפני

 :)אליעזר מג

� � � 

äáåùúä ãåñé 
 מפתח

תענית עשרת ימי : כגון,  בו יתבאר סדר פשפוש מעשיו- 'פרק ג
תעניות הללו . צומות ושאר תעניות' תשובה וערב ראש חודש וד

,  "תענית שקודם התשובה "- רופאי הנפש -נקראות בפי חכמינו 
ביום התענית יפשפש במעשיו ויתן אל ליבו לשוב מעבירותיו כדי ש
, כי אם הוא אוכל ושותה יגבה ליבו ולא יאבה לחפש דרכיו, שבידו

נחלש כוחו של , אך ביום שמענה נפשו, כי הוא צדיק וישר בעיניו
ולא , ויתן אל ליבו לשוב בתשובה, יצר הרע ומתגבר כח השכלי

נית של עשרת ימי תשובה שעל ידי התע, כרוב העולם שסוברים
 ימחול לו -וכמה הפסקות בלי שום קיום דרכי התשובה שיתבאר 

וכן , זה לא יעלה על הדעת, כל העבירות של כל השנה ביום כפור
על מה שדרשו חכמינו , מש ה אלשיך' כמה באורים נחמדים מהרב ר

ועל , "וכפר מאשר חטא על הנפש "–זכרונם לברכה בפסוק 
שהתעניות הן כמו , ויתבאר שם, "ת מראיךהראינו א: "הפסוק
 .וענין הצדקה ביום התענית, ואיך יתנהג ביום התענית, קרבן
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 תשובהה פרשת לך לך ספר 

קכב  

 ' פרק ג
 לבאר טעמי התעניות

 ספק עבירה צריך יותר חפוש מעבירה 
כדי שיוכל האדם לפשפש במעשיו צריך הוא את  התענית  

כי  , להכניע לבו ולהתחרט על חטא יו באותו י ום, והתבודדות
יגבה  ליבו ולא יאבה  , א  א וכל ושותה ועוסק בעסקיואם הו

אך ביום  שמענ ה   , כי הרי  הוא צדיק  וישר בעיניו, לחפש דרכיו
כי כשזה , נחלש כוחו של היצר הרע ומתגבר כח השכלי, נפשו

' ,   כמו שכתו ב בגמרא בתעניתא עד פלגא דיומא כו, קם זה נ ופל
פועל  לא די ש אינו ,  ואם אינו   מפשפש במעשיו ביום התענית 

א לא אף גם מקבל עונש על שצער ועינה  , כלום בתענית שלו
וכפר :  "מש ה אלשיך ע ל הפסוק' כמו שא מר הרב ר,  עצמו חינם

על  : ואמרו חכמינו זכרונם לברכה, "מאשר חט א על הנפש
 ומה  זה   שלא  -א ליעזר הקפר '  ואמר ר,   שצער עצמו מן  היין

ת מכל   ה שרוי בתעני,  "חוטא" ציער עצמו אלא  מן  ה יין נקרא  
הפס וק מדבר  : ה"וכת ב הוא  זלה, וכל על אחת כמה  ו כמה

דאז , שלא נשמר  מ הטומאה  ו בטל ימי  ספירות נזרו, בנזיר
דאילו לא חטא וגם ה רהרוריו , מוכח שלא היה צדיק בימי נזרו

היה הקד וש ברוך הוא מרחי קו שלא  ,  היו בטהרה ונקיות
ו   ואמרו  חכמינ, "רגלי חסידיו ישמור: "כמ ו שכתוב, יטמא

 אין  הקדוש ברוך  -אפילו בהמתן  ש ל צדיקים : זכרונם לברכה
ומה ז ה שלא  , וזהו ענין הקל וח ומר, הוא מביא  תקלה על ידם

שלא פרש עצמו שלא לצורך רק מן היי ן   , רצונו לומר', פרש וכו
 זה שצער עצמו מכל וכל ואינו מתחרט  על -"  חוטא"נקרא 

"  ע ל הנפשחוטא"ש,   חטאיו ביו ם תעניתו  על אחת כ מה וכמה
והוא כמו , ה משל נאה  על זה"וגם  מביא הו א זלל, יקרא
ולא ירצה אחר   , שה רעיב את החולה לידע חליו למזורו, הרופא

אות אש ר בודאי חינם הרעיבו  ,  לא ירפא-כך לעיין חוליו 
כי ה תענית הו א לה כניע לבו  ,  כן  הדבר הזה  ממש. ועינהו נפש 

 תשובהה פרשת לך לך ספר 

קכג 

ינו  מפשפש ואם  א,   ולחפש בש כלו איזה  חט א בא  על ידו
ועתיד ליתן דין על שצער , א ז חינם צער עצמו והת ענה, במעשיו

: כ גון,  לכל ימי  התענית- על פי רוב  -וזהו  הטע ם  , עצמו חינם 
 לחן ערוךכמו  ש כתוב בש, בימי סליח ות ובעשרת ימי  תשו בה

 :  ג  וזה לשונו" תרמןסי
 טעם התענית בעשרת ימי תשובה

רת ימי  תשוב ה ולשוב   יש לכל אדם לחפש ול פשפש במעשיו בעש
כי יותר  , וספ ק עבירה צריך יותר חיפוש מעבירה ודאי, מהם

ול כן אשם  ת לוי צריך , מתחרט כ שיודע שעשה  משאינ ו יודע
 . עד כאן, להביא דבר יותר ביוקר מאשם וד אי ומן  הח טאת

שתענית עשרת ימי תשובה הם לפשפש מעשיו   , הרי מבואר
ועל ,  עזיבה גמו רהול קבל עליו לעזוב אותם , ולהתחרט  עליהם

 יקבל על יו לקיים   כל דרכי התשובה   -מה  שחטא  לשעבר 
ואז  על ידי   , שיתבארו  לפנינו בפרקים הבאי ם אף לא חרים

כי הקדוש ברוך הוא מצרף  , הרהור תשובה נעשה צדיק גמור
המק דש את   : וכמו ש אמרו בגמרא, מחשבה ט ובה למעשה

א רשע אפילו ה ו, על מנת ש אני  צדיק גמור, האשה ו א מר לה
שמא הרה ר בתשובה ונעשה צדיק גמור  ,  גמור הרי זו מקודשת

 .ברגע אחד ומוחלין לו  עוונותיו כיום כפורים
 טעם התענית שמתענים בערב ראש חודש

כי ראש חודש   , זהו התעני ת דערב ראש חודש שנוהגין להתענות
ש יכופר לאדם איזה  חט א והוא   , ולא יעלה ע ל הדעת,  זמן כפרה

,   מאת ו ואינו  עוזב את ח טא יו עזיבה ג מורהעודנו מחזי ק בטו
לכן מתענה בערב ראש חודש לפשפש במעשיו ולהתח ר ט   

ואז רא ש חודש מ כפר עוון , ויעזוב אותם  עזיבה גמורה, עליהם
 .כפרה
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אך ביום  שמענ ה   , כי הרי  הוא צדיק  וישר בעיניו, לחפש דרכיו
כי כשזה , נחלש כוחו של היצר הרע ומתגבר כח השכלי, נפשו

' ,   כמו שכתו ב בגמרא בתעניתא עד פלגא דיומא כו, קם זה נ ופל
פועל  לא די ש אינו ,  ואם אינו   מפשפש במעשיו ביום התענית 

א לא אף גם מקבל עונש על שצער ועינה  , כלום בתענית שלו
וכפר :  "מש ה אלשיך ע ל הפסוק' כמו שא מר הרב ר,  עצמו חינם

על  : ואמרו חכמינו זכרונם לברכה, "מאשר חט א על הנפש
 ומה  זה   שלא  -א ליעזר הקפר '  ואמר ר,   שצער עצמו מן  היין

ת מכל   ה שרוי בתעני,  "חוטא" ציער עצמו אלא  מן  ה יין נקרא  
הפס וק מדבר  : ה"וכת ב הוא  זלה, וכל על אחת כמה  ו כמה

דאז , שלא נשמר  מ הטומאה  ו בטל ימי  ספירות נזרו, בנזיר
דאילו לא חטא וגם ה רהרוריו , מוכח שלא היה צדיק בימי נזרו

היה הקד וש ברוך הוא מרחי קו שלא  ,  היו בטהרה ונקיות
ו   ואמרו  חכמינ, "רגלי חסידיו ישמור: "כמ ו שכתוב, יטמא

 אין  הקדוש ברוך  -אפילו בהמתן  ש ל צדיקים : זכרונם לברכה
ומה ז ה שלא  , וזהו ענין הקל וח ומר, הוא מביא  תקלה על ידם

שלא פרש עצמו שלא לצורך רק מן היי ן   , רצונו לומר', פרש וכו
 זה שצער עצמו מכל וכל ואינו מתחרט  על -"  חוטא"נקרא 

"  ע ל הנפשחוטא"ש,   חטאיו ביו ם תעניתו  על אחת כ מה וכמה
והוא כמו , ה משל נאה  על זה"וגם  מביא הו א זלל, יקרא
ולא ירצה אחר   , שה רעיב את החולה לידע חליו למזורו, הרופא

אות אש ר בודאי חינם הרעיבו  ,  לא ירפא-כך לעיין חוליו 
כי ה תענית הו א לה כניע לבו  ,  כן  הדבר הזה  ממש. ועינהו נפש 

 תשובהה פרשת לך לך ספר 

קכג 

ינו  מפשפש ואם  א,   ולחפש בש כלו איזה  חט א בא  על ידו
ועתיד ליתן דין על שצער , א ז חינם צער עצמו והת ענה, במעשיו

: כ גון,  לכל ימי  התענית- על פי רוב  -וזהו  הטע ם  , עצמו חינם 
 לחן ערוךכמו  ש כתוב בש, בימי סליח ות ובעשרת ימי  תשו בה

 :  ג  וזה לשונו" תרמןסי
 טעם התענית בעשרת ימי תשובה

רת ימי  תשוב ה ולשוב   יש לכל אדם לחפש ול פשפש במעשיו בעש
כי יותר  , וספ ק עבירה צריך יותר חיפוש מעבירה ודאי, מהם

ול כן אשם  ת לוי צריך , מתחרט כ שיודע שעשה  משאינ ו יודע
 . עד כאן, להביא דבר יותר ביוקר מאשם וד אי ומן  הח טאת

שתענית עשרת ימי תשובה הם לפשפש מעשיו   , הרי מבואר
ועל ,  עזיבה גמו רהול קבל עליו לעזוב אותם , ולהתחרט  עליהם

 יקבל על יו לקיים   כל דרכי התשובה   -מה  שחטא  לשעבר 
ואז  על ידי   , שיתבארו  לפנינו בפרקים הבאי ם אף לא חרים

כי הקדוש ברוך הוא מצרף  , הרהור תשובה נעשה צדיק גמור
המק דש את   : וכמו ש אמרו בגמרא, מחשבה ט ובה למעשה

א רשע אפילו ה ו, על מנת ש אני  צדיק גמור, האשה ו א מר לה
שמא הרה ר בתשובה ונעשה צדיק גמור  ,  גמור הרי זו מקודשת

 .ברגע אחד ומוחלין לו  עוונותיו כיום כפורים
 טעם התענית שמתענים בערב ראש חודש

כי ראש חודש   , זהו התעני ת דערב ראש חודש שנוהגין להתענות
ש יכופר לאדם איזה  חט א והוא   , ולא יעלה ע ל הדעת,  זמן כפרה

,   מאת ו ואינו  עוזב את ח טא יו עזיבה ג מורהעודנו מחזי ק בטו
לכן מתענה בערב ראש חודש לפשפש במעשיו ולהתח ר ט   

ואז רא ש חודש מ כפר עוון , ויעזוב אותם  עזיבה גמורה, עליהם
 .כפרה



 תשובהה פרשת לך לך ספר 

קכד 

  טעמו-תענית חלום 
ו וזה   "סימן רכ" חרדים"גם ענין ת ענית חלום  כתב בספר 

פה תענית   י: שאמ רו חכמינו זכרונם לברכה, דע והבן: לשונו
 אלא לעושה תשוב ה עם   -לא אמרו , לחלום כאש לנעורת

כי , כדי שיפשפש במעשיו, ל פי שמראין לו חלום, התענית
א ף   , מה  קרבן  אינו מועיל  בלא תשובה, התענית במ קום ח טאת 

וה ת שובה היא   לפשפש , תענית חלו ם אינו  מו עיל בלא תשובה
 . במעשיו ולהתחרט עליהם
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 'ח אות -השער הראשון 
 :ֵּבאּור ַהְּתׁשּוָבה ְוִעָּקֶריָה

ִּכי ֵיׁש ֲאָנִׁשים , ְוָראֹה ָרִאינּו ִּכי ַרּבּו ֲעֹונֹות ַהּדֹור ַעל זֹאת

ְוָכל ְיֵמי , ַרִּבים ְמַקְּבִלים ַעל ַנְפָׁשם ְלִהָּזֵהר ֵמֲעֵברֹות ְידּועֹות

ְוִאּלּו לֹא  . ֵהן ֶאְצָלם ְּכֶהֵּתרֲאָבל , ַחֵּייֶהם ֵאיָנם ִנְזָהִרים ָּבֶהן

,  חִֹלי ָרע הּוא ְּבַנְפָׁשם, ָהיּו נֹוֲהִגים ֵּכן ַרק ַעל ֲעֵבָרה ַאַחת

ּוָבֵהָּנה ִמן  , ַאף ִּכי נֹוֲהִגים ֵּכן ַעל ַאְזָהרֹות ַרּבֹות, ַּכֲאֶׁשר ֵּבַאְרנּו

 ֶאת ַעְצמֹו ּוְמַקֵּלל ֶאת ֲחֵברֹו אֹו, ְּכמֹו ְׁשבּוַעת ִחָּנם, ַהֲחמּורֹות

 ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה אֹו ְבָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ָטהֹור -ְוַהְזָּכַרת ֵׁשם , ַּבֵּׁשם

, ְוָלׁשֹון ָהָרע, ְוַהְעָלַמת ַעִין ִמן ֶהָעִני, אֹו ְּבָיַדִים לֹא ְנִקּיֹות

 , ְוִהְסַּתֵּכל ַּבֲעָריֹות, ּוְנִתיַנת ִחִּתית, ְוַגְבהּות ַהֵּלב, ְוִׂשְנַאת ִחָּנם

ָּכַתְבנּו  . ְוַרּבֹות ָּכֵאֶּלה,  ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן-ּוִבּטּול ַּתְלמּוד 

 תשובהה פרשת וירא ספר 

קכה 

ְוֵכן  .  ַהּדֹור ְלַהְזִּכיָרם ּוְלַהְזִהיָרם-ְּבֵני ]  ֶאל) [ֵאֶצל(ִמְקָצָתן 

 ֵסֶפר ַהְּדָבִרים - ְתׁשּוָבה ִלְכּתֹוב ִּבְמִגַּלת -ָראּוי ְלָכל ַּבֲעֵלי 

ְוִלְקרֹא , ם ְוַהִּמְצֹות ֲאֶׁשר ִקְּצרּו ְבִקּיּוָמןֲאֶׁשר ִנְכְׁשלּו ָבֶה

  :ְּבֵסֶפר ִזְכרֹונֹוָתם ְּבָכל יֹום
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 פרשת וירא
 'פרק ט

 גדול כחה של תשובה אף בהרהור
א     פרשת תרומה ק נ  ב–זהר ה קדוש

דאפילו , חמי כמה  רחמנותא דקודשא בריך הוא עם בריוהי
ולא יכיל למעבד  תשובה   , והרהר  תשובה, דאיהו חייבא יתיר

, האי בודאי מקבל עונשא על דאזיל בלא תשובה, ומית
ולבתר ההו א רעותא דשוי למעבד תשובה  לא אעדיאת מקמ י   

וקודשא בריך הוא אתקין להה וא חייבא דוכתא   , מלכא עלא ה
דהא ההוא רעותא , ותמן מצפצפא תשובה, במדורא דשאול

א לבתר דקבל "ס( ותבר כל  גזיזין, נחית מקמ י קודשא בריך הוא
ולא , סלקא קמי מלכא עלאה, ההוא רעותא טבא דשוי ההוא חייבא למעבד תשובה, עונשיה

וכדין ההוא , אעדיאת מתמן עד דקודשא בריך הוא אתקין לההוא חייבא דוכתא במדורת שאול

,   דתרעי מדורי  גיהנם)ותברת כל גזיזין, רעותא נחתא מקמי קודשא בריך הוא
ואתער לי ה   , ובטש ביה, הוא חייבא תמןומטי לההו א אתר דה 

וכדין מצפצפא ההיא נשמתא , ההוא רעותא כמלק דמין
 . לסלקא מגו  מדורא ד שאול

ובגין כך  , ולית רעותא טבא דיתאביד מקמי מלכא  קדישא
ד אף ע ל   , זכאה איהו  מאן דמ הר הר  הרהורי ן טבין לגבי מאריה

תיה   קודשא בריך הוא סליק ליה   רעו, גב דלא יכי ל למעבד ל ון



 תשובהה פרשת לך לך ספר 

קכד 

  טעמו-תענית חלום 
ו וזה   "סימן רכ" חרדים"גם ענין ת ענית חלום  כתב בספר 

פה תענית   י: שאמ רו חכמינו זכרונם לברכה, דע והבן: לשונו
 אלא לעושה תשוב ה עם   -לא אמרו , לחלום כאש לנעורת

כי , כדי שיפשפש במעשיו, ל פי שמראין לו חלום, התענית
א ף   , מה  קרבן  אינו מועיל  בלא תשובה, התענית במ קום ח טאת 

וה ת שובה היא   לפשפש , תענית חלו ם אינו  מו עיל בלא תשובה
 . במעשיו ולהתחרט עליהם
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 :ֵּבאּור ַהְּתׁשּוָבה ְוִעָּקֶריָה

ִּכי ֵיׁש ֲאָנִׁשים , ְוָראֹה ָרִאינּו ִּכי ַרּבּו ֲעֹונֹות ַהּדֹור ַעל זֹאת

ְוָכל ְיֵמי , ַרִּבים ְמַקְּבִלים ַעל ַנְפָׁשם ְלִהָּזֵהר ֵמֲעֵברֹות ְידּועֹות

ְוִאּלּו לֹא  . ֵהן ֶאְצָלם ְּכֶהֵּתרֲאָבל , ַחֵּייֶהם ֵאיָנם ִנְזָהִרים ָּבֶהן

,  חִֹלי ָרע הּוא ְּבַנְפָׁשם, ָהיּו נֹוֲהִגים ֵּכן ַרק ַעל ֲעֵבָרה ַאַחת

ּוָבֵהָּנה ִמן  , ַאף ִּכי נֹוֲהִגים ֵּכן ַעל ַאְזָהרֹות ַרּבֹות, ַּכֲאֶׁשר ֵּבַאְרנּו

 ֶאת ַעְצמֹו ּוְמַקֵּלל ֶאת ֲחֵברֹו אֹו, ְּכמֹו ְׁשבּוַעת ִחָּנם, ַהֲחמּורֹות

 ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה אֹו ְבָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ָטהֹור -ְוַהְזָּכַרת ֵׁשם , ַּבֵּׁשם

, ְוָלׁשֹון ָהָרע, ְוַהְעָלַמת ַעִין ִמן ֶהָעִני, אֹו ְּבָיַדִים לֹא ְנִקּיֹות

 , ְוִהְסַּתֵּכל ַּבֲעָריֹות, ּוְנִתיַנת ִחִּתית, ְוַגְבהּות ַהֵּלב, ְוִׂשְנַאת ִחָּנם

ָּכַתְבנּו  . ְוַרּבֹות ָּכֵאֶּלה,  ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן-ּוִבּטּול ַּתְלמּוד 

 תשובהה פרשת וירא ספר 
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ְוֵכן  .  ַהּדֹור ְלַהְזִּכיָרם ּוְלַהְזִהיָרם-ְּבֵני ]  ֶאל) [ֵאֶצל(ִמְקָצָתן 

 ֵסֶפר ַהְּדָבִרים - ְתׁשּוָבה ִלְכּתֹוב ִּבְמִגַּלת -ָראּוי ְלָכל ַּבֲעֵלי 

ְוִלְקרֹא , ם ְוַהִּמְצֹות ֲאֶׁשר ִקְּצרּו ְבִקּיּוָמןֲאֶׁשר ִנְכְׁשלּו ָבֶה

  :ְּבֵסֶפר ִזְכרֹונֹוָתם ְּבָכל יֹום
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דאפילו , חמי כמה  רחמנותא דקודשא בריך הוא עם בריוהי
ולא יכיל למעבד  תשובה   , והרהר  תשובה, דאיהו חייבא יתיר

, האי בודאי מקבל עונשא על דאזיל בלא תשובה, ומית
ולבתר ההו א רעותא דשוי למעבד תשובה  לא אעדיאת מקמ י   

וקודשא בריך הוא אתקין להה וא חייבא דוכתא   , מלכא עלא ה
דהא ההוא רעותא , ותמן מצפצפא תשובה, במדורא דשאול

א לבתר דקבל "ס( ותבר כל  גזיזין, נחית מקמ י קודשא בריך הוא
ולא , סלקא קמי מלכא עלאה, ההוא רעותא טבא דשוי ההוא חייבא למעבד תשובה, עונשיה

וכדין ההוא , אעדיאת מתמן עד דקודשא בריך הוא אתקין לההוא חייבא דוכתא במדורת שאול

,   דתרעי מדורי  גיהנם)ותברת כל גזיזין, רעותא נחתא מקמי קודשא בריך הוא
ואתער לי ה   , ובטש ביה, הוא חייבא תמןומטי לההו א אתר דה 

וכדין מצפצפא ההיא נשמתא , ההוא רעותא כמלק דמין
 . לסלקא מגו  מדורא ד שאול

ובגין כך  , ולית רעותא טבא דיתאביד מקמי מלכא  קדישא
ד אף ע ל   , זכאה איהו  מאן דמ הר הר  הרהורי ן טבין לגבי מאריה

תיה   קודשא בריך הוא סליק ליה   רעו, גב דלא יכי ל למעבד ל ון
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בר  הר הורא  , אבל ר עותיה לבי ש לא, דא  לט ב. כאילו עבי ד
 . והא אוקמוה חבריי א, דעבודה זר ה

נחתי לשאול ולא סלקי מתמן   , אינון דלא הרהרו ת שובה
  כלה  ענן וילך כן  יורד שאו ל  )איוב ז טז(עלייהו  כת יב , לדרי דרין
 ממית ומחי ה מוריד   ’ ה)'ו'  ב’שמואל א(על קדמאי  כתיב , לא יעלה

 .אול ויעלש

 :תרגום בלשון הקודש
שאפילו   , ראה כמה רחמנות של  הקדוש ברוך הוא עם בריותיו

זה .  ולא יכול לעשות תשובה ומתוהרהר תשובה, שהוא רשע ביותר
אותו רצון ששם ואחר כך , בודאי מקב ל עונש על ש הלך בלי תשובה

והקד וש ברוך הוא מ תקין   , לא סר  מלפני  מלך עליון, לעשות  תשו בה
שהרי  .  תשובה)א צועקת"ס(אותו רשע  מקום במדו ר השאול וש ם צפה ל

ושובר כל חתיכות קשו ת   , אותו רצון יורד מלפני הקדוש ברוך הוא
עולה לפני מלך , אותו רצון טוב ששם אותו רשע לעשות תשובה, א לאחר שקיבל עונשו"ס(

ואז אות ו   , רת שאולעד שהקדוש ברוך הוא מתקין לאותו רשע מקום במדו, ולא סר משם, עליון
,  של שערי מדורי גיהנם)רצון יורד מלפני הקדוש ברוך הוא ושובר כל חתיכות קשות

ומכה בו ונתעורר ל ו אותו   . ומגיע  לאו ת ו מקום ש א ותו רשע ש ם
 אותה נשמה  לעלות מ תו ך מדור )א צועקת"פ(ואז צפה . רצון כמקודם

 . השאול
 כך זכאי הו א  ומשום. ואין רצון טוב שיאבד מלפני המל ך הקדוש
שאף על פי שלא יכול  , מי שמהרהר הרהורים טובים לגבי אדונו

זה . הקדוש ברוך הוא מעלה לו רצונו כאילו עשה, לעשות או ת ם
והרי  , זולת  הרהור של עבודה זרה. אבל  רצונו לרע לו. לטוב

 .העמידוהו החברים
ולא  עולים משם  לדורי , אלו שלא ה רהרו תשובה יורדים לשאול

ע ל   . לי הם כתוב כלה ענן ויל ך כן יורד שאול ל א יעלהע, דורות
 . ממית ומחיה מ וריד שאול ויעל' הראשונים כתוב ה

 כחה של תשובה אף בהרהור
עשר ש בעה יום ספ ירים      מעולפת

הם   , כ י המצפצפי ם  ועולים מ גי הנם,  ’נ עמוד א" וכתב בספר  שמות דף ק 
ר אה   , ולא  יכ לו לעשותה  מחמת ש מתו,  ב לבםשה רה רו תשובה אותם 

 :כמה כחה של  תשובה

 תשובהה פרשת וירא ספר 

קכז 

 

 ביאור נפלא על דברי הזוהר
פרשת יתרו   ערבי נחל

אמנם  יש עו ד מדרגה ממ וצעת בין המ דרגה הקטנה  שבתשובה  ובין מ י   
ובראותו   ,  והוא מי  ש לא שם לבו  בעת חליו וסמך שיתרפ א, שלא שב כל ל

כי  בראותו   , כי אפס כחו  וידע בבי רו ר שהג יע עת ו אז הרה ר  בתשובה
בר אין לו צו רך בעולם  אזי אומר לו ל בו אוי לך א י ך תיעול  ימיו עברו וכ 

קמי  מלכא  ומ ה הועילו ל ך  עכשיו כל  הנ אות העולם   שהיה לך   אז  מהרהר   
,   בתשובה אב ל אין לו  שו ם כח לעשות  כלום וא ין ל ו רק  הרהור   תשובה

זהו דבר ממוצע שאינו  כאותו שמת בלי תשובה כלל שנידונין לדורי   
 :ב מיד ש אולדורות ואינו  כמדרגת תשו 

 ואית מנהו ן   )’נ עמוד א" ק’ז הר חלק ב(וזה לשון זוה ר הקדו ש פר שת תרומה 
דמצפצפי וסלקי ומאן  אינ ון חייבי עלמ א דמחשבי  ב לבייהו תיוב תא ומיתו   
.  ולא יכילו למ עבד ליה אינ ון איתדני תמ ן בגיהנם  ומ צפצפי וסלקי  לבתר

אינון חייב י   תא חזו רחמ נותא דקודש א ברי ך הוא  עם בר יוהי  דאפילו ד
יתיר והרהר   תיובתא ולא  יכיל ומית בו דאי מק בל עו נשין על דאזי ל בלא  

לבתר האי רעו תא טבא דשו י למיעבד תיובתא לא אע די מקמי   . תיובתא
מלכא עילאה  וקודש א בר יך הוא  אתק ין להאי ח יי בא דוכתא ב מדור א   
דשאול ותמן מצפצפא ת שובה דהא ה אי רעותא נח ית קמי  קודשא בר י ך   

יר כ ל גזיזין דתרעי מדורי דגי הנם ומטי לה אי אתר דהא י חייבא   הוא ותב
תמן ובטש   ביה וא יתער  להאי  רעותא כמלקדמ ין  וכדין מ צפ צפא הא י  
נשמתא לסלקא מ גו מדו רא דגיהנ ם ו לית רעותא  טבא דיתאבי ד מקמי   

 :עד כאן ל שונו'  מלכא קדיש א  כו
  , כי אותו הר הור תשובה  העולה מנפשו מתק שר  בקדושה,   הענין הוא

ואף  על פי כן , נמצא נפשו  נ תקשר ב קדו שה על ידי א ותו ההרהור  תשובה
אין כח בהר הור לבד להעלותו מגיהנם כל עוד שלא סבל בגיהנם כל  

ו הוא בדר ך מ של אם  ק שו ר בחוט   . העונשים  המ גיעים  לו על  כל עונותיו
אכ ן   . דק כלי קטן  ו הכלי נפל לבור אזי  מושכי ן את הכלי מי ד על ידי החו ט

בן  כבד לבו ר   עמוק  אף  ש קשור  בו  א יזה חוט  דק  א י אפש ר   אם  נפל א
כך כל זמן שי ש עליו כבד  עון וזה ההרהור הוא ד ק הרהור   . להעלותו

וכאש ר  סבל כל עונשיו ותמו   , בעלמא אי  א פשר למושכ ו מבור תחת ית
כבד עונותיו  אז אותו  ההר הור שהו א  ח לק נפשו  מע להו מגיהנ ם  וכאש ר   
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זה . הקדוש ברוך הוא מעלה לו רצונו כאילו עשה, לעשות או ת ם
והרי  , זולת  הרהור של עבודה זרה. אבל  רצונו לרע לו. לטוב
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כי  בראותו   , כי אפס כחו  וידע בבי רו ר שהג יע עת ו אז הרה ר  בתשובה
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,   בתשובה אב ל אין לו  שו ם כח לעשות  כלום וא ין ל ו רק  הרהור   תשובה

זהו דבר ממוצע שאינו  כאותו שמת בלי תשובה כלל שנידונין לדורי   
 :ב מיד ש אולדורות ואינו  כמדרגת תשו 

 ואית מנהו ן   )’נ עמוד א" ק’ז הר חלק ב(וזה לשון זוה ר הקדו ש פר שת תרומה 
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יתיר והרהר   תיובתא ולא  יכיל ומית בו דאי מק בל עו נשין על דאזי ל בלא  

לבתר האי רעו תא טבא דשו י למיעבד תיובתא לא אע די מקמי   . תיובתא
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דשאול ותמן מצפצפא ת שובה דהא ה אי רעותא נח ית קמי  קודשא בר י ך   

יר כ ל גזיזין דתרעי מדורי דגי הנם ומטי לה אי אתר דהא י חייבא   הוא ותב
תמן ובטש   ביה וא יתער  להאי  רעותא כמלקדמ ין  וכדין מ צפ צפא הא י  
נשמתא לסלקא מ גו מדו רא דגיהנ ם ו לית רעותא  טבא דיתאבי ד מקמי   

 :עד כאן ל שונו'  מלכא קדיש א  כו
  , כי אותו הר הור תשובה  העולה מנפשו מתק שר  בקדושה,   הענין הוא

ואף  על פי כן , נמצא נפשו  נ תקשר ב קדו שה על ידי א ותו ההרהור  תשובה
אין כח בהר הור לבד להעלותו מגיהנם כל עוד שלא סבל בגיהנם כל  

ו הוא בדר ך מ של אם  ק שו ר בחוט   . העונשים  המ גיעים  לו על  כל עונותיו
אכ ן   . דק כלי קטן  ו הכלי נפל לבור אזי  מושכי ן את הכלי מי ד על ידי החו ט

בן  כבד לבו ר   עמוק  אף  ש קשור  בו  א יזה חוט  דק  א י אפש ר   אם  נפל א
כך כל זמן שי ש עליו כבד  עון וזה ההרהור הוא ד ק הרהור   . להעלותו

וכאש ר  סבל כל עונשיו ותמו   , בעלמא אי  א פשר למושכ ו מבור תחת ית
כבד עונותיו  אז אותו  ההר הור שהו א  ח לק נפשו  מע להו מגיהנ ם  וכאש ר   
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ועליו נאמר   , הור ומצפצף ב בכי ועולהתם עונו אז מתעורר בו  אותו ההר
כי הר שעים   בוכים  בגיהנ ם כמו  ש אמ ר הכתו ב   ,    בבכי י באו)ט', ירמיה לא(
ש בוכים ש ם מ אד בחרטה א שר לא   ' ,  עוברי בעמ ק  הבכא כו)ז', תהילים פד(

ואמ ר  גם  ב רכות י עטה מורה  ש הרשעים  בג י הנם מ צדיקי ם עליהם   . תועיל
  שהורה ל הם הדרך  הט וב ולא   הדין ונותנים  ברכה ותהל ה להשם יתב רך

ל   " ר,  מכנף האר ץ  זמירות שמע נו)טז', ישעיה כד(ו על זה נאמר  . אבו שמוע 
בעמקי  ש אול ק צה ה אחרו ן של  האר ץ  מש ם  שמענ ו זמירות  ש משבחי ן   

ה צדיקי ם בח ייהם   . להשם יתב ר ך נ מצא  בין   צדיקים  בי ן  רשעים  מ שב חין
 ש הרשעים   ה רי. והרשעים  במ ותם אלא כי  צבי לצדיק  ע ל ששיבח  ב חייו

בגיהנם  בוכי ן ואף  על פ י כן  אינם   עולים א ם מ תו בלי תשו בה וזה   
 : שהרהר תשו בה הוא עולה  על ידי הבכי ה והיינו ב בכי יבאו
 כל הרהור תשובה מגיע עד כסא הכבוד

פרש ה מ ד רבתי  פסיק תא
 )כחו(אלהי ך דר ש  רבי נ ו הקדו ש  גדול '  דבר א חר  ש ובה י שראל   עד ה 

 מיד היא  מה רה ר בלבו לעש ות תשובהשל ת שובה שכיון   שאדם ]  כחה[ 
עד ע שרה   מילים ולא  ע שרים  ולא  עד מאה  אלא  עד מהלך   ] לא   [)לו(עולה 

]   השביעי   [ )השני(חמש מ אות  שנים ול א עד  הרקיע  הרא שון אלא  עד  רקיע 
אלא  שהיא עומדת  לפני כסא  הכבוד כן ]  ה ש ביעי [)השני(ולא עד רק י ע 

 :  אל היך' עד ה ] יש רא ל[ הושע אומ ר  שובה  
 רהר בתשובה נעשה צדיק גמורהמה

תבא הארץ פרשת כי    פרי
, אבל האמת   שתחלת ההר הור תשובה   כלול מהכל ו נעוץ סופה  ב תחלתה

קידושין (שהרי  בהרהו ר נעשה  צדי ק גמו ר כדב רי חכמ ינו ז כרונם לברכ ה 

והענין  כי ההרהור  הוא נקודה  שבלב   ,  הרי זה מקו דשת)’מט עמוד ב
תיקוני (לכל האותיות ומנהיגם כידו ע והתחלה כענין הנקודה שה יא התחלה 

מכילתא יתרו (ולכן אינו ק שה כי  אם ההתחלה כמאמר , )’עמוד ב' כ' זוהר תיקון ה

אבל אחר  ההתחלה הוא מוליך ומ ב יא לסוף   ,   כל התחלות קשות)ה, יט
וענין  התחלה .  המעשה במ ח שבה תחלה  שהוא התענו ג מהשלמת  הרצון

 כל שרש י כוחותיו שי בואו לו  הוא כמו הולדה שגם בהו לד האדם יש בו
א בל אינם  בה תגלות והתחלקות בפועל כי  אם  בכ ח נסתר   ,  אחר כ ך

 תשובהה פרשת וירא ספר 

קכט 

 

וצ ריכין ל מוד והרגל ל חלק מדותיו  ולהוצי א   , כלולים בנקו דה אחת כידו ע
כי אף על פי שכלול הכל בנקודה בלתי הלמוד , הדבר מכח  אל הפועל

ת ולכל צד כ י הנ קודה היא יכ ולה להשתנות לכל או, וההרגל לא י גמור
אש ר לחלק יצא כ ל שרש י   , שתרצה עד אחר ההרגל  בהמשך הז מן

הנקודות להתפשט כל מדה בפני עצמה הולך וגדול מקטנות אל הגדלות 
כל מדה הולך ובונה  במ ה לעצמו עד  כי גדל מ א ד לצרכי בנ ין של ם   

את הצלע  ונעשה קומה   שלימה אש ר  עז פניו '   ויבן ה)כב, בראשית ב(כמאמר 
 :ו הנקודה ש י כולה להשתנות למה שתר צהלא ישונה כ מ 

כן ענין הרהור תשובה ש היא התחלה ונקודה שבל ב הכלולה מכל מדות 
התשובה אב ל אחר  כך  צ ריך  להמשי ך  עצמו  תמיד   במדה זו עד   כי ימ שיך   

ואחר  שיתג דלו מדותיו כל צרכם ל השתנות  ,  מדות גדולות מן הנקודה
ומן ה אותיות  , יותממה שהיו ע ל אופן הנהג ת הנקודה הוא הנק רא א ות

ו בודאי  שג ם   , יבא  אל התע נוג  שהוא  הטעמים  שהיא  השמחה   של מצוה 
בנקודה היה  כלול השמח ה בהעלם וה וא לעשות נ חת רוח ליו צ רו ש אמר   

א בל א ינו  מור גש  כמ ו מן  המדות  הגדולות ש הרגשת   , ונעשה  רצונ ו
השמחה  מהם  הוא  ענין  ה שגתם  וסדר  השתמש ע מ ם בעולם  הב א בית ר   

ן התקן עצמ ך בפרוזדור  בעולם הזה כדי שתכנס לטרקלי ן   זהו ענ י, שאת
עולם הבא  ב שנותו את טע מו ומדותיו  מ כל עיקר  הרג שתם שלא  ב גשמיות   

 :כלל
 הכרוז של הרהור תשובה הוא כדי שיזכור את בוראו תמיד

אבות פרק שני   עבודת ישראל פרקי
ס   רבי  אליעזר  בן  הורקנו '  יוחנן  בן   זכאי כו '  חמשה תלמי דים היה  לו  לר
הוא על דרך דאיתא כי  בכל יום ויו ם יורד י ן   . בור סיד שאי נו מאבד טפה

.   ח  נביאים "ולזה היו מ, ח טיפין  לגן עדן ושם מקבלין ה נביאים "מ
וזהו   , והשיורין  יו רדין לכל העולמות התחתונים וכזה יורד בכל יו ם

חדש מו רה  על אלו  "המ ,  המחדש בטו בו בכל יום   תמיד מעשה  בראשית
והן הנה ה שפעות קדו שות אי ך ל עבוד את  , כר לעילח טיפין   הנז"מ

ס שיוצ אי ן בכל יו ם   "והן  הן הכרוזים המוזכרים ב ש. הבורא יתבר ך שמו
ואף מי  שאינ ו שומ ע   ,   ויש  אשר י שמעו  הכרוז ממש,  שובו בני ם ש ובבים

כי   , על  כ ל פנים  בא  לו התעוררות  בלבו, באשר  הוא  מ גושם  בב שר   האדם
ל נשמ תו אשר היא  קשור ה   "רצ, חזיאף על גב דאיהו לא חזי  מזליה 



 תשובהה פרשת וירא ספר 

קכח  

  

ועליו נאמר   , הור ומצפצף ב בכי ועולהתם עונו אז מתעורר בו  אותו ההר
כי הר שעים   בוכים  בגיהנ ם כמו  ש אמ ר הכתו ב   ,    בבכי י באו)ט', ירמיה לא(
ש בוכים ש ם מ אד בחרטה א שר לא   ' ,  עוברי בעמ ק  הבכא כו)ז', תהילים פד(

ואמ ר  גם  ב רכות י עטה מורה  ש הרשעים  בג י הנם מ צדיקי ם עליהם   . תועיל
  שהורה ל הם הדרך  הט וב ולא   הדין ונותנים  ברכה ותהל ה להשם יתב רך

ל   " ר,  מכנף האר ץ  זמירות שמע נו)טז', ישעיה כד(ו על זה נאמר  . אבו שמוע 
בעמקי  ש אול ק צה ה אחרו ן של  האר ץ  מש ם  שמענ ו זמירות  ש משבחי ן   

ה צדיקי ם בח ייהם   . להשם יתב ר ך נ מצא  בין   צדיקים  בי ן  רשעים  מ שב חין
 ש הרשעים   ה רי. והרשעים  במ ותם אלא כי  צבי לצדיק  ע ל ששיבח  ב חייו

בגיהנם  בוכי ן ואף  על פ י כן  אינם   עולים א ם מ תו בלי תשו בה וזה   
 : שהרהר תשו בה הוא עולה  על ידי הבכי ה והיינו ב בכי יבאו
 כל הרהור תשובה מגיע עד כסא הכבוד

פרש ה מ ד רבתי  פסיק תא
 )כחו(אלהי ך דר ש  רבי נ ו הקדו ש  גדול '  דבר א חר  ש ובה י שראל   עד ה 

 מיד היא  מה רה ר בלבו לעש ות תשובהשל ת שובה שכיון   שאדם ]  כחה[ 
עד ע שרה   מילים ולא  ע שרים  ולא  עד מאה  אלא  עד מהלך   ] לא   [)לו(עולה 

]   השביעי   [ )השני(חמש מ אות  שנים ול א עד  הרקיע  הרא שון אלא  עד  רקיע 
אלא  שהיא עומדת  לפני כסא  הכבוד כן ]  ה ש ביעי [)השני(ולא עד רק י ע 

 :  אל היך' עד ה ] יש רא ל[ הושע אומ ר  שובה  
 רהר בתשובה נעשה צדיק גמורהמה

תבא הארץ פרשת כי    פרי
, אבל האמת   שתחלת ההר הור תשובה   כלול מהכל ו נעוץ סופה  ב תחלתה

קידושין (שהרי  בהרהו ר נעשה  צדי ק גמו ר כדב רי חכמ ינו ז כרונם לברכ ה 

והענין  כי ההרהור  הוא נקודה  שבלב   ,  הרי זה מקו דשת)’מט עמוד ב
תיקוני (לכל האותיות ומנהיגם כידו ע והתחלה כענין הנקודה שה יא התחלה 

מכילתא יתרו (ולכן אינו ק שה כי  אם ההתחלה כמאמר , )’עמוד ב' כ' זוהר תיקון ה

אבל אחר  ההתחלה הוא מוליך ומ ב יא לסוף   ,   כל התחלות קשות)ה, יט
וענין  התחלה .  המעשה במ ח שבה תחלה  שהוא התענו ג מהשלמת  הרצון

 כל שרש י כוחותיו שי בואו לו  הוא כמו הולדה שגם בהו לד האדם יש בו
א בל אינם  בה תגלות והתחלקות בפועל כי  אם  בכ ח נסתר   ,  אחר כ ך

 תשובהה פרשת וירא ספר 

קכט 

 

וצ ריכין ל מוד והרגל ל חלק מדותיו  ולהוצי א   , כלולים בנקו דה אחת כידו ע
כי אף על פי שכלול הכל בנקודה בלתי הלמוד , הדבר מכח  אל הפועל

ת ולכל צד כ י הנ קודה היא יכ ולה להשתנות לכל או, וההרגל לא י גמור
אש ר לחלק יצא כ ל שרש י   , שתרצה עד אחר ההרגל  בהמשך הז מן

הנקודות להתפשט כל מדה בפני עצמה הולך וגדול מקטנות אל הגדלות 
כל מדה הולך ובונה  במ ה לעצמו עד  כי גדל מ א ד לצרכי בנ ין של ם   

את הצלע  ונעשה קומה   שלימה אש ר  עז פניו '   ויבן ה)כב, בראשית ב(כמאמר 
 :ו הנקודה ש י כולה להשתנות למה שתר צהלא ישונה כ מ 

כן ענין הרהור תשובה ש היא התחלה ונקודה שבל ב הכלולה מכל מדות 
התשובה אב ל אחר  כך  צ ריך  להמשי ך  עצמו  תמיד   במדה זו עד   כי ימ שיך   

ואחר  שיתג דלו מדותיו כל צרכם ל השתנות  ,  מדות גדולות מן הנקודה
ומן ה אותיות  , יותממה שהיו ע ל אופן הנהג ת הנקודה הוא הנק רא א ות

ו בודאי  שג ם   , יבא  אל התע נוג  שהוא  הטעמים  שהיא  השמחה   של מצוה 
בנקודה היה  כלול השמח ה בהעלם וה וא לעשות נ חת רוח ליו צ רו ש אמר   

א בל א ינו  מור גש  כמ ו מן  המדות  הגדולות ש הרגשת   , ונעשה  רצונ ו
השמחה  מהם  הוא  ענין  ה שגתם  וסדר  השתמש ע מ ם בעולם  הב א בית ר   

ן התקן עצמ ך בפרוזדור  בעולם הזה כדי שתכנס לטרקלי ן   זהו ענ י, שאת
עולם הבא  ב שנותו את טע מו ומדותיו  מ כל עיקר  הרג שתם שלא  ב גשמיות   

 :כלל
 הכרוז של הרהור תשובה הוא כדי שיזכור את בוראו תמיד

אבות פרק שני   עבודת ישראל פרקי
ס   רבי  אליעזר  בן  הורקנו '  יוחנן  בן   זכאי כו '  חמשה תלמי דים היה  לו  לר
הוא על דרך דאיתא כי  בכל יום ויו ם יורד י ן   . בור סיד שאי נו מאבד טפה

.   ח  נביאים "ולזה היו מ, ח טיפין  לגן עדן ושם מקבלין ה נביאים "מ
וזהו   , והשיורין  יו רדין לכל העולמות התחתונים וכזה יורד בכל יו ם

חדש מו רה  על אלו  "המ ,  המחדש בטו בו בכל יום   תמיד מעשה  בראשית
והן הנה ה שפעות קדו שות אי ך ל עבוד את  , כר לעילח טיפין   הנז"מ

ס שיוצ אי ן בכל יו ם   "והן  הן הכרוזים המוזכרים ב ש. הבורא יתבר ך שמו
ואף מי  שאינ ו שומ ע   ,   ויש  אשר י שמעו  הכרוז ממש,  שובו בני ם ש ובבים

כי   , על  כ ל פנים  בא  לו התעוררות  בלבו, באשר  הוא  מ גושם  בב שר   האדם
ל נשמ תו אשר היא  קשור ה   "רצ, חזיאף על גב דאיהו לא חזי  מזליה 



 תשובהה פרשת וירא ספר 

קל 

 

ומזה  בא   לו איזה   , לעילא שומע ת זה הכרוז  וימ שיך  הת עוררות בלב ו
ז הוא   "כי כ ר ו,  הרהור תשוב ה או א יזה ע נין טוב  איך   לעבוד את הבורא

אך  יש   . ל  שא לו הכרוזים  הם שיזכור  א ת בוראו תמ י ד"ר צ, ר"אותיות זכו
ולא   ' ו אל פעולת הכמה בני אדם אשר יכ בי דו אזנם מש מוע ולא יבי ט

אף כשב א ל הם איזה הר הור תשובה  ואתערותא דלבא ה ם   ,  יחושו לזאת
וזהו הדרך ה וא רע ע ד   ,  דוחין אותה  המחשבה וה עצה וילכו ב מועצותיהם

ר ק  תיכף בבוא  לו המחשבה  הטהורה  , אליעזר ל א היה כן'  אבל  ר. למאוד
ד   הזאת חתמה על לוח לבו לעבוד בה את הבורא יתברך ולא הי ה מאב

 :הטיפה הנזכר לעיל
 כשם שהפגם בהרהור כן התיקון בהרהור

פרק  שני   ראשית חכ מה שער ה תשובה
 

 

יודא  בר  ר בי סי מון שו בה   '  ורבותינו זכ רונם  לברכה  אמ רו  במד רש  ר
ונודע   שעון עבודת  אלילים   .  אלהיך   אפילו כפרת בע יקר'  ישראל  עד ה 

 )ה, אל ידיחזק(שנאמר  ,  אפילו במחש בה פוגם מה  שאין כן לכ ל העבירות
 און )תהלים סו(וב שאר העבי רו ת נאמר , למען תפוס את בית ישר אל בלבם

,   וה מח שבה הי א ה פוגמת בנשמ ה ובכסא' , אם  ראיתי  ב לבי לא י שמ ע ה
ונמצא עו קר  עצמו מה קדושה ונופל מרום  רקיע א  על עומקא  דתהומא  

,   וכ שם  שהפגם בהר הור כך התי קון בהרהו ר  התשובה. שהוא אל  א חר
ולכן פי רשו ר בותינו  זכרונם   , ה מצד ה נשמה הם  ב איםשהרהורי ת שוב

,   לברכה שהמ קדש את  ה אשה על  מנ ת שאני  צדי ק אפילו  הי ה רשע
הרי נמ צ א שעל ידי ש הרהר כרגע  עלה עד . מקודשת שמ א הרהר תשו בה

ש מהכסא הוא  מקום מ חצ ב נשמות   , כסא הכבוד להקרא צד יק גמו ר
 .  הצדיקים 

 נהרשע גמור שלא הרהר בתשובה אין לו תק
ז  מדורי גיהנם ' זהר חדש מ דרש רות מאמר

אף על פי  שכבדום  , ח בלבו "ובמדור הר א שון מור ידים  ודנין המבז ה ת
, והעוב ר  אחורי  בית  הכנסת. וכיו צא  ב הם, והמקלל חר ש.  לפני אחרי ם

והמספר  שבח חב רו ב פני מי ששונ אים אות ו   . בשעה שהצי בור מתפללים
 :דור הרא שו ןנידונין  ב מ, וכיוצא  ב הם, וכל א לו. לרעה

 תשובהה פרשת וירא ספר 

קלא 

,   ו אין שם כי א ם חושך . והוא  אש ירו קה. הוא נקרא  שחת,  המדור השני
.   ח " כל המספרין  א חר  מטתן ש ל ת,  ו שם  דנין. ואין  שם  רח מים  כלל

וה מתגאה  .  שלא לל מוד ממנו, ואפילו בהל כה.  והמלבין פני  חברו ב רבים 
והיודע בחב רו  שיכש ל   ..   והמת כבד בקלון   של חבי רו. שלא לש ם  שמים 

,   ואי נו  מודיעו קודם  שיכשל, והם בעי ר  אחת,    או  בהלכה אחתבדברים
ומי  שיש  לו  בית הכנסת  בעירו  ו אינ ו נכנס  .   וישמח  הוא   או א חרי ם

והאוכל  מ סעודה שאינ ה מספר ת   . ומי שא ינו  נח ל חבירו  בהלכה. להתפלל
ומי  שמקלל   . א ף על פי שלא הכהו, והמגביה ידו ע ל חבירו. לבעליה

,   כל  אלו נד ונים  שם  במ דור זה .  לו  בושת בענין  שי גיע,  בשחוק  לחב רו
 :וכל כיוצא ב הם
,   ו שם נדוני ם  כל אותן גסי  הרוח.  הו א נ ק רא דומה,  המדור השל ישי

והמספרי ם לשו ן   . ש לא לשם ש מ ים, המתגאים בל בם בהלכה לפני העם
.   והמלוה  ברבית . והדן את חברו לכף ח ובה. והמגיס  לבו בהורא ה. הרע

.   ומי שאי נו עו נה אמן אח ר  המברך . והמגלה פנים  בתורה שלא כהלכה
וחוזא ואומר   , כגו ן המספר בתפלתו. ומי שעושה  תפלתו פיסקי פיסקי

,   והמתלוצץ ע ל חברו .  והוא נק רא פ יסקי פיסק י,   וח וזר ומפסיק, דבר אח ר
והרו אה דב ר ערוה  בחב ירו וא ינו  מו דיעו בינ ו   . ועל הזקן ש שכח תלמודו

 :םוכל כיוצא  ב ה,  כל אל ה נדונין ש ם. לבינו
וכ ל   . כל  אותן גסי הר וח, ו שם  נדונין. נק רא טי ט היון, המדור הרבי עי

,   ו הרואה לעני   בדוחק ו אינו   מלווהו. אותן העונין   עזות לעניים  ומדוכאין 
.   וכל אותם ה יודעים עדות לעני ואינ ם  מודיעי ם .  עד שמבק ש  ממנו הנאתו
.  והבא על גויה ונדה. ו המוציא זרע  לבטלה. והעושק שכ ר שכיר

והמטה  .  ן לע ני ואי נו מ חזיר לו  משכנו תיו כשאין  ל ו דבר  אחר והממשכ
 :כו לם נידונים  ב מדור הזה. והלו קח שו חד. משפט

,   וה מוסרים,  ו ש ם נידונים   המינים. נקר א  שאול,  המדור החמ ישי
על אלה .  וה כופרים בתח יית המתים, והכופרים  בתורה, והאפיקורסי ם

,    שאר החוט אי ם כתיב ועל. כלה ענן וילך כן יו רד שאול לא  יעלה,  נאמר
 :ממית ומח יה מוריד  שא ול ויעל'  ה

,   כל אותן  ששכבו  עם  אמותן, ושם  נידו נין. נק רא  צלמ ות, המדור השש י
.  שוב  א ינו עולה,  היורד  לשם, נ ק רא א רץ  תח תית, המדור  השביעי . ונדה

 : 'ועסותם  ר שעים ו גו , ועליהם נאמ ר
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ומזה  בא   לו איזה   , לעילא שומע ת זה הכרוז  וימ שיך  הת עוררות בלב ו
ז הוא   "כי כ ר ו,  הרהור תשוב ה או א יזה ע נין טוב  איך   לעבוד את הבורא

אך  יש   . ל  שא לו הכרוזים  הם שיזכור  א ת בוראו תמ י ד"ר צ, ר"אותיות זכו
ולא   ' ו אל פעולת הכמה בני אדם אשר יכ בי דו אזנם מש מוע ולא יבי ט

אף כשב א ל הם איזה הר הור תשובה  ואתערותא דלבא ה ם   ,  יחושו לזאת
וזהו הדרך ה וא רע ע ד   ,  דוחין אותה  המחשבה וה עצה וילכו ב מועצותיהם

ר ק  תיכף בבוא  לו המחשבה  הטהורה  , אליעזר ל א היה כן'  אבל  ר. למאוד
ד   הזאת חתמה על לוח לבו לעבוד בה את הבורא יתברך ולא הי ה מאב

 :הטיפה הנזכר לעיל
 כשם שהפגם בהרהור כן התיקון בהרהור

פרק  שני   ראשית חכ מה שער ה תשובה
 

 

יודא  בר  ר בי סי מון שו בה   '  ורבותינו זכ רונם  לברכה  אמ רו  במד רש  ר
ונודע   שעון עבודת  אלילים   .  אלהיך   אפילו כפרת בע יקר'  ישראל  עד ה 

 )ה, אל ידיחזק(שנאמר  ,  אפילו במחש בה פוגם מה  שאין כן לכ ל העבירות
 און )תהלים סו(וב שאר העבי רו ת נאמר , למען תפוס את בית ישר אל בלבם

,   וה מח שבה הי א ה פוגמת בנשמ ה ובכסא' , אם  ראיתי  ב לבי לא י שמ ע ה
ונמצא עו קר  עצמו מה קדושה ונופל מרום  רקיע א  על עומקא  דתהומא  

,   וכ שם  שהפגם בהר הור כך התי קון בהרהו ר  התשובה. שהוא אל  א חר
ולכן פי רשו ר בותינו  זכרונם   , ה מצד ה נשמה הם  ב איםשהרהורי ת שוב

,   לברכה שהמ קדש את  ה אשה על  מנ ת שאני  צדי ק אפילו  הי ה רשע
הרי נמ צ א שעל ידי ש הרהר כרגע  עלה עד . מקודשת שמ א הרהר תשו בה

ש מהכסא הוא  מקום מ חצ ב נשמות   , כסא הכבוד להקרא צד יק גמו ר
 .  הצדיקים 

 נהרשע גמור שלא הרהר בתשובה אין לו תק
ז  מדורי גיהנם ' זהר חדש מ דרש רות מאמר

אף על פי  שכבדום  , ח בלבו "ובמדור הר א שון מור ידים  ודנין המבז ה ת
, והעוב ר  אחורי  בית  הכנסת. וכיו צא  ב הם, והמקלל חר ש.  לפני אחרי ם

והמספר  שבח חב רו ב פני מי ששונ אים אות ו   . בשעה שהצי בור מתפללים
 :דור הרא שו ןנידונין  ב מ, וכיוצא  ב הם, וכל א לו. לרעה
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,   ו אין שם כי א ם חושך . והוא  אש ירו קה. הוא נקרא  שחת,  המדור השני
.   ח " כל המספרין  א חר  מטתן ש ל ת,  ו שם  דנין. ואין  שם  רח מים  כלל

וה מתגאה  .  שלא לל מוד ממנו, ואפילו בהל כה.  והמלבין פני  חברו ב רבים 
והיודע בחב רו  שיכש ל   ..   והמת כבד בקלון   של חבי רו. שלא לש ם  שמים 

,   ואי נו  מודיעו קודם  שיכשל, והם בעי ר  אחת,    או  בהלכה אחתבדברים
ומי  שיש  לו  בית הכנסת  בעירו  ו אינ ו נכנס  .   וישמח  הוא   או א חרי ם

והאוכל  מ סעודה שאינ ה מספר ת   . ומי שא ינו  נח ל חבירו  בהלכה. להתפלל
ומי  שמקלל   . א ף על פי שלא הכהו, והמגביה ידו ע ל חבירו. לבעליה

,   כל  אלו נד ונים  שם  במ דור זה .  לו  בושת בענין  שי גיע,  בשחוק  לחב רו
 :וכל כיוצא ב הם
,   ו שם נדוני ם  כל אותן גסי  הרוח.  הו א נ ק רא דומה,  המדור השל ישי

והמספרי ם לשו ן   . ש לא לשם ש מ ים, המתגאים בל בם בהלכה לפני העם
.   והמלוה  ברבית . והדן את חברו לכף ח ובה. והמגיס  לבו בהורא ה. הרע

.   ומי שאי נו עו נה אמן אח ר  המברך . והמגלה פנים  בתורה שלא כהלכה
וחוזא ואומר   , כגו ן המספר בתפלתו. ומי שעושה  תפלתו פיסקי פיסקי

,   והמתלוצץ ע ל חברו .  והוא נק רא פ יסקי פיסק י,   וח וזר ומפסיק, דבר אח ר
והרו אה דב ר ערוה  בחב ירו וא ינו  מו דיעו בינ ו   . ועל הזקן ש שכח תלמודו

 :םוכל כיוצא  ב ה,  כל אל ה נדונין ש ם. לבינו
וכ ל   . כל  אותן גסי הר וח, ו שם  נדונין. נק רא טי ט היון, המדור הרבי עי

,   ו הרואה לעני   בדוחק ו אינו   מלווהו. אותן העונין   עזות לעניים  ומדוכאין 
.   וכל אותם ה יודעים עדות לעני ואינ ם  מודיעי ם .  עד שמבק ש  ממנו הנאתו
.  והבא על גויה ונדה. ו המוציא זרע  לבטלה. והעושק שכ ר שכיר

והמטה  .  ן לע ני ואי נו מ חזיר לו  משכנו תיו כשאין  ל ו דבר  אחר והממשכ
 :כו לם נידונים  ב מדור הזה. והלו קח שו חד. משפט

,   וה מוסרים,  ו ש ם נידונים   המינים. נקר א  שאול,  המדור החמ ישי
על אלה .  וה כופרים בתח יית המתים, והכופרים  בתורה, והאפיקורסי ם

,    שאר החוט אי ם כתיב ועל. כלה ענן וילך כן יו רד שאול לא  יעלה,  נאמר
 :ממית ומח יה מוריד  שא ול ויעל'  ה

,   כל אותן  ששכבו  עם  אמותן, ושם  נידו נין. נק רא  צלמ ות, המדור השש י
.  שוב  א ינו עולה,  היורד  לשם, נ ק רא א רץ  תח תית, המדור  השביעי . ונדה

 : 'ועסותם  ר שעים ו גו , ועליהם נאמ ר
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.   של רשעים אש או כלה דולקת ליליה ויום לנפשותם , וכל אלו המדורות
רשע  גמור  שאין  לו הרה ו ר   .  ב  חדש"ונידו ן בגיהנם  י, יש מי  שנ קר א רשע 

ר שע ניד ו ן   , רב נן אמר י. ו נידון לעולם בגיהנם , אין  לו תקנה, תשובה
והני  מילי  כ שהרהרו   .  שנ י ם ע שר  חדש,  ר ש ע גמו ר.  בגיהנם  ש שה  חדשי ם

ו לא עשו   , א בל אם לא  הרהרו לעשו ת תשובה. ומתו, לעשות תשובה
 . 'וכו , האנשים  ו יצאו  ור או בפגר י , עלי הם הפסוק א מר, תשובה

 כל בר דעת מרגיש בהרהורי תשובה
פרשת  ויקרא מחנה א פרים  דגל

י   אליו היה  מג יע הק ו ל   "ו פירש  רש . ' אליו  וגו '  ויקרא   אל מ שה וידב ר ה 
ויש  לומר  בזה בדרך  ר מז על פ י   , שהוא לבד ש מע וכל ישר אל לא שמעו 

 בכל יום בת   )' ב משנה',אבות פרק ו(מרא ה על הג"ז זללה"ששמעתי מן  אא
וה קשה   ממה נפש ך ו כבר נדפס ה וא בספר  ' קול יוצ את  מהר חו רב ו כו
וביאר הו א זכרונו לב רכה כי הבת קול הוא   , הקדוש תולדות יעקב יוס ף

הרהורי  תשו בה הבאי ם ל אדם בכל  יום  ומי  שי ש לו  דעת תיכף כ שבא  לו   
  שמכריזין  ש ובו בני ם   הרהור תש ו בה אזי  מבי ן הוא  שזהו  מן  הכרוז

שובבים  ומיד  מפשפש  במ עשיו וש ב ב תשובה שלי מה אבל מ י  שאין  בו   
וזה , דעת אינו מ ר גיש כלל בה רהור תשובה  שבא  לו וא ינ ו פונה אליו   כלל

 ויקר א  היינו  מ ה   )'ה', בראשית א(י   בפירוש  הפסוק "יש לומ ר  ש רומז  רש
 אלי ו   שקור אין ומ כריזין בכל יום שהוא ה רהורי תשוב ה אל משה רק

מגיע הקול ה יינו מי שהו א  בבחינת מש ה סוד הדעת אבל כל שאר  ישראל   
שאינם  בבח י נת דעת לא י שמעו כלל א ת קול הכרוז  כי אי נו מ שי ם על לב  

 :כלל ההרהור תשובה הבא  לו וקל להבי ן
  בהרהורי תשובה מקדש את אבריו-אפילו אם הוא צדיק 

 נועם אלימל ך פרשת דברים
ת   לפניך דהנה  י ש  שני  מדרגו ת צדיקי ם  דהיינו  י ש   וזהו תכון תפילתי קטור

צדיק  שתמיד  בכל העובדו ת והמצות  ש עושה נדמה   בעיניו תמיד   שמחסר   
בעבודתו יתברך ש מו של א עשה המצו ה כהלכתה בשלימות ויש  לו צער   
גדול על זה ורואה תמי ד בשפלותו ומוכיח עצ מו על שהוא מחס ר   

ממות האל יתברך ובכ ל   בעבודת הבורא מח מת ש יודע ומכיר  ג דולות ורו
אבר  שרואה   בו שהוא  מח סר על ידי ה רהור תשובה  הזאת הוא  מ קדש א ת   
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האבר  הזה ו מוסיף  קדוש ה על  קדוש תו ומחזק  ע צמו  בעבודת הבור א   
יתברך יותר  ומקדש כל  אבר ואב ר  מחמת שרו אה שכל ימ יו עדיין  
עבודתו אינו שלימה באב ר הזה והצדיק הזה נעשה  כל אבר וא בר אצל ו   

וזהו שא מר דוד המלך עליו   . יין לעשות פעולה בכל אבר וא ברככלי ז
כי  האדם שאינו  רוא ה   . השלום ויוצי אני למרחב  יחלצני כי ח פץ בי

ומסתכל בשפלותו וחסרונו שהוא מח סר בעבודת הבורא יתבר ך יש ל ו   
הרחבה גדול ה שהוא  בע יניו צדי ק ג מור וא ין מ תחזק עצמו  להוסיף  

מרח ב ר וצה לומר  ש הוציא אותי   מבחינה   בעבודתו יתברך וזהו וי וצי אני ל
הזאת שמגיע  ממנה הרחב ה לאדם שאי ן לו הרחבה  רגע אחת ר ק  שאנ י   
מצער תמיד  שאני מ חסר בעבודתו יתברך יחלצ ני רוצה לו מר לשו ן   
חלוצי צ בא   שעל ידי  זה  כל אברי  הם   חלוצים  ומזוי ינים  ככלי זיי ן שאוכל   

 חפץ  בי  לעזרנ י   לפעול בכל אבר  ואבר  ו כל זאת מאת ו יתבר ך  שמ ו כי 
'   כמו שאמ רו  חכמינו זכרונ ם לברכה אל מלא שהקדו ש ברו ך הוא  עוזרו כו

ויש עוד צדי ק שא ינו במ דרגה הזאת רק שהו א מ תפלל תמיד להש ם   
יתברך יומ ם  ולילה שיעזרהו לעבוד עבודתו בשלימות וזהו תכון תפילתי 
קטורת לפני ך רו צה לומ ר אפילו מ י  שאינו  במדר גה זאת להכיר חסרונו   
רק  שהוא  מתפלל על עצמו כנזכר לעיל  אף על פי  כן  יהא כח  בידו  גם  כן   

 :ה קליפות כקטורת כ נזכר לעיל. לפעול להכניע ולהשפיל הדינים

� � � 
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.   של רשעים אש או כלה דולקת ליליה ויום לנפשותם , וכל אלו המדורות
רשע  גמור  שאין  לו הרה ו ר   .  ב  חדש"ונידו ן בגיהנם  י, יש מי  שנ קר א רשע 

ר שע ניד ו ן   , רב נן אמר י. ו נידון לעולם בגיהנם , אין  לו תקנה, תשובה
והני  מילי  כ שהרהרו   .  שנ י ם ע שר  חדש,  ר ש ע גמו ר.  בגיהנם  ש שה  חדשי ם

ו לא עשו   , א בל אם לא  הרהרו לעשו ת תשובה. ומתו, לעשות תשובה
 . 'וכו , האנשים  ו יצאו  ור או בפגר י , עלי הם הפסוק א מר, תשובה

 כל בר דעת מרגיש בהרהורי תשובה
פרשת  ויקרא מחנה א פרים  דגל

י   אליו היה  מג יע הק ו ל   "ו פירש  רש . ' אליו  וגו '  ויקרא   אל מ שה וידב ר ה 
ויש  לומר  בזה בדרך  ר מז על פ י   , שהוא לבד ש מע וכל ישר אל לא שמעו 

 בכל יום בת   )' ב משנה',אבות פרק ו(מרא ה על הג"ז זללה"ששמעתי מן  אא
וה קשה   ממה נפש ך ו כבר נדפס ה וא בספר  ' קול יוצ את  מהר חו רב ו כו
וביאר הו א זכרונו לב רכה כי הבת קול הוא   , הקדוש תולדות יעקב יוס ף

הרהורי  תשו בה הבאי ם ל אדם בכל  יום  ומי  שי ש לו  דעת תיכף כ שבא  לו   
  שמכריזין  ש ובו בני ם   הרהור תש ו בה אזי  מבי ן הוא  שזהו  מן  הכרוז

שובבים  ומיד  מפשפש  במ עשיו וש ב ב תשובה שלי מה אבל מ י  שאין  בו   
וזה , דעת אינו מ ר גיש כלל בה רהור תשובה  שבא  לו וא ינ ו פונה אליו   כלל

 ויקר א  היינו  מ ה   )'ה', בראשית א(י   בפירוש  הפסוק "יש לומ ר  ש רומז  רש
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קלג 
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קלד 

 'פרק י
  רפואה-התשובה 
ב קו פרשת מש פטים     זהר ה קדוש

ופגים באתרא דלא   , בגין כך בר  נש דא אף  על גב דפ שע ביה
דהא  ק ודשא , בל לי ה וחס  עלי המק, ותב לקמי ה , אצטריך

, ואתמלי  רחמ ין על  כל   עובדוי, בריך הוא   מלא רחמי ן איהו
אפילו על  ,  ורחמיו על כל מעשיו)תהלים קמה ט(כמה דאת  אמר 

כל ש כן   , אי ע לייהו מאט ון רחמוי, בעירי ועופי מאטון ר חמוי
דרחמוי , על בני נשא דידעין ואשתמודעאן לשבחא למאריהון

 ) שם קיט קנו(, ועל דא אמר דוד, ראן עלייהומאטון עלייהו וש
 .    כמש פטיך חייני’רחמיך רבי ם ה

 
 : תרגום

ופוגם במקום ש לא צרי ך  , משום כך בן אדם זה אף על פי שפשע בו
שהרי הקדוש הוא מ לא  רחמי ם  ,  מקבל  אותו  וחס עליו, ושב לפניו

ומת מ לא רחמים על כל מעשיו כמו שאתה אומר ורחמיו על , הוא
אם עליהם  , אפילו על בהמות ועופו ת מגיעים רחמיו, כל מעשיו

כל ש כן על בני אדם שיודע ים ומכירים לשבח  , מגיעים רח מיו
ועל זה אמר דוד , שרחמיו מגיעי ם עליהם ושורים עליהם, לאדונם

 .כמשפטיך חיני', רחמיך רבים ה
 המ שך שם

וכתיב   ,  וילך שובב  בדרך לבו)ישעיה נז יז(, תא חזי מ ה כ תיב
ואשלם נחומים לו  , ואנחהו, ד רכיו ראיתי וארפאהו, הבתרי

אף על   גב דחייבין עבדין כ ל מ ה   , וילך שובב, ולאבליו
ואחרנין עבדין בהו , דאזלין בארחא דלבייהו, דעבדין בזדון

, בשעתא דתבין ב תיובתא, ו לא בעאן  לצייתא לו ן, התראה
   .הא אסוותא זמינא לקבלייהו, ונטלין ארחא טבא דתיובתא

 
 : רגוםת

 תשובהה פרשת וירא ספר 

קלה 

וכתוב אחריו דרכיו , מה כתוב וילך שובב בדרך לבו, בוא וראה
, וי לך שובב. ראיתי ואר פאהו ואנח הו ואשלם  נחומים לו  ולאבליו

שהולכים בדרך , אף על פי  ש רשעים עוש ים כל מה  שעושים בזדון
,   ואחרים עוש ים בהם התראה ול א  רוצים לציית להם, של לבם

הרי , טובה של תשובהבשעה ששבים בתשובה ונוטלים דרך 
 .הרפואה מו כנה כנגדם

 
 המ שך שם

או ע ל מתייא   , אי על   חייא אמר  קרא, השתא אי ת לאס תכ לא
וסיפא לאו איהו , דהא רישא קרא לאו איהו סיפא, אמר קרא

,  וסופיה אחזי על  מתייא, רישא דקרא  אחזי על חייא, רישא
 והכ י   ,בעוד דבר  נש  איהו בחיוי,  אמר)א רישא דקרא"ס(אלא קרא 

,   בגין דיצר הרע דבי ה  תקיף, וילך שובב בדרך לבו, הוא
ועל  דא אזיל שובב  ולא בעי  לאתבא , ואתתקף  ביה

 ,בתיובתא
קודשא בריך הוא  חמי ארחוי דקא אזלין בביש בלא   

אמר קודשא בריך הוא אנא אצטריכנא לאתקפא , תועלתא
 דקא אזלין )וארפאהו(הד א הוא דכתיב דרכיו  ראיתי , בידיה
הדא  הוא דכתי ב   , אנא בעי למיהב לי ה אסוותא, כאבחשו

קודשא  בריך הוא  איהו א עיל בלבי ה ארחי   , וארפאהו
כמה   , מאי ואנחהו, ואנחהו, ואסוותא לנשמתיה, דתיובתא

אנהיג ליה  קודשא ,  לך נחה  את העם)שמות לב לד(דאת אמר 
כמא ן דאתקיף  בידא ד אחרא , בריך הוא  בארח  מ ישר

  .ואפקיה מגו חשוכא
 

 : תרגום
או על המ תי ם אמר , עכשיו יש להסתכל אם  על החיים א מר הפסוק 

. וס ופו הוא לא  ראשו, שהרי ראש הפסוק הוא ל א סופו. הפסו ק
אלא   . וסופו מראה  על המתי ם, ראש הפסו ק מראה ע ל החיים

,  וכך הוא,  אמר בעוד  שבן אדם הוא בחייו)א ראש הפסוק"ס(הפסו ק 
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ועל כן  , רע שבו חזק ומתחז ק בומפני שיצר ה, וילך שובב בדרך לבו
 .הולך שובב ולא רוצה לש וב בתשובה

א מ ר  , הקדוש ברוך הוא רואה דרכיו אשר הולכים ברע בלי תועל ת
זה הוא שכתוב  דרכיו , הקדוש ברוך הוא אני  צריך להחזיק בידו

.  אני צריך לת ת לו  רפואה, שהולכים בחשך. )וארפ אהו(ראיתי 
ניס בלבו דרכי תשובה ורפואה  ה קדוש ברך הוא הוא מ כ, וארפאהו
,   כמו  שאתה  אומ ר לך נחה את העם . מה ו אנחהו.  וא נחהו.לנשמ תו

כמי שמחזיק ב יד אחר  , מנהיג או תו  הקדוש ברוך הוא בדרך ישר
 .ומוציאו מ ת וך החשך

 תשובה רפואה למכה
יר מי ה יד יט "מלבי   ם

  

,  משת תף בצערן  ו לא מאס  בה ם'   אחרי  ש שמ ע שה - )תפלה  שלישית(, המאס
וג ם  אם  מ א סת את  ,  הלא עוד  א הבתך אליה ם -טעון וכי  מא סת את יהודה   י

ואם  כן מד וע  ,  הלא עוד שכינתך ב ציו ן-יהודה האם  בציון געלה נ פשך  
,    רצה לומר  כי השם י קדי ם תמיד רפו אה למכה-הכיתנו ואין  לנו מרפא  

כדרך המ קיז דם שיכין   תחלה התרופות לעצור את הדם אח רי ההקז ה   
וזה סימן שאי ן כוונתו לחבל בו בההקזה רק   , להולהשיב נפש  החו

וכ ן המכה  שב אה על  ישר אל אם  הי א  השגחיית  עי קר  המכ ה   , לרפאותו
על   זה שואל   , לכן  יקד ים ו יכין  את  הרפואה, למען ישוב ו  בתשובה וי ר פאו

למה לא הקדמת , אם המכה הי א השגחיית  מדוע הכיתנו ואין לנו מר פא
הלא זה לא  , ל ידי הסתרת פניםואם היא על ידי הטבע וע, לה רפואה

 שמצ ד   -כ י קוה  לשלום   ,  ואי ך  היה בהפך,  יצוייר  ר ק  א ם הטבע  יחיי ב זאת
 וגם אח ר ה מכה מצד הט בע  -?  ולמה ואין   טוב, הטבע ראוי  שיהיה שלום 
 וא ם כן  אין ה מ כה טבעיית   -?   ואיך  והנה  בעתה-היינו מ קוים   לעת מרפא  

 . ומדוע לא הק דמת לה רפואה
 צר הרעתשובה רפואה לי

פרק ח תנחו מא בראשי ת  מדרש
 וידבר אלהים אל נח ל אמר צ א מן  התיבה ילמדנו רבינו  מהו  ליתן רו ק   )ח(

ר  חיי א ב ר אב א ב שם  רבי  לוי אס ור לית ן   "תפל על גבי העין ב שבת א
רוק על גב י  העין בשבת  מפני שהוא כ מרפא בש בת בוא ור אה ש אין מכ ה   
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רבי  ח מא  ב ר חנ ינא   .  ' וגו )ארפה(" שובו  ב נים  שובבי ם  ")ירמי ה ג(, שנאמר 
,   וכתיב,  דמעיקרא   שובבים  אתם -"  שובו בנ ים שו בבים  ")שם( , כתיב , רמי

 ר ב   )אמר(. כאן  מ ירא ה,  כאן  מאהב ה-לא  ק שיא   "!  ארפה  משובתיכם ")שם(
שובו  ב נים  שובבי ם  ארפה    ")ירמיה  ג( ,כ תיב,   רמי)רב אמי(יהודה 

ולקחתי  את כם אחד   [ ,  כי  אנכי  ב עלתי בכם ")שם(, וכתיב,  " משובתיכם
,   ]א ו מיראה  [)ומיראה( כאן מאהב ה -לא קשי א  " ].  מעיר ושנ ים  ממשפחה

 שמגעת  עד -גדולה  תשובה   ,   שם  אמר  ר ב י לוי)עה(: כאן על ידי  י סורין
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"   ו הלכה מאתו  והיתה לאיש  אח ר ,  הן  ישלח  אי ש   את אשתו, ] לאמ ר" [
א מר  רבי   . )והא בצבור, הא ביחיד,  קשיא-לא  (. " 'נא ם ה ,  ו שוב  אלי",  עד' , וגו

]   ש מקרבת  את  הגאלה [)שמביאה גאולה(גדולה  תשובה ,  ]י וחנן [ )יוסי הגלילי(
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גדולה , אמר רבי יונתן(".  ולשבי פ שע ביע קב "-משו ם  ?  "ובא לציו ן  גואל"
כי קרובה ישועתי  , שמרו משפט ועשו צדקה(" )שם נו(, שנאמר.  גאולה לעולםתשובה שמקרבת

 : ")וצדקתי להגלות, לבא
]   לו  [)להם( שזדונות נעשות -גדולה תשובה ,   שם אמר  ריש ל קיש )עו(

כי  כשלת ,  אלהיך'  שובה י שראל עד ה  ")הושע יד(,  שנ אמר,  כשגגות
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ועל כן  , רע שבו חזק ומתחז ק בומפני שיצר ה, וילך שובב בדרך לבו
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,   כמו  שאתה  אומ ר לך נחה את העם . מה ו אנחהו.  וא נחהו.לנשמ תו

כמי שמחזיק ב יד אחר  , מנהיג או תו  הקדוש ברוך הוא בדרך ישר
 .ומוציאו מ ת וך החשך

 תשובה רפואה למכה
יר מי ה יד יט "מלבי   ם
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וזה סימן שאי ן כוונתו לחבל בו בההקזה רק   , להולהשיב נפש  החו
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 שמצ ד   -כ י קוה  לשלום   ,  ואי ך  היה בהפך,  יצוייר  ר ק  א ם הטבע  יחיי ב זאת
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 . ומדוע לא הק דמת לה רפואה
 צר הרעתשובה רפואה לי

פרק ח תנחו מא בראשי ת  מדרש
 וידבר אלהים אל נח ל אמר צ א מן  התיבה ילמדנו רבינו  מהו  ליתן רו ק   )ח(
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והא  אמ ר רי ש   ! ?אי ני.  'מכשול ,ו קרי ליה  , מזיד ה וא' , עון,הא  ".  בעונך
,   שנאמ ר .  כזכיות] לו  [)להם( שזדונות נעשות -גדולה תשובה  ,  לקיש

 -לא  קשיא  ". עליהם הוא  יחיה' , ובשוב רשע  מרשעתו וגו  ")יחזקאל לג(
,   אמר  רבי  ש מואל בר נח מני אמ ר רב י יונתן .  כאן מיר אה,  כאן מאהבה

 )ם יחש (,  שנא מר.   שנות יו של  אדם)ימיו ו( שמא רכת  -גדולה תשוב ה  
א מרי   במערב א   ,  אמ ר  רבי  י צחק".   י חיה)חיו(]  ב שוב  רש ע מר שעתו" [

ב א ורא ה שלא כמדת הקדוש בר וך הוא   , בר  מרי] דרבה   [)דרבא(משמיה 
ספק   ,  ]ב דברים [  אדם  מקניט  את ח ברו   -מדת בש ר  ודם  ,  מדת בשר  וד ם
,    מתפיס ממ נו -ואם תמ צא  לומר  .   ספק  אין  מ תפיס ממנו,  מתפיס ממנו

ספ ק א ין  מתפיס   .  [)ספק מתפייס ממנו בממון(, ו  בדבר יםספק מתפיס ממנ
 -אדם עובר עברה  בסתר . )אינו כן( הקדוש ברוך הו א )מדת(אב ל ]. בדברים 

קחו עמ כם דברים ו שובו אל    ")הושע יד(, ש נאמר,  מתפיס ממנו בדברים
ולא עוד   " .  וקח  טוב ")שם(,  שנאמר ,   ולא  עוד  אלא  ש מחזי ק לו  טובה, " 'ה

עליו   ] שמעל ה עליו הכתוב כאלו הקרי ב [) שבנה מזבח והקריבשדומה כמי(, אלא
?   פר י חובות, ושמ א תאמר , "ונש למה פרים  ש פתינו ")שם(, שנ אמ ר,  קרבן

,   תני א [),אמר רב, אמר מר זוטרא בר טוביה(". אהבם נדבה ")שם(, תלמוד לומר
יחיד  שעשה  ]  שב שביל   [- )שאפילו( גדולה תשובה ,  ]היה רבי  מא י ר או מר 

אהב ם   ,  אר פא משובתם ")שם(, שנא מר, וח לין לו ולכל העולםמ, תשובה
היכי  דמי בעל  . 'ממנו , אלא ,  לא נ אמר' מהם ," .  כי שב  אפי ממנו, נדבה

פעם ראשונה   , ש בא דבר עבר ה לידו, כגון , ]א מר רב יהוד ה[ ?  תשובה
ובאותה   ,  באותו מק ום-מחוי רב  יהודה . ה ימ נה] ונצל  [)ופירש(ושניה 
מכסה    ")משלי כח(, כת יב, רב רמ י,  ר  רב יהודהאמ.  וב אות ו פרק, אשה

אשרי נ ש וי פשע    ")תהלים לב(, וכ תיב. 'וגו " ומודה ו עזב, פשעיו לא יצ ליח
.   כאן ב חטא שאי נו  מפרסם, כאן בחטא מ פרסם,   לא ק שיא? " כסוי חטאה

,   כאן  בעב רו ת שבין  אדם  למקו ם , ] רב  נח מן[ רב זוטר א  ב ר טוב יה  אמ ר  
 : כאן בעברות  שבין אד ם ל חברו
 רפא נגע הצרעתנ

פרשת וארא   ערבי נחל
 יפה צעקה  לאדם   )’ז עמוד א"ראש השנה ט(אכן אמ רו רב ותינו זכרונם  לברכה 
כ י  , וה ענין למה  דק דקו דוק א  צע קה.  בין  קודם  גזר  דין ב ין לא ח ר גזר  דין
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כי   קודם גזר   , מה שמועיל  תפלה לבטל הצרה יש  בו  כמה בחינות  וטעמים
רה כיון  שעדיין  לא י צא הפורענו ת לפועל דין יועיל הת פלה לעכב א ת הגז

מה שא ין כ ן אחר  גזר ד ין שמיד   ,  ואינו ר ק בכ ח אזי בדבר  קל יתבטל
שנגזר יו צא  ענין ההוא לפועל בארץ  לא יתבטל על ידי התפלה לבד אלא  
אם כן בצי רו ף התשובה ככל הדברים הבאים מלמ עלה אינם א לא לפי  

 צדיקים  מ תרפאין   )’מוד בנדרים ח ע( הכנת המקבל  כאמ רם  זכר ונם לב רכה 
לכן אף שכב ר היה גזר  דין והגיע העו נש ע ל   ,  בה ורשעי ם  נידונין בה

האדם כל  זמ ן שהיה  ר שע  היה  עונש   אבל א חר  ש עשה תשובה  ונתהפך   
 נרפא נ גע הצ רעת מ ן   )ג', ויקרא יד(לאיש  אחר  נ הפך הנגע  לר פואה כאומ רו  

 . ל  מן הצרעת ע צמו נעשה  ר פואה כשעש ה תשובה"ר,  הצרוע
 פואת העוונות רק על ידי תשובהר

א מש ה  פרשת אחרי יח  ישמ ח
אמרו  רבו תינו זכרונם  לברכה  . )ויקרא טז ז('  ולקח את שנ י השעירי ם ו גו

 בלשון של זהורית  הקשור  בר א ש שעי ר   ])’עמוד א[ז "דף ס(במסכת יומא  
ו לכאורה   . עד כאן, לא הלב ין היו עצב ין , ה לבין היו שמ חין, המשתלח

הלא יום הכיפורים מכפר ב כל ענין  , מ שכחת לא הלביןקשה טובא ה איך 
והנראה לי דיש ש ני מי נ י   . )' גהלכה' הלכות תשובה פרק א(ם "כמו שכתב הרמב
שהקדוש ב ר וך הוא מו ח ל ואינו   , מחי לה וסליחה' , א . תיקונים לעב ירה

רפואה לחול י ומכות פצ עים של  הנ שמה מהעונו ת שחובל   ',   ב .  מעניש
ה יום הכ יפורים הו א יו ם  מחילה וסליח ה וכפרה   הנ ,  העובר עבי ר ה בעצמו

,  אבל  רפואה  אי נו  ר ק על  ידי   תשובה,  שהקדוש  בר וך הו א  מוחל  וסולח
הוא   , והנה  על פי זה מ בואר לא  הלבין.  ושב  ור פא לו)ישעיה  ו י(כנאמר 

מכל  מקום י ש   , סימן שאף  ש הקדוש ברו ך  הוא מוחל ו אינו רו צה להענש
ומים  בהנ שמה  שצר י ך לטהרן   כל המכות  והפצעים וה רושמי ם ה א ד

א בל הלבין הו א סימן  שעש ו תשוב ה   . לכך  היו עצבין , ולנקותן ולר פאותן
לכך  , ולא  נשאר  שום   רושם  של פ צע וחבורה  ו נטהרו מכל ו כל,  גמורה

 : ד"כ נזכר לעיל ב רור בס, היו שמח ין



 תשובהה פרשת וירא ספר 

קלח 

 

והא  אמ ר רי ש   ! ?אי ני.  'מכשול ,ו קרי ליה  , מזיד ה וא' , עון,הא  ".  בעונך
,   שנאמ ר .  כזכיות] לו  [)להם( שזדונות נעשות -גדולה תשובה  ,  לקיש

 -לא  קשיא  ". עליהם הוא  יחיה' , ובשוב רשע  מרשעתו וגו  ")יחזקאל לג(
,   אמר  רבי  ש מואל בר נח מני אמ ר רב י יונתן .  כאן מיר אה,  כאן מאהבה

 )ם יחש (,  שנא מר.   שנות יו של  אדם)ימיו ו( שמא רכת  -גדולה תשוב ה  
א מרי   במערב א   ,  אמ ר  רבי  י צחק".   י חיה)חיו(]  ב שוב  רש ע מר שעתו" [

ב א ורא ה שלא כמדת הקדוש בר וך הוא   , בר  מרי] דרבה   [)דרבא(משמיה 
ספק   ,  ]ב דברים [  אדם  מקניט  את ח ברו   -מדת בש ר  ודם  ,  מדת בשר  וד ם
,    מתפיס ממ נו -ואם תמ צא  לומר  .   ספק  אין  מ תפיס ממנו,  מתפיס ממנו

ספ ק א ין  מתפיס   .  [)ספק מתפייס ממנו בממון(, ו  בדבר יםספק מתפיס ממנ
 -אדם עובר עברה  בסתר . )אינו כן( הקדוש ברוך הו א )מדת(אב ל ]. בדברים 

קחו עמ כם דברים ו שובו אל    ")הושע יד(, ש נאמר,  מתפיס ממנו בדברים
ולא עוד   " .  וקח  טוב ")שם(,  שנאמר ,   ולא  עוד  אלא  ש מחזי ק לו  טובה, " 'ה

עליו   ] שמעל ה עליו הכתוב כאלו הקרי ב [) שבנה מזבח והקריבשדומה כמי(, אלא
?   פר י חובות, ושמ א תאמר , "ונש למה פרים  ש פתינו ")שם(, שנ אמ ר,  קרבן

,   תני א [),אמר רב, אמר מר זוטרא בר טוביה(". אהבם נדבה ")שם(, תלמוד לומר
יחיד  שעשה  ]  שב שביל   [- )שאפילו( גדולה תשובה ,  ]היה רבי  מא י ר או מר 

אהב ם   ,  אר פא משובתם ")שם(, שנא מר, וח לין לו ולכל העולםמ, תשובה
היכי  דמי בעל  . 'ממנו , אלא ,  לא נ אמר' מהם ," .  כי שב  אפי ממנו, נדבה

פעם ראשונה   , ש בא דבר עבר ה לידו, כגון , ]א מר רב יהוד ה[ ?  תשובה
ובאותה   ,  באותו מק ום-מחוי רב  יהודה . ה ימ נה] ונצל  [)ופירש(ושניה 
מכסה    ")משלי כח(, כת יב, רב רמ י,  ר  רב יהודהאמ.  וב אות ו פרק, אשה

אשרי נ ש וי פשע    ")תהלים לב(, וכ תיב. 'וגו " ומודה ו עזב, פשעיו לא יצ ליח
.   כאן ב חטא שאי נו  מפרסם, כאן בחטא מ פרסם,   לא ק שיא? " כסוי חטאה

,   כאן  בעב רו ת שבין  אדם  למקו ם , ] רב  נח מן[ רב זוטר א  ב ר טוב יה  אמ ר  
 : כאן בעברות  שבין אד ם ל חברו
 רפא נגע הצרעתנ

פרשת וארא   ערבי נחל
 יפה צעקה  לאדם   )’ז עמוד א"ראש השנה ט(אכן אמ רו רב ותינו זכרונם  לברכה 
כ י  , וה ענין למה  דק דקו דוק א  צע קה.  בין  קודם  גזר  דין ב ין לא ח ר גזר  דין
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כי   קודם גזר   , מה שמועיל  תפלה לבטל הצרה יש  בו  כמה בחינות  וטעמים
רה כיון  שעדיין  לא י צא הפורענו ת לפועל דין יועיל הת פלה לעכב א ת הגז

מה שא ין כ ן אחר  גזר ד ין שמיד   ,  ואינו ר ק בכ ח אזי בדבר  קל יתבטל
שנגזר יו צא  ענין ההוא לפועל בארץ  לא יתבטל על ידי התפלה לבד אלא  
אם כן בצי רו ף התשובה ככל הדברים הבאים מלמ עלה אינם א לא לפי  

 צדיקים  מ תרפאין   )’מוד בנדרים ח ע( הכנת המקבל  כאמ רם  זכר ונם לב רכה 
לכן אף שכב ר היה גזר  דין והגיע העו נש ע ל   ,  בה ורשעי ם  נידונין בה

האדם כל  זמ ן שהיה  ר שע  היה  עונש   אבל א חר  ש עשה תשובה  ונתהפך   
 נרפא נ גע הצ רעת מ ן   )ג', ויקרא יד(לאיש  אחר  נ הפך הנגע  לר פואה כאומ רו  

 . ל  מן הצרעת ע צמו נעשה  ר פואה כשעש ה תשובה"ר,  הצרוע
 פואת העוונות רק על ידי תשובהר

א מש ה  פרשת אחרי יח  ישמ ח
אמרו  רבו תינו זכרונם  לברכה  . )ויקרא טז ז('  ולקח את שנ י השעירי ם ו גו

 בלשון של זהורית  הקשור  בר א ש שעי ר   ])’עמוד א[ז "דף ס(במסכת יומא  
ו לכאורה   . עד כאן, לא הלב ין היו עצב ין , ה לבין היו שמ חין, המשתלח

הלא יום הכיפורים מכפר ב כל ענין  , מ שכחת לא הלביןקשה טובא ה איך 
והנראה לי דיש ש ני מי נ י   . )' גהלכה' הלכות תשובה פרק א(ם "כמו שכתב הרמב
שהקדוש ב ר וך הוא מו ח ל ואינו   , מחי לה וסליחה' , א . תיקונים לעב ירה

רפואה לחול י ומכות פצ עים של  הנ שמה מהעונו ת שחובל   ',   ב .  מעניש
ה יום הכ יפורים הו א יו ם  מחילה וסליח ה וכפרה   הנ ,  העובר עבי ר ה בעצמו

,  אבל  רפואה  אי נו  ר ק על  ידי   תשובה,  שהקדוש  בר וך הו א  מוחל  וסולח
הוא   , והנה  על פי זה מ בואר לא  הלבין.  ושב  ור פא לו)ישעיה  ו י(כנאמר 

מכל  מקום י ש   , סימן שאף  ש הקדוש ברו ך  הוא מוחל ו אינו רו צה להענש
ומים  בהנ שמה  שצר י ך לטהרן   כל המכות  והפצעים וה רושמי ם ה א ד

א בל הלבין הו א סימן  שעש ו תשוב ה   . לכך  היו עצבין , ולנקותן ולר פאותן
לכך  , ולא  נשאר  שום   רושם  של פ צע וחבורה  ו נטהרו מכל ו כל,  גמורה

 : ד"כ נזכר לעיל ב רור בס, היו שמח ין
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 תשובה מאהבה מביאה את האדם והעולם לחזור
 כקדמותם כרפואה המביאה למצב ההתחלתי

התשובה פרק  בנת י נתיב עולם ב  'בות
ר חמ א ב ר  חנינא  גדולה תשובה   "  א)'א, ו"יומ א פ(ובפרק  יום   הכפורים 

ר בי חמ א   ',  שמביאה  רפו אה לעולם ש נאמר  שובו  ב נים  שובבי ם  ארפא ו גו 
בר חנ ינא  רמ י כתיב  שובו  בנים  שו בבי ם דמעי קרא   שובבים  אתם  וכתיב   

אמר  ר ב יהודה  ,  לא  ק שיא כ אן מ א הבה כאן מ י ראה, ארפא מ שובו תיכם
ו כתיב כי   ,  רבי א מי  רמ י כתיב שו בו  בנים  שובב ים א רפא מ שובותיכם

.   לא  קשיא כ אן מ אהבה ומירא ה כאן על ידי יסורין' אנכי בעלתי בכם וגו 
,   דע לך כי התשובה היא לאדם מצד כי האדם נברא  בהתחלתו בלא חט א 

ומפני ז ה   , וכאשר  הוא  שב אל  השם  יתברך  אז  ה אדם חוזר  א ל התחלתו
ראויה התשו בה להביא  רפואה לעולם כי הרפו א ה גם כן  ש הוא שב   

,  וכאש ר  בני אד ם עו שים  תשובה  וחוזרים  אל  התחלתם . להיות כבתחלה
ולפיכך   ,  העולם גם כן  חוזר אל התחלתו לתקן כל קלקול שהוא בעולם

אמר גדולה  תשובה ש מביאה רפוא ה לעולם כאשר העולם  מתדבק  
ו בנים שובב ים דמשמע  מעיקר א   ואמר  כתיב שוב. בהתחלתו והבן זה

וכתיב   , דמיד ש הוא שב י ש  לו רפואה דכך כתיב שובו  בנים שו בבי ם' כלו
ומתרץ  הא  על ידי אה בה כי מ י   ,  ארפא מ שוב ותיכם שצ רי כים רפואה 

כ י   , ששב  אל הש ם יתבר ך מ א הבה בודאי ת יכף ומיד ש שב י ש לו ר פואה
 כאן   ואם  שב   מצד היראה  אין, מצד האהבה  יש כאן  תשובה גמו רה 

וזה ההפרש שיש בי ן   . תשובה גמור ה וצריך  רפואה מן הש ם יתברך 
העובד מאה בה ובין הע ובד מיראה  כי העובד מ אהבה יש ל ו אהבה   
ודביקות  אל  השם  יתברך  מצד  עצמ ו  כמו שהתב א ר בנתי ב ה א הבה עיין   

אבל  הע ובד מי ראה  היראה  הזאת  מצד הש ם  יתברך  לכך  רפ ואתו מ ן   ,  שם
 . ודב ר זה יש  להב ין מאוד, צמו השם יתבר ך  לא מצד האד ם ע

תביא לו רפואה ותשמור עליו , התשובה תגן על האדם
 להיותו בריא שלא יחלה

פרק  רביעי  ראשית חכ מה שער ה תשובה
 אמ ר   )פרק יום הכפורים( שהרי  ב מסכת יומא  ,  ואדרבא  תבא  עליו  ברכת  טוב

מר זוט רא  ב ר טוב יה  אמ ר  רב  גדולה  תשובה ש אפי לו יחיד  עשא ה מוחלין   
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ולא ע וד אלא   ,  ארפא מ שו בתם)ה, הושע יד(שנא מר  , לכל העולםלו ו
כדאמרינן התם  אמר רב י גדו לה תשובה שמביאה   , שמביא  רפוא ה לעולם

 שובו ב נים שו בבים  ארפ א   )כב, ירמיה ג(שנ אמר  , רפואה לעולם
ואם י ש כח   בתשובה מה ביא רפו אה ל עולם כל שכ ן לעצמו  ,   משובותיכם

 .יחל השיביא  רפוא ה להיותו בר יא שלא  
 אפילו תשובה גרועה מביאה רפואה לעולם

פ הכפורים על יומא דף תוספת  יום עמוד א"ספר  ’ו
לעולם   שנאמ ר   [חמא  בר  חנינא  ג דולה תשובה שמב יאה  רפואה  '  אמר  ר 

ף  בספר  מאור  עיני ם  י ש לדקדק   "כתב ה רי].  ארפא  משוב תם אוהב ם  נ דבה
מחמת  חמ א עצמו מו ק י לקרא דא ר פא משובותי כם בתשובה  ' כיון שר 

יראה שהו א  כבעל מום שנתרפא למ ה לא הודיע מעלת התשובה של  
ח מ א לומר   ' ולעניות  דעתי נראה  דכונת ר. אהבה שעוק רת החטא לג מרי

בא ו ראה  מ עלת התשובה אפילו ת שובה ג רועה  שהיא  מ חמ ת יראה   
מביאה רפוא ה לעולם שנאמר א רפא  משובתם  של כל העולם כולו 

וזה ו כי ש ב   , ש שב  בתשובה'  ם  א יש א ואוהבם  בנדב ת לבי יען נמ צא בי ניה
ריש  שבוע ת   '  ו הרפואה שמ ביא בעולם   היינו מ שום  דאמרי , אפי ממנו 

הדיינין וכש לו באחיו  אי ש בעון  אחי ו מחמת הע רבון וכ ששב  העו ב ר   
ועיין  בספ ר תאוה  לעינים  מה  . עבירה בת ש ובה מבי א  ר פואה לעולם 

,   ד"י ג ם  מה  שכ תב ספר הנז כר מסכת  ר אש  השנה  ס ימן , שכתב ש בזה
 : ט ודוק"ועיין בספר ב ינה לעתים ד ף כ

 משל נפלא על התשובה שהיא רפואה דרך הקדוש ברוך הוא
פרשת יתרו   ערבי נחל

ואמרתי  אם   חלה אדם  נ כבד ושלחו  למרחק  והבי או אליו  רופ א או מן   
ומומחה  ובא  הרופא  אלי ו וימ ששהו   בדפקו וב שא ר סימ ניו  א שר  יודע   

דע בבירור  ש על ידי הסמים הללו  והבין את חליו ויודע מה  רפואתו ויו
ודאי בלי  ספ ק יתרפ א כי  ראה   שעדיי ן לא  גבר  ח ליו ולא  הוש חת גופו   
עדיין וברי ל ו שעל ידי התחבושת שי עשה לו ודאי יתרפא אזי  הרופא   
ההוא לרוב שמחתו ולרו ב חשקו לה ראות חכמתו איך ירפ אהו  במהרה   

ת  שום דבר   אינו או מר כ לום מעסקי   הסמים ועש י יתם ואינו  רו צה לעשו
כ י   '  על ידי שלי ח ר ק  אומר   לכל העומדים אל  תיראו  התיצבו  ור או כו 
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 כקדמותם כרפואה המביאה למצב ההתחלתי

התשובה פרק  בנת י נתיב עולם ב  'בות
ר חמ א ב ר  חנינא  גדולה תשובה   "  א)'א, ו"יומ א פ(ובפרק  יום   הכפורים 

ר בי חמ א   ',  שמביאה  רפו אה לעולם ש נאמר  שובו  ב נים  שובבי ם  ארפא ו גו 
בר חנ ינא  רמ י כתיב  שובו  בנים  שו בבי ם דמעי קרא   שובבים  אתם  וכתיב   

אמר  ר ב יהודה  ,  לא  ק שיא כ אן מ א הבה כאן מ י ראה, ארפא מ שובו תיכם
ו כתיב כי   ,  רבי א מי  רמ י כתיב שו בו  בנים  שובב ים א רפא מ שובותיכם

.   לא  קשיא כ אן מ אהבה ומירא ה כאן על ידי יסורין' אנכי בעלתי בכם וגו 
,   דע לך כי התשובה היא לאדם מצד כי האדם נברא  בהתחלתו בלא חט א 

ומפני ז ה   , וכאשר  הוא  שב אל  השם  יתברך  אז  ה אדם חוזר  א ל התחלתו
ראויה התשו בה להביא  רפואה לעולם כי הרפו א ה גם כן  ש הוא שב   

,  וכאש ר  בני אד ם עו שים  תשובה  וחוזרים  אל  התחלתם . להיות כבתחלה
ולפיכך   ,  העולם גם כן  חוזר אל התחלתו לתקן כל קלקול שהוא בעולם

אמר גדולה  תשובה ש מביאה רפוא ה לעולם כאשר העולם  מתדבק  
ו בנים שובב ים דמשמע  מעיקר א   ואמר  כתיב שוב. בהתחלתו והבן זה

וכתיב   , דמיד ש הוא שב י ש  לו רפואה דכך כתיב שובו  בנים שו בבי ם' כלו
ומתרץ  הא  על ידי אה בה כי מ י   ,  ארפא מ שוב ותיכם שצ רי כים רפואה 

כ י   , ששב  אל הש ם יתבר ך מ א הבה בודאי ת יכף ומיד ש שב י ש לו ר פואה
 כאן   ואם  שב   מצד היראה  אין, מצד האהבה  יש כאן  תשובה גמו רה 

וזה ההפרש שיש בי ן   . תשובה גמור ה וצריך  רפואה מן הש ם יתברך 
העובד מאה בה ובין הע ובד מיראה  כי העובד מ אהבה יש ל ו אהבה   
ודביקות  אל  השם  יתברך  מצד  עצמ ו  כמו שהתב א ר בנתי ב ה א הבה עיין   

אבל  הע ובד מי ראה  היראה  הזאת  מצד הש ם  יתברך  לכך  רפ ואתו מ ן   ,  שם
 . ודב ר זה יש  להב ין מאוד, צמו השם יתבר ך  לא מצד האד ם ע

תביא לו רפואה ותשמור עליו , התשובה תגן על האדם
 להיותו בריא שלא יחלה

פרק  רביעי  ראשית חכ מה שער ה תשובה
 אמ ר   )פרק יום הכפורים( שהרי  ב מסכת יומא  ,  ואדרבא  תבא  עליו  ברכת  טוב

מר זוט רא  ב ר טוב יה  אמ ר  רב  גדולה  תשובה ש אפי לו יחיד  עשא ה מוחלין   

 תשובהה פרשת וירא ספר 

קמא 

    

 

ולא ע וד אלא   ,  ארפא מ שו בתם)ה, הושע יד(שנא מר  , לכל העולםלו ו
כדאמרינן התם  אמר רב י גדו לה תשובה שמביאה   , שמביא  רפוא ה לעולם

 שובו ב נים שו בבים  ארפ א   )כב, ירמיה ג(שנ אמר  , רפואה לעולם
ואם י ש כח   בתשובה מה ביא רפו אה ל עולם כל שכ ן לעצמו  ,   משובותיכם

 .יחל השיביא  רפוא ה להיותו בר יא שלא  
 אפילו תשובה גרועה מביאה רפואה לעולם

פ הכפורים על יומא דף תוספת  יום עמוד א"ספר  ’ו
לעולם   שנאמ ר   [חמא  בר  חנינא  ג דולה תשובה שמב יאה  רפואה  '  אמר  ר 

ף  בספר  מאור  עיני ם  י ש לדקדק   "כתב ה רי].  ארפא  משוב תם אוהב ם  נ דבה
מחמת  חמ א עצמו מו ק י לקרא דא ר פא משובותי כם בתשובה  ' כיון שר 

יראה שהו א  כבעל מום שנתרפא למ ה לא הודיע מעלת התשובה של  
ח מ א לומר   ' ולעניות  דעתי נראה  דכונת ר. אהבה שעוק רת החטא לג מרי

בא ו ראה  מ עלת התשובה אפילו ת שובה ג רועה  שהיא  מ חמ ת יראה   
מביאה רפוא ה לעולם שנאמר א רפא  משובתם  של כל העולם כולו 

וזה ו כי ש ב   , ש שב  בתשובה'  ם  א יש א ואוהבם  בנדב ת לבי יען נמ צא בי ניה
ריש  שבוע ת   '  ו הרפואה שמ ביא בעולם   היינו מ שום  דאמרי , אפי ממנו 

הדיינין וכש לו באחיו  אי ש בעון  אחי ו מחמת הע רבון וכ ששב  העו ב ר   
ועיין  בספ ר תאוה  לעינים  מה  . עבירה בת ש ובה מבי א  ר פואה לעולם 

,   ד"י ג ם  מה  שכ תב ספר הנז כר מסכת  ר אש  השנה  ס ימן , שכתב ש בזה
 : ט ודוק"ועיין בספר ב ינה לעתים ד ף כ

 משל נפלא על התשובה שהיא רפואה דרך הקדוש ברוך הוא
פרשת יתרו   ערבי נחל

ואמרתי  אם   חלה אדם  נ כבד ושלחו  למרחק  והבי או אליו  רופ א או מן   
ומומחה  ובא  הרופא  אלי ו וימ ששהו   בדפקו וב שא ר סימ ניו  א שר  יודע   

דע בבירור  ש על ידי הסמים הללו  והבין את חליו ויודע מה  רפואתו ויו
ודאי בלי  ספ ק יתרפ א כי  ראה   שעדיי ן לא  גבר  ח ליו ולא  הוש חת גופו   
עדיין וברי ל ו שעל ידי התחבושת שי עשה לו ודאי יתרפא אזי  הרופא   
ההוא לרוב שמחתו ולרו ב חשקו לה ראות חכמתו איך ירפ אהו  במהרה   

ת  שום דבר   אינו או מר כ לום מעסקי   הסמים ועש י יתם ואינו  רו צה לעשו
כ י   '  על ידי שלי ח ר ק  אומר   לכל העומדים אל  תיראו  התיצבו  ור או כו 



 תשובהה פרשת וירא ספר 

קמב  

יתרפא ב קרו ב ור ץ בע צמו  אל הרוכל  ו לוקח הסממנ ים הידועי ם ל ו ועושה   
וא ם  החולה חכם  ו בולע מי ד   , בעצמו  המלוגמא  ונותן ל תוך פיו  של   החולה

  מתרפא וא ם  הוא שוטה  וזורקו  מתוך פ יו אין  בזה ע ון אשמה  להרופא כ י 
 :אמור  יאמר   אם היה  שומ ע לי ודאי הי ה מתרפא

,   אם  רו אה חליו  חזק  עליו  ורפוא תו מסופק  א צלו אינ ו עו שה ככה ,  אכן
ר ק כותב  בדיו שמות  הסממנים   , אלא מתעצל  מלעשות ה רפואה בעצ מ ו

שיקחו  אצל   הרוכל ומה  שיעשה בה ם  ועת אש ר י תנהו להחולה ומזהירם   
אצלו  שא פשר יתרפא   ועושה  לבלי לשנות  כי אף על פי   כן יש  קצת ס פק 

א ם מבין  הרו פא שהחולה  מסוכן מאד  ומייא ש   ,  א מנם. על ידי אחרי ם
רפואתו ואף  על פי כן  לפטור עצמו  בלא כלום  אי אפש ר כ די שלא  
להבעיתם וא ומר בלבו או לי בדרך נס  יעשה השם  י תברך להחולה ככל 
הנפלאות ישלח דברו ויר פאהו אזי הוא אומר להם  איזה רפואה ובחשאי   
אומר להם  ו אינו מזהיר ם  כלל ומכל שכן שא ין כו תב להם על הנייר כי   
אומר בלבו   ודאי ימות ה חולה ויהיה  לו לבושת שיאמ רו ש א ינו יודע  
ברפואות לכן  אף  על פי   שאומר  להם  איזה  רפואה  אומ רו  בחש אי ו אינ ו   
מזהירם כלל  כי  חושב  ה לואי שלא  י עשו לו ה רפואה כלל ול א יהיה  לו   

 :  המשלזהו  ענין, לכלימה
כי   רפואות הנפ ש כעין  רפו אות הגוף  מ מש כ ידוע   ,  ואמנם  הנמש ל מובן

כי  אל מלך  רופא נאמן   ' והשם יתבר ך  הוא רופא  נ אמן וכאמ רו  רפאנו כו 
כי  הוא   רופא נפשות   ישראל  במה   שיורם   , והכוונה   על רפואות ה נפש',  כו

והרפואה הדבוקה להנפש היא התש ובה בכל  ,  מדרכיו ילכו  באורחותיו
והשב  ב תשובה ברו ר שיתרפא  בלי שום ס פק וכמו   ,  ופרט יהתנאיה

ולכן השם   .  כי אם בשובו מדרכ יו וחיה)כג', יחזקאל יח(שאמר הכתו ב 
יתברך הוא  נותן הרפואה זו בעצמו לעמו ישראל  לא על ידי שלוחי ם   

 בת קול יוצאת   )’ז עמוד ב"ברכות י(וכמו שאמ רו  רבותינו זכרונם לברכה  
ו אמרו ב שם  הבעל שם טו ב שאף על פ י שאין   . ' מהר חורב  ב כל יום כו

שומעין מכל  מקום מזליינו  חזי ונפש האדם מרג שת בהבת קול והם הם   
מנדרים ט (הרהורי תשו בה הבאים ל אדם תמיד כמאמר ם זכרו נם לברכה 

הרי  שאף על פי  שהשם  יתבר ך הזהי ר   ,  רשעים מלאי ם ח רטות)’עמוד א
מכ ל מקום  אי נו  סומך   , כדי  שע ל ידי התוכח ה ישובו ' הוכח תוכיח  כו 

ברפואה זו על ידי שלוחים רק הו א ב עצמו נותן לתוך פיהם ר פואה זו  

 תשובהה פרשת וירא ספר 

קמג 

לרוב שמחתו  ותשוקתו ל הראות כח ה רפואה לפי  שהיא  רפואה  ודאית  
שולח בעצמו  למחשבת האדם הרהורי  תשובה על ידי הבת קול ואם א י ש   
  חכם הו א  בו לע הרפואה   ההיא ומ חזיק  באותן  הרה ורי תש ובה ו מוציא ם 

ומי  שהו א  שוטה פולט  הרהורי  תשו בה ההם  מלב ו ובעונ ו   , לפועל ונרפא
'   ימות ואין  בז ה להשם  ית ברך  כלום  כי הוא  או מר   לו עמי  שומ ע לי כו 

 :וכאמור  במש ל
,   אמנם  כל זה   הוא אפילו  ב מדרגה התח תונה של הת שובה דהיינ ו  עד דכא

דמכל מקום  רפואה ודאי ת היא ועוש ה זאת השם  יתברך בע צמ ו ושולח   
ולזה אמר תשב אנוש ע ד דכא שאתה בעצמ ך   , ו הרהורי תשובה וחרטה ל

מה ש אין  כן מי שהכב יד חול י   , בלי שליח  תשיבהו ואפ ילו עד דכא
,   וסומ ך על בנו שיעשה  תשובה' עונותיו עליו לא יתנהו לבו לשוב אל  ה

הנה זה הוא  חולי מסוכן  מאד ו רפוא תו על ידי ב נו מסופק  הו א אח ד   
ף  אם  נמצ א זו  הרפואה בד ברי  רבותינו  זכרונם   לזאת  א, מעשרת אלפ ים

לברכה בעובדות שהבאתי ודברי ר בותינו זכרונם לברכה  הם רו ח   
הקודש דב רי  אלהים  חיי ם  ומלך  עולם   הרי  שהגיד ה שם  יתברך  ר פואה זו   
מכל מקו ם  א מרה ב חשא י  ומעט  מה  שבא  מזה ב דברי  רבותינ ו זכרונם   

ר זה  עושה  הקדו ש   וכמו  שכתבו  שד ב'  לזה  אמר  תשב  א נוש כו . לברכה
,    שובו בני אדם)אמירה הוא בחשאי(מה  ש אין כן ותאמ ר , ברוך הו א ב עצמו

ל רפו אה ז ו שבן  החוט א  יעשה  תשוב ה זו א ינו  עו שה בע צמו  ר ק  אומרו   "ר
 :ל"ואף זה בחש אי וק 

� � � 

 



 תשובהה פרשת וירא ספר 

קמב  

יתרפא ב קרו ב ור ץ בע צמו  אל הרוכל  ו לוקח הסממנ ים הידועי ם ל ו ועושה   
וא ם  החולה חכם  ו בולע מי ד   , בעצמו  המלוגמא  ונותן ל תוך פיו  של   החולה

  מתרפא וא ם  הוא שוטה  וזורקו  מתוך פ יו אין  בזה ע ון אשמה  להרופא כ י 
 :אמור  יאמר   אם היה  שומ ע לי ודאי הי ה מתרפא

,   אם  רו אה חליו  חזק  עליו  ורפוא תו מסופק  א צלו אינ ו עו שה ככה ,  אכן
ר ק כותב  בדיו שמות  הסממנים   , אלא מתעצל  מלעשות ה רפואה בעצ מ ו

שיקחו  אצל   הרוכל ומה  שיעשה בה ם  ועת אש ר י תנהו להחולה ומזהירם   
אצלו  שא פשר יתרפא   ועושה  לבלי לשנות  כי אף על פי   כן יש  קצת ס פק 

א ם מבין  הרו פא שהחולה  מסוכן מאד  ומייא ש   ,  א מנם. על ידי אחרי ם
רפואתו ואף  על פי כן  לפטור עצמו  בלא כלום  אי אפש ר כ די שלא  
להבעיתם וא ומר בלבו או לי בדרך נס  יעשה השם  י תברך להחולה ככל 
הנפלאות ישלח דברו ויר פאהו אזי הוא אומר להם  איזה רפואה ובחשאי   
אומר להם  ו אינו מזהיר ם  כלל ומכל שכן שא ין כו תב להם על הנייר כי   
אומר בלבו   ודאי ימות ה חולה ויהיה  לו לבושת שיאמ רו ש א ינו יודע  
ברפואות לכן  אף  על פי   שאומר  להם  איזה  רפואה  אומ רו  בחש אי ו אינ ו   
מזהירם כלל  כי  חושב  ה לואי שלא  י עשו לו ה רפואה כלל ול א יהיה  לו   

 :  המשלזהו  ענין, לכלימה
כי   רפואות הנפ ש כעין  רפו אות הגוף  מ מש כ ידוע   ,  ואמנם  הנמש ל מובן

כי  אל מלך  רופא נאמן   ' והשם יתבר ך  הוא רופא  נ אמן וכאמ רו  רפאנו כו 
כי  הוא   רופא נפשות   ישראל  במה   שיורם   , והכוונה   על רפואות ה נפש',  כו

והרפואה הדבוקה להנפש היא התש ובה בכל  ,  מדרכיו ילכו  באורחותיו
והשב  ב תשובה ברו ר שיתרפא  בלי שום ס פק וכמו   ,  ופרט יהתנאיה

ולכן השם   .  כי אם בשובו מדרכ יו וחיה)כג', יחזקאל יח(שאמר הכתו ב 
יתברך הוא  נותן הרפואה זו בעצמו לעמו ישראל  לא על ידי שלוחי ם   

 בת קול יוצאת   )’ז עמוד ב"ברכות י(וכמו שאמ רו  רבותינו זכרונם לברכה  
ו אמרו ב שם  הבעל שם טו ב שאף על פ י שאין   . ' מהר חורב  ב כל יום כו

שומעין מכל  מקום מזליינו  חזי ונפש האדם מרג שת בהבת קול והם הם   
מנדרים ט (הרהורי תשו בה הבאים ל אדם תמיד כמאמר ם זכרו נם לברכה 

הרי  שאף על פי  שהשם  יתבר ך הזהי ר   ,  רשעים מלאי ם ח רטות)’עמוד א
מכ ל מקום  אי נו  סומך   , כדי  שע ל ידי התוכח ה ישובו ' הוכח תוכיח  כו 

ברפואה זו על ידי שלוחים רק הו א ב עצמו נותן לתוך פיהם ר פואה זו  

 תשובהה פרשת וירא ספר 

קמג 

לרוב שמחתו  ותשוקתו ל הראות כח ה רפואה לפי  שהיא  רפואה  ודאית  
שולח בעצמו  למחשבת האדם הרהורי  תשובה על ידי הבת קול ואם א י ש   
  חכם הו א  בו לע הרפואה   ההיא ומ חזיק  באותן  הרה ורי תש ובה ו מוציא ם 

ומי  שהו א  שוטה פולט  הרהורי  תשו בה ההם  מלב ו ובעונ ו   , לפועל ונרפא
'   ימות ואין  בז ה להשם  ית ברך  כלום  כי הוא  או מר   לו עמי  שומ ע לי כו 

 :וכאמור  במש ל
,   אמנם  כל זה   הוא אפילו  ב מדרגה התח תונה של הת שובה דהיינ ו  עד דכא

דמכל מקום  רפואה ודאי ת היא ועוש ה זאת השם  יתברך בע צמ ו ושולח   
ולזה אמר תשב אנוש ע ד דכא שאתה בעצמ ך   , ו הרהורי תשובה וחרטה ל

מה ש אין  כן מי שהכב יד חול י   , בלי שליח  תשיבהו ואפ ילו עד דכא
,   וסומ ך על בנו שיעשה  תשובה' עונותיו עליו לא יתנהו לבו לשוב אל  ה

הנה זה הוא  חולי מסוכן  מאד ו רפוא תו על ידי ב נו מסופק  הו א אח ד   
ף  אם  נמצ א זו  הרפואה בד ברי  רבותינו  זכרונם   לזאת  א, מעשרת אלפ ים

לברכה בעובדות שהבאתי ודברי ר בותינו זכרונם לברכה  הם רו ח   
הקודש דב רי  אלהים  חיי ם  ומלך  עולם   הרי  שהגיד ה שם  יתברך  ר פואה זו   
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 תשובהה פרשת וירא ספר 

קמד  

äáåùúä ãåñé 
 'המשך פרק ג

 צומות' ענין ד
נ ים על  מה   שאנו מתע: ם וזה לשונו" כתב הרמב-צומות  ' ענין ד

כי גם מעשינו   , החורבן שכבר עבר אינו כי אם ליתן אל ליבנו
 . ב ל יבוא עלינו כאשר בא עליהם,  ונצומה-עתה כמעשיהם אז  

 ענין תענית חתן ביום חופתו
כי באותו יום נמ חלו לו , אותו הדבר בתענית חתן ביום חו פתו

שיהי ה א יזה מחיל ה בלא  , ו זה לא יעלה על דעת, עוונותיו
לכן מתענה באותו יום לפשפש במעשיו ולהתחרט   , אעזיבת חט
 .עליהם

 תענית שמת בו אביו ואמו
כדי שהבן  יפשפש   , כן גם  התע נית ביום   שמת  בו א ביו או  אמו 

ועל ידי זה יזכו אביו  , במעשיו באותו יום  ויתחרט עליהם
כמו שאמר   , שיע לו אותם  לגן עדן למדריגה העליונה, ואמו
ב חודש  "רים יתו מים כל ישא ומ" קדיש"ש ה, ה"י זלה"האר
וביום שמת בו  , כדי להעלות את  אביהם מג הינם לגן עדן, הוא

 . להעלותם בגן עדן עצמו למדריגה היותר ע ליונה-אביו ואמו  
להעלותם  : דהיינו,  בזוהר פרשת בחוקותי  מבואר ש פעולה זו

 - אם הוא  זכאי -הו א על ידי מעשה הבן , למדריגה המעולה
 ואי  הא י ברא אזי ל באורח מישור :וזה  לשונ ו, כמו שאמר 

ותקון עובדוי ודאי או קר ליה בהאי עלמא ל גבי בר נש ואוקיר   
ליה בעלמא דאתי לגבי קודשא בריך הוא וקודשא בריך הוא 

לכן צריך הבן ', חייס עליה  ואותיב לי ה כורסייא דיקרא וכו
, להרבות אותו היום ב מצוות ובמעשים טובים בכל מה דאפשר

ובזה הו א   , ויתחרט עליהם, שעשה עד כהויפשפש במעשיו 
 . מקיים מצו ת כיבוד אב ואם

 תשובהה פרשת וירא ספר 

קמה 

שהבן מחו יב לכבד אביו ואמו  במותם  , בשם הזוה ר משמע
זה   . ופשפ וש מעשיו  אי  אפשר בלא תענ ית, יותר מבחי יהם

כ י   , ביום שמת  בו  אביו ואמו  איתרע מזלו של הבן ו הוא: שאמר
 הוא  זכאי  אם. באותו יום בודקים מעשיו ומזכירין עוונותיו

ו אם הו א ח וטא מורידין או ת ו   , מעלין את  אביו ליותר מעלה
ואי הא י ברא אזל בדרך תקלה ודאי   : כמו שא מ ר, ממדריגתו

לפי זה ראוי   . מבזין אבוהי וקלנה  הוא ואיהו  ודאי עביד קלנה
שיתענ ה בערב , כשחל יום שמ ת בו אביו ואמו בש בת, ונכון

ול א   ,  ויתחרט עליהםויפשפש  במעשיו, שלפניו'  שבת או בי ום ה
כי   ', ח שי תענה ביום א" סימן תקסלחן ערוךכמו שכתוב בש

שכבר עבר זמן דין  , מה יועיל ה תענית והפשפוש מעשיו לאביו
 .אביו בשבת שעבר

 ענין תענית ציבור על כל צרה שלא תבוא 
כמו  , זהו גם כן התענית שג וזרין הציבור על כל צרה שלא תבוא

תעניתא עד פ לגא דיומא  מעיינא   אמר אביי ב: שכתוב בגמרא
שענין  הת ענית הוא   ראשי ת   , הרי  זה  מבואר',  במילי דמתא וכו

 . אל התשוב ה לענין פשפוש מעשיו
הראיני א ת   : "זה  שאמר הכ תוב: משה  א לשיך' כתב הרב ר

ויהיה צלם אלוקי ם   תחילה תקן מעשיך ,  רצה לומר-" מראיך
ני את   השמיע: "ו אחר כ ך, על פניך כמו שהיי ת  ק ודם שחט א ת

 לפני הקד וש  -" כי קו לך ערב",  בתפילה ובתחנוני ם–" קולך
כשמתפלל לפני , מה שאין   כן".  ומראיך נאוה"ברוך הוא כאשר 

אף גם , אז לא  פעל כלום, הקדוש ברוך הוא בלי תיקון מעש יו
והאריך  ,   יבקר את  פנקסו וית עוררו המקטרגים יות ר מקודם

אים ובכתובים האלשיך בזה לתרץ כמה פסוקי ם בתורה ובנבי
יתבאר מהו  ענין  התעניות  ה שייכים  '  ובפרק י, ולקצר אני  צריך

ו בסמוך יתבאר מה   , אל התשוב ה אחר ש קיים דרכי תשובה
 ' רק דפ"  ראשית חכמה"וב, התענית דו מה לקרבן:  שאמרתי

: כמו שכתב, שענין התע נית הוא  ה כנעה, מהלכות ת שובה כתב



 תשובהה פרשת וירא ספר 

קמד  

äáåùúä ãåñé 
 'המשך פרק ג

 צומות' ענין ד
נ ים על  מה   שאנו מתע: ם וזה לשונו" כתב הרמב-צומות  ' ענין ד

כי גם מעשינו   , החורבן שכבר עבר אינו כי אם ליתן אל ליבנו
 . ב ל יבוא עלינו כאשר בא עליהם,  ונצומה-עתה כמעשיהם אז  

 ענין תענית חתן ביום חופתו
כי באותו יום נמ חלו לו , אותו הדבר בתענית חתן ביום חו פתו

שיהי ה א יזה מחיל ה בלא  , ו זה לא יעלה על דעת, עוונותיו
לכן מתענה באותו יום לפשפש במעשיו ולהתחרט   , אעזיבת חט
 .עליהם

 תענית שמת בו אביו ואמו
כדי שהבן  יפשפש   , כן גם  התע נית ביום   שמת  בו א ביו או  אמו 

ועל ידי זה יזכו אביו  , במעשיו באותו יום  ויתחרט עליהם
כמו שאמר   , שיע לו אותם  לגן עדן למדריגה העליונה, ואמו
ב חודש  "רים יתו מים כל ישא ומ" קדיש"ש ה, ה"י זלה"האר
וביום שמת בו  , כדי להעלות את  אביהם מג הינם לגן עדן, הוא

 . להעלותם בגן עדן עצמו למדריגה היותר ע ליונה-אביו ואמו  
להעלותם  : דהיינו,  בזוהר פרשת בחוקותי  מבואר ש פעולה זו

 - אם הוא  זכאי -הו א על ידי מעשה הבן , למדריגה המעולה
 ואי  הא י ברא אזי ל באורח מישור :וזה  לשונ ו, כמו שאמר 

ותקון עובדוי ודאי או קר ליה בהאי עלמא ל גבי בר נש ואוקיר   
ליה בעלמא דאתי לגבי קודשא בריך הוא וקודשא בריך הוא 

לכן צריך הבן ', חייס עליה  ואותיב לי ה כורסייא דיקרא וכו
, להרבות אותו היום ב מצוות ובמעשים טובים בכל מה דאפשר

ובזה הו א   , ויתחרט עליהם, שעשה עד כהויפשפש במעשיו 
 . מקיים מצו ת כיבוד אב ואם

 תשובהה פרשת וירא ספר 

קמה 

שהבן מחו יב לכבד אביו ואמו  במותם  , בשם הזוה ר משמע
זה   . ופשפ וש מעשיו  אי  אפשר בלא תענ ית, יותר מבחי יהם

כ י   , ביום שמת  בו  אביו ואמו  איתרע מזלו של הבן ו הוא: שאמר
 הוא  זכאי  אם. באותו יום בודקים מעשיו ומזכירין עוונותיו

ו אם הו א ח וטא מורידין או ת ו   , מעלין את  אביו ליותר מעלה
ואי הא י ברא אזל בדרך תקלה ודאי   : כמו שא מ ר, ממדריגתו

לפי זה ראוי   . מבזין אבוהי וקלנה  הוא ואיהו  ודאי עביד קלנה
שיתענ ה בערב , כשחל יום שמ ת בו אביו ואמו בש בת, ונכון

ול א   ,  ויתחרט עליהםויפשפש  במעשיו, שלפניו'  שבת או בי ום ה
כי   ', ח שי תענה ביום א" סימן תקסלחן ערוךכמו שכתוב בש

שכבר עבר זמן דין  , מה יועיל ה תענית והפשפוש מעשיו לאביו
 .אביו בשבת שעבר

 ענין תענית ציבור על כל צרה שלא תבוא 
כמו  , זהו גם כן התענית שג וזרין הציבור על כל צרה שלא תבוא

תעניתא עד פ לגא דיומא  מעיינא   אמר אביי ב: שכתוב בגמרא
שענין  הת ענית הוא   ראשי ת   , הרי  זה  מבואר',  במילי דמתא וכו

 . אל התשוב ה לענין פשפוש מעשיו
הראיני א ת   : "זה  שאמר הכ תוב: משה  א לשיך' כתב הרב ר

ויהיה צלם אלוקי ם   תחילה תקן מעשיך ,  רצה לומר-" מראיך
ני את   השמיע: "ו אחר כ ך, על פניך כמו שהיי ת  ק ודם שחט א ת

 לפני הקד וש  -" כי קו לך ערב",  בתפילה ובתחנוני ם–" קולך
כשמתפלל לפני , מה שאין   כן".  ומראיך נאוה"ברוך הוא כאשר 

אף גם , אז לא  פעל כלום, הקדוש ברוך הוא בלי תיקון מעש יו
והאריך  ,   יבקר את  פנקסו וית עוררו המקטרגים יות ר מקודם

אים ובכתובים האלשיך בזה לתרץ כמה פסוקי ם בתורה ובנבי
יתבאר מהו  ענין  התעניות  ה שייכים  '  ובפרק י, ולקצר אני  צריך

ו בסמוך יתבאר מה   , אל התשוב ה אחר ש קיים דרכי תשובה
 ' רק דפ"  ראשית חכמה"וב, התענית דו מה לקרבן:  שאמרתי

: כמו שכתב, שענין התע נית הוא  ה כנעה, מהלכות ת שובה כתב



 תשובהה פרשת וירא ספר 

קמו  

ם על י די שבירות  לשבר הח יצוני-" זבחי אלוקים רוח  נ שברה"
מובא   בזוהר . דלא יתגאה ולא  יתענג בת ענוגים דעלמא, הלב

 –" זבחי אלוק ים רוח נש ברה: " א בא פתח' ר: פנחס וזה  לשונו
כד אתי בר נש לאס תאבא בחו בי אמשיך  עליה רוח מסאבא  

פרשת  " רעיא מהי מנא "וב, מסטרא א חרא ואתג אי על בר נ ש
טא הו א  מתגבר  איתא שהיצר הרע דאיהו חושך בהחו, הנזכר

והוא  בבית האסורים כענן המכס ה   , על יצר טוב שאיהו  אור
וכאשר  ,  ונעשה  מ חיצה בינו  לבין אביו שבשמים, את ה שמש 

 מתגבר ה קליפה ומע בה את  המ חיצה ונעש ה   -מתגבר הח טא  
הוי מושכי עוון בחבלי : "על דרך שנאמר, כמחיצה של ברזל

ור הקליפ ה   ו אין תקנה  עד שיס, "שוא וכעבותות העגלה  חטאה
שחלבו ודמו שה ם עיקר כל אבריו  , בצום ובבכי ובמספד

וביותר צריכים ,  מתמעטין ו מסתגפין ל ברר האור מן הח ושך
כי אי ן הנשמ ה  מאירה עד שיכניע  , תלמידי חכמים להתע נות

ועל ידי התענית  מגביר כח הנשמה  ומ חליש כ ח   , הגוף וכוחותיו
,   לכפרת עוונוואין  מספיק לו  הלימוד תורה, החומר ות ענוגיו

וראיה ,  אין תורתו רצויה- אפילו תלמיד חכם -שמי שחט א 
עד כאן , שהיה יושב והי ה עוסק בצום ובתפילה ובצדקה, ל"מר

 .לשונו
שלימ וד התורה  מספיק  ',  י' ומה שא מר האלשיך  הקדוש בפי

,   הי א בא ותו תענית  אחרי שק יים דרכי תשובה, כמו התעני ת
בל בתענית שקודם התשובה   א,  להתי ך הזוהמא, כמבואר להלן

ערב ראש חודש   ועשרת ימי  תשובה   : כג ון,  לפשפוש  מעשים-
א ף על פי  ,  החיוב  הוא ג ם כן  על בעל  התורה,  וכיוצא בזה

 . שיתבטל על ידי זה מ למודו
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 תשובהה פרשת וירא ספר 

קמז 

 
 ספר

 äáåùú éøòù
äðåé åðéáøì 

 'ט אות -השער הראשון 
 :ֵּבאּור ַהְּתׁשּוָבה ְוִעָּקֶריָה

ּוְלִפי ַהַּמְדֵרגֹות יִ ְתָקֵרב   , ֵרגֹות ַרּבֹו ת ַלְּתׁשּוָבהְוִהֵּנה ַמְד 
ְוָאְמ ָנם ְלָכל ְּתׁשּוָבה  .  הּוא- ָּברּוְך -ָהָאָדם ֶאל ַהָּקדֹוׁש 

ַא ְך לֹא ִת ְטַהר ַהּנֶ ֶפׁש טַֹהר ָׁשֵלם  , ִּתְמָצא  ְס ִליָחה
ם זּו ָלִתי ַּכֲאֶׁשר ְיַטֵהר  ָהָאָד, ִלְהיֹות הָ ֲעֹונֹות ְּכלֹא ָהיּו

ְוֵכן  ָּכתּו ב   . ֶאת ִלּבֹו   ְוָיִכין  ֶאת  רּוחֹו ּכַ ֲאֶׁשר ִיְת ָּבֵאר
 ָאָדם לֹ א ַיְחׁשֹב  יְ ָי לֹו  ָעֹון  וְ ֵאין   -ַא ְׁשֵרי  ) ב, תהלים לב(

ִּכי ַהְמַעט ִמן   , ּוְכִעְניַ ן ַהֶּבֶגד ַהָּצִריְך ִּכּבּו ס. ְּברּוחֹו ְרִמ ָּיה
ַאְך  ְלִפי רֹב , ל ִמֶּמּנּוַהִּכּבּוס י ֹוִעיל ּבֹו ְלַהֲעִביר ַהּגַֹע

ֶהֶרב  ַּכְּבֵסנִ י   ) ד, שם נא(ְוכֵ ן ָּכתּוב  . ַהִּכּבּוס יִ ְתַלֵּבן
ְּכִפי  ֲאֶׁשר ְּתכַ ֵּבס ֶאת   , וְ ֻהַּכֵּבס ַהּנֶ ֶפׁש ִמן הֶ ָעֹון. ֵמֲעֹוִני
ַּכְּבִסי ֵמָרעָ ה ִלֵּבְך  ) יד, יר מיה ד(ֶׁשֶּנֱאַמר , ִלָּבּה

עבודה  (ּבֹוֵתינּו   ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְוָאְמרּו   ַר. ְירּוָׁשַלִים
,  תהלים קיב( יְ ָי - ִאיׁש ָירֵ א ֶאת  -ַאְׁשֵרי  ) א,  זרה יט

ִּכי   ְתׁשּוַבת  ָהָאָדם , רֹוֶצה ל ֹו ַמר.  ְּבעֹוד ֹו ִא יׁש, )א
ְּב עֹוד ּכֹוחֹו  ָעָליו  ְוִיְת ַּגֵּבר ַעל  ,  ִּביֵמי  ְבחּו רֹוָתיו, ַהְמֻעָּלה
) ג, ש ם צ(ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר , ּו ָבה מֹוִעילָ הָאכֵ ן ָּכל ְּתׁש. ִיְצרֹו

ְוָאְמ רּו   .  ָא ָדם- ַּדָּכא  ַוּתֹ אֶמר ׁשּוב ּו ְבנֵ י  -ָּתֵׁשב ֱאנ ֹו ׁש ַעד  



 תשובהה פרשת וירא ספר 

קמו  
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 . שיתבטל על ידי זה מ למודו
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 פרשת חיי שרה
 'פרק יא

 שסוד רפואת הנפ
לשבת  תשובה    א בינ ה  לעיתי ם ח לק א דרוש נעתי ק כאן מספר

בעניני נו  המדבר
   

 
מעבי רות  כל השנ ה   '  לש בת תשובה  עת וזמן נאו ת לשוב  אל  ה' דרוש  א 

ה "כ, פו א(פרק  יו ם הכיפורים  . אשא  אי ש מי ם ידי וא מרת י חי אנכ י לע ולם

ר  חמא   בר חנ ינא  גדולה תשובה  שמביאה  רפו אה לעולם   " א- )בעין יעקב
רב ח מא בר   . )ירמיה ג כב(אמר  שובו  בנים  שובבי ם ארפא  מש ובותיכם שנ

חנינא  רמי   כתיב שובו   בנים  שובבי ם דמעי קרא  שובב ים  א תם וכתי ב   
 :לא  ק שיא כ אן מא הבה כאן מי ר אה, ארפא מ שובו תיכם

תצא   , המחליאה  את הגוף ומ ביאה אותו ל ידי סכנת מות, הליחה הרעה
כי יעצ ים כח ו   ,  מפאת ה טבעאם.  פנ ים' ממנו ויתרפא  החולה באח ד מב

אם  ב רעי  א ם   ,  ללחום עם  ה חולי וינ צחהו  ובזה  ידחה  הליחה הרעה  ההיא 
ואם  מפאת  ההרקות   .   בשתן או  ב זעה או בד ם מן  הנחי ר ים וכיו צא

כי יש תדל הזריזות האנושי לעזור את הטבע ולהספיק  , וההקזות ודומיהן
 :מה שיחס ר

אין דן דינך למזור    -ואולי על זה אמר הנב יא  ירמיהו עלי ו השלום  
לא   , באר   שאין  צד תרו פה אנושית  ל הם. )ירמיה ל ס(רפאות תעלה אין  לך  

,   וג ם  רפואות תעלה אין לך, מצד הדברי ם  החיצוני ם הנ כללים בשם   מזור
דומה   למה שאמ ר  הנביא י שעי הו עליו   . מינך  ובך  מ צד עצמ ך וט בעך

ה ל א    מכף רגל ו עד ראש  אין  בו מתום פצ ע וחבורה ו מ כה טרי-השלום  
להורות מניעת הבריאו ת   . )ישעיה א ו(זורו ולא חובשו ולא רו ככה בשמן 

 תשובהה פרשת חיי שרה ספר 

קמט 

יד ענו כי על  . אמר   מכף רגל וע ד ראש א ין  בו מתום, מפאת חוזק  הטבע
א ם מפ א ת עצמו או  מפאת   , הרוב כל ח ליי הרא ש  ומכאובים  ה ם

כי  יש   . האצטומכא  שמעלה אדי ם ועשני ם ע ד הראש וי בי אוהו לידי כ אב
ולפיכך   ,  האברי ם  יחד ובקל יכו ל להתפעל האחד מהאח רהתייחסות לאלו 

.   אפשר גם כן  שבנקל יסיי ע הטבע להכניע הסבה ולדחות הכאב והחלי
שמאיזה הפ סד או עפוש  שיהי ה   ,  אמנם הו א ד בר ק שה וב לתי מורגל

ומה   . באברי ם התחתונים אש ר  לצד מטה ימשך חלי או  כאב אל הראש
 יות ר שפל שבה ם דהינו  ומהחלק,  גם מצד ה קצ ה האחרון  ש הם הרגלים 

בלי  ספק  לא היה   , כי להיות המרח ק  רב והדרכ ים  בלתי מכווני ם. הכפות
וה ו א   . אם לא  לסבה חזק ה ועצומה מ אד,  מגיע ההתפעלות אל הראש

מבואר לפי  זה שודאי ה טבע נחלש  מאד ולא יע צור כח לה שיבו א ל   
כי ון שג בר  כל  כך העפוש   שעבר  מעבר  כל האב רים  מלמט ה   ,  הבריאות
והוא  , ו זה הוא מכף רגל ועד רא ש אין בו מת ום. ה והגיע עד הראשלמעל

כי אלו החליי ם   . באור מה ש סיים לומר  כל ראש לחלי וכל לבב דוי
אלא  שמ כף הרגל   , שברא ש וש בלב לא נתהוו מצד הא ברים הפני מי ם

שהוא הק צה  התחתון אשר למטה ב אדם מש ם ע לה והגיע עד הרא ש   
ו אם  כן  אין בו  בע צ מו מתום   , באופן ש בלי  ספק  נגע  ב כל מה  שבינ ם

כי הלא .  וגם תרופ ות חיצוניות  לא היו שם, ושלמות הבר יאות מצד טב עו
שהם הדב רים הנעש ים  על ידי ',  פצע וחבורה  ומכה טריה  לא זורו וגו 

 :באו פן שנמצ א ח סר הברי אות  וקרח  מכאן ו מכאן,  ההשתדלות האנושי
לכל עון ולכל ככה יעשה ב תחלואי הנפש אש ר הם ל יחות רעות ונ פסדות 

והוא   . ש מו' כי א י ן חלי כחלי  הנפשות בהמרותן אמרי  ק דוש יתב . חטאת
 ואומר חלו תי היא   -המכוון אצלי  בפסוק המש ורר עליו ה שלום באמ רו  

ירצה א מרתי גמרתי  כי החלי שלי האמתי  , )תהלים עז יא(שנות ימין ע ליון 
  שהוא , שהו א ימין עליו ן, הנה הוא ה חליף ועשה  איזה שינו י מה
ובה יותי משנה  ומחל יף הימי ן   . השלימות המ יומן והטוב   במה שהו א  טוב

זה הוא חליי הגמור בהיו תי בזה מלא ליחות  , אם הימ ין ואשמ אילה, הזה
אכן  יש  ויש כח  בא דם להוציאם  ולדחות . רעות מכמה  עונות ופש עים

המר י קה ומוצי אה  כל עון , א שר ד חיה לו אינם  אלא עצם הת שובה, ממנו
 :שב ו רפא ל וואשמה ופ שע ו
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כי יגבר  כח שכלו  , או  תשובה מאה בה. וזה יהיה באחד משני מינ י תשובה
,   ובה כירו ג ודל א שמותיו.  מעצמו  בהתבוננו כמה  ה מרה לבור או  יתבר ך

מבלי  שום  פניה  א חרת כי   ',  יתעורר לידע  במה  הוא  מ חוייב ל שוב   אל ה 
והי א באמ ת   . ועל כן יע שה תשובה  שלימה, אם מ רוב ג דלו ומעלתו

או  אם  לא יגיע  התחזקות שכלו  מ עלה זו יעש ה תשובה   . ה טבעי תתרופ
כי ברא ותו י סורין ממ שמ שין וב אין   ,   שהי א בא מת תרו פה חיצונית,  מיראה

עליו או  על ז ולתו יירא  מ פחד פתאום  ומורא  זו תכ ריחהו  לעשו ת תשוב ה   
 :ולהבדל מהעונות

ם   מעוז לתו-ועל שני מיני  בריאות הנפש האלו אמר  החכם עליו השלום 
ירצה  מה  שהו א מעוז  ומחס ה לאיש   , )משלי י כט(ומחת ה לפועלי און  '  דרך ה 

איננו   , ל החזיקו ולהע מידו על קו   השלימות לבל ימוט ממנ ו , תם וישר 
להיות הד רך הזה דרכו  יתברך   ' משום סבה  א ו פניה חי צוני ת אלא דרך   ה

האמנם   . זה יספיק לו להחזיקו במעו זו ובשלמותו, אשר הוא תכ לית הטוב
המעוז  שלהם שנו תן בהם   , סרי הדעת ובלתי שלמים ופועלי  האוןלח

' ,   א ינו היות זה דרך ה , התאמצות להתרחק מן ה רע ולהתקרב  אל הטוב
כי   . חתת אלהים מגו ר מס ביב, אלא  המח תה, שהוא הטוב  במה שהוא  ט וב

ומ חתה זו מועיל להם למעוז להחזירם   , יחתו המה וי פחדו מן היסורין
אלא  ב ראותם  ,  ל א יתעור רו ל התרחק מ ן ה חטאכי  פ חותי הלב . למוטב

 אך  תיר אי   אותי תקח י  מוסר   -על  דרך   ,  אחרים   מתיי סרים  בכיוצ א בזה
 : )צפניה ג ז('  וגו

 ויק רא  את  שם   -ובזה ידוקדק  מה  שא מר   הכתוב אצל   שואלי ה בש ר  
ב מדבר יא (המקום  ההוא  קב רות התא וה כי  שם   ק ברו  את העם  המתאוי ם 

המקו ם  קברות  המתאוים  כיון  ש האנשי ם   כי מה ר אוי ה יה לק רוא  , )לד
אך י אמר כי  שאר ית ישראל א שר ר א ו   . המתאוים נק ברו שם ול א  התאוה

,   כי ב שביל  תאותם לקב רות יובלו,  בעיניהם כ מ ה נענשו הע ם המתאוי ם
באופן   .  שם פחדו פחד ובטלו מהם כל תאוה פן יארע  להם כמותם

ה מתוך   התאו ה עצמה שנ קברה ונא בד, שבאותו רגע  היו שני ק ברות
והמ ה   , והיה  זה לפי ששם קב רו את  העם המתאוי ם, הקהל ורחקו  ממנה
 : ראו וח שו לע צמם

עם ה או מה הישראלי ת וכל טצדקי דאפש ר   ' והן אמת כי גברו חסדיו י תב
ה לא נראה   . לרפאותם מ תחלואיהם ה וא עושה עמ ם על הצד ה יותר טוב
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קנא 

  אחר הדב רי ם האלה  גדל המלך ,  )יג ב(מה אמ רו פ רק  קמא  דמ גילה 
אמ ר ר בא אח ר ש ב רא הקדו ש ב רוך הוא   ,  אחר  מאי, )א סתר ג א(אחשורו ש 

דאמר  רי ש ל קיש  אין  הק דוש ברו ך ה וא מכ ה   ,  והקדים  רפו אה למכה
לישראל אל א אם כן מק דים ובורא ל הם רפואה ב תחלה שנאמר כרפאי   

אבל  אומות עובדי  כוכבי ם   , )הושע ז א(לישראל ו אח ר כך  ונגלה  עון אפרי ם 
את מצרי ם   '   אותן וא חר כך  רופא  אותם שנא מ ר ונגף ה אינן כן אלא   מכה

ויש להרגי ש  בטעם   .  בתחלה נגף ואחר כך רפו א, )יש עיה יט כב(נגוף ורפא 
כי  בפיר וש ספר  הכת וב ש בתחלה  היה ענין  בגת ן ותרש   ,  שאלת אח ר   מאי

כי מסדר  הענינים   , וא ם הכוונה לשאול על היתור. ואחר כך גדל  את המן
א ין  בלשון   אחר  מאי   , מאוחר  היה  אח ר ה קודם ככתבן ממיל א נדע  שזה   ה

אבל  אמ רו א חר   .  ולא  היה לו  לומר  אלא   מאי  אחר  וכי וצא, זה המשמעות 
ועוד בעיק ר הדב ר   . מ שמע  שהיא ש אלה לידע הדבר הקודם מה הו א, מאי

כיון  שצו רך  הרפואה  אינ ו א ל א   ,  במה נתעלו י שראל  מן הע ובדי כוכבי ם
,   בדי כוכבי ם ה ם נ רפאי ם בזמנן אחר  המכה  ו סוף סוף  בין   ישראל  בין  ה עו
הר י ב שע ה שהיא  חלה  שניהם   , מה לי שתהי ה הרפואה מ וקדמת או ל א

 : שוים
ואגב  אורח ין  נדייק  מה  ב ריאה ה יא  זו ולא הספי ק  לומר  שמ קד ים להם   

כי ה ם  זכרונם לבר כה הרגישו כ י מאמרו   , ונאמ ר בישוב דב ריהם. רפואה
ש גדל ה מלך את   אחר הדב רים  האלה נר אה  שתכף אח ר  מעשה בגתן   ותר

והדב ר ת מוה אי ך   , ומה  ג ם  למאן דאמ ר  כל מקום  שנ אמר  אחר  סמ וך, המן
כי כבר  נודע  קצף  סריס י ם אלו  היה  לראותם  .   נואל בש געון  גדול כזה

ילקוט (גדולת מרדכי  שהיה  יו שב  בשע ר המל ך כדבר יהם   זכרונם לב ר כה 

  ודאי עשה  חקירה , ואין ספק ש המלך בבק ש ו הדבר ונמצ א, )שמעוני אסתר
.   לדעת סבתו על ידי יסור י ן וכיוצ א ונו דע לו שהיה   לסבת גדולת מרדכי

ואיך א ם כן  עתה לא שת לבו לזאת והגדיל את המן מעל כל השרים ול א   
אח רי   , נכוה בפושר ין לומר  שמ א מתוך כ ך  יתייעצו כל  השרי ם נגד ו

,   ו אם כ שהיו  ש נים  איתרחש  מלתא  שנצל  מידם.  שהגדיל את ז ה על כולם
וה יינו דק א מת מה אחר   .  כולם ג ם  א ת המלכות יקחו מ ידועכשיו א ם יה יו

כי בה יות אחר   , כאלו י אמר הסתכל אחר איזה דב ר עשה זה השטות, מאי
והשיב  ש היה זה כן  בהשגח ה   . בגתן ותרש  אין לך סכל ות גדול מזה

ולא  שנמש ך  מעש ה גדולת המן  מחדש  אח רי  היות מע שה  בגתן   , אלהית
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והדב ר ת מוה אי ך   , ומה  ג ם  למאן דאמ ר  כל מקום  שנ אמר  אחר  סמ וך, המן
כי כבר  נודע  קצף  סריס י ם אלו  היה  לראותם  .   נואל בש געון  גדול כזה

ילקוט (גדולת מרדכי  שהיה  יו שב  בשע ר המל ך כדבר יהם   זכרונם לב ר כה 

  ודאי עשה  חקירה , ואין ספק ש המלך בבק ש ו הדבר ונמצ א, )שמעוני אסתר
.   לדעת סבתו על ידי יסור י ן וכיוצ א ונו דע לו שהיה   לסבת גדולת מרדכי

ואיך א ם כן  עתה לא שת לבו לזאת והגדיל את המן מעל כל השרים ול א   
אח רי   , נכוה בפושר ין לומר  שמ א מתוך כ ך  יתייעצו כל  השרי ם נגד ו

,   ו אם כ שהיו  ש נים  איתרחש  מלתא  שנצל  מידם.  שהגדיל את ז ה על כולם
וה יינו דק א מת מה אחר   .  כולם ג ם  א ת המלכות יקחו מ ידועכשיו א ם יה יו

כי בה יות אחר   , כאלו י אמר הסתכל אחר איזה דב ר עשה זה השטות, מאי
והשיב  ש היה זה כן  בהשגח ה   . בגתן ותרש  אין לך סכל ות גדול מזה

ולא  שנמש ך  מעש ה גדולת המן  מחדש  אח רי  היות מע שה  בגתן   , אלהית



 תשובהה פרשת חיי שרה ספר 

קנב  

נמש ך מ מע שה המן  במ חשבתו   אלא  אדרב ה ענין ב גתן ,  ותרש בפעל
כי ל פי שידע היו ת כוונת המלך להגדיל את המן ומ ש ם תמשך   .  יתברך

לכ ן   , לא  יכ רי ח בטול  הבחי רה' והוא  ית ,  הסכנה העצו מה הידועה ל ישראל
 :סבב שיו קדם  סמוך לו ענ י ן בגתן לברו א להם רפו א ה

 )לב א(כבר הש רי שונו זכרונ ם  לברכה בפר ק במה  מדליקין ,  והכוונה בזה
מרם לעו לם יבקש  א דם רחמים  שלא יחלה שאם יחלה  אומרי ם לו   בא

נראה  שכשבא כב ר החולי על האדם אין  לו מקום   , הבא זכות והפטר
ואם אין  בידו  ודאי לא יתר פא אלא   , להפטר ממנו  אלא אם כן  י ש לו זכות

אמר  רב י   , )מא א(והיינו  ד אמרינן  פרק  אין  בין המ ודר . על ידי תשו בה
ר   אבא  אין  החו לה עומד מח ליו עד ש מוח לין לו על   ר ח ייא  ב"אלכסנדרי א 

. )תהלים קג ג(כל עונותיו ש נאמר  הסולח לכל עוניכי  הרופא לכל  תחלואיכי 
ממ ילא   , כי כיון  שב חלותו צרי ך  זכות להפטר,  והוא מבו אר  עם ה אמור 

ו א ם   , בשיש לו עונ ות בהכרח צ ריך  שיעשה  תשובה ועל ידי זה מוחלין לו
 לומ ר  שנמחלו לו  עונותיו מחמ ת זכות כן כשעמד  מחליו על כ רחך

,   א מנם זה  הוא   בפרטים  ואי שי הע ם.   התשובה דבל או הכי  לא  הי ה מתרפא
אבל בכללות האומה ה קדו ש ברו ך הו א  מתחסד עם י שראל בזכות  הרבי ם   

א ם חס  ושלו ם  היה  ב א   , שאילו  הי ה הדבר  כן  בכללותם.  באהבתו א ותם
. תה להם  תרופהחלילה לא   הי,  עליהם איזו   מכה ולא  חזרו בתשובה 

ובצרת ה מן  שהיו  ישר אל נענש ין על   אותן העבי רו ת שעשו  ולא  מצ אנ ו   
ל זה הקדוש  ב רוך  הוא   . לא היה  להם  פתח תקוה   חס ושלום ,  להם תשובה

והו א  שק ודם בו א   , מפליא לעשו ת בהיותו בו רא  ברי אה  חדשה בעול ם
בורא  הרפואה   , שעדיין אינ ם צריכין לה ביא זכות ולהפטר, המכה עליהם

. ו בהיותה  כבר ב רואה   היא תפעל פ עולתה, ה המכה העתידה לב אלאות
להיותן ,   כי   שאר  הרפוא ות הן מי ש, והיא מ מש  ר פואה נבר את מהאין 

אבל  זאת היא   , באות מצד  הזכות שמבי א האדם  או  התשובה ש עושה
כי ב לי שום זכו ת ותשובה היא לעת . ברואה מהא י ן והאפס המוחלט

.   וז ו היא מעלת  ישראל. ן צ ריך  בשש כי לית די,  אפילו יש  שם עון , כזאת
כ שאני  מרפא  ליש ראל ש אקדי ם לה ם   , והוא אמ רו  כרפאי ליש ראל

לא   , אף על פי שאחר כ ך  יגלה עון אפרים,  אז  ונגלה עון אפרים, הרפואה
א בל באומו ת   . יהי זה מונע או מעכב הרפואה כיון  שכבר היא  ברואה
ובזה  נשא רה   ,  עובדי כוכבי ם אי נו כן  א לא מכה  אותן ואח ר כך   מרפא

 תשובהה פרשת חיי שרה ספר 

קנג 

ולא   , רפואתן כדר ך ש אר החול ים ש אם  יש  להם זכות ור פואה מתרפא ין
א ת מצרים נ גו ף ורפ א   '  ונגף ה-והפסוק עצמו הור ה כן באמרו  . זולת

עם  מצ רי ם ויתר   '  י רצה  מכיון  שד רך  ה ,  ונעתר להם  ו רפאם'   ושבו עד  ה 
מזה נ משך  שעל   , האומות העו בדי כוכבים  לנגוף תחלה ואחר כ ך לר פאות

.   א בל בלאו   הכי לא, ואז  יעתר  להם  וירפא ם '  פנים  צר י ך  שישו בו  אל ה כל 
שהי א  התשובה   ,  אשר  נר אה  מכל זה שי ש  לישר אל רפ ואה מבלי  ה רקה

אך  אמנם הוא  מ בואר כי א ין  הדבר כשטחי ותו שאין צר יך להם   . מהעונות
אלא שלפי  שעה אי ן   , כי בלי ספק  לא ינקו  לחלוטין זולתה, תשובה כלל

אבל  בהכרח י בי אם הש ם   .  מתין מפני סכנת הצרהמקום להתע כב ולה
כי ב י ום פקדו  , יתברך לידי  מרוק העונות  מעט מעט ע ד שיעשו ת שובה

 :ו תהיה תשובה או מ אהבה א ו מיר אה כאמ ור'  יפקוד והמה י שובו אל ה 
ובכל א חד ישיג   , ואולם עם ה יות כל אחד מהנה מקובל ת אצלו יתברך

מכל  מקום תתעלה מאד  , דקהאדם מחילה  וסליחה וכפרה מבית דינו הצ
י תרונות שיש  לרפואה '  כדמיון ג,  התשובה מא הבה על הנעשית מיראה 

 :הבאה מן הט בע על הרפו אה המלאכותית
לפי  ש הרופא   . כי  התרו פות הנעשות על ידי  המל אכה א ינם  וד איות'  הא

כפי  מה  ,  אלא  בד רך  השערה , לא ידע  ידי עה אמיתית   איכות הליח ה
ועל יה יסדר ה הרקות   ,  ים   וכיוצאשיחשוב  מפ את האותות והמק ר

כ י   . וכ בר  אפשר  לו לטעות ולהחליף ממ ש  מדבר  אל  הפכו. וההקזות
ובאמ ת   , בחשבו היות  החולי מחמת חמימות ירפא אותה בדברים ק רים 

וכ ן   . וזה יביא החול ה לידי סכנה ואולי ימיתהו, היתה מסבת קור וצנה 
תחזק על  כ שיתעורר  לה ,  א בל  רפואת הטב ע היא  א מתי ת ודאית. להפך

ובזה אין   ,   החלי ולסייע  את  החולה  לא ידחה  אל א מה  שהו א   באמת מזי ק
וכי וצא בזה הת שובה הבאה  מפני יר את היסורי ן   . בפעולתו שום סכנה
כב ר  אפש ר   ,  כי ון  שאין  זה מהת עוררות פנימ י שכלי, שמביאה  ליד י חפוש 

שיעשה תשו בה על עון שיראה בע יני ו היותו סבת היסורין ויש כח העון 
 :  ו א ב א מת סבתן העצמיתאשר ה

תשו בה ומעש י ם   , )אבות  ד יא(ונוכל להמליץ זה  במ אמר  התנא  עליו  השלום 
כי א ין  ספק שהתר י ס הוא להגין  מהכאת   . טובים כתרי ס בפני הפור ענות

א בל אין בזה   , האויב שכ נג דו בשומו  או תו למול החרב או  הדבר  המכה
 לצ ד מעלה   שכ בר י קרה  י רי ם התריס ,  שום  הבטחה   ודאית שינ צל בכולם
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קנב  

נמש ך מ מע שה המן  במ חשבתו   אלא  אדרב ה ענין ב גתן ,  ותרש בפעל
כי ל פי שידע היו ת כוונת המלך להגדיל את המן ומ ש ם תמשך   .  יתברך

לכ ן   , לא  יכ רי ח בטול  הבחי רה' והוא  ית ,  הסכנה העצו מה הידועה ל ישראל
 :סבב שיו קדם  סמוך לו ענ י ן בגתן לברו א להם רפו א ה

 )לב א(כבר הש רי שונו זכרונ ם  לברכה בפר ק במה  מדליקין ,  והכוונה בזה
מרם לעו לם יבקש  א דם רחמים  שלא יחלה שאם יחלה  אומרי ם לו   בא

נראה  שכשבא כב ר החולי על האדם אין  לו מקום   , הבא זכות והפטר
ואם אין  בידו  ודאי לא יתר פא אלא   , להפטר ממנו  אלא אם כן  י ש לו זכות

אמר  רב י   , )מא א(והיינו  ד אמרינן  פרק  אין  בין המ ודר . על ידי תשו בה
ר   אבא  אין  החו לה עומד מח ליו עד ש מוח לין לו על   ר ח ייא  ב"אלכסנדרי א 

. )תהלים קג ג(כל עונותיו ש נאמר  הסולח לכל עוניכי  הרופא לכל  תחלואיכי 
ממ ילא   , כי כיון  שב חלותו צרי ך  זכות להפטר,  והוא מבו אר  עם ה אמור 

ו א ם   , בשיש לו עונ ות בהכרח צ ריך  שיעשה  תשובה ועל ידי זה מוחלין לו
 לומ ר  שנמחלו לו  עונותיו מחמ ת זכות כן כשעמד  מחליו על כ רחך

,   א מנם זה  הוא   בפרטים  ואי שי הע ם.   התשובה דבל או הכי  לא  הי ה מתרפא
אבל בכללות האומה ה קדו ש ברו ך הו א  מתחסד עם י שראל בזכות  הרבי ם   

א ם חס  ושלו ם  היה  ב א   , שאילו  הי ה הדבר  כן  בכללותם.  באהבתו א ותם
. תה להם  תרופהחלילה לא   הי,  עליהם איזו   מכה ולא  חזרו בתשובה 

ובצרת ה מן  שהיו  ישר אל נענש ין על   אותן העבי רו ת שעשו  ולא  מצ אנ ו   
ל זה הקדוש  ב רוך  הוא   . לא היה  להם  פתח תקוה   חס ושלום ,  להם תשובה

והו א  שק ודם בו א   , מפליא לעשו ת בהיותו בו רא  ברי אה  חדשה בעול ם
בורא  הרפואה   , שעדיין אינ ם צריכין לה ביא זכות ולהפטר, המכה עליהם

. ו בהיותה  כבר ב רואה   היא תפעל פ עולתה, ה המכה העתידה לב אלאות
להיותן ,   כי   שאר  הרפוא ות הן מי ש, והיא מ מש  ר פואה נבר את מהאין 

אבל  זאת היא   , באות מצד  הזכות שמבי א האדם  או  התשובה ש עושה
כי ב לי שום זכו ת ותשובה היא לעת . ברואה מהא י ן והאפס המוחלט

.   וז ו היא מעלת  ישראל. ן צ ריך  בשש כי לית די,  אפילו יש  שם עון , כזאת
כ שאני  מרפא  ליש ראל ש אקדי ם לה ם   , והוא אמ רו  כרפאי ליש ראל

לא   , אף על פי שאחר כ ך  יגלה עון אפרים,  אז  ונגלה עון אפרים, הרפואה
א בל באומו ת   . יהי זה מונע או מעכב הרפואה כיון  שכבר היא  ברואה
ובזה  נשא רה   ,  עובדי כוכבי ם אי נו כן  א לא מכה  אותן ואח ר כך   מרפא
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ולא   , רפואתן כדר ך ש אר החול ים ש אם  יש  להם זכות ור פואה מתרפא ין
א ת מצרים נ גו ף ורפ א   '  ונגף ה-והפסוק עצמו הור ה כן באמרו  . זולת

עם  מצ רי ם ויתר   '  י רצה  מכיון  שד רך  ה ,  ונעתר להם  ו רפאם'   ושבו עד  ה 
מזה נ משך  שעל   , האומות העו בדי כוכבים  לנגוף תחלה ואחר כ ך לר פאות

.   א בל בלאו   הכי לא, ואז  יעתר  להם  וירפא ם '  פנים  צר י ך  שישו בו  אל ה כל 
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אך  אמנם הוא  מ בואר כי א ין  הדבר כשטחי ותו שאין צר יך להם   . מהעונות
אלא שלפי  שעה אי ן   , כי בלי ספק  לא ינקו  לחלוטין זולתה, תשובה כלל

אבל  בהכרח י בי אם הש ם   .  מתין מפני סכנת הצרהמקום להתע כב ולה
כי ב י ום פקדו  , יתברך לידי  מרוק העונות  מעט מעט ע ד שיעשו ת שובה

 :ו תהיה תשובה או מ אהבה א ו מיר אה כאמ ור'  יפקוד והמה י שובו אל ה 
ובכל א חד ישיג   , ואולם עם ה יות כל אחד מהנה מקובל ת אצלו יתברך

מכל  מקום תתעלה מאד  , דקהאדם מחילה  וסליחה וכפרה מבית דינו הצ
י תרונות שיש  לרפואה '  כדמיון ג,  התשובה מא הבה על הנעשית מיראה 

 :הבאה מן הט בע על הרפו אה המלאכותית
לפי  ש הרופא   . כי  התרו פות הנעשות על ידי  המל אכה א ינם  וד איות'  הא

כפי  מה  ,  אלא  בד רך  השערה , לא ידע  ידי עה אמיתית   איכות הליח ה
ועל יה יסדר ה הרקות   ,  ים   וכיוצאשיחשוב  מפ את האותות והמק ר

כ י   . וכ בר  אפשר  לו לטעות ולהחליף ממ ש  מדבר  אל  הפכו. וההקזות
ובאמ ת   , בחשבו היות  החולי מחמת חמימות ירפא אותה בדברים ק רים 

וכ ן   . וזה יביא החול ה לידי סכנה ואולי ימיתהו, היתה מסבת קור וצנה 
תחזק על  כ שיתעורר  לה ,  א בל  רפואת הטב ע היא  א מתי ת ודאית. להפך

ובזה אין   ,   החלי ולסייע  את  החולה  לא ידחה  אל א מה  שהו א   באמת מזי ק
וכי וצא בזה הת שובה הבאה  מפני יר את היסורי ן   . בפעולתו שום סכנה
כב ר  אפש ר   ,  כי ון  שאין  זה מהת עוררות פנימ י שכלי, שמביאה  ליד י חפוש 
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א בל אין בזה   , האויב שכ נג דו בשומו  או תו למול החרב או  הדבר  המכה
 לצ ד מעלה   שכ בר י קרה  י רי ם התריס ,  שום  הבטחה   ודאית שינ צל בכולם



 תשובהה פרשת חיי שרה ספר 

קנד 

כי כן נר אה לו מאופן תנועתו , בחשבו שה א ויב בא להכו תו על הראש
כן   הוא ממ ש   . וההק ש בהפך ,  והאחר  יערי ם וי מהר  להכריעה לצד  ה רגלים

שבר צותו להנצל , ענין התשובה  והמעשי ם טו בים בהיותן   בפני הפורענ ות
או לי לא  יכוין   ממש  אל הע ון עצמו   ,  מהפורענות ו מהעונש  יעש ה אותם

כ י   , מה  שאין  כן הש ב מ א הבה. ר המע ש ים הטובי ם  הגורמים  או תווחוס
הנה  הוא יודע   ,  לאשר לא  יע וררהו  אלא  חשק  הטהרה  מהעונות א שר לו

וכבר  הורה ז ה   . ו יר חמהו' החטא שמני עו להצטער עליו וישוב  אל ה
 כי פ שעי   אני  אדע ו ח טאתי נגדי  ת מיד  -המשורר  עלי ו השלום  ב א מרו  

כי  כל אחד ,  לו שום ה עלם מאיזה מפשעיולומר שלא ב א, )תהלים נא ה(
.   עליהם כר אוי '  ולפיכך  ידעם לשוב   אל ה ,  מהם הו א ת מיד לנגד  עי ניו

אני אומ ר ע ם הפסוק   ,  שה יה מ ספיק לומר כ י פשעי אדע, וביאור  מלת אני
 כי כ וון בזה   )שם ו('  הנמשך  לך   לבדך חטאתי  והרע  בעיני ך עש יתי ו גו 

כתיב מכסה פשעיו לא יצלי ח   , )ו ביומא פ(למאי דרמי ר ב יהודה בשם רב 
לא קשה כ א ן   , )תהלים לב א( וכתיב אש רי נ שוי פשע  כסוי חטאה )משלי כא יג(

רב זו טרא בר  טוב יה אמר   ,  בחטא מפור סם כאן בחט א שאי נו מפ ורסם
לכן   .  כאן בעבי רו ת שבין  אדם  למקום  כאן  בעבירות  ש בין אדם  לח בירו

א  אני בלבד יודע אותם אל, אמר דוד אינ י מכריז ומפ רסם הפשעי ם שלי
כי  ק יימתי  בעצמ י  אש רי נ שו י   , ו חטאתי א ינו  אלא נגד  עינ י. ולא זולתי

לפי ש נקבצו  יחדו  שני הטעמי ם  הגורמי ם ל העלים   . פשע כסוי ח טאה
היה ה ח טא במה  שנו דע ביני   , כי  לך לבדך  חט אתי' הא . אותם ולא לג לותם

שעשיתי   שלא היה ח טא מפורסם  '  והב .  למקום בלבד  ולא ביני ל חבירי
אתה יתבר ך עיני ך  ראו  ולא ז ר   , אלא הרע  ב עיניך ע שיתי ,  בפני אח רים

,  לפיכך ראוי  שפשעי אלו אנ י אדע אותם בלבד. ואין איש  יו דע מזה
ומכל  מקו ם א גב  ארחיה הודיע  כי לטוב הת עוררותו   . משום כ בוד  שמים 

היו  כל  עונותי ו   , שה קי ם ע ולה של תש ובה, על התשובה  מצד  האהב ה
ולא טעה   בחשבונו  כא שר  יקרה  ל רופא על  ידי תרופות   גלוים לפניו  

 : חיצוניות
כי התרופות המלאכותיות אף על פי שיהיו מיוח סות ממש   , היתרון השני 

מכל מק ום  ה ן   ,  כי   הכירה הרופ א וצד ק  בה  בשפטו,  אל הליחה ה מחליאה
לא שר   על כל פנים  לא  ירי קו   בצמצום   , מחלישות ה ג וף וימעיטו   כחו
כי אג בה יורק ג ם  כן חלק   ,  שום תערובתהליחה הרעה לבדה מבלי

 תשובהה פרשת חיי שרה ספר 

קנה 

.   וזה סבת החלישות ותש ות הכח, מהליחות הטובות המברי אות את הגוף 
כי בהתחזק הטבע ב חכמת בוראו  לא יריק   , מה שאין כן  ההרקה הטב עית

ו את היותר המועיל לא יא סוף אליו הבי תה בכח  ,  אלא מה שיזי ק את הגוף
כן ה דבר בתשובה  בבו א ה   . הובזה לא  יגרו ם  שום  חולש,  המחזיק  אשר  בו

יקרה בה ש לפעמים כדי לדחות ,  מהתעוררות חיצונית שא י נה מאהבה
ממנו  איזה  פחיתות או  מ דה רעה  יצט רך  להתרחק  גם  כן  מן   המעולה  

 :ולהתרחק ממ נה
 ישור על א נשים ו יאמר   חטאתי ויש ר  העויתי  -ויובן זה במא מר אליהוא   

כי אי ך   , א מרו  ולא שוה ליוהוא מבוא ר  הקושי . )איוב לג כו(ולא שוה לי 
שיוצ רך לומ ר   , יצוייר  שהיו תו חוטא ומעוות היושר  ישוה לו ויועילהו

כ י   ,  אמנם  למדנו  הרב זכרונ ו  לברכה בר בי עי מ שמנה  פרקיו.   ולא שוה  לי
לא יוסר ממ נה אם ילך  מיד אל  , בנטות האדם אל תכונה אחת רעה

אף   ,  א בל  צריך  ש ילך   אל הקצה  ה אחר. המצוע  שהיא  המעלה ה ש לימה
ו בזה ישוב מ עט מעט אל האמצעי   , על פי שהוא  יוצא מ גדר  השלמות

ש אם  ירצ ה לעשותו י שר לא   , כא ש ר המש ילו א ל העץ העקו ם. השלם
אבל   , כי מיד י שו ב אל עקמ ימ ותו,  יספיק שי גיע  אותו תכף אל הישרות

ועל  זה אמ ר   .  ואז  מ אליו יב א  להתיישר, צריך  לעק מו  אל  הצד ה הפכי
א ם   , מחמת  עונו תיו'  וכ א ביסו רין  ב השגחתו ית כי  האיש  המד,  אליהוא

י ר אה ויביט  אל  אנשי   , צר יך ש ישור  א ל אנשים ,  ירצה לעשות  תשובה
השלמות ויש תדל להדמות אליהם  ולהיות כמותם ול א להתמיד ב מידותיו   

 מדרכיו  יש ב ע  -על  דרך  מה   שא מר  שלמה  המלך עליו  ה שלום  . המגונות
 מי   שהוא  חס ר ה שכל ו קצ ר הדעת  כי , )משלי יד יד( סוג לב ומעליו א יש  טוב  

והוא שב ע ומפוי ס   , ישבע וי שאר  מסתפק ומ תהנה מאד מהדרכים ש לו
אבל ה אי ש הטוב  אי ננו שבע   . מהם להיות ם בעיניו  טו בים ונכוח ים 

,   ולעולם חו שב את עצמו  ואת דרכיו לבלתי שוים מ אומה , מהדרכים של ו
ר כים  של   מהד,  מעולה  ממ נו ויותר  ממד רגתו, אבל י שבע  מ מי  שהוא  עליו
,   לכן  אמר  ישו ר וי ביט  אל א נשי ם  השלמים. זה הוא ש בע  ועושה  אות ם

 : לעשות כמעשיהם
.   צרי ך שיתודה ויפרט עוצם  עונותיו, ולמען תהיה התשובה מוחלטת

ויאמר  שעצמ ו וגברו כל כך עד כי באמת חטאתי  ובקשתי דר ך להנצל   
כה   ם זכ רונו  לבר"ול ק חתי עצת הר מב, ולסור מן הח טא והתכונה  המגונה



 תשובהה פרשת חיי שרה ספר 

קנד 

כי כן נר אה לו מאופן תנועתו , בחשבו שה א ויב בא להכו תו על הראש
כן   הוא ממ ש   . וההק ש בהפך ,  והאחר  יערי ם וי מהר  להכריעה לצד  ה רגלים

שבר צותו להנצל , ענין התשובה  והמעשי ם טו בים בהיותן   בפני הפורענ ות
או לי לא  יכוין   ממש  אל הע ון עצמו   ,  מהפורענות ו מהעונש  יעש ה אותם

כ י   , מה  שאין  כן הש ב מ א הבה. ר המע ש ים הטובי ם  הגורמים  או תווחוס
הנה  הוא יודע   ,  לאשר לא  יע וררהו  אלא  חשק  הטהרה  מהעונות א שר לו

וכבר  הורה ז ה   . ו יר חמהו' החטא שמני עו להצטער עליו וישוב  אל ה
 כי פ שעי   אני  אדע ו ח טאתי נגדי  ת מיד  -המשורר  עלי ו השלום  ב א מרו  

כי  כל אחד ,  לו שום ה עלם מאיזה מפשעיולומר שלא ב א, )תהלים נא ה(
.   עליהם כר אוי '  ולפיכך  ידעם לשוב   אל ה ,  מהם הו א ת מיד לנגד  עי ניו

אני אומ ר ע ם הפסוק   ,  שה יה מ ספיק לומר כ י פשעי אדע, וביאור  מלת אני
 כי כ וון בזה   )שם ו('  הנמשך  לך   לבדך חטאתי  והרע  בעיני ך עש יתי ו גו 

כתיב מכסה פשעיו לא יצלי ח   , )ו ביומא פ(למאי דרמי ר ב יהודה בשם רב 
לא קשה כ א ן   , )תהלים לב א( וכתיב אש רי נ שוי פשע  כסוי חטאה )משלי כא יג(

רב זו טרא בר  טוב יה אמר   ,  בחטא מפור סם כאן בחט א שאי נו מפ ורסם
לכן   .  כאן בעבי רו ת שבין  אדם  למקום  כאן  בעבירות  ש בין אדם  לח בירו

א  אני בלבד יודע אותם אל, אמר דוד אינ י מכריז ומפ רסם הפשעי ם שלי
כי  ק יימתי  בעצמ י  אש רי נ שו י   , ו חטאתי א ינו  אלא נגד  עינ י. ולא זולתי

לפי ש נקבצו  יחדו  שני הטעמי ם  הגורמי ם ל העלים   . פשע כסוי ח טאה
היה ה ח טא במה  שנו דע ביני   , כי  לך לבדך  חט אתי' הא . אותם ולא לג לותם

שעשיתי   שלא היה ח טא מפורסם  '  והב .  למקום בלבד  ולא ביני ל חבירי
אתה יתבר ך עיני ך  ראו  ולא ז ר   , אלא הרע  ב עיניך ע שיתי ,  בפני אח רים

,  לפיכך ראוי  שפשעי אלו אנ י אדע אותם בלבד. ואין איש  יו דע מזה
ומכל  מקו ם א גב  ארחיה הודיע  כי לטוב הת עוררותו   . משום כ בוד  שמים 

היו  כל  עונותי ו   , שה קי ם ע ולה של תש ובה, על התשובה  מצד  האהב ה
ולא טעה   בחשבונו  כא שר  יקרה  ל רופא על  ידי תרופות   גלוים לפניו  

 : חיצוניות
כי התרופות המלאכותיות אף על פי שיהיו מיוח סות ממש   , היתרון השני 

מכל מק ום  ה ן   ,  כי   הכירה הרופ א וצד ק  בה  בשפטו,  אל הליחה ה מחליאה
לא שר   על כל פנים  לא  ירי קו   בצמצום   , מחלישות ה ג וף וימעיטו   כחו
כי אג בה יורק ג ם  כן חלק   ,  שום תערובתהליחה הרעה לבדה מבלי

 תשובהה פרשת חיי שרה ספר 

קנה 

.   וזה סבת החלישות ותש ות הכח, מהליחות הטובות המברי אות את הגוף 
כי בהתחזק הטבע ב חכמת בוראו  לא יריק   , מה שאין כן  ההרקה הטב עית

ו את היותר המועיל לא יא סוף אליו הבי תה בכח  ,  אלא מה שיזי ק את הגוף
כן ה דבר בתשובה  בבו א ה   . הובזה לא  יגרו ם  שום  חולש,  המחזיק  אשר  בו

יקרה בה ש לפעמים כדי לדחות ,  מהתעוררות חיצונית שא י נה מאהבה
ממנו  איזה  פחיתות או  מ דה רעה  יצט רך  להתרחק  גם  כן  מן   המעולה  

 :ולהתרחק ממ נה
 ישור על א נשים ו יאמר   חטאתי ויש ר  העויתי  -ויובן זה במא מר אליהוא   

כי אי ך   , א מרו  ולא שוה ליוהוא מבוא ר  הקושי . )איוב לג כו(ולא שוה לי 
שיוצ רך לומ ר   , יצוייר  שהיו תו חוטא ומעוות היושר  ישוה לו ויועילהו

כ י   ,  אמנם  למדנו  הרב זכרונ ו  לברכה בר בי עי מ שמנה  פרקיו.   ולא שוה  לי
לא יוסר ממ נה אם ילך  מיד אל  , בנטות האדם אל תכונה אחת רעה

אף   ,  א בל  צריך  ש ילך   אל הקצה  ה אחר. המצוע  שהיא  המעלה ה ש לימה
ו בזה ישוב מ עט מעט אל האמצעי   , על פי שהוא  יוצא מ גדר  השלמות

ש אם  ירצ ה לעשותו י שר לא   , כא ש ר המש ילו א ל העץ העקו ם. השלם
אבל   , כי מיד י שו ב אל עקמ ימ ותו,  יספיק שי גיע  אותו תכף אל הישרות

ועל  זה אמ ר   .  ואז  מ אליו יב א  להתיישר, צריך  לעק מו  אל  הצד ה הפכי
א ם   , מחמת  עונו תיו'  וכ א ביסו רין  ב השגחתו ית כי  האיש  המד,  אליהוא

י ר אה ויביט  אל  אנשי   , צר יך ש ישור  א ל אנשים ,  ירצה לעשות  תשובה
השלמות ויש תדל להדמות אליהם  ולהיות כמותם ול א להתמיד ב מידותיו   

 מדרכיו  יש ב ע  -על  דרך  מה   שא מר  שלמה  המלך עליו  ה שלום  . המגונות
 מי   שהוא  חס ר ה שכל ו קצ ר הדעת  כי , )משלי יד יד( סוג לב ומעליו א יש  טוב  

והוא שב ע ומפוי ס   , ישבע וי שאר  מסתפק ומ תהנה מאד מהדרכים ש לו
אבל ה אי ש הטוב  אי ננו שבע   . מהם להיות ם בעיניו  טו בים ונכוח ים 

,   ולעולם חו שב את עצמו  ואת דרכיו לבלתי שוים מ אומה , מהדרכים של ו
ר כים  של   מהד,  מעולה  ממ נו ויותר  ממד רגתו, אבל י שבע  מ מי  שהוא  עליו
,   לכן  אמר  ישו ר וי ביט  אל א נשי ם  השלמים. זה הוא ש בע  ועושה  אות ם

 : לעשות כמעשיהם
.   צרי ך שיתודה ויפרט עוצם  עונותיו, ולמען תהיה התשובה מוחלטת

ויאמר  שעצמ ו וגברו כל כך עד כי באמת חטאתי  ובקשתי דר ך להנצל   
כה   ם זכ רונו  לבר"ול ק חתי עצת הר מב, ולסור מן הח טא והתכונה  המגונה



 תשובהה פרשת חיי שרה ספר 

קנו  

מ ה   , אלא אדרב א הישר  הע ויתי,  בזה שלא ללכת אל האמצעי היש ר
,   שהוא הי שר  האמתי  שה וא האמ צעי  העויתי והטי תי אל הק צ ה האחר 

כי  היה כ ח   , ז ל א שוה לי"ועכ. למען יועילני להדריכו אח ר כך אל הי שר
א מנ ם הדב ר   . החטא כל כך  גדול שאפיל ו בלכת אל ה פכו לא הועי ל כלום

ות  השכלי הו א  המגיע  האד ם לבק שת ה שלמות מבואר  ש אם  ההתעורר
ואין כא ן   ,  בר צ ותו לבחור ה טוב במה  ש הוא טוב  מא הבתו אותו,  מעצמו

הנ ה זה בלי ס פק לא י צטר ך כל כ ך   ,  שום פחד  ומ ורא יכ ריחנו  על כך
כי  בקל   יתקרב  אליה  ויתרח ק   , הכנות או ה ר חקות לבא  א ל יושר  המע לה

 : מבלי  י לך אל הפכה  ממש, מן התכונה ה רעה
,   כ י בה יו ת התרופות החיצוניות פו עלות על צד  ההכרח, תרון השלי שיהי

זה יג רום לחולה כאב הבטן או  עלוף או מצו קות או   , וכמעט על ידי אונס
נעשית   מאליה על  , אבל  הר קת הטבע  הי א ב שובה ו נ חת.  רוע לב  וכיו צא
וכענין  זה הי א  .  ולא  י ק בל הגוף  שו ם התפעלות  ממנה, הצד היותר   טוב
לא תכבד ה עבודה על ה אדם ואת  הכ ל יעשה   ,  תה מאהבההתשובה בהי ו

יה יה הכל עליו  למשא   ,  מה  ש אין כן  בהיות ה מיר אה,  בשמחה  וטוב  לבב
וז ה הוא המבח ן האמת י   . כבד כמי שע ושה מכח ה כרח בעצבון  ובדאגה

 -ועליו א מר  דוד עליו השלום  , לדעת מי יעורר האד ם  אל השלמות
ר אה  אם   דרך עו צב  ב י ונחנ י  חקרני  אל  וד ע לבבי  בחננ י ודע  שרעפ י ו

לדעת כוונת   , החקי רה הא מתית'  יאמ ר  בפי . )תהלים קלט כג(בדרך עולם   
כפי  , שלא  כדרך העו לם, עם  שאת ה יתברך ת דעהו, הלב מה היא

מכל , כי תכיר הפנימיו ת מבלי שום  הוראה חיצו נית, השגחתך הנ פלאה
י   במ ה שתראה  א ם י ש  ב.  מקום  א שאל ך תר אה ב ר איה ח יצונית  ענין  זה

אבל   . כי אז ודא י  לא יהיו שלמ ות, איזה דרך  ש ל עצבות ודאגה בפעולותי
מש ם יו דע יו ש ר   , בהיותן בהפך רחו קות מן  העצב ו קרו בות אל השמ חה

,   ובאופ ן הבחנה ו ח קירה  זו. לבי ושרעפי  כי  רק  האמ ת והשלום  א הבתי
עם היותך   .   שזה הוא  המ בחן  שלהם,   נחה אותי  ות תנהג עמי  כד רך  העולם

כי בזה  תודע הסבה על ידי המס ובב וידיעתך  השלמה  , לכךבלתי צריך   
וכמה הכיר יתברך טוב  לבב ישראל  במעמד   .  היא ידיעת הסבה בעצמה

הנבחר  שהיה  לבם  שלם  ע מו עד  שאמ ר  להם  מי  יתן  והיה לבבם  ז ה להם   
כאש ר   ,  וזה על אמרם נ עשה ונשמע, )דברים ה כו(' כל הימי ם וגו ' וגו

 תשובהה פרשת חיי שרה ספר 

קנז 

 :)דרוש מב(ראל  לתפוח פירשתי על  מאמר  למה נ משלו יש 
 

כי כשהתרופה היא על צד ההכר ח   . ויש עוד יתר ון רביעי עול ה על כולם
,  אולי  לא תספיק  להריק כל ה ליחה הרעה  לחלוטין, על ידי סמים  מחוץ 

כי שמ א לא   נתן השעור   הראוי  ושמ א  נשא ר עדיי ן  חלק  מה  ממ נה והוא  
ת  על ידי אבל הנעשי.  ולא יתמי ד הבריאות, מעותד אל התחדשות החולי

תנקה את ה גו ף לחלוטין ו תדחה מכל ו כל הליחה  ,   הטבע מבלי   שום הכ רח
ולא   , ב אופן שיתק יים   הבריאות לי מים  רבים  ו לעתים רחו ק ות, הרעה

כי יען  אי ננה  שלמ ה   ,   וכבר  י קרה  לתשובה מי ראה.  יוסיף לדאב ה עוד
,   לא ת ספיק להסיר  מכל וכל כ תם העונות ו ישאר  רי שומ ם נכר ,  כראוי

לא נ שאר   עוד שום  , א בל כ שהיא מ אהב ה.   אל הנפילה מ חדשוהוא מעותד
'   כי  באה בתו את ה , רושם  לכל ע ון ולכל חטא ת ולא י שוב  עוד לכסלה

ועל זה באו  שתי מימ רות של רי ש לק יש עלי ו   .  בצדקתו יחזי ק ולא י רפה
זדונ ות נעשות כשגגות זדונות נעשות כזכיות ופירשו כאן   , השלום

אבל  יכו ין לענין  ,   בלב ד לענין ה ש כרו אין  הכונה .  מאהבה כ אן   מיראה
עדיין   , כי   בהיותם מי ר אה. ההתמדה וההתחזקות אל הטוב  או א ל הפכו

ואז  השג גו ת האלה   , ישארו  העונו ת כאלו הן   שגגות  שלא  נמחו בה חלט
כא ש ר   , כי ע בירה  ג וררת עבי רה ,  ע ם  היותן קלות, יגרמו  עונות  אחרים 

'   מז דים ח שוך  ע בדך ו גו פירשתי פסו ק  שגי אות מ י  יבין  מ נסתרו ת נקני  ג ם 
וא ז   , יתהפכו כאלו הם  זכיות במציא ות, וכשהיא  מא הבה. )תהלים יט יג(

 :יתמיד להשתלם יותר כי   מצוה גו ררת  מצוה
.   ובזמן י רמיה ו עליו ה שלום שע שו  התשובה הג רוע ה באו  לידי  מדה זו 

 שמוע  שמע תי אפרי ם  מ תנודד יסרתני ואוס ר כעג ל  -ואמר  בש מו  יתברך   
כי   ' אמר  י תב. )ירמיה לא יז(אלהי '  י וא שובה  כי אתה ה לא לומד השיבנ

והיו  שמועו ת שונו ת   ,  בזמן תשובת  ישראל  שמע   מהם יותר  מ שמועה  אחת
כי   , כי היה בה ם  מתנודד ומתנועע ומתחלף  בלתי עומד ע ל מצב  אחד  קיים 

פעם שמעתיו  היותו ש ב  בתשובה מת חרט על עונו תיו ועושה כ ל דבר י   
חוזר  ל סורו ומחזי ק  במעשה   , ההפך   מזהופ עם ש מעתי  ממנו , התשובה

והוא עצ מו מבאר  הסבה להתנגדות זה בלתי קיום מ צ ב   . תועבותיו בידו
כ י   . היתה התשובה מיר אה, והו א יסרתני ואו סר כעגל לא לומד, השלמות

על זה  לקחתי מו סר ונתעורר תי לשו ב   , לאשר יס רת אותי ביסו רין



 תשובהה פרשת חיי שרה ספר 

קנו  

מ ה   , אלא אדרב א הישר  הע ויתי,  בזה שלא ללכת אל האמצעי היש ר
,   שהוא הי שר  האמתי  שה וא האמ צעי  העויתי והטי תי אל הק צ ה האחר 

כי  היה כ ח   , ז ל א שוה לי"ועכ. למען יועילני להדריכו אח ר כך אל הי שר
א מנ ם הדב ר   . החטא כל כך  גדול שאפיל ו בלכת אל ה פכו לא הועי ל כלום

ות  השכלי הו א  המגיע  האד ם לבק שת ה שלמות מבואר  ש אם  ההתעורר
ואין כא ן   ,  בר צ ותו לבחור ה טוב במה  ש הוא טוב  מא הבתו אותו,  מעצמו

הנ ה זה בלי ס פק לא י צטר ך כל כ ך   ,  שום פחד  ומ ורא יכ ריחנו  על כך
כי  בקל   יתקרב  אליה  ויתרח ק   , הכנות או ה ר חקות לבא  א ל יושר  המע לה

 : מבלי  י לך אל הפכה  ממש, מן התכונה ה רעה
,   כ י בה יו ת התרופות החיצוניות פו עלות על צד  ההכרח, תרון השלי שיהי

זה יג רום לחולה כאב הבטן או  עלוף או מצו קות או   , וכמעט על ידי אונס
נעשית   מאליה על  , אבל  הר קת הטבע  הי א ב שובה ו נ חת.  רוע לב  וכיו צא
וכענין  זה הי א  .  ולא  י ק בל הגוף  שו ם התפעלות  ממנה, הצד היותר   טוב
לא תכבד ה עבודה על ה אדם ואת  הכ ל יעשה   ,  תה מאהבההתשובה בהי ו

יה יה הכל עליו  למשא   ,  מה  ש אין כן  בהיות ה מיר אה,  בשמחה  וטוב  לבב
וז ה הוא המבח ן האמת י   . כבד כמי שע ושה מכח ה כרח בעצבון  ובדאגה

 -ועליו א מר  דוד עליו השלום  , לדעת מי יעורר האד ם  אל השלמות
ר אה  אם   דרך עו צב  ב י ונחנ י  חקרני  אל  וד ע לבבי  בחננ י ודע  שרעפ י ו

לדעת כוונת   , החקי רה הא מתית'  יאמ ר  בפי . )תהלים קלט כג(בדרך עולם   
כפי  , שלא  כדרך העו לם, עם  שאת ה יתברך ת דעהו, הלב מה היא

מכל , כי תכיר הפנימיו ת מבלי שום  הוראה חיצו נית, השגחתך הנ פלאה
י   במ ה שתראה  א ם י ש  ב.  מקום  א שאל ך תר אה ב ר איה ח יצונית  ענין  זה

אבל   . כי אז ודא י  לא יהיו שלמ ות, איזה דרך  ש ל עצבות ודאגה בפעולותי
מש ם יו דע יו ש ר   , בהיותן בהפך רחו קות מן  העצב ו קרו בות אל השמ חה

,   ובאופ ן הבחנה ו ח קירה  זו. לבי ושרעפי  כי  רק  האמ ת והשלום  א הבתי
עם היותך   .   שזה הוא  המ בחן  שלהם,   נחה אותי  ות תנהג עמי  כד רך  העולם

כי בזה  תודע הסבה על ידי המס ובב וידיעתך  השלמה  , לכךבלתי צריך   
וכמה הכיר יתברך טוב  לבב ישראל  במעמד   .  היא ידיעת הסבה בעצמה

הנבחר  שהיה  לבם  שלם  ע מו עד  שאמ ר  להם  מי  יתן  והיה לבבם  ז ה להם   
כאש ר   ,  וזה על אמרם נ עשה ונשמע, )דברים ה כו(' כל הימי ם וגו ' וגו

 תשובהה פרשת חיי שרה ספר 

קנז 

 :)דרוש מב(ראל  לתפוח פירשתי על  מאמר  למה נ משלו יש 
 

כי כשהתרופה היא על צד ההכר ח   . ויש עוד יתר ון רביעי עול ה על כולם
,  אולי  לא תספיק  להריק כל ה ליחה הרעה  לחלוטין, על ידי סמים  מחוץ 

כי שמ א לא   נתן השעור   הראוי  ושמ א  נשא ר עדיי ן  חלק  מה  ממ נה והוא  
ת  על ידי אבל הנעשי.  ולא יתמי ד הבריאות, מעותד אל התחדשות החולי

תנקה את ה גו ף לחלוטין ו תדחה מכל ו כל הליחה  ,   הטבע מבלי   שום הכ רח
ולא   , ב אופן שיתק יים   הבריאות לי מים  רבים  ו לעתים רחו ק ות, הרעה

כי יען  אי ננה  שלמ ה   ,   וכבר  י קרה  לתשובה מי ראה.  יוסיף לדאב ה עוד
,   לא ת ספיק להסיר  מכל וכל כ תם העונות ו ישאר  רי שומ ם נכר ,  כראוי

לא נ שאר   עוד שום  , א בל כ שהיא מ אהב ה.   אל הנפילה מ חדשוהוא מעותד
'   כי  באה בתו את ה , רושם  לכל ע ון ולכל חטא ת ולא י שוב  עוד לכסלה

ועל זה באו  שתי מימ רות של רי ש לק יש עלי ו   .  בצדקתו יחזי ק ולא י רפה
זדונ ות נעשות כשגגות זדונות נעשות כזכיות ופירשו כאן   , השלום

אבל  יכו ין לענין  ,   בלב ד לענין ה ש כרו אין  הכונה .  מאהבה כ אן   מיראה
עדיין   , כי   בהיותם מי ר אה. ההתמדה וההתחזקות אל הטוב  או א ל הפכו

ואז  השג גו ת האלה   , ישארו  העונו ת כאלו הן   שגגות  שלא  נמחו בה חלט
כא ש ר   , כי ע בירה  ג וררת עבי רה ,  ע ם  היותן קלות, יגרמו  עונות  אחרים 

'   מז דים ח שוך  ע בדך ו גו פירשתי פסו ק  שגי אות מ י  יבין  מ נסתרו ת נקני  ג ם 
וא ז   , יתהפכו כאלו הם  זכיות במציא ות, וכשהיא  מא הבה. )תהלים יט יג(

 :יתמיד להשתלם יותר כי   מצוה גו ררת  מצוה
.   ובזמן י רמיה ו עליו ה שלום שע שו  התשובה הג רוע ה באו  לידי  מדה זו 

 שמוע  שמע תי אפרי ם  מ תנודד יסרתני ואוס ר כעג ל  -ואמר  בש מו  יתברך   
כי   ' אמר  י תב. )ירמיה לא יז(אלהי '  י וא שובה  כי אתה ה לא לומד השיבנ

והיו  שמועו ת שונו ת   ,  בזמן תשובת  ישראל  שמע   מהם יותר  מ שמועה  אחת
כי   , כי היה בה ם  מתנודד ומתנועע ומתחלף  בלתי עומד ע ל מצב  אחד  קיים 

פעם שמעתיו  היותו ש ב  בתשובה מת חרט על עונו תיו ועושה כ ל דבר י   
חוזר  ל סורו ומחזי ק  במעשה   , ההפך   מזהופ עם ש מעתי  ממנו , התשובה

והוא עצ מו מבאר  הסבה להתנגדות זה בלתי קיום מ צ ב   . תועבותיו בידו
כ י   . היתה התשובה מיר אה, והו א יסרתני ואו סר כעגל לא לומד, השלמות

על זה  לקחתי מו סר ונתעורר תי לשו ב   , לאשר יס רת אותי ביסו רין



 תשובהה פרשת חיי שרה ספר 

קנח  

,  להשתעבד אל העולונמ שך מזה שהי יתי כעגל לא לומד עדיין, בתשובה
ועל כן א חלה פניך תכין לב י   . ומפני זה חזרתי על העונות הראשוני ם

שאינה  אלא בעבור  הכרת היותך אלה י   , להשיבני התשובה האחר ת
 :ושאני  מחויב  מצד זה להש תעבד לך ולא לסבה אח ר ת

ולכוונה זו לדעתי אנו או מרים ב ברכ ת השיבנו ו כן באבינו מ לכנו של 
כלומ ר מ שני  מיני  תשוב ה   .  בתשו בה שלימה   לפניךה חזירנו, ימים  אלו

תרא ה   , אחת  מאהבה והיא  השלמה וא חת מיראה  שהיא הפחות ה,  שיש
ויהיה  , לא הא ח רת, שתהיה לנו  מעיר להשי ג  התשובה ה שלמה האהו בה

א שר הכוונה  תובן בדברי הם זכרונם ל ברכה בבר א שית רב ה   . זה לפניך
א   "ר,  והיכן ה יה, )ת לז  כטבראשי( על פ סוק וי שב  ר אובן  אל הבו ר )פד יח(

כש נפנה הלך והציץ לאותו ה בור הדא הוא  דכתיב  . אומר ב שקו  ו בתעניתו
ל הקדוש בר וך הוא מעול ם לא חטא א דם לפני " א, וישב ראו בן  אל הבור

חייך  שבן בנך עו מד ופותח , ועשה תשוב ה ואתה פתחת בתשובה תחלה
הושע יד (הי ך אל' שובה ישר אל  עד ה'  ואיזה זה הושע שנ , בתשובה תחלה

האיך  אמר  א תה פתחת בתשובה תחלה ואנחנ ו   ,  והקוש י נ גלה לעינים. )ב
וכן  אמרו  שהנב יא הוש ע   . ה שא דם וקין עשו  תשובה"קבלנו מרבו תינו ע

והלא כמה נבי אים קדמ ו לו באזהרה   , עליו השלום  פתח בתשובה תחלה
 :זו מזמן משה  רבינו  עליו  השלום
תשובה תחלה ולא הספיק לומר   פתחת ב, ואני מדיי ק  כבדות לשון זה

אמנ ם  ידוע מק בלת  רבותינו   .  וכן  אמ רו   לא חטא  אדם  לפני, התחלת לשוב
כי  לא   ,  שהאו מר  ר אובן  חטא  אי נו אלא  טועה )שבת נה ב(זכרונם לב ר כה 

.   אלא  שבלבל  יצו עי אב יו,  שכב מ מש  ע ם בלהה  חלי לה כשטחיות  הכתוב
כי   , ש ב ותיוכפי  מה  ש עמקו  מח,  וזה נחשב  ל חטא לפניו  י תברך  בלבד

והיה  מ חסידות ראו בן עליו  . בעיני האנ שי ם לא היה כ אן עון א שר  חטא
כי  אם היות דבר זה בלתי נחשב לעון א צל האנשים  ולא בא   , השלום

מכל  , אליו שום  ה תעוררות אלהי מהפחדה או גזום  או י עוד יסורין כ לל
כי היא   .  מקום  הוא  מ עצמו היה ה מתחיל ונזדרז מאליו לע שות תשובה

ומ חמת  מה שהרג יש ו זכרונם   . ולא לשו ם תכלית אחר, מאהב ההיתה 
ולכן  אמ ר  לו   . פי רשו   וישב  ראו בן  שהיה  שב  ב תשובה, לברכה היכן   היה

שהוא  חטא לפני ב לבד ולא  , מעו לם לא היה  אדם שחט א  לפני' הוא ית 
כי אדם וקי ן חטאו  .  ועם כל זה עשה תשוב ה אלא אתה, אצל האנשי ם 
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קנט 

כי  פתחת  ,  והנה  אתה הטבת  לעשות.חטאים  עצומ ים גלוי ם  אצ ל הכל
קודם   שהעירותך ע ל כך בא יזו  תוכחה או  , בתשובה את ה מעצמ ך ת חלה

.   כי  אלו הנחתים  מעולם לא הי ו שבים ,  כ מו שהיה לא דם וקין. יעוד עונש
כיון  שהתחלת בה מטוב   , ואם כן היתה תשובתך המעולה והשלמה

ן זה   לפיכך אשלם  לך שהנבי א  הראשון  אש ר יצוה על  מי. תכונתך
כי   ,  יה יה הו שע עליו  ה שלום, שתהיה תחל ה ולא  מאוח רת,   מהתשובה

כלומר תי כף ומיד   , אלהי ך כי  כשלת בעונך' הזהיר שובה  ישראל עד  ה
.   שאז  ודאי  היא  מ אהבה,  אשר  כשלת  בעון תצרף  ו תחבר עמו  ה תשובה

ואל תמתין ש יהיה לך איז ה התעוררות על ידי יסורי ן כמאמר  מש ה רבינו   
, )דברי ם ד ל(' אלהיך ו גו '  וש בת עד ה '  צר  לך  ומ צאוך  וגו  ב-עליו השלום   

 :  ועל דרך זה  שאר הנ ביאי ם מכח  יסורי ן מזהירין על  התשובה
כי תכלית התשובה המעולה היא הנעשית   , הכלל העולה מכל דברינו

בחס דו הגדול '  עם הי ותה מקובלת לפניו ית, כי   בהיותה מיר אה. מאהבה
דר  השלמות ונ שארה כעין   הרפואה  מכל מ קו ם אינה  בג, על צד הרחמ ים
 :הבלתי טבעית

וכבר כללו ר בותינו זכרונ ם לברכה ב מאמרנו  כל  הענין הזה מ שני מי ני   
ואמרו  גדולה תשו ב ה   ,  התשובה וק ראום  בש ם  רפואה על י סוד הפסוק

א שר לדעתי ר מי בר  חמ א  בא לפרש  מ אמרו זה   .  שמביאה  רפו אה לעולם
.   כא ן  מאהבה  כא ן מי ראה,  מסתי רת הכתוב ו יישובו,  עם מ אמרו   השני

ו לכן אמ ר   .  אלא  ש האחת מעולה מהאחרת, ששני  מיני ה תשובה מועי לים
שהרי  לעו לם בכל אופן  שיעשה   , גדולה היא ה תשובה ועצם  כחה עד מ א ד

עד  שתתחלף בפחות  ,  אותה האדם   מביאה  לו  ר פואה ואי נה  חוזרת רי קם 
ישב   כי  יש  סתירה   בכתוב וצ ריך  לי,  ו באר   זה רמי  ב ר  ח מא ע צמו. ויתר

יתבר ך שירפ א   ' כאן מאהבה  כאן מיראה  שאפילו בהיו תה מיראה א ומר ה 
מלבד שיכלול גם כן מה  שאמרו   .  משובותה א ם כן לעולם הוא מרפא 

, )דברים ד ז( אלהינו בכל  קראנו  אליו  '    ע ל פסוק כה ) ב ז(באלה הדברי ם ר בה 
אבל  שערי תשוב ה לעולם  , שערי תפלה  פעמים פתוחים פעמים  נע ולים

כי  אי ן   , ו זה הוא המבי אה רפואה  לעולם בכל זמ ן.  שנ משלה לים, פתוחים
כי   , ובזה הי א  ג דולה כלומר  יותר מן  התפלה.  שעריה  נעולי ם ב שום  זמן

ומכ ל   . בזאת הבחינ ה היא קטנה  ממנה כיון ש אין שער יה פתוחים לעולם
לעשותה ,  יבח ר  ויקרב  התשו בה מאהבה '  מקום  הנלבב  החרד  אל ד בר ה 
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,  להשתעבד אל העולונמ שך מזה שהי יתי כעגל לא לומד עדיין, בתשובה
ועל כן א חלה פניך תכין לב י   . ומפני זה חזרתי על העונות הראשוני ם

שאינה  אלא בעבור  הכרת היותך אלה י   , להשיבני התשובה האחר ת
 :ושאני  מחויב  מצד זה להש תעבד לך ולא לסבה אח ר ת

ולכוונה זו לדעתי אנו או מרים ב ברכ ת השיבנו ו כן באבינו מ לכנו של 
כלומ ר מ שני  מיני  תשוב ה   .  בתשו בה שלימה   לפניךה חזירנו, ימים  אלו

תרא ה   , אחת  מאהבה והיא  השלמה וא חת מיראה  שהיא הפחות ה,  שיש
ויהיה  , לא הא ח רת, שתהיה לנו  מעיר להשי ג  התשובה ה שלמה האהו בה

א שר הכוונה  תובן בדברי הם זכרונם ל ברכה בבר א שית רב ה   . זה לפניך
א   "ר,  והיכן ה יה, )ת לז  כטבראשי( על פ סוק וי שב  ר אובן  אל הבו ר )פד יח(

כש נפנה הלך והציץ לאותו ה בור הדא הוא  דכתיב  . אומר ב שקו  ו בתעניתו
ל הקדוש בר וך הוא מעול ם לא חטא א דם לפני " א, וישב ראו בן  אל הבור

חייך  שבן בנך עו מד ופותח , ועשה תשוב ה ואתה פתחת בתשובה תחלה
הושע יד (הי ך אל' שובה ישר אל  עד ה'  ואיזה זה הושע שנ , בתשובה תחלה

האיך  אמר  א תה פתחת בתשובה תחלה ואנחנ ו   ,  והקוש י נ גלה לעינים. )ב
וכן  אמרו  שהנב יא הוש ע   . ה שא דם וקין עשו  תשובה"קבלנו מרבו תינו ע

והלא כמה נבי אים קדמ ו לו באזהרה   , עליו השלום  פתח בתשובה תחלה
 :זו מזמן משה  רבינו  עליו  השלום
תשובה תחלה ולא הספיק לומר   פתחת ב, ואני מדיי ק  כבדות לשון זה

אמנ ם  ידוע מק בלת  רבותינו   .  וכן  אמ רו   לא חטא  אדם  לפני, התחלת לשוב
כי  לא   ,  שהאו מר  ר אובן  חטא  אי נו אלא  טועה )שבת נה ב(זכרונם לב ר כה 

.   אלא  שבלבל  יצו עי אב יו,  שכב מ מש  ע ם בלהה  חלי לה כשטחיות  הכתוב
כי   , ש ב ותיוכפי  מה  ש עמקו  מח,  וזה נחשב  ל חטא לפניו  י תברך  בלבד

והיה  מ חסידות ראו בן עליו  . בעיני האנ שי ם לא היה כ אן עון א שר  חטא
כי  אם היות דבר זה בלתי נחשב לעון א צל האנשים  ולא בא   , השלום

מכל  , אליו שום  ה תעוררות אלהי מהפחדה או גזום  או י עוד יסורין כ לל
כי היא   .  מקום  הוא  מ עצמו היה ה מתחיל ונזדרז מאליו לע שות תשובה

ומ חמת  מה שהרג יש ו זכרונם   . ולא לשו ם תכלית אחר, מאהב ההיתה 
ולכן  אמ ר  לו   . פי רשו   וישב  ראו בן  שהיה  שב  ב תשובה, לברכה היכן   היה

שהוא  חטא לפני ב לבד ולא  , מעו לם לא היה  אדם שחט א  לפני' הוא ית 
כי אדם וקי ן חטאו  .  ועם כל זה עשה תשוב ה אלא אתה, אצל האנשי ם 
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כי  פתחת  ,  והנה  אתה הטבת  לעשות.חטאים  עצומ ים גלוי ם  אצ ל הכל
קודם   שהעירותך ע ל כך בא יזו  תוכחה או  , בתשובה את ה מעצמ ך ת חלה

.   כי  אלו הנחתים  מעולם לא הי ו שבים ,  כ מו שהיה לא דם וקין. יעוד עונש
כיון  שהתחלת בה מטוב   , ואם כן היתה תשובתך המעולה והשלמה

ן זה   לפיכך אשלם  לך שהנבי א  הראשון  אש ר יצוה על  מי. תכונתך
כי   ,  יה יה הו שע עליו  ה שלום, שתהיה תחל ה ולא  מאוח רת,   מהתשובה

כלומר תי כף ומיד   , אלהי ך כי  כשלת בעונך' הזהיר שובה  ישראל עד  ה
.   שאז  ודאי  היא  מ אהבה,  אשר  כשלת  בעון תצרף  ו תחבר עמו  ה תשובה

ואל תמתין ש יהיה לך איז ה התעוררות על ידי יסורי ן כמאמר  מש ה רבינו   
, )דברי ם ד ל(' אלהיך ו גו '  וש בת עד ה '  צר  לך  ומ צאוך  וגו  ב-עליו השלום   

 :  ועל דרך זה  שאר הנ ביאי ם מכח  יסורי ן מזהירין על  התשובה
כי תכלית התשובה המעולה היא הנעשית   , הכלל העולה מכל דברינו

בחס דו הגדול '  עם הי ותה מקובלת לפניו ית, כי   בהיותה מיר אה. מאהבה
דר  השלמות ונ שארה כעין   הרפואה  מכל מ קו ם אינה  בג, על צד הרחמ ים
 :הבלתי טבעית

וכבר כללו ר בותינו זכרונ ם לברכה ב מאמרנו  כל  הענין הזה מ שני מי ני   
ואמרו  גדולה תשו ב ה   ,  התשובה וק ראום  בש ם  רפואה על י סוד הפסוק

א שר לדעתי ר מי בר  חמ א  בא לפרש  מ אמרו זה   .  שמביאה  רפו אה לעולם
.   כא ן  מאהבה  כא ן מי ראה,  מסתי רת הכתוב ו יישובו,  עם מ אמרו   השני

ו לכן אמ ר   .  אלא  ש האחת מעולה מהאחרת, ששני  מיני ה תשובה מועי לים
שהרי  לעו לם בכל אופן  שיעשה   , גדולה היא ה תשובה ועצם  כחה עד מ א ד

עד  שתתחלף בפחות  ,  אותה האדם   מביאה  לו  ר פואה ואי נה  חוזרת רי קם 
ישב   כי  יש  סתירה   בכתוב וצ ריך  לי,  ו באר   זה רמי  ב ר  ח מא ע צמו. ויתר

יתבר ך שירפ א   ' כאן מאהבה  כאן מיראה  שאפילו בהיו תה מיראה א ומר ה 
מלבד שיכלול גם כן מה  שאמרו   .  משובותה א ם כן לעולם הוא מרפא 

, )דברים ד ז( אלהינו בכל  קראנו  אליו  '    ע ל פסוק כה ) ב ז(באלה הדברי ם ר בה 
אבל  שערי תשוב ה לעולם  , שערי תפלה  פעמים פתוחים פעמים  נע ולים

כי  אי ן   , ו זה הוא המבי אה רפואה  לעולם בכל זמ ן.  שנ משלה לים, פתוחים
כי   , ובזה הי א  ג דולה כלומר  יותר מן  התפלה.  שעריה  נעולי ם ב שום  זמן

ומכ ל   . בזאת הבחינ ה היא קטנה  ממנה כיון ש אין שער יה פתוחים לעולם
לעשותה ,  יבח ר  ויקרב  התשו בה מאהבה '  מקום  הנלבב  החרד  אל ד בר ה 



 תשובהה פרשת חיי שרה ספר 

קס 

.   כי ה י א חיינו ו אור ך ימינו , שם ש מים ב אמונהבלב שלם וב נפש חפצה ל
יא מ ר כל  אחד ל עצמו להיות   ,   אשא   אל ש מים  ידי-ועל זה רמזת י בנו שא   

כי בז ה יוכל , ידיו נשואות  השמים לפניו  יתברך בתש ובה ומעשים  טובים
 :מ שיג הח יים ה נצחיים  בהש גת הכפרה, לומר שהוא   חי לעולם

כל  טו ב ולא  יעשו   די חיוב ם   א ם  אולי  י חסרו , ולהתנצלות כללות האומה
כי לא  מחוס ר חפצ ם   ,   אמ רתי כי  גלוי  וידוע לפני  כסא כבודו, בהחלט

כי אם  מפני  חמת המצי ק  אשר  לא יתנ ם הש ב   ,  ותכונתם היתה זאת להם
ובמסתרים   תבכה נפשם  לעשות  .  רוחם ו נשמת ם לעשות חו בותם לפניו

קר    בב-ובם נ תקיימה חתי מת הקללות , בחשאי ו בהח בא כאש ר יו כלון
תאמר  מי  יתן ערב  ובער ב תאמר  מ י  יתן בק ר  מפחד לבבך  א שר תפ ח ד   

כי  שתים  רעות צרות  צרורו ת   . )דברים כח סז(וממראה  עיני ך א שר תר א ה 
ילחמו בנו  ת מיד במ צור  ו במצוק  במ קו מות האונס  ו ההכרח הידו ע אצל   

ומהדר   '  האחד התעוררות הלב אשר יפחד  מפני פחד ה. בני ישמע אל
להראות  העמים  וה ש רים  כי   . א ים  בפרסום  וב ג לוימא שר  הם  חוט,  גאונו

,   ואת אלילי הם הם  עובד ים  שהם  שמ ש וי רח,  הם משתחו י ם לעבודתם
.   א להי אבותם עזבו מקור מ ים חיים ' ואת ה , כאשר הם מ כריחים  אותם

כי   באישון  לילה ואפילה   , בב ק ר מי  יתן ו יב א הערב , ולכן יתאוו ו יאמרו 
קוני בהח בא שלא י רא ני שום   אוכל לעשות איזה מעשה  יהודי לעבודת 

מא שר  יר אה בעיניו  כ מה וכמה  יסורין  קשין   , ו אולם בהפך  ז ה.  אדם מחו ץ
וכ מה מינ י   ,  מרים  כגידי ם  עושי ם למת יהדים ש אינ ם עוש ים  כמעשיהם

למע ן   , אז  יתא וו מי  יתן  בק ר, מיתות משונו ת הרוגי ם ו שרופים  על  ככה
והפסוק   .  ריעשות בפרסו ם לעיניהם   כמעשיהם  ולא יחזי קוהו  לאיש עב 

,   ב בקר  תאמר  מי  ית ן ערב  לעשו ת מעשה  יהו די בסתר , עצמו  מבאר   הענין
ובע ר ב תאמר מי  י תן בקר   . וזה מפחד לבבך א שר תפחד מבורא ך י תברך

וזה  ממראה עי ניך אש ר תראה מה   , לעשות בגלוי כמעשה י שמעאל
מעתה הוא  י תברך  יגאלנ ו שני ת   .  שעושים  לא חיך  המוחזקי ם ליהודים 

במ ה שיביא   , מען נוכל להיות יראי  שמים בסתר  ובגלוילעיני כל חי ל
כ דבריהם  ,  משיחנו  בן  ד וד עליו הש לום א שר  ה קים  עולה  ש ל תשובה

 מאי  דכתיב נא ם הג ב ר הו קם   )ה א(זכרונם לב רכ ה פרק   קמא   דעבודה זרה  
ולדע תי אין כוונת ם לפרש הו קם שהו א  . שהקי ם  עולה של תשובה, על

,   ולא מלת על כאלו א מר עול, ילמבנין הפעל  כאלו יאמר   הקים  מההפע
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א בל  הכוונה  , שאם כן  היו  אומר ים  אל תקרי כדרכ ם זכרונם  לברכה
ולא באו אלא ל ומר אי ך דוד עליו השלום  משב ח   , להניח הכתוב כפשוטו
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מע לה רמה  ש הוקם למעל ה והשיג  ,  לזה  אמר  שכונ תו לומר, השלום

כי  זה כחה  של  תשובה   להגביה  . וגבוהה בעב ו ר  שהקי ם עו לה של תשו ב ה
שבמק ום   שבעלי תשו בה עומדי ם  אין  צדיקי ם  גמו רים   ,  מקום  בעליה 
ורצה  לומר זה להל היב לבבות  החוטאים  שי שתדלו . יכולים לעמו ד

 שאם   )עבודה זרה ה א(כאמר ם  , להשיג מעלה זו,  לעשות תשובה מעולה
 : אמן.  'ו בא לציון  גוא ל ולשבי פשע  ביעקב  נאם  ה . '  לו וכו חטא יחיד  אומ רים
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.   כי ה י א חיינו ו אור ך ימינו , שם ש מים ב אמונהבלב שלם וב נפש חפצה ל
יא מ ר כל  אחד ל עצמו להיות   ,   אשא   אל ש מים  ידי-ועל זה רמזת י בנו שא   

כי בז ה יוכל , ידיו נשואות  השמים לפניו  יתברך בתש ובה ומעשים  טובים
 :מ שיג הח יים ה נצחיים  בהש גת הכפרה, לומר שהוא   חי לעולם

כל  טו ב ולא  יעשו   די חיוב ם   א ם  אולי  י חסרו , ולהתנצלות כללות האומה
כי לא  מחוס ר חפצ ם   ,   אמ רתי כי  גלוי  וידוע לפני  כסא כבודו, בהחלט

כי אם  מפני  חמת המצי ק  אשר  לא יתנ ם הש ב   ,  ותכונתם היתה זאת להם
ובמסתרים   תבכה נפשם  לעשות  .  רוחם ו נשמת ם לעשות חו בותם לפניו

קר    בב-ובם נ תקיימה חתי מת הקללות , בחשאי ו בהח בא כאש ר יו כלון
תאמר  מי  יתן ערב  ובער ב תאמר  מ י  יתן בק ר  מפחד לבבך  א שר תפ ח ד   

כי  שתים  רעות צרות  צרורו ת   . )דברים כח סז(וממראה  עיני ך א שר תר א ה 
ילחמו בנו  ת מיד במ צור  ו במצוק  במ קו מות האונס  ו ההכרח הידו ע אצל   

ומהדר   '  האחד התעוררות הלב אשר יפחד  מפני פחד ה. בני ישמע אל
להראות  העמים  וה ש רים  כי   . א ים  בפרסום  וב ג לוימא שר  הם  חוט,  גאונו

,   ואת אלילי הם הם  עובד ים  שהם  שמ ש וי רח,  הם משתחו י ם לעבודתם
.   א להי אבותם עזבו מקור מ ים חיים ' ואת ה , כאשר הם מ כריחים  אותם

כי   באישון  לילה ואפילה   , בב ק ר מי  יתן ו יב א הערב , ולכן יתאוו ו יאמרו 
קוני בהח בא שלא י רא ני שום   אוכל לעשות איזה מעשה  יהודי לעבודת 

מא שר  יר אה בעיניו  כ מה וכמה  יסורין  קשין   , ו אולם בהפך  ז ה.  אדם מחו ץ
וכ מה מינ י   ,  מרים  כגידי ם  עושי ם למת יהדים ש אינ ם עוש ים  כמעשיהם

למע ן   , אז  יתא וו מי  יתן  בק ר, מיתות משונו ת הרוגי ם ו שרופים  על  ככה
והפסוק   .  ריעשות בפרסו ם לעיניהם   כמעשיהם  ולא יחזי קוהו  לאיש עב 

,   ב בקר  תאמר  מי  ית ן ערב  לעשו ת מעשה  יהו די בסתר , עצמו  מבאר   הענין
ובע ר ב תאמר מי  י תן בקר   . וזה מפחד לבבך א שר תפחד מבורא ך י תברך

וזה  ממראה עי ניך אש ר תראה מה   , לעשות בגלוי כמעשה י שמעאל
מעתה הוא  י תברך  יגאלנ ו שני ת   .  שעושים  לא חיך  המוחזקי ם ליהודים 

במ ה שיביא   , מען נוכל להיות יראי  שמים בסתר  ובגלוילעיני כל חי ל
כ דבריהם  ,  משיחנו  בן  ד וד עליו הש לום א שר  ה קים  עולה  ש ל תשובה

 מאי  דכתיב נא ם הג ב ר הו קם   )ה א(זכרונם לב רכ ה פרק   קמא   דעבודה זרה  
ולדע תי אין כוונת ם לפרש הו קם שהו א  . שהקי ם  עולה של תשובה, על

,   ולא מלת על כאלו א מר עול, ילמבנין הפעל  כאלו יאמר   הקים  מההפע
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מע לה רמה  ש הוקם למעל ה והשיג  ,  לזה  אמר  שכונ תו לומר, השלום

כי  זה כחה  של  תשובה   להגביה  . וגבוהה בעב ו ר  שהקי ם עו לה של תשו ב ה
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כמו   , כן הלב צריך שיהא נקי ממח שבת עבירה, ושרץ בידו
 ".יעזוב רשע דרכו ואיש או ון מחשבות יו: "שאמר

  כמו הקרבן שאינו מועיל בלא תשובה-סוד התענית 
שאינו   , הוא כ מו הקרבןסוד התענית : זה לשון ס פר חסידים
ה יש  "י זלה"בכתבי האר. אף תענית כן, מועיל בלא תשובה

ונראה דזה מייר י   ,  עיין שם, סוד גדול בזה למה הו א כמו קרבן
כמו  שא מר א ו   , ש הוא א חר  שקיים כל  דרכי תשובה, בתענית

אפילו לא קיים אלא  פשפש במעשיו וקבל עליו בלב של ם  
דעל ידי  הרהורו , כאילו קיי םוהוי  ליה   , לקיים כל דרכי תשובה

זבח  "דאם  לא כן הו י , הטוב נעשה צדיק גמור ברגע אחד
 עולה  -אמר רבא : 'כמו שהביא בזבחים דף ז, "רשעים תועבה

"  זבח רשעים תועבה"דורן הוא היכי דמי אי דליכא תשובה 
ו התניא  עבר אדם על מצות עש ה ועשה   ,  ואי דאיכא  תשובה

 . דורן הוא מע מינ הלא שתשובה לא  זז עד שמוחלין לו א
 אדם שהרבה לחטוא לא יעשה סגופים
 עד אשר יתחזק לבו בחרטה גמורה

אדם שהרבה לחטוא ל א יעש ה   : יונה וזה   לשונו' כן כתב ר
וגומר בלבו לעזוב ,  סגופים עד אשר יתחז ק לבו בחרטה גמורה

ועבר עליו עידן ועידנין והוא  בטהרה , את חטאי ו  עד יום מותו
אז יקריב קרבן תענית בבושת פניו  ,  לחייוגמורה ודמעה על

לא ישלח ל ו   , משל למי שהמרה  את פני  ה מלך, ובהכנעת ליבו
, אלא ע ד שיפול לפניו ארצה  בדמעה, כי יטריפהו בפניו, דורון

מזב ח   "גם מ ה  שאמרו ש התענית הי א . ואחר כך ישלח לו דורון
 זה שייך לומר על השוגג שהיא  מכפרת כחטאת או על  -" כפרה
אבל מצות לא תעשה   , ול מצות עשה או  על הרהור הלבביט
לא יעלה , ומכל שכן אם עבר על כריתות ומיתו ת בית דין, גמור

,  ויהא  מזבח כפרה, שתהא  הת ענית לבד מכפרת לו, על הדעת
כמו  שכתוב בפרקים , אלא צריך לקיים כ ל דרכי תשובה

 .  הבאים
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 םהתעניות הם כדי שעל ידם יבואו בני אדם לפשפוש מעשי
התענית ש לפני התשו בה הוא פש פוש מעשי ם להכניע הלב ושל 

והת ענית שאח ר כך הוא כמו ,  להתיך זוהמא-אחר התשו בה 
שהתעניות  שתקנ ו   ,  היוצא  מן הדברים האלה. קרבן דורון

הם כד י שעל יד ם יבואו  בני אדם   ,  חכמינו זכרונם לברכה
, ולא  כאותם  ט פשים וכמ ה המוני ם  שסברו, לפשפוש מעשים

 בלי שום קיום  -די הצומות של עשרת ימי תשובה לבד שעל י
 ימחלו להם כל העבירות של כל השנה ביום  -דרכי תשובה 

 .זה לא יעלה  על הדעת שום בר דעת, הכפורים
 אלא תשובה, לא שק ולא תענית גורם

 ומעשים טובים גורמים
,   אמר המעת יק וה מאס ף שיש  עוד  להביא ראי ות ברורות  על זה

,   ן של צדיקים בעיניהם מחמת  תעניתם כדי להוציא מליב
,   ה לא גמרא  ערוכה היא במסכת  תענית.  ואזכיר קצת מה ם

:   איתא ש ם  שהיה  הז קן דורש ברבים ביום התענית  ואמר
אלא  תשובה ומעשים   טובים  ,  לא  שק  ולא ת ענית גורם, אחינו"

וירא ': שלא נאמר בהם, שכן מצינו באנשי ננוה, "גורמים
וירא את מעש יהם כי  "אלא ' , אלוקים א ת שקם וא ת תעניתם

 .עד כאן לשונו,  "שבו מדרכם הרעה
ומדקאמר לא שק ולא תענית ג ורם מכלל דתענית לא מיקרי   

איך שהנבי א הי ה   ,   ו מצינו ג ם כן בירמי ה בפסוק, עיקר תשובה
הלא אביך אכל ושתה   : "ואמר  לו, מוכיח את  המלך יהוקים

ו   שהת מי ה מפורסמ ת בז , "ועשה מ שפט וצדקה  אז טוב  לו
שה מו כיח את ה אדם בדבר אכילה  , מי שמע כזאת,  התוכחה
,   ובפרט למלך יהוקים ! ?ש היה לו לאכול ולשתות, ושתיה

, שספרו חכמינו זכרונם לברכה דפרק חלק בגנות מעשי ם רעים
ג מהל כות תשובה מנה  ליה וקים בין א לו שאי ן   פרק ם "והרמב

לפי שעשה עבירות ביד רמה , להם חלק לעולם הבא
שיהו קים היה   , שיש אומ רים, ק" לכן כתב שם הרד,ובפרהסיא
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ועבר עליו עידן ועידנין והוא  בטהרה , את חטאי ו  עד יום מותו
אז יקריב קרבן תענית בבושת פניו  ,  לחייוגמורה ודמעה על

לא ישלח ל ו   , משל למי שהמרה  את פני  ה מלך, ובהכנעת ליבו
, אלא ע ד שיפול לפניו ארצה  בדמעה, כי יטריפהו בפניו, דורון

מזב ח   "גם מ ה  שאמרו ש התענית הי א . ואחר כך ישלח לו דורון
 זה שייך לומר על השוגג שהיא  מכפרת כחטאת או על  -" כפרה
אבל מצות לא תעשה   , ול מצות עשה או  על הרהור הלבביט
לא יעלה , ומכל שכן אם עבר על כריתות ומיתו ת בית דין, גמור

,  ויהא  מזבח כפרה, שתהא  הת ענית לבד מכפרת לו, על הדעת
כמו  שכתוב בפרקים , אלא צריך לקיים כ ל דרכי תשובה

 .  הבאים

 תשובהה פרשת חיי שרה ספר 

קסג 
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 תשובהה פרשת חיי שרה ספר 

קסד 

,  מתענה ת מ יד וסבור שהתענית י היה  תשלום למעשיו  הרעים 
עד , "אביך הצדיק אכל ושתה וג ומר: "לפיכך אמר לו הנביא

 .כאן
 התענית אינו עיקר

 -" שובו  בנים  שובבים"אפשר שלזה רמז  הנ ביא בתוכחתו 
"  שובבים"מדוע מ כנה אותם  בלשון , דלכאורה היא ת מוה א

תענית  "אלא לרמוז להם  הוא בא ע ל , ולא בשום גנאי אחר 
,   שהו א עיקר ה תשובה , שהם  מת ענים וסוברים, "ם"שובבי

ומכאן , כי התענית א ינו עיקר, שיעשו ת שובה, ואמר להם
,  תוכחת מג ולה לאות ם אנשים  המתח סדים בעיני הבריות

ת  ולהם כנפו, שמתנהגים בח סידות, ובוחן ליבות אלוקים  צדיק
,   ומת ענין הפסקות גדולות ומשבת  לשבת, ככנפי חסידים

אבל לא עלתה להם טהרה בכל , וטובלים עצמם במקוואות
ככלוב מלא  . כי ה ם כ כלי חרס ואינם תוכם  כברם, מימות עול ם

 כן תוכם מלא מרמות ותוך תח ת לשונם עמל ואון בגאו ה   -עוף 
סם  לכן כל מי  שבקי  בהם ובשמ ותם ובמע שיהם ראוי  לפר, ובוז

ו אין  בזה לא מ שום רכילות ולא  מש ום לשו ן   , ולספר בגנותם
 .  ואדרבה מצוה בזה קעביד דמצוה לשמוע דברי חכמים, הרע

 מפרסמין את החניפין מפני חילול השם
מפרסמין את החניפין   : איתא בברייתא מסכת  יומא וזה  לשונו

שהם  רש עים ומראי ן עצמן , י"ופירש רש,  מפני חילו ל השם
 מצוה לפרסמו מפני  -ש מי   שמכיר במעשיו אם י, צדיקים

שיהיו  סבורים , מפני ש בני האדם ילמדו ממעשיו, חילול השם
מ ה הו איל  : ועוד כ שיבוא עליו פורענות  יאמרו, שהוא צדי ק

אי ך  , בילקוט מבואר יותר. עד כאן לשונו, לצדיק זה זכותו
אף שהיה  תלמיד ,  שהכתוב ה יה מפרסם  את דואג  האדומי

אביר  "כמו שכתב ,  וראש הסנ הדריןחכם וגדול הדור
אך  אמרת י   , ומהראוי ה יה לו לדבר בצבועים האלה,  "הרואים

 . 'אשמרה דרכי לפי מחסום וגו

 תשובהה פרשת חיי שרה ספר 

קסה 

 השרוי בתענית יהא דואג ואונן
 בין ש היה  מתענה  על  צרתו או   -השרוי  בתענית  : ם"כתב הרמב
 הרי זה  ל א  -בין שהיה   מתענה עם   הציבור על צרתם ,  על חלומו
, ולא יה א שמח ו ט וב לב, ולא יקל ראשו, נין בעצמוינהוג עידו

מה יתאונן אדם חי גבר על  : "כמו שאמר,  אלא יהא דואג ואונן
 ". חטאיו

 כל יום התענית יהא בתשובה ותפילה וצדקה
 ותלמוד תורה כנגד כולם

שאין  בו לא  , התענית הוא  מעין עולם הבא: ה"השלכן אומר 
כן צריך ביום התענית   ; אכילה ולא שתיה ונהנ ין מזיו הש כינה
בתשובה ותפילה וצדקה : להיות דבק בו יתברך שמו כל היום

ושיה א  סור מרע  להרחיק מ עליו כל , ותלמוד תו רה כנגד כולם
ו בפרט מהכעס שהוא פ גם גדול  ,  נדנוד עבירה וכל מידה מגונה

 .בעולם
ואם יכעוס ב יום ה תענית מו טב  : "ראשית ח כמה" ה זה לשון 

,   שלא י תקוטט עם  הבריות, בע וטוב לבויהא   ש, לו שלא ית ענה
ואף אם יהיה לו איזה מש א   , "הן לריב ומצה תצומו: "וכתב
 .שי הי ה באמונה ו בנחת ויחזו ר לדביקותו, ומתן

 יתן ממונו לצדקה ביום התענית
ד דברים המעכבים "וי זהר מכ: "ראשית  חכמה"  הכן ממשיך 

הנמצאים  ברוב בני אד ם   '  באלו הד-ובפרט , את ה תשו בה
,   רכילות ולשון  הרע ובעל חימה  ובעל מחשבה רעה : םוה

כי כל מדה מאלו  , להיות בטל מדברי תורה ומדרך ארץ: דהיינו
יש לה סגו לה לסלק  כח הנשמה  הקדושה  ולהשרות בו רוח  

 .   טומאה
ויתן ממונו לצדקה ביום ה תענית   ": עמק ברכה"זה לשון 

 מה  ויתן לעניים, "ב כל מאודך... ואהבת : "לקיים מה  שנאמר
שאם  לא יעשה   כן נראה ש לא עש ה   ,  שהיה לו  לאכול באותו יום
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וזה   , אלא רק   כדי להרוויח בתענית  מיעוט פיזו ר, לשם שמים 
ואני  בעניי  : "לבנו של מה, ע ליו השלום , שאמר דוד המלך
ומקשה   הגמרא   , "' ככרים זהב מא ה אלף וגו'  הכינותי לבית ה

בידו אזי  אם היה הסך גדול הזה ? "בעניי"מאי : בירושלמי
 בעינוי שהיה מתענ ה ומקדיש   -" בעניי"מאי : ותרץ,  עשיר היה

וסעודת ו הית ה גד ולה מאוד  כי הי ה   , סעודותיו  לשם שמי ם
 רצונו  –" הלא פרוס ל רעב לחמך: "זה   שאמר הכ תוב. מלך
 . עד כאן לשונו, שה יה מגיע לח לקך, הלחם שלך, לומר

,   םכל תענית  שמלינין בו צדקה כאילו שופך דמי: בגמרא
אגרא  :  וזה  שאמ ר,ת עני "תואמרו הק דמונים או תיות תעני ת 

 . דתעניתא צדקתא
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 'י אות -השער הראשון 
 :ַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָבה

 :ָהִעָּקר ָהִראׁשֹון
, ָיִבין ְלָבב ֹו ִּכי ַרע   ָוָמר ָעְזבֹו  ֶאת ַהֵּׁש ם. ַהֲחָרָטה
ָּכִעְניָ ן   , ּבֹו ִכי  יֵ ׁש עֶֹנׁש ְוָנָקם ְוִׁשֵּלם ַעל ֶהָעֹוןְוָיִׁשיב ֶאל  ִל

איוב   (ְוֶנֱאַמר  , ִלי ָנָקם ְוִׁשֵּלם) לה, דברים לב( ֶׁשֶּנֱאַמר 
.  ֵחָמה עֲ ֹונֹות  ָחֶרב - ֶחֶרב ִּכי  -ּג ּורּו ָלֶכם  ִמְּפֵני  ) כט, יט

,  ָעִׂשיִתיֶמה , ְוִיְתָחֵרט  ַעל ַמֲעָׂשיו ָהָרִעים ְויֹאַמר ִּבְלָבבֹו
ְולֹא ָיגְֹרִּתי  , לֹא ָהָיה ַּפַחד ֱאלִֹהים ְלֶנֶגד ֵעיַני ֵאיְך
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ִּכי ַרִּבי ם   , ִמּתֹוָכחֹות  ַעל ָעֹון  ּוִמן  ַהְּׁשָפִטים הָ ָרִעים
ְולֹא ָחָסה ֵעיִני   , לֹא ָחַמְלִּתי  ַעל ּגּוִפי, ַמְכאֹוִבים  ָלָרָׁשע

ְוִנְמַׁשְלִּתי  ְלִאי ׁש   , דָעָליו ִמַּׁשֲחתֹו ִמְּפֵני  ֲהָנַאת רֶ ַגע ֶאָח
ְויֹוֵדעַ  ִּכי ַאֲחרֵ י  ָאְכלֹו   , ֶׁשִּיְגזֹול ְוַיְחמֹוס וְ יֹאַכל ְוִיְׂש ַּבע

ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר   , ְוַאֲחֵרי ָׁשתֹו ַיְגֵרס  ַהּׁשֹוֵפט ֶּבָחָצץ ִׁשָּניו 
 -ָעֵרב  ָלִאיׁש לֶ ֶחם ָׁשֶקר ְוַאַחר  יִ ָּמֵלא  ) יז, משלי כ(

ִּכ י ָהִייִת י  ַעל ַהֶּנֶפׁש ַהְיָקָרה   , ָרָעה ִמּזֹאתְו. ִפיהּו ָחצָ ץ
ּוַמ ה הֹוִעיָלה ְּבָכל , וְ ִנְטְמָאה  ְּבִגּלּוֵלי ִיְצִרי, ַאְכָזִרי

ְוֵאיְך  ֶהֱחַלְפִּתי ְּבעֹוָלם , ִקְנָיֶניָה  ִא ם ָרָעה ְּבֵעיֵני ֲאדֹו נֶ יָה
ְּבֵהמֹות   ֵאיּך נִ ְמַׁשְלִּתי ּכַ , חֹוֵלף עֹולָ ם עֹוֵמד  ָלַעד ְלעֹוָלם

ִנְדֵמיִתי  וְ ָהַלְכִּתי ַא ֲחֵרי יִ ְצִרי  ְּכסּו ס ְּכ ֶפֶרד ֵאין  ָהִבי ן   
 -ְוִהֵּנה   ַהּבֹוֵרא  ָנפַ ח ְּבַאִּפי  נִ ְׁשַמת  . ְוָתִעיִתי  ִמ ֶּדֶרְך ַהְׂשּכֵ ל

 ֵׂש ֶכל ְלַהִּכי רֹו ּוְלִיְר ָא ה - ֵלב ְוטֹו ַבת  -ַחִּיים ַחְכ ַמת  
ַּכֲאֶׁשר  ִהְמִׁשיָלּה , ָכל  ּתֹוְלדֹוָתי ו ִמְּלָפָניו  וְ ִלְמׁשֹול ַּבּגּוף ְו

ֵמֲאֶׁשר ָיְקרָ ה  ,  ַחִּיים ֶׁשֵאיָנם ְמדַ ְּבִרים-ַעל ְׁשָאר ַּבֲעֵלי 
ְוַא ֲחֵרי ֲאֶׁשר  ַּבֲעבּור זֹאת ִנְברֵ א ִתי ַוְיִה י  , ְּבֵעיָניו  ִנְכ ָּבָדה
,   אמש לי כ(ָּכִעְנָין ֶׁשּנֶ ֱאַמר , ָלָּמה ִלי ַחִּיים, ִבי ֵהֶפְך ִמ ֶּזה

.   ָאָדם  ּתֹוֶעה   ִמֶּדֶרְך הַ ְׂשֵּכל ִּבְק ַהל ְרָפִאי ם ָינּוַח) טז
ֲאָבל  ָׁשַפְלִּתי   , ִּכי  ְּכִמְׁשָּפט ַהְּבֵהָמה לֹא ָעִׂשיִתי, ְועֹוד
ַוֲאנִ י   , ִּכי  ָיַדע ׁשֹור קֹוֵנהּו וַ ֲחמֹור ֵאב ּוס ְּבָעָליו , ִמֶּמָּנה

ְחִּתי ַנְפִׁשי  ַלָחְפִׁשי ְוִׁשַּל, לֹא ָיַדְעִּתי ְולֹא  ִהְתּבֹוַנְנִּת י 
ְוָגַזְלִּת י   ,  ְוָנִׁשיִתי  סֹוִפי,  ָטַעְמִּתי  צּוִפי.  ֵמֲאדֹוֶניָה
ְולֹא ָזַכְרִּתי י ֹום ַהָּמֶות    ,ְוַעל ַּדל  ּבֹוַסְס ִּתי ,  ְוָחַמְסִּתי

ֲאֶׁשר לֹא ַיְׁשִאי ר ִלְפֵני  ִנְׁשָמִתי  ִּבְלִּתי ִא ם ְּגִוּיָ ִת י   
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וזה   , אלא רק   כדי להרוויח בתענית  מיעוט פיזו ר, לשם שמים 
ואני  בעניי  : "לבנו של מה, ע ליו השלום , שאמר דוד המלך
ומקשה   הגמרא   , "' ככרים זהב מא ה אלף וגו'  הכינותי לבית ה

בידו אזי  אם היה הסך גדול הזה ? "בעניי"מאי : בירושלמי
 בעינוי שהיה מתענ ה ומקדיש   -" בעניי"מאי : ותרץ,  עשיר היה

וסעודת ו הית ה גד ולה מאוד  כי הי ה   , סעודותיו  לשם שמי ם
 רצונו  –" הלא פרוס ל רעב לחמך: "זה   שאמר הכ תוב. מלך
 . עד כאן לשונו, שה יה מגיע לח לקך, הלחם שלך, לומר

,   םכל תענית  שמלינין בו צדקה כאילו שופך דמי: בגמרא
אגרא  :  וזה  שאמ ר,ת עני "תואמרו הק דמונים או תיות תעני ת 

 . דתעניתא צדקתא
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 'י אות -השער הראשון 
 :ַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָבה

 :ָהִעָּקר ָהִראׁשֹון
, ָיִבין ְלָבב ֹו ִּכי ַרע   ָוָמר ָעְזבֹו  ֶאת ַהֵּׁש ם. ַהֲחָרָטה
ָּכִעְניָ ן   , ּבֹו ִכי  יֵ ׁש עֶֹנׁש ְוָנָקם ְוִׁשֵּלם ַעל ֶהָעֹוןְוָיִׁשיב ֶאל  ִל

איוב   (ְוֶנֱאַמר  , ִלי ָנָקם ְוִׁשֵּלם) לה, דברים לב( ֶׁשֶּנֱאַמר 
.  ֵחָמה עֲ ֹונֹות  ָחֶרב - ֶחֶרב ִּכי  -ּג ּורּו ָלֶכם  ִמְּפֵני  ) כט, יט

,  ָעִׂשיִתיֶמה , ְוִיְתָחֵרט  ַעל ַמֲעָׂשיו ָהָרִעים ְויֹאַמר ִּבְלָבבֹו
ְולֹא ָיגְֹרִּתי  , לֹא ָהָיה ַּפַחד ֱאלִֹהים ְלֶנֶגד ֵעיַני ֵאיְך
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ִּכי ַרִּבי ם   , ִמּתֹוָכחֹות  ַעל ָעֹון  ּוִמן  ַהְּׁשָפִטים הָ ָרִעים
ְולֹא ָחָסה ֵעיִני   , לֹא ָחַמְלִּתי  ַעל ּגּוִפי, ַמְכאֹוִבים  ָלָרָׁשע

ְוִנְמַׁשְלִּתי  ְלִאי ׁש   , דָעָליו ִמַּׁשֲחתֹו ִמְּפֵני  ֲהָנַאת רֶ ַגע ֶאָח
ְויֹוֵדעַ  ִּכי ַאֲחרֵ י  ָאְכלֹו   , ֶׁשִּיְגזֹול ְוַיְחמֹוס וְ יֹאַכל ְוִיְׂש ַּבע

ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר   , ְוַאֲחֵרי ָׁשתֹו ַיְגֵרס  ַהּׁשֹוֵפט ֶּבָחָצץ ִׁשָּניו 
 -ָעֵרב  ָלִאיׁש לֶ ֶחם ָׁשֶקר ְוַאַחר  יִ ָּמֵלא  ) יז, משלי כ(

ִּכ י ָהִייִת י  ַעל ַהֶּנֶפׁש ַהְיָקָרה   , ָרָעה ִמּזֹאתְו. ִפיהּו ָחצָ ץ
ּוַמ ה הֹוִעיָלה ְּבָכל , וְ ִנְטְמָאה  ְּבִגּלּוֵלי ִיְצִרי, ַאְכָזִרי

ְוֵאיְך  ֶהֱחַלְפִּתי ְּבעֹוָלם , ִקְנָיֶניָה  ִא ם ָרָעה ְּבֵעיֵני ֲאדֹו נֶ יָה
ְּבֵהמֹות   ֵאיּך נִ ְמַׁשְלִּתי ּכַ , חֹוֵלף עֹולָ ם עֹוֵמד  ָלַעד ְלעֹוָלם

ִנְדֵמיִתי  וְ ָהַלְכִּתי ַא ֲחֵרי יִ ְצִרי  ְּכסּו ס ְּכ ֶפֶרד ֵאין  ָהִבי ן   
 -ְוִהֵּנה   ַהּבֹוֵרא  ָנפַ ח ְּבַאִּפי  נִ ְׁשַמת  . ְוָתִעיִתי  ִמ ֶּדֶרְך ַהְׂשּכֵ ל

 ֵׂש ֶכל ְלַהִּכי רֹו ּוְלִיְר ָא ה - ֵלב ְוטֹו ַבת  -ַחִּיים ַחְכ ַמת  
ַּכֲאֶׁשר  ִהְמִׁשיָלּה , ָכל  ּתֹוְלדֹוָתי ו ִמְּלָפָניו  וְ ִלְמׁשֹול ַּבּגּוף ְו

ֵמֲאֶׁשר ָיְקרָ ה  ,  ַחִּיים ֶׁשֵאיָנם ְמדַ ְּבִרים-ַעל ְׁשָאר ַּבֲעֵלי 
ְוַא ֲחֵרי ֲאֶׁשר  ַּבֲעבּור זֹאת ִנְברֵ א ִתי ַוְיִה י  , ְּבֵעיָניו  ִנְכ ָּבָדה
,   אמש לי כ(ָּכִעְנָין ֶׁשּנֶ ֱאַמר , ָלָּמה ִלי ַחִּיים, ִבי ֵהֶפְך ִמ ֶּזה

.   ָאָדם  ּתֹוֶעה   ִמֶּדֶרְך הַ ְׂשֵּכל ִּבְק ַהל ְרָפִאי ם ָינּוַח) טז
ֲאָבל  ָׁשַפְלִּתי   , ִּכי  ְּכִמְׁשָּפט ַהְּבֵהָמה לֹא ָעִׂשיִתי, ְועֹוד
ַוֲאנִ י   , ִּכי  ָיַדע ׁשֹור קֹוֵנהּו וַ ֲחמֹור ֵאב ּוס ְּבָעָליו , ִמֶּמָּנה

ְחִּתי ַנְפִׁשי  ַלָחְפִׁשי ְוִׁשַּל, לֹא ָיַדְעִּתי ְולֹא  ִהְתּבֹוַנְנִּת י 
ְוָגַזְלִּת י   ,  ְוָנִׁשיִתי  סֹוִפי,  ָטַעְמִּתי  צּוִפי.  ֵמֲאדֹוֶניָה
ְולֹא ָזַכְרִּתי י ֹום ַהָּמֶות    ,ְוַעל ַּדל  ּבֹוַסְס ִּתי ,  ְוָחַמְסִּתי

ֲאֶׁשר לֹא ַיְׁשִאי ר ִלְפֵני  ִנְׁשָמִתי  ִּבְלִּתי ִא ם ְּגִוּיָ ִת י   
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הּוא  אֲ ֶׁשר ִּדּבֵ ר   , ֶּזה ֲאֶׁשר ֵּבַאְרנ ּוְוָהִעְנָין   ַה. ְוַאְדָמִת י
 -ֵאי ן ִאיׁש ִנחָ ם ַעל ) ו, ירמיה  ח(ִיְרְמָיה ָעלָ יו ַהָּׁשלֹו ם 

  : ָרָעתֹו ֵלא מֹר ֶמה עָ ִׂשיִתי
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 פרשת תולדות
 פרק יב

 במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים
 גמורים יכולים לעמוד בו

ב קו פרשת מש פטים     זהר ה קדוש
 אין )אלא(, הא  אתחזי דמיתא איהו, שלם נחומים לו ולאבליווא

א אלא ודאי חי איהו וקיימא "ס(דהואיל , וקיימא בחיין, ודאי מיתא איהו

מהו ו אשלם נחומים לו  ,  ואיהו רשע מית  אקרי)והואיל, בחיין
, אלא קודשא בריך הוא עביד טיבו עם בני נשא, ולאבליו

יד עמיה תרין מלאכין פק, ג שנין ולהלאה"דכיון דעאל מי
 , חד  מימיניה ו חד משמא ליה, נטורין דנטרי ליה

ואתקיפו עמיה  , כד אזיל בר נש בארח מישר אינון חדאן ביה
וכד   , ומכרזן קמיה  ואמרין הבו יקר לדי וקנא דמלכא, בחדוה

כיון , אינון מתאבלן עליה ומתעברן מ ניה, אזיל בארח עקימו
, ליה בארח  מישרדאתקיף ב יה קודשא בריך הו א ואנהיג 
ואשלם נחומים לו   , כדין כתיב  ואשלם נחומים לו  ולאבליו

ועל  מה   , דאיהו א תנחם על   מה  דעבד   בקדמיתא, בקדמיתא

 תשובהה פרשת תולדות ספר 
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אינון מלאכין  , ובתר כן  ול אבליו, דעבד  השתא ותב ב תיובתא
ו השתא דא תהדרו   , דהוו מתא בלן עליה   כד אתעב רו מניה

,    חי ודאי וה שתא איהו. בהדיה  הא  ודאי נחומים לכ ל  סטרין
וכי ון דאחיד באילנא , אחיד באילנא דחיי, חי בכל  ס טרין

דהא כנסת י שראל תשובה אוף , דחיי כדין אקרי בעל תשובה
וקדמאי אמרו בעל  , ואיהו בעל תשובה  אקרי,  הכי אקרי

ועל דא אפילו צדיקים ג מורים אינם יכולים , תשובה מ מש
 .  במקום שבעלי תשובה עומדים)בו(לעמוד 

 
 : תרגום

 כן ודאי מת   )אלא(, הרי נראה שמת הו א, ואשלם נחו מים לו ולא בליו
 והוא  )והואיל, א אלא ודאי חי הוא ועומד בחיים"ס(שהואיל , הוא ועומד בחיים
אלא הקדוש ברוך . מהו ואשלם נחומים לו ולאבליו. רשע מת נקרא

שכיון שנכנס מ שלש עשרה  שנים , הוא עושה  טוב עם בני אדם
אחד  ,  שני מלאכים שומרים ששומרים או תומ צ וה עמו, והלאה

 . מימינו ואח ד משמאלו 
כאשר הולך בן אדם בדרך ישר הם שמחים בו ומתחזק ים עמו  

וכאשר . ומ כריזים לפניו ואומרים הבו כבוד לדיוקן המלך, בשמחה
כיון . הם מת אב לים עליו ו נעברים ממ נו,  הולך בדרך עקומה 

אז כתוב  , דרך ישרהשמחזיק בו הקדוש ברוך הוא ומנהיג אותו ב
שהוא  , ואשל ם נחומים לו בראשונה. ואשלם נחו מים לו ולא בליו

מתנחם ע ל  מה שעש ה בראשונה ועל מה  שעושה ע כשיו ושב 
, אלו המלאכים ש היו מתאבל ים עליו, ואחר כן ולאבליו, בתשובה

הרי ודאי נחומים לכל , ועכ שיו שהוחזרו אתו. כאשר נעברו ממנו
 .צדדים

וכיון  . אוחז בעץ החיים, חי בכל צדדים. דאיועכשיו הוא חי ו
 שהרי כנסת ישראל  ,שאוחז בעץ  החיים אז נקרא בעל תשובה

וקדמוני ם אמרו  , והוא בעל  תשובה נקר א,  תשובה אף  כך נקראת
ועל  כן אפילו צדיקים גמ ורים אינם יכולים . בעל תשובה ממש

 . במקום שבעל י תשובה עומדים)בו(לעמוד 
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ב קו פרשת מש פטים     זהר ה קדוש
 אין )אלא(, הא  אתחזי דמיתא איהו, שלם נחומים לו ולאבליווא
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 'ום שבעלי תשובה עומדים וכוראיה מן התורה שבמק
יז  במדבר יד  אור החיים

ש יקח  תש ובתם ש ל   , ג ם  רמז הכתוב  במאמר  ועת ה...  ' ועתה יגדל נ א וגו 
 )ס נהדרין צט(על דר ך א ומרם זכ רונ ם לברכה , ואו מרו י גדל נא ,  ישראל

,  במקום  שבע לי תשובה עומדים אין  צדיקים  גמ ורים יכולי ם  לעמוד
וה ו א   , י בים  הרשעי ם את  דרכי הםוהטעם ש יותר מת קדש  שמו כ שמט

עתה  כ שיחזרו  בתש ובה א חר   '  פי רוש  יהי ה יותר  גדול ת ה, אומרו  יגדל  נ א
 :המרד

 יפה שעה אחת  )ז"משנה י' אבות פרק ד(על דרך אומ רם , גם רמז בתי בת נא
 :' בתשובה וכו 

 )ולא רק קודש(החוטא ושב בתשובה הוא בבחינת קודש קדשים 
ט ו ויק רא  כלי יקר

י   ” פיר ש  רש. במ קום  קד וש ב חצר  א והל מועד י אכלוהמצות תאכל  
.   ומכל  מקו ם  במקום   קדוש  מיותר ,  במקום   קדוש  ואיזהו  בח צ ר אהל  מועד
ו משמעות הל שון הוא  שי ש כאן   , גם תאכל י א כלוה אחד מ הם מיותר 

היינו  שהכהן האוכל אות ה צרי ך   ,  ב חינת האוכל. בחינת האוכ ל והנאכל
ין שתהי ה המנחה כל יל לגבוה   שידע ש אכילתו משלחן  ג בוה היא  ומן  הד

ואם כן צר יך הכהן   ,  זולת שהקדוש ברו ך הו א נתן לו חלקו מאיש יו
לאכול חלקו  במ קום  שנא כל חלק ג בו ה דהיינו  בח צר  אהל מוע ד כי ש ם   

ואף  על  פי  שב אמת המ קום  ההוא  ק דוש מכל  מק ום א י ן   , מקום  המזבח 
קפידא על ה אוכל מצד   קדושת המ ק ום כי  אם  מ צד שצ ריך   להסמיך   

ילתו אל אכילת המזבח להורות שכמו שאכי לת המזבח מכפר כך   אכ
 : הבעלים  מ תכפרין בהם, אכילת הכהנים

מצד  היותו נקיה  מן השאור  י ש במצ ה   , אמנם בח ינת הנאכלת היא המצה
כי מצד בחינ ת המצה .  צד קדושה על כן נאמר מ צות תאכל במקום  קדוש

ה ם כי על  ו אח ר כך נתן ט עם על שני. יש קפידא  ש יהיה המקום  קדוש
על   . זהו  לפי שחלקם   נתתי אותה  מאשי . ש  בחצר   אוהל מועד י אכלוה"מ

ש מצות תאכל במקום   "ועל מ, כן צריכין ש ניהם להיות במחיצה א ח ת
כ י  החטאת . נתן ט עם ואמר  קו דש קדשים  היא כחטאת  וכאשם. קדוש

והאשם  הבא ים על  כפרת החטא  נק ר או  קודש  קד שים  כי ה צדיק  גמור   
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א בל החוטא ושב  בתשובה הוא קו ד ש   ' הוא להשלא חטא כ לל קודש 
כי  במקום  שבע לי תשובה עומדים אין  צ דיקים ג מורי ם יכולי ם   , קדשים 

יומא פו עמוד ( ורבותינו ז כרונם לברכ ה אמרו  )’ברכות לד עמוד ב(, לעמוד בה

כמו  שיתבאר   ,  שהעושה  תשובה מ א הבה הזדונות נעשין  לו כ זכיות)’ב
מד רג ה גדולה שאי נו בצדיק  גמו ר מלב ד   וזה . ו ילך' בעזרת השם  לקמן פר 

על  כן דין הוא שיהיה   , שאר מעלות  שזכרו רבותי נו זכרונם לב רכה שם
ו כן המצה  צר יכה מקו ם  ק דוש מזה הט עם כי  גם   ,  החטאת קוד ש קד שים

 : היא קוד ש ק דשים מ צד ה רחקת הש או ר שבעיסה  ה מחלל קדושת  האדם
 ערכם של מעשי הצדקה של בעלי התשובה מעולה ביותר

י חז קאל לג יט "לבימ  ם
ל אז   " ר-ובשוב ר שע  מרשעתו וע שה משפט ו צדקה עליהם  הוא יחיה  

כי לפי ער ך שה י ה   , יחיה בר שעתו הקודם ובמ שפט וצדקה  שעושה עתה
כ מו  שא מרו   , רשע מ קודם  יגדל יתר   מה שעתה ע ושה מ שפט  וצדקה

 :במקום  שבע לי תשובה עו מדים אין  צדי קים  גמור ים י כולים לעמוד
 הוב ונחמד לפני הבורא ושכרו הרבהבעל תשובה א

ה עשרים וששה  שער צדיקים  אורחות
ש הוא מרח ק מ מעלת הצדקי ם מפני החט אי ם   ,  תשובה-ואל יחשב  ב על 
אלא  אהו ב ונחמד לפנ י הבורא  יתב רך  ,  אין הדבר   כן-והעונות שע שה  

שה רי  טע ם טעם   , ולא עוד  אלא   ששכרו  הרב ה,  כאלו לא  חט א מעולם 
 תשובה   -במ ק ום שבעלי   ,  ואמ רו  חכמים.  רוחטא ופר ש  ממנו וכב ש י צ

מעלתם ,  כלומר. )ב, ברכות לד(עומדים א ין  צדיקים  גמו ר ים יכולים  ל עמד 
מפני  שהן כובשין   את יצרם   , גדולה ממעלתם של אלו  שלא חטאו  מ עולם

ואין ישרא ל   , )ברכות שם(ו כל הנביאים  כלם צוו על התשובה . יותר מהם
שסוף ישראל   , וכבר הבטיחה  התורה. )ב, סנהדרין צז(נגאלין אלא  בתשובה 

והיה  כי יבאו   ",  ש נאמר, ומיד ה ם נגאלין , לעשות תשובה בסוף גל ותן
וה שבת א ל   ,  הברכה  והק ללה אשר  נת תי לפניך,  עליך כל  הדברים  האלה

,   אלהי ך את שבותך  ורחמך ' ו שב ה . 'אלהיך וגו '  ו שבת עד ה. 'לבבך וגו 
שמ קרבת את ה אד ם   ,  תשובהגדולה. ) ג-א , דברים ל(" ' ושב וק בצך   וגו

,  )א, יומא פו(" אלהיך'  שובה ישראל עד ה", )ב, השוע יד(שנ אמר , לשכינה
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ש מצות תאכל במקום   "ועל מ, כן צריכין ש ניהם להיות במחיצה א ח ת
כ י  החטאת . נתן ט עם ואמר  קו דש קדשים  היא כחטאת  וכאשם. קדוש
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כמו  שיתבאר   ,  שהעושה  תשובה מ א הבה הזדונות נעשין  לו כ זכיות)’ב
מד רג ה גדולה שאי נו בצדיק  גמו ר מלב ד   וזה . ו ילך' בעזרת השם  לקמן פר 

על  כן דין הוא שיהיה   , שאר מעלות  שזכרו רבותי נו זכרונם לב רכה שם
ו כן המצה  צר יכה מקו ם  ק דוש מזה הט עם כי  גם   ,  החטאת קוד ש קד שים

 : היא קוד ש ק דשים מ צד ה רחקת הש או ר שבעיסה  ה מחלל קדושת  האדם
 ערכם של מעשי הצדקה של בעלי התשובה מעולה ביותר

י חז קאל לג יט "לבימ  ם
ל אז   " ר-ובשוב ר שע  מרשעתו וע שה משפט ו צדקה עליהם  הוא יחיה  

כי לפי ער ך שה י ה   , יחיה בר שעתו הקודם ובמ שפט וצדקה  שעושה עתה
כ מו  שא מרו   , רשע מ קודם  יגדל יתר   מה שעתה ע ושה מ שפט  וצדקה

 :במקום  שבע לי תשובה עו מדים אין  צדי קים  גמור ים י כולים לעמוד
 הוב ונחמד לפני הבורא ושכרו הרבהבעל תשובה א

ה עשרים וששה  שער צדיקים  אורחות
ש הוא מרח ק מ מעלת הצדקי ם מפני החט אי ם   ,  תשובה-ואל יחשב  ב על 
אלא  אהו ב ונחמד לפנ י הבורא  יתב רך  ,  אין הדבר   כן-והעונות שע שה  

שה רי  טע ם טעם   , ולא עוד  אלא   ששכרו  הרב ה,  כאלו לא  חט א מעולם 
 תשובה   -במ ק ום שבעלי   ,  ואמ רו  חכמים.  רוחטא ופר ש  ממנו וכב ש י צ

מעלתם ,  כלומר. )ב, ברכות לד(עומדים א ין  צדיקים  גמו ר ים יכולים  ל עמד 
מפני  שהן כובשין   את יצרם   , גדולה ממעלתם של אלו  שלא חטאו  מ עולם

ואין ישרא ל   , )ברכות שם(ו כל הנביאים  כלם צוו על התשובה . יותר מהם
שסוף ישראל   , וכבר הבטיחה  התורה. )ב, סנהדרין צז(נגאלין אלא  בתשובה 

והיה  כי יבאו   ",  ש נאמר, ומיד ה ם נגאלין , לעשות תשובה בסוף גל ותן
וה שבת א ל   ,  הברכה  והק ללה אשר  נת תי לפניך,  עליך כל  הדברים  האלה

,   אלהי ך את שבותך  ורחמך ' ו שב ה . 'אלהיך וגו '  ו שבת עד ה. 'לבבך וגו 
שמ קרבת את ה אד ם   ,  תשובהגדולה. ) ג-א , דברים ל(" ' ושב וק בצך   וגו

,  )א, יומא פו(" אלהיך'  שובה ישראל עד ה", )ב, השוע יד(שנ אמר , לשכינה



 תשובהה פרשת תולדות ספר 

קעב  

  

אם  תשו ב יש ר א ל   ",  ונאמ ר. )ו, עמוס ד(" ' ולא  שבתם  עדי  נאם ה ",  ונאמר
 :  בי תדבק-אם תחזר  בתשובה  ,  כלומר; )א, ירמיה ד(" אלי ת שוב'  נאם ה 

וא לפני המקו ם ברוך   אמ ש  היה זה שנ. התשובה מק רבת את הרחוקים 
וכן   . וה יום  הו א אהו ב ו נח מד וק רוב  וי דיד, מש קץ   ומרחק  ומתע ב,  הוא

 הוא מ רחי ק  א ת החוטאים   בו  - ברוך   -בלשון שה ק דוש  ,   אתה מוצ א
וה יה במ קום  א שר י אמר   ",  שנא מר,  בין  יח יד בין  רבים ,  מקרב  את ה שבים

רשעתו  על יכניה ב. )א, הושע ב(" להם לא עמי  אתם יאמ ר  להם בני אל  חי
אם  יהיה  כ ניהו בן   " , )ל, ירמיה כב(" ' כתבו  את ה איש  הז ה ערי רי  וגו ",  נאמר

; )כד, שם שם(" ' כי  מש ם  את קנך  וגו ,  יהויקים   מלך  יהודה  חותם  על  יד י מיני
,   צבאות '  ביו ם ה הוא נאם ה ", נאמ ר בזרבבל ב נו, וכיון ששב   בגלותו

 : )כג,  בחגי(" ושמתי ך  כחותם',  אקח ך זרבבל  בן ש אלתיא ל עבדי נאם   ה
אמ ש הי ה זה מ בדל  מהשם  אלהי  יש רא ל   ! כמה מעלה  מעלת התשובה

, ישעיה נט(" עונותי כם היו מבדלים בינכם לב ין אלהיכם", שנא מר,  יתברך

; )טו, שם א( " גם כ י  תרבו תפלה אינני  שמע" , ש נא מר, צועק וא ינ ו נענה; )ב
ס   מי ב קש זאת מיד כם רמ",  ש נאמר, ועושה מצוו ת וטורפין אותן בפניו

עלותיכם ספו  ", )י, מלאכי א(" מי גם  בכם ויסגר ד לתים", )יב, שם שם(" חצרי
,    והיום הוא  מדבק ב שכ ינה- )כא, ירמיה ז("  על זבחיכם  ואכלו בשר 

,  צועק ונע נה מיד; )ד, דברים ד(" אלהיכ ם'  ו א תם הדבקים  בה", שנאמר 
ועושה מצוות   ; )כד, ישעיה סה(" וה יה טרם  י קר או ואנ י  אענ ה",  שנאמר 

כי  כב ר רצה האל הים את   ", שנא מר,  ומקבלים  או תן בנחת ובשמחה
'   וערבה לה " , שנאמ ר,  אלא ש מתאוה להם, ולא עוד; )ז, קהלת ט(" מעשיך 

 :)ד, מלאכי ג(" מנחת יהודה  וירושלים  כי מי עולם וכ ש נים  קדמניות 
 כפי גודל רשעו בעבר כן יגדל טרחו ועמלו

א יצח ק שער ק הערה  עקידת
מחשבה טוב ה הקדו ש   " מאמרו  חכמינו זכרו נם לברכה גם כן לו לצדקה כ

ל גם ההשתדלות לעשות הטוב אף אם לא תעצור כח "ר(". ברוך  הוא  מצ רפה למעשה 

והנה בעב ור כל הסבות האלה   ,  תחשב לבעל יה למעשה ט וב)לצאת אל הפועל
צדקו דחכמ י נו זכרונם  ל ברכה ב מאמ ר שה חל בו  הרב  זכרונו  לברכה   

ה עו מדים אפילו  צדיקי ם גמ ורים  אין   במ קום  שבעלי  תשוב"באמרם  
 . ":עומדים ש ם

 תשובהה פרשת תולדות ספר 

קעג 

  

ל  בעבור  הכר תו את האמת  ואהבתו  "ר,  אפם כל זה  ר ק במ י  ששב   מאהבה
את הטוב וה מישרי ם  אש ר התעוררו   בקרבו  אח רי  אש ר היה   מלפנים  

כי  ה וא לבדו   ,  ובמעמ קי  ה רשעה,  שקוע  ביון  מ צולת הסכלות והבערות
אל הטוב   ,    להכ ריח ט בעוכיתאמץ  וית חזק בכל  מא מצי כ חו ועו לם ידו

ב או פן שגם כל עונותיו הראשונים  בעצ מם יחש בו  עתה לו , והישר
כ ן   , לצדקה יען כ י לפי גודל ר שעו הקדו ם  עולם הרגלו  עד עתה אך   להרע

יגדל גם עתה  טרחו ועמלו  לעמוד נגד  טבוע ולהפוך לבו אל אהב ת הצדק   
ר על  כ ן   והמשירי ם ת חת כי היה  מ לפנים נוטה  רק  אל התאו ה והתמדה א ש

גדולה "ומ מנו אמ רו חכ מינו זכרונם   לברכה בצדק  , חדל להשכיל ולהטיב
 "תשובה שאפי לו זדונות נעשו לו כזכויו ת

 בדרך משל
הפטר ת נצבים  מחנה א פרים  דגל

לבאר זה נראה ע ל   . )'י, א"ישעיה ס(' תגיל נפ שי באלהי וג ו' שוש א שיש  בה
זדונות נעשו לו   כשעושה תשובה מא הבה .)ז"יומא פ(פי דאיתא בגמרא 

והמשל בזה הוא כמו זרעי ם שנזרעו ב קרקע כ שנר קבין אזי   , כזכיות
וזהו שוש  אשי ש   , מוציא  צמחין  וכן הענין כ אן בעושה ת שובה מאהב ה

פירו ש   שעושה  תשו בה מאה בה  וזהו אש יש   תגיל נפשי   באלהי  '  בה
 )'ב, ד"הושע י(וזהו כוונ ת הפסוק , שנעשה אלה י שלי שה יא  על ידי אהב ה

אל קיך  פירו ש  שיעשה  אלה י של ך וזהו  על ידי   '  י שר א ל עד ה שובה 
 גדולה תשובה שמ געת עד כסא הכבוד   .)ז"יומא  פ(וזהו  הגמרא , אהבה

פירוש שה ב על תשובה בעצמו מ גיע  עד בחינת  כסא הכבו ד ונעשה  
מרכבה ל קודשא  ברי ך  הו א ונע שה  אלהיו וזהו  במ קום  שבעלי   תשובה   

, ח"דברים י( וזהו פי רוש הפסוק , מודעומדים אין   צדיקים  גמו ר ים יכולים לע 

אלקי ך  '  אלקיך  היינו  ת מים תהיה  כ שתהיה עם   ה'   תמים תה יה עם  ה )ג"י
וזהו תגיל נפשי באלק י  ואמר כ י   , שהיא התשו בה מאהבה  כנזכר לעיל

הלבישני  בגד י י שע פיר וש  דברי ם  שבג דת בהם נע ש ה מהם  ישע   שנעשו   
י מהם  נע שה  צדקה   דבר ים  שמעלת  בהן צדקה  יעטנ , ו מעיל. לו כזכיות
ואם תאמר  האיך אפ שר ז ה שמעבירות  נעשה זכיות על זה  , כנזכר לעיל

אמר כ גנה ז רועיה תצמי ח שהי א על  ידי הזריעה  שנר קב  בק רקע הי א   
מוציאה פי רו ת כן הדבר הזה שעל ידי החטאים  נ עשין כזכיות כנזכר   

 :לעיל והבן בזה מאד



 תשובהה פרשת תולדות ספר 

קעב  

  

אם  תשו ב יש ר א ל   ",  ונאמ ר. )ו, עמוס ד(" ' ולא  שבתם  עדי  נאם ה ",  ונאמר
 :  בי תדבק-אם תחזר  בתשובה  ,  כלומר; )א, ירמיה ד(" אלי ת שוב'  נאם ה 

וא לפני המקו ם ברוך   אמ ש  היה זה שנ. התשובה מק רבת את הרחוקים 
וכן   . וה יום  הו א אהו ב ו נח מד וק רוב  וי דיד, מש קץ   ומרחק  ומתע ב,  הוא

 הוא מ רחי ק  א ת החוטאים   בו  - ברוך   -בלשון שה ק דוש  ,   אתה מוצ א
וה יה במ קום  א שר י אמר   ",  שנא מר,  בין  יח יד בין  רבים ,  מקרב  את ה שבים

רשעתו  על יכניה ב. )א, הושע ב(" להם לא עמי  אתם יאמ ר  להם בני אל  חי
אם  יהיה  כ ניהו בן   " , )ל, ירמיה כב(" ' כתבו  את ה איש  הז ה ערי רי  וגו ",  נאמר

; )כד, שם שם(" ' כי  מש ם  את קנך  וגו ,  יהויקים   מלך  יהודה  חותם  על  יד י מיני
,   צבאות '  ביו ם ה הוא נאם ה ", נאמ ר בזרבבל ב נו, וכיון ששב   בגלותו

 : )כג,  בחגי(" ושמתי ך  כחותם',  אקח ך זרבבל  בן ש אלתיא ל עבדי נאם   ה
אמ ש הי ה זה מ בדל  מהשם  אלהי  יש רא ל   ! כמה מעלה  מעלת התשובה

, ישעיה נט(" עונותי כם היו מבדלים בינכם לב ין אלהיכם", שנא מר,  יתברך

; )טו, שם א( " גם כ י  תרבו תפלה אינני  שמע" , ש נא מר, צועק וא ינ ו נענה; )ב
ס   מי ב קש זאת מיד כם רמ",  ש נאמר, ועושה מצוו ת וטורפין אותן בפניו

עלותיכם ספו  ", )י, מלאכי א(" מי גם  בכם ויסגר ד לתים", )יב, שם שם(" חצרי
,    והיום הוא  מדבק ב שכ ינה- )כא, ירמיה ז("  על זבחיכם  ואכלו בשר 

,  צועק ונע נה מיד; )ד, דברים ד(" אלהיכ ם'  ו א תם הדבקים  בה", שנאמר 
ועושה מצוות   ; )כד, ישעיה סה(" וה יה טרם  י קר או ואנ י  אענ ה",  שנאמר 

כי  כב ר רצה האל הים את   ", שנא מר,  ומקבלים  או תן בנחת ובשמחה
'   וערבה לה " , שנאמ ר,  אלא ש מתאוה להם, ולא עוד; )ז, קהלת ט(" מעשיך 

 :)ד, מלאכי ג(" מנחת יהודה  וירושלים  כי מי עולם וכ ש נים  קדמניות 
 כפי גודל רשעו בעבר כן יגדל טרחו ועמלו

א יצח ק שער ק הערה  עקידת
מחשבה טוב ה הקדו ש   " מאמרו  חכמינו זכרו נם לברכה גם כן לו לצדקה כ

ל גם ההשתדלות לעשות הטוב אף אם לא תעצור כח "ר(". ברוך  הוא  מצ רפה למעשה 

והנה בעב ור כל הסבות האלה   ,  תחשב לבעל יה למעשה ט וב)לצאת אל הפועל
צדקו דחכמ י נו זכרונם  ל ברכה ב מאמ ר שה חל בו  הרב  זכרונו  לברכה   

ה עו מדים אפילו  צדיקי ם גמ ורים  אין   במ קום  שבעלי  תשוב"באמרם  
 . ":עומדים ש ם

 תשובהה פרשת תולדות ספר 

קעג 

  

ל  בעבור  הכר תו את האמת  ואהבתו  "ר,  אפם כל זה  ר ק במ י  ששב   מאהבה
את הטוב וה מישרי ם  אש ר התעוררו   בקרבו  אח רי  אש ר היה   מלפנים  

כי  ה וא לבדו   ,  ובמעמ קי  ה רשעה,  שקוע  ביון  מ צולת הסכלות והבערות
אל הטוב   ,    להכ ריח ט בעוכיתאמץ  וית חזק בכל  מא מצי כ חו ועו לם ידו

ב או פן שגם כל עונותיו הראשונים  בעצ מם יחש בו  עתה לו , והישר
כ ן   , לצדקה יען כ י לפי גודל ר שעו הקדו ם  עולם הרגלו  עד עתה אך   להרע

יגדל גם עתה  טרחו ועמלו  לעמוד נגד  טבוע ולהפוך לבו אל אהב ת הצדק   
ר על  כ ן   והמשירי ם ת חת כי היה  מ לפנים נוטה  רק  אל התאו ה והתמדה א ש

גדולה "ומ מנו אמ רו חכ מינו זכרונם   לברכה בצדק  , חדל להשכיל ולהטיב
 "תשובה שאפי לו זדונות נעשו לו כזכויו ת

 בדרך משל
הפטר ת נצבים  מחנה א פרים  דגל

לבאר זה נראה ע ל   . )'י, א"ישעיה ס(' תגיל נפ שי באלהי וג ו' שוש א שיש  בה
זדונות נעשו לו   כשעושה תשובה מא הבה .)ז"יומא פ(פי דאיתא בגמרא 

והמשל בזה הוא כמו זרעי ם שנזרעו ב קרקע כ שנר קבין אזי   , כזכיות
וזהו שוש  אשי ש   , מוציא  צמחין  וכן הענין כ אן בעושה ת שובה מאהב ה

פירו ש   שעושה  תשו בה מאה בה  וזהו אש יש   תגיל נפשי   באלהי  '  בה
 )'ב, ד"הושע י(וזהו כוונ ת הפסוק , שנעשה אלה י שלי שה יא  על ידי אהב ה

אל קיך  פירו ש  שיעשה  אלה י של ך וזהו  על ידי   '  י שר א ל עד ה שובה 
 גדולה תשובה שמ געת עד כסא הכבוד   .)ז"יומא  פ(וזהו  הגמרא , אהבה

פירוש שה ב על תשובה בעצמו מ גיע  עד בחינת  כסא הכבו ד ונעשה  
מרכבה ל קודשא  ברי ך  הו א ונע שה  אלהיו וזהו  במ קום  שבעלי   תשובה   

, ח"דברים י( וזהו פי רוש הפסוק , מודעומדים אין   צדיקים  גמו ר ים יכולים לע 

אלקי ך  '  אלקיך  היינו  ת מים תהיה  כ שתהיה עם   ה'   תמים תה יה עם  ה )ג"י
וזהו תגיל נפשי באלק י  ואמר כ י   , שהיא התשו בה מאהבה  כנזכר לעיל

הלבישני  בגד י י שע פיר וש  דברי ם  שבג דת בהם נע ש ה מהם  ישע   שנעשו   
י מהם  נע שה  צדקה   דבר ים  שמעלת  בהן צדקה  יעטנ , ו מעיל. לו כזכיות
ואם תאמר  האיך אפ שר ז ה שמעבירות  נעשה זכיות על זה  , כנזכר לעיל

אמר כ גנה ז רועיה תצמי ח שהי א על  ידי הזריעה  שנר קב  בק רקע הי א   
מוציאה פי רו ת כן הדבר הזה שעל ידי החטאים  נ עשין כזכיות כנזכר   

 :לעיל והבן בזה מאד



 תשובהה פרשת תולדות ספר 

קעד 

 יש להקדוש ברוך הוא תענוג גדול מהבעל תשובה
 שת לוי  פרשת ש מי ני קדו

'    ר)א,ב(ונבא לבאר  מקודם מא מ ר חכמינו זכ רונם לברכה  במסכת אבות 
אומר  איזה  דרך י שרה  שיבור  לו ה אדם כל שה וא תפארת  לעושיה   

כ י יע ק ב   , כי  הנה  ידוע גודל מעלו ת ישר אל' , ותפארת לו  מן האדם  כו 
ם  ו רצה בנו  להי ות לו לעם ס גולה מכל הע מים לעבוד  א ותו יו, בחר לו  יה

והנה יד וע גודל מעלות הצדיקים  העובדים או תו בלב . ולילה בלב תמים
ל בהקדוש  ברוך הוא כ מאמר חכ מינ ו זכרונם   "שלם שהם  מ ושלים כביכו 

מי  מושל בי   ,   צדיק  מו של ביר את  אלהים)’מועד קטן טז עמוד ב(לברכה 
ולפי זה נ אמר בכוו נת הכתוב . וה ם ל מעלה ממדרי גות המלאכי ם, צדיק

 ) א,משלי י(כי  שלמה  המלך  עליו  השלום  אמר   ',   שוש  אשי ש ב ה)י,ישעיה סא(
ונמצ א כשהצדי ק  עובד א ת   .  ואנו  נ קראי ם בנ ים  למקום,  בן חכם  ישמ ח אב

,   והנה ד רך  משל. ל השם  יתב רך  מקבל  תענוג מאד ם  הזה"אזי כב יכו '  ה
לאב ש יש  לו בן  והבן ההו א לא  יחסר   לו כלל שהון  ועוש ר ב בי תו והא ב   

וה נה להבן ההו א שנתן   .  ול ך  לבנו כאש ר  לבו חפץיש לו  מזה ת ענוג שה
לו השם  יתברך כל טו ב א ין לו תענוג  מזה שנתן לו  השם  יתבר ך  רב ט ו ב   

רק   התענוג הבן   ההוא הוא  מ ה שהא ב י ש  לו תענוג  מ אתו זהו   ,  וברכה
ומוכן   לרב טוב  הצ פון לו   '  כ ך  הצד יק העו בד א ת ה. שמחתו ותענ וגו

 שהשם   יתברך י ש לו תענוג   לעתיד לבוא אך החדוה  והשעשועים  שלו
',   כלומר  שאני   שו ש ב שמחה  ר בה מח מת א שיש  בה ,  וז הו שו ש. מעבודתו

בשביל זה א ני שמח  שמ חה רבה שז כיתי לכך '  שאני מב יא  שמחה בה 
להביא חדוה להשם יתבר ך קרו ץ מ חו מר כמוני י ש מח את הבור א ברוך   

והנה הטעם  מה שהש ם  יתברך מ קבל  תענוג  . הוא אש ר יד ו בכל משלה 
,   בודת האדם יותר  מאל ף אלפי אלפי ם כתות מלא כים שעו בדי ם אותומע

ו אף על פי   ,  כי ידוע  שיצ ר לב  האדם   רע מנעו ריו  ו מיד לפתח ח טאת רוב ץ
כן כשאדם פ ונה עצמו מ כל עסקיו ומ תחיל לעבוד את הבורא  בשמחה   
ובלב שלם  ל עשות נחת ל יוצרו  ומתגב ר על  יצרו   ש לא לילך  אח ר תאוות   

ש ל ו תענוג גדול במה שהוא   מכניע את הי צר הרע   לבו אזי השם  יתברך י 
 : לעבוד את השם יתב רך  ב לב שלם

 במקום  שבעל י תשובה   .)סנהדרין צט(וזה כוונו ח כמינו זכרונ ם לברכה 
כי  הקד וש ב רוך  הו א מ קבל   , עומדים  צדיק ים  גמורי ם  א ין יכולים  לע מוד

 תשובהה פרשת תולדות ספר 

קעה 

 

  שהצדיק  ג מור  אין לו  י צר ה רע ,  תענוג מבעל  תשובה יותר   מהצדיק  גמו ר
כבר ובקל  הוא עובד א ותו אבל הבעל תשובה שעד עתה היה יצרו   
מתגבר עליו  ועכשיו ש י בר אותו ומ כניע אותו  עד לעפר ואז להשם   

 איזה   )א,אבות ב(ו זה כוונו חכמ ינו זכרונם  לברכה .  יתברך תענוג  גדול ממנו
דהי ינו שכ ל   , דרך י שרה  שיבור  לו ה אדם כל שה וא תפארת  לעושיה

ת ענוג להשם  יתברך ש יתפאר השם  יתברך עמו   עסקיו יחשו ב שיעשה 
.   דהיי נו  להשם  יתברך  שהוא  ב רא א ותו, וזהו שיהיה  תפארת לעושיה

כלומ ר למה  הוא  תפארת להשם יתבר ך  ממ נו ו ל א   , ומפרש  ותפארת לו
כלומ ר עבו ר  שה וא אד ם   , וא מר  מן   האדם. מכל המלאכ ים וה שרפים 

ד או תו בלב  לבוש בגש מי ות ואף על פי כן הוא מ תגבר את עצ מו לעבו
שלם ומזה  ב עצמו ה שם  י תברך  מתפאר עצ מו ע ם  בריותיו  יותר מכ ל   

 : המלאכים וה שרפים  שעוב דים אותו
 הקדוש ברוך הוא מעטר את הבעל תשובה בכתרים

יתרו   אוהב ישראל לקוטים ח דשים פרש ת
'   אתה העדותה בנו גו '   וי א מר מ שה גו ' אל  משה רד העד  בעם ו גו ' ויאמר  ה 
לכאורה אי נו מובן   .  'ר ד ועלית אתה ואהרן גו אל  משה לך ' ויאמר ה 

י   "ורש. למש ה במה שאמ ר לא יוכל העם לעלות' התשובה שה שיב ה 
כי  הי ה   , זכרונו לברכ ה פירוש  ממ ה שאמ ר ה ק דוש ברו ך הו א עוד לך  רד 

צריך  התר א ה בשעת  מע שה א בל לא  נודע לנו  מ זה תשובה  למשה ע ל   
ה משה למרו ם ראה   כשעל . ונ קדי ם מה דאיתא  במדרש וזה  לשונו. דבריו

שהקדוש  בר וך הו א  יושב  וקו שר  כתר ים לאותיות   אמר  משה  מ י מעכ ב   
ו הראה לו את עקיבא   . אמ ר  לו הקדוש ב רוך הוא  חזור לאחור ך. על ידך

עד כאן לשון   . בן יוסף שהי ה דורש על  כל קוץ ו קו ץ  תילי תילי  הלכות
והנ ה ידוע אש ר הכתרי ה אותיות הם  התגין על האותיות . המדרש
והם נ קראי ם  כתר בעלי תשובה וכמחכ מינו זכרונם   לברכה  .  ץ" ז ג"שעטנ

 במקום  שבעלי  תשובה עומד ים צדי קים  ג מורים  אינ ם  יכולים   :)ברכות לד(
לעמוד שם  ו כל זה הוא ט ובה גדולה מ אתו יתבר ך  שמו  שגומל  חסד ע ם   
הבעלי תשוב ה למשוך  ל הם חיות  מע ולם העליון  אשר  אין  ש ם א חיזת  

נ ה היה נמש ך  חיותם ממ ק ור הטומאה  רחמנא   כי עד ה. החיצונים  כלל
שה קשה  מניין  נ מש ך ח יות   , ם  זכרונו  לבר כה"ליצלן וכמבו אר  ברמב 

אבל  כשעלה  .  לאדם שעב ר  עבירה  שי ש  בו כ רת רח מנא ליצלן  ע יין ש ם



 תשובהה פרשת תולדות ספר 

קעד 

 יש להקדוש ברוך הוא תענוג גדול מהבעל תשובה
 שת לוי  פרשת ש מי ני קדו

'    ר)א,ב(ונבא לבאר  מקודם מא מ ר חכמינו זכ רונם לברכה  במסכת אבות 
אומר  איזה  דרך י שרה  שיבור  לו ה אדם כל שה וא תפארת  לעושיה   

כ י יע ק ב   , כי  הנה  ידוע גודל מעלו ת ישר אל' , ותפארת לו  מן האדם  כו 
ם  ו רצה בנו  להי ות לו לעם ס גולה מכל הע מים לעבוד  א ותו יו, בחר לו  יה

והנה יד וע גודל מעלות הצדיקים  העובדים או תו בלב . ולילה בלב תמים
ל בהקדוש  ברוך הוא כ מאמר חכ מינ ו זכרונם   "שלם שהם  מ ושלים כביכו 

מי  מושל בי   ,   צדיק  מו של ביר את  אלהים)’מועד קטן טז עמוד ב(לברכה 
ולפי זה נ אמר בכוו נת הכתוב . וה ם ל מעלה ממדרי גות המלאכי ם, צדיק

 ) א,משלי י(כי  שלמה  המלך  עליו  השלום  אמר   ',   שוש  אשי ש ב ה)י,ישעיה סא(
ונמצ א כשהצדי ק  עובד א ת   .  ואנו  נ קראי ם בנ ים  למקום,  בן חכם  ישמ ח אב

,   והנה ד רך  משל. ל השם  יתב רך  מקבל  תענוג מאד ם  הזה"אזי כב יכו '  ה
לאב ש יש  לו בן  והבן ההו א לא  יחסר   לו כלל שהון  ועוש ר ב בי תו והא ב   

וה נה להבן ההו א שנתן   .  ול ך  לבנו כאש ר  לבו חפץיש לו  מזה ת ענוג שה
לו השם  יתברך כל טו ב א ין לו תענוג  מזה שנתן לו  השם  יתבר ך  רב ט ו ב   

רק   התענוג הבן   ההוא הוא  מ ה שהא ב י ש  לו תענוג  מ אתו זהו   ,  וברכה
ומוכן   לרב טוב  הצ פון לו   '  כ ך  הצד יק העו בד א ת ה. שמחתו ותענ וגו

 שהשם   יתברך י ש לו תענוג   לעתיד לבוא אך החדוה  והשעשועים  שלו
',   כלומר  שאני   שו ש ב שמחה  ר בה מח מת א שיש  בה ,  וז הו שו ש. מעבודתו

בשביל זה א ני שמח  שמ חה רבה שז כיתי לכך '  שאני מב יא  שמחה בה 
להביא חדוה להשם יתבר ך קרו ץ מ חו מר כמוני י ש מח את הבור א ברוך   

והנה הטעם  מה שהש ם  יתברך מ קבל  תענוג  . הוא אש ר יד ו בכל משלה 
,   בודת האדם יותר  מאל ף אלפי אלפי ם כתות מלא כים שעו בדי ם אותומע

ו אף על פי   ,  כי ידוע  שיצ ר לב  האדם   רע מנעו ריו  ו מיד לפתח ח טאת רוב ץ
כן כשאדם פ ונה עצמו מ כל עסקיו ומ תחיל לעבוד את הבורא  בשמחה   
ובלב שלם  ל עשות נחת ל יוצרו  ומתגב ר על  יצרו   ש לא לילך  אח ר תאוות   

ש ל ו תענוג גדול במה שהוא   מכניע את הי צר הרע   לבו אזי השם  יתברך י 
 : לעבוד את השם יתב רך  ב לב שלם

 במקום  שבעל י תשובה   .)סנהדרין צט(וזה כוונו ח כמינו זכרונ ם לברכה 
כי  הקד וש ב רוך  הו א מ קבל   , עומדים  צדיק ים  גמורי ם  א ין יכולים  לע מוד

 תשובהה פרשת תולדות ספר 

קעה 

 

  שהצדיק  ג מור  אין לו  י צר ה רע ,  תענוג מבעל  תשובה יותר   מהצדיק  גמו ר
כבר ובקל  הוא עובד א ותו אבל הבעל תשובה שעד עתה היה יצרו   
מתגבר עליו  ועכשיו ש י בר אותו ומ כניע אותו  עד לעפר ואז להשם   

 איזה   )א,אבות ב(ו זה כוונו חכמ ינו זכרונם  לברכה .  יתברך תענוג  גדול ממנו
דהי ינו שכ ל   , דרך י שרה  שיבור  לו ה אדם כל שה וא תפארת  לעושיה

ת ענוג להשם  יתברך ש יתפאר השם  יתברך עמו   עסקיו יחשו ב שיעשה 
.   דהיי נו  להשם  יתברך  שהוא  ב רא א ותו, וזהו שיהיה  תפארת לעושיה

כלומ ר למה  הוא  תפארת להשם יתבר ך  ממ נו ו ל א   , ומפרש  ותפארת לו
כלומ ר עבו ר  שה וא אד ם   , וא מר  מן   האדם. מכל המלאכ ים וה שרפים 

ד או תו בלב  לבוש בגש מי ות ואף על פי כן הוא מ תגבר את עצ מו לעבו
שלם ומזה  ב עצמו ה שם  י תברך  מתפאר עצ מו ע ם  בריותיו  יותר מכ ל   

 : המלאכים וה שרפים  שעוב דים אותו
 הקדוש ברוך הוא מעטר את הבעל תשובה בכתרים

יתרו   אוהב ישראל לקוטים ח דשים פרש ת
'   אתה העדותה בנו גו '   וי א מר מ שה גו ' אל  משה רד העד  בעם ו גו ' ויאמר  ה 
לכאורה אי נו מובן   .  'ר ד ועלית אתה ואהרן גו אל  משה לך ' ויאמר ה 

י   "ורש. למש ה במה שאמ ר לא יוכל העם לעלות' התשובה שה שיב ה 
כי  הי ה   , זכרונו לברכ ה פירוש  ממ ה שאמ ר ה ק דוש ברו ך הו א עוד לך  רד 

צריך  התר א ה בשעת  מע שה א בל לא  נודע לנו  מ זה תשובה  למשה ע ל   
ה משה למרו ם ראה   כשעל . ונ קדי ם מה דאיתא  במדרש וזה  לשונו. דבריו

שהקדוש  בר וך הו א  יושב  וקו שר  כתר ים לאותיות   אמר  משה  מ י מעכ ב   
ו הראה לו את עקיבא   . אמ ר  לו הקדוש ב רוך הוא  חזור לאחור ך. על ידך

עד כאן לשון   . בן יוסף שהי ה דורש על  כל קוץ ו קו ץ  תילי תילי  הלכות
והנ ה ידוע אש ר הכתרי ה אותיות הם  התגין על האותיות . המדרש
והם נ קראי ם  כתר בעלי תשובה וכמחכ מינו זכרונם   לברכה  .  ץ" ז ג"שעטנ

 במקום  שבעלי  תשובה עומד ים צדי קים  ג מורים  אינ ם  יכולים   :)ברכות לד(
לעמוד שם  ו כל זה הוא ט ובה גדולה מ אתו יתבר ך  שמו  שגומל  חסד ע ם   
הבעלי תשוב ה למשוך  ל הם חיות  מע ולם העליון  אשר  אין  ש ם א חיזת  

נ ה היה נמש ך  חיותם ממ ק ור הטומאה  רחמנא   כי עד ה. החיצונים  כלל
שה קשה  מניין  נ מש ך ח יות   , ם  זכרונו  לבר כה"ליצלן וכמבו אר  ברמב 

אבל  כשעלה  .  לאדם שעב ר  עבירה  שי ש  בו כ רת רח מנא ליצלן  ע יין ש ם



 תשובהה פרשת תולדות ספר 

קעו  

 

בלבו לעשות תשובה ב א מת ובמסירת  נפש מ יד נ פרד החיות  שלו מן   
המ ה התגין הקליפות ובשביל זה הכין השם יתב רך עולמות  עליונים 

והנה   משה רב ינו  הוא היה  . הנזכר לעיל למשוך לה ם חיותם  מ שם
וכאש ר   .  במדריגה גבו ה מאוד עד שהיתה השכינה מדברת מתוך גרונו 

.   עלה למרום ו ראה  את הכתרים  מן בעלי  תשובות א מ ר מי  מעכב  ע ל ידך 
,   היינו היא ך י עלה על דעת לב אחד מי שראל לעשו ת נגד רצונ ך  חלילה

ן שי קבלו  יש ראל  את  התורה אזי  י הי גם  המה   במדריגה   וחשב  בלבו  כיו
היינו שא מר  לו הבט .  והשי ב לו הקדוש  ברוך הו א חז ור לאחור ך. הזאת

ואז תראה  בני אדם המ שוקעי ם בין  הקליפות . וראה במדר י גה התחתונה
וכא שר  יתחרטו  על עונותיהם  וישוב ו   .  רחמנא  ליצל ן מפני הסת ת היצר
ולזה הראה   . שר  הכתרים הנזכר לעילאלי במסירת  נפש בשביל ם אני ק ו

וגם  הוא בעצמו  לא הי ה   .  לו את עקיב א בן יוסף ש היה ממשפח ת גרים
תלמיד חכם מנעוריו כמו  שאמר  רבי ע קיבא בע צמו  כשהייתי עם הארץ   

ואחר כך זכ ה להוסיף חידושים רב י ם בתורה הקדושה   . :)פסחים מט(
צא  בו  הכינותי  בשביל  אנש ים כיו .  ונזדכך גופו  עד שיצאה  נ שמתו בא חד

וזהו שאמר מש ה   , הכתרים אי ש איש לפי  מדריגתו להמשיך לו חיו תו
.   ומי  יעב ור חלילה נגד  רצונ ך ' להקדוש ברו ך הוא  כי  אתה העדותה בנו כו 

על זה השיב לו הקדוש ברוך הוא  לך רד כלומר הסתכל במדריג ה   
וא ז תבין שבהכ רח להתרות  פעם שנית ו כפירוש   . התחתונה כנזכר לעיל

 :ר ק ו עלית אתה וא הרן.  זכרונו  לברכהי” רש
 שטר ערבות שהקדוש ברוך הוא יעלה את בעל התשובה

 למעלה ממעלת הצדיקים
דיבור המתח יל ענ ין יראת המ קום  הק נה

וגם לא יא מ ר האדם מה  אעשה עתה עם התשוב ה כי עברתי  עבירות  
כ ש רץ  טמא  וכמ צורע  מוחלט  ולא  יק בלני  הקדוש   ' גדולות והרינ י לפני  ה 

ז ה אני  לוקח   עלי בערבות  שוודאי  ה ק דוש ברו ך  ה וא י קבל  ,  הואברוך  
הוא   , תשובתו וימ חול כל עונותיו ויעלהו למעלה ממ עלת הצדיקי ם

שאמרו  רבו תינו זכרונם  לברכה במקום שבעלי  תשובה עומדים אי ן   
צדיקים  גמור ים יכולין ל עמוד שם וע ל כן צעק ה נביא כי לא  אחפו ץ   

מר   אדם ה ריני  ז קן וע ברו  ימי  בעבי ר ה   ו אל י א, במות הר שע  כי א ם  בשובו 
ועתה אם  אח זור יא מר הע ולם אוי  לו ל אותו זקן  של א הניח  עבוד ה זרה   

 תשובהה פרשת תולדות ספר 

קעז 

  

שלא עבדה  ועתה שנזקן  ונחלש הו א  שב  בתשוב ה ואינו  מתב ייש לא   
ר ק י שוב בת ש ובה לפני  ,  מהשם  יתבר ך ולא  מהאד ם אל  יקש יב  לדבריהם

ודה התודה יה,  השם יתב רך  ויקבל ת שו בתו ויכפר  על כל מה  שעשה
ונתכפר ואנשי נינוה שב ו מדרכם הר עה וישבו ב תענית והתודו עוונם   

 ,  מצ ות ש נצטוו בני  נח' ונתכפר ונמח ל להם כי עב רו ז 
אפילו במצב שמלאכי . מקום ושער מיוחד יש לבעלי תשובה

 . הופכים לראש-השרת מאסו בהם 
ראשון דרוש טו דבש חלק  יערות

כי  חזקיהו  הלך לש יט תו דהוא  , ווהנה כשבא   ישעיה  אצלו  מחמת  חולי 
כי   ' אז הוכי ח  לו ישעיה ב שם ה , וא ם כן  אין לו פחד  מעידן ריתח א, מלך

ו אמ ר חזק יהו כי   חזי ברו ח ה ק דש דיהיו   , יענש היותו   מבטל מפריה  ורביה 
אבל תדע   כי ודאי  לנבי אים  וכן  מלא כי מעלה  נגל ה היותו  .  לו בנין  ר שעי ם
 די בור  המתחיל   ’נדה  טז ע מוד ב[כ מו  שכ תבו התוספות  , איש  צדי ק ו ר שע

אבל  שישוב   , אף דצדיק ור שע  לא קאמ ר א בל בנבואה  קאמר ] הכל
רק ה קדוש ב רוך הו א   ,   כי זהו  נגד  שורת הדין, בתשובה אי   אפשר להשי ג

,   לרוב רח מנו תו וחמלתו ח ותר חתירה   מתחת כסא  כבודו לבעלי תשובה
ל יקטרגו   לב, לאו כל עין רואה, וזהו בדרך נסתר ושביל ונתיב מוצנע 

לבל  , ולכך חות ר חתירה  מת חת כסא כבו ד בסתר ונע לם, מלאכי הש ר ת
כל שערים היו   , וזהו שערי ם שהיו במ ק דש.  ירגיש ו בו מ לאכי השרת
וה ם ש ערים מכוונ י ם למעלה  , ]’תמיד ל עמוד ב[ משמש ים כני סה ויציאה  

צדיקי ם   '  וכ מו שנ אמר  זה השער לה ,  מקום  ביאת  צדיקים  ומלא כי השרת
והיינו   , אלהי י שראל בא  בו ' ה ,   אב ל שער שבד רום היה סגו ר,יבואו בו

אש ר הקדוש ב ר וך הוא חות ר חתיר ה   , ששער זה מי וחד לבעלי תשובה
כי הוא   , אלהי  י שראל ב א בו ' ה , ולכך זה הש ער יהיה סגו ר,  להכניסם בו

,   מה  של א יודע  לשום  בר יה ,  המכניס והמב יא בעלי  תשו בה דר ך זה  ה שער
ולכ ך   , כי  יש  להם שע ר מיו חד לכך ,  י  בתשובהוזהו הפותח שער לדופק

א ין  צדיקים  גמ ורים יכולי ם  לעמוד , במקום  שבע לי תשובה עומדים
נעלם  מעין כל , כי שביל הה וא לבעלי תשובה,  ]’ד  עמוד ב"ברכות ל[ 

ולכ ך אין להשי ג  זה בנבואה אם ישו ב   , וא ין צ דיקים מ גיעי ם לשם, בריה
לא  תגיע ש ם   , יל  מיוחדכי  זהו שב,  הרשע בתשו בתו מרשעת ו או לא

 : השגת שום  נ ביא



 תשובהה פרשת תולדות ספר 

קעו  

 

בלבו לעשות תשובה ב א מת ובמסירת  נפש מ יד נ פרד החיות  שלו מן   
המ ה התגין הקליפות ובשביל זה הכין השם יתב רך עולמות  עליונים 

והנה   משה רב ינו  הוא היה  . הנזכר לעיל למשוך לה ם חיותם  מ שם
וכאש ר   .  במדריגה גבו ה מאוד עד שהיתה השכינה מדברת מתוך גרונו 

.   עלה למרום ו ראה  את הכתרים  מן בעלי  תשובות א מ ר מי  מעכב  ע ל ידך 
,   היינו היא ך י עלה על דעת לב אחד מי שראל לעשו ת נגד רצונ ך  חלילה

ן שי קבלו  יש ראל  את  התורה אזי  י הי גם  המה   במדריגה   וחשב  בלבו  כיו
היינו שא מר  לו הבט .  והשי ב לו הקדוש  ברוך הו א חז ור לאחור ך. הזאת

ואז תראה  בני אדם המ שוקעי ם בין  הקליפות . וראה במדר י גה התחתונה
וכא שר  יתחרטו  על עונותיהם  וישוב ו   .  רחמנא  ליצל ן מפני הסת ת היצר
ולזה הראה   . שר  הכתרים הנזכר לעילאלי במסירת  נפש בשביל ם אני ק ו

וגם  הוא בעצמו  לא הי ה   .  לו את עקיב א בן יוסף ש היה ממשפח ת גרים
תלמיד חכם מנעוריו כמו  שאמר  רבי ע קיבא בע צמו  כשהייתי עם הארץ   

ואחר כך זכ ה להוסיף חידושים רב י ם בתורה הקדושה   . :)פסחים מט(
צא  בו  הכינותי  בשביל  אנש ים כיו .  ונזדכך גופו  עד שיצאה  נ שמתו בא חד

וזהו שאמר מש ה   , הכתרים אי ש איש לפי  מדריגתו להמשיך לו חיו תו
.   ומי  יעב ור חלילה נגד  רצונ ך ' להקדוש ברו ך הוא  כי  אתה העדותה בנו כו 

על זה השיב לו הקדוש ברוך הוא  לך רד כלומר הסתכל במדריג ה   
וא ז תבין שבהכ רח להתרות  פעם שנית ו כפירוש   . התחתונה כנזכר לעיל

 :ר ק ו עלית אתה וא הרן.  זכרונו  לברכהי” רש
 שטר ערבות שהקדוש ברוך הוא יעלה את בעל התשובה

 למעלה ממעלת הצדיקים
דיבור המתח יל ענ ין יראת המ קום  הק נה

וגם לא יא מ ר האדם מה  אעשה עתה עם התשוב ה כי עברתי  עבירות  
כ ש רץ  טמא  וכמ צורע  מוחלט  ולא  יק בלני  הקדוש   ' גדולות והרינ י לפני  ה 

ז ה אני  לוקח   עלי בערבות  שוודאי  ה ק דוש ברו ך  ה וא י קבל  ,  הואברוך  
הוא   , תשובתו וימ חול כל עונותיו ויעלהו למעלה ממ עלת הצדיקי ם

שאמרו  רבו תינו זכרונם  לברכה במקום שבעלי  תשובה עומדים אי ן   
צדיקים  גמור ים יכולין ל עמוד שם וע ל כן צעק ה נביא כי לא  אחפו ץ   

מר   אדם ה ריני  ז קן וע ברו  ימי  בעבי ר ה   ו אל י א, במות הר שע  כי א ם  בשובו 
ועתה אם  אח זור יא מר הע ולם אוי  לו ל אותו זקן  של א הניח  עבוד ה זרה   

 תשובהה פרשת תולדות ספר 

קעז 

  

שלא עבדה  ועתה שנזקן  ונחלש הו א  שב  בתשוב ה ואינו  מתב ייש לא   
ר ק י שוב בת ש ובה לפני  ,  מהשם  יתבר ך ולא  מהאד ם אל  יקש יב  לדבריהם

ודה התודה יה,  השם יתב רך  ויקבל ת שו בתו ויכפר  על כל מה  שעשה
ונתכפר ואנשי נינוה שב ו מדרכם הר עה וישבו ב תענית והתודו עוונם   

 ,  מצ ות ש נצטוו בני  נח' ונתכפר ונמח ל להם כי עב רו ז 
אפילו במצב שמלאכי . מקום ושער מיוחד יש לבעלי תשובה

 . הופכים לראש-השרת מאסו בהם 
ראשון דרוש טו דבש חלק  יערות

כי  חזקיהו  הלך לש יט תו דהוא  , ווהנה כשבא   ישעיה  אצלו  מחמת  חולי 
כי   ' אז הוכי ח  לו ישעיה ב שם ה , וא ם כן  אין לו פחד  מעידן ריתח א, מלך

ו אמ ר חזק יהו כי   חזי ברו ח ה ק דש דיהיו   , יענש היותו   מבטל מפריה  ורביה 
אבל תדע   כי ודאי  לנבי אים  וכן  מלא כי מעלה  נגל ה היותו  .  לו בנין  ר שעי ם
 די בור  המתחיל   ’נדה  טז ע מוד ב[כ מו  שכ תבו התוספות  , איש  צדי ק ו ר שע

אבל  שישוב   , אף דצדיק ור שע  לא קאמ ר א בל בנבואה  קאמר ] הכל
רק ה קדוש ב רוך הו א   ,   כי זהו  נגד  שורת הדין, בתשובה אי   אפשר להשי ג

,   לרוב רח מנו תו וחמלתו ח ותר חתירה   מתחת כסא  כבודו לבעלי תשובה
ל יקטרגו   לב, לאו כל עין רואה, וזהו בדרך נסתר ושביל ונתיב מוצנע 

לבל  , ולכך חות ר חתירה  מת חת כסא כבו ד בסתר ונע לם, מלאכי הש ר ת
כל שערים היו   , וזהו שערי ם שהיו במ ק דש.  ירגיש ו בו מ לאכי השרת
וה ם ש ערים מכוונ י ם למעלה  , ]’תמיד ל עמוד ב[ משמש ים כני סה ויציאה  

צדיקי ם   '  וכ מו שנ אמר  זה השער לה ,  מקום  ביאת  צדיקים  ומלא כי השרת
והיינו   , אלהי י שראל בא  בו ' ה ,   אב ל שער שבד רום היה סגו ר,יבואו בו

אש ר הקדוש ב ר וך הוא חות ר חתיר ה   , ששער זה מי וחד לבעלי תשובה
כי הוא   , אלהי  י שראל ב א בו ' ה , ולכך זה הש ער יהיה סגו ר,  להכניסם בו

,   מה  של א יודע  לשום  בר יה ,  המכניס והמב יא בעלי  תשו בה דר ך זה  ה שער
ולכ ך   , כי  יש  להם שע ר מיו חד לכך ,  י  בתשובהוזהו הפותח שער לדופק

א ין  צדיקים  גמ ורים יכולי ם  לעמוד , במקום  שבע לי תשובה עומדים
נעלם  מעין כל , כי שביל הה וא לבעלי תשובה,  ]’ד  עמוד ב"ברכות ל[ 

ולכ ך אין להשי ג  זה בנבואה אם ישו ב   , וא ין צ דיקים מ גיעי ם לשם, בריה
לא  תגיע ש ם   , יל  מיוחדכי  זהו שב,  הרשע בתשו בתו מרשעת ו או לא

 : השגת שום  נ ביא



 תשובהה פרשת תולדות ספר 

קעח  

וי שמע  אלהים  את  ] יד-ג "ב רא שי ת רבה נ [ולכך נאמ ר  ב מדרש  בישמ עאל  
ואמר  הקדוש  ב רו ך הו א  אני  ר ואה מה   ,  ק טרגו  מלאכי   השרת,  קול הנער 

והיינו כי  כב ר  אמ רו כ י י שמעאל  חזר  בתשוב ה   ,  שאתם  אינכ ם ר ואים 
אבל לא   ,   ד עו מרשעתווי,  וזה ל א ידעו מלאכ י השרת,  בימי  אברהם  אביו
ולכך  אמ רו   , כי  זו  היא החתי רה  תחת כסא   הכבוד, השיגו  מתשו בתו

,   אבל הקדו ש ברו ך הוא  ראה כי יש מעאל יחזור  בתשובה, שימות בצמ א 
כי רא ה   ,  וכן הדבר במלך חזקיהו,  ולכך החיה הקדוש ברו ך  הוא אותו

ולכ ך   , אבל  תשובתו לא  הבין ולא  יד ע,  ברוח ה קדש   שיהיה  מנשה  רשע 
בה די כבשי   ,  אבל ישעיה   אמר לו.  רש מ אשה  לבל יהיה פ ריה ורב יהפי

כי זהו שמנשה  ישוב בתשו בה הוא מן  הנעלמות , דרחמנא למ ה לך
אבל באמת עשה  תשוב ה   ,  לבל תוכל להשיגו ב רוח  הקדש, ונסתרות
עד שאמרו  כי הוא בגן עדן ראש לכל בעלי  , .] ג "סנה דרין ק[שלימה  
ו לכך מה  דפק דת הוה .  עד ן עיין  שם כמ ב ואר  בכל בו   בחדרי  גן , תשובה

ולכך נסב ב א מת אש ה   ,  פן יחזור בת שובה כא שר  באמת היה ,  לך למעבד
 :ק"ודו

וכ מה יש לאד ם להנצ ל   , כמה עמ קו מח שבות הבורא, הביטו נא ור או
עד שאפיל ו   ,  שהרבה  רח מיו ל קבלו  בתשובה'   ול הודות לה,  מעבירה

 פותח לו פתח  ברו ב  רחמיו '  וה, מלאכי הש ר ת לא ידעו  ממקום  קבל תו
וכמאמר   ,  והו א  אחד מניסי ם  שעשה ה קדוש ברו ך הו א  עם ברי ותיו, מיוחד
מוסב   על  , אבן  מ אסו הבוני ם  היתה לראש   פינה]  ב"כ-ח "תהלים  קי[דוד  

,   והיה   לראש , שכולם  מא סו אותו אפי לו מלאכי ה שרת, בעלי תשובה 
היתה   '  מאת   ה]  ג "ש ם פסו ק  כ[ ו קאמ ר  .  שנשגבה  מע לתו יותר  מצ דיקים

ש מפליא לעשו ת עם בני   '  דהיא אחת מ פלאות ה,   היא נפל את בעינינוזאת 
 :אדם
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קעט 

 ג"פרק י
  המשך-במקום שבעלי תשובה עומדים 

א קו פרשת מש פטים     זהר ה קדוש
, יצ א בגפו, אבל  תו רזא אי ת ביה, הא אתמר, מאי יצא ב גפו

מה  להתם   עלוייא ,   על גפי  מ רומי קרת)משלי ט ג(כמה  דאת   אמר 
אתר דמריהון דתיובתא  , וף הכא על וייא וסליקוא, וסליקו
ו בגין כ ך   , אפילו צדיקים  גמורים לא יכלין  למי קם תמן, סלקין

 .  קודשא בריך הוא מקב ל ליה ודאי  מיד, כיון דתב ב תיובתא
 

 : תרגום
כמו  , יצא בג פו, אבל עו ד סוד יש בו, הרי נא מר. מהו יצא ב גפו

גם כ אן עילוי   ,  ועליהמ ה שם עילוי,  שאתה  אומ ר על גפי מר מי קרת
מ קו ם שבעלי תשובה עול ים אפילו  צדיקים גמ ורים לא . ועליה

הקדוש ברוך , ומשום כך כיון ששב בתשובה. יכולים לעמ וד שם
 .מקבל או תו  ודאי מיד

 בית יש לו לבעל תשובה בגן עדן
בראשית  פרק ב '  רמז כ' ילקוט ש מעוני

רבוא   '  גן  עדן ועליהם  ס אמר  רבי   יהושע בן  לוי  שני  שע רי כ דכד יש ב )יד(
מלאכי השר ת וכל אחד מהם זיו פניהם כזוהר הרקיע מבה יק  ובשע ה   
שהצדיק  בא   אצלם מפ שי טין מעליו ה בגדים  שעמד  בהן ב קבר  ו מלבישין   

בגד ים  של ענני   כבוד ושני  כ תרים נותנין  על ר אשו  א חד של   '  אותו ח 
 בידו   אבנים  טובות  ומרגליות  וא חד של זהב  פרוים ונותני ן שמונה  הדסים

ומקלסין אות ו ואומר ים לו  לך אכול  בש מחה לחמך  ו מכניסין אותו  למקום   
ת מ יני  ורדין  והדסים וכל א חד ו אחד יש  לו ח ופה בפנ י   "נחלי מי ם מו קף ת

נה רות   ' עצמו לפי כב ודו שנאמ ר  כי על כל כב וד חופה ומו שכין ממ נה  ד
אחד של חלב ואחד של יין  ואחד של א פרסמון ואחד  של דבש וכל חופה 

מר גליות ק בועות בו  וכל אח ד   '  וחופה למעלה ממנה  גפן  של זהב  ול 
וכ ל חופה וחופ ה יש  בה  שלחן של  אבני ם טובות   .  מבהיק  זיוו כ זיו הנוגה

ו ששים  מלאכ ים עומדים ל ראש כל צדי ק וצדיק ו או מרים לו  . ומרגליות
לך אכול ב ש מחה דבש  ש עסקת בתורה  שנמ שלה כדבש שנ אמר  ו מתוקים   
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וי שמע  אלהים  את  ] יד-ג "ב רא שי ת רבה נ [ולכך נאמ ר  ב מדרש  בישמ עאל  
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אבל לא   ,   ד עו מרשעתווי,  וזה ל א ידעו מלאכ י השרת,  בימי  אברהם  אביו
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כי זהו שמנשה  ישוב בתשו בה הוא מן  הנעלמות , דרחמנא למ ה לך
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 :ק"ודו
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קפ 

מר  בענביו מ ש שת ימי ב רא שית שעסקת  בתורה   מדבש ושתה  יין המ שו
והכעו ר שבהן כדמותו של  . שנמשלה כיי ן שנאמר  א שקך  מיין ה רקח

יוסף וכדמות רבי  יוחנן  ו פריטי ר מון  של כסף מו קף כנגד  הש מש ו אי ן   
אצלם לילה  שנאמר  ואו ר  צדיקי ם כא ור נגה  ומת חדש עליהם  לשלש   

י ם ושמח   מ שמרה  ראשו נה נעשה ק טן ונכנס למחיצת קטנ .  משמרות
מ שמרה   שניה נע שה  בחור ונכנס   למחיצת בחו רים ו שמח   . שמחת קטנ י ם
מ שמרה  שלישית נעש ה זקן ונכנס  למחיצת זקני ם ושמ ח   . שמחת בחו רי ם

ויש  בגן  עד ן שמונ ים  רב וא מינ י א ילנות בכל זויותיו הקטן   . שמחת זקנ ים 
רבוא  ש ל מלאכי   '  שבהן משו ב ח מכל עצי  בשמים  בכל זוית יש בו  ס

י ם ב קול נע ים  ועץ  החי ים   באמצע  ונופו  מכסה כל  גן   עדן ויש   השרת מזמ ר
ק אלף  טעמים וא ין  דמותו של זה דומה לזה ואין רי חו של  זה דומה  "בו ת

לשל זה וזה  ענני כבוד  למעלה הימנו   ומארבע  רוח ות מכין  אות ו ורי ח ו   
הולך מסוף  העולם ועד סופו ותחתיו תלמידי חכמים ש מבא ר ין את   

 שתי חופות אחת של כוכבים ואחת  של חמה   וכל אחד יש לו. התורה
בי ן כ ל חופה ו חופה פרגוד  של   ענני כבוד  ול פנים מ מנה  עדן שב ה   . ולבנה

ש  עולמות שנ אמר  להנחיל אוהב י  יש  י ש ב ג ימטריא  של ש מ אות   "י
ובתו כו שבעה בתים של צדיק י ם ראשו נה הרוגי מלכות כגון רב י   . ועשרה

בן  יו חנן בן  זכאי  ו תלמידיו של ישית  ר.  שניה  טבו עים ב ים.  עקיבא  וחב רי ו
מה היה כחו שכך היה או מר אם כל ה שמים י ריעות  וכל בני אדם לבלרין  
וכל היערים  קולמוסין  אינן יכולין  לכתוב מה שלמדתי מר בותי ולא  

 שירד הענן   )טו(כת רביעית אלו .  חסרתי מהם  אלא ככלב המלקק בי ם
שובה   כת חמישי ת אלו בעלי תשובה במ קום  שבעלי  ת. וכסה עליהן

 רווקים  שלא   )טז(כת ששית  אלו .  עומדין צדיק ים גמו רים  אינן עומדין
כת שביעית  אלו עניים  ש יש בהן  מק ר א ומש נה  .   טעמו טעם  ח טא מימ יהם

ודרך  אר ץ  עליהם הכתוב או מר  ויש מחו כל  חוס י ב ך לעולם  ירננ ו   
והקדוש ברו ך הוא יו שב  ביניהן ומב אר להן את התורה שנאמר עינ י   

ולא פרס ם הקדוש  בר וך הוא כב וד  המתוקן  '   עמדי  וגובנאמני  אר ץ  לשבת
.  להם יותר ויו תר שנאמ ר  עין לא ראת ה אלהים זולתך יעשה למ חכה לו

 :תוקן
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 רק מי שנטמא יכול להשיג שלימות
סו דף מש ה  פרשת חק ת  א/ישמ ח

 בקש שלמה   )'ט ג"במדבר רבה פרשה י(עוד ביאור  ע ל המדרש הנ זכר לעיל 
רק  למי  שהוא   ,   שסודה ש ל פרה לא  י ובן)'באופן ג(לידע סודה  להלן 

,   והנה  עיק ר  הקו שיא  של  הפרה על   שמטמא  את   טהורים. והתורה אחד 
והנה  מ י ש מבי ן   ,  אם כן  הו א  מקור  טומ אה והאי ך  מטה רת את  הטמ אים

וכמו  , שהוא י כול ליתן הדבר לתלמידו, הדבר לאשו רו יקר א נו תן
י "עיין ברש(,  פשט אשר  תשים לפניה ם כמו  שהוא  לפי ה)שמות כא א(שנאמר  

,   והיינו מי יתן ט הור מטמא ל א אחד. ])דיבור המתחיל אשר[ריש פרשת משפטים 
על פי מ ה   ,  נראה לי'   באופן ב . ל" ו ק, ל אם  לא  אחד הוא ע ם  התורה"ר

מ שום ש כ ל   , שכתב בכלי יקר הטעם  על שמטמא ט הורים ומטה ר טמאי ם
 פירשתי   והנ ה על פי זה.  עיין  שם דבר יו כ י נעמו, דבר נפעל מ הפכו

 בכל לבבך ב שני יצ רך  בי צר טוב ו בי צר הרע   ])דברים ו ה[בפרשת ואתחנן (
עמוד [ד "ברכות ל(וע ל פי זה יו בן  אמרם  . כי נפע ל מהפכו, )’ד עמוד א"ברכות נ(

.   אין צדי קים   גמורי ם יכולי ם לעמוד,    במקום  שבעלי תשו בה עומדים])’ב
כי הו א מתג בר תמי ד   . ])דברים כא י[פרשת תצא (ועל פי זה יו בן ושב ית ש ביו 

ועל  פי זה מבו אר  הפסוק   .  והבן, הכי נ מי  כשתרגי ש  ב ו, כשמרגי ש ה פכו
,   ל  מי  שהוא  אינו  א חד עם  אותו הדבר"ר, מי יתן טהו ר  מטמא  לא  א חד

והנה  דרשו רבותינ ו זכרונם לב רכה והמכשל ה הזאת  . ודוק, נפעל מהפכו
 א ם כן  נכ של בה ן   אין  א דם עומד  על  דברי תורה  א לא,  )ישעיה ג ו(תחת ידך  

ד מהפכו , ונראה  שהיי נו  גם   כן מטעם  הנ זכר לעיל. ])’עמוד א[ג "גיטין מ(
נפעל מאד כ שמרגי ש  בו  ו מגביר  שכלו   ובא לידי   ,  שהיא  המכש לה והטעות

וזה  אמרם  זכרונ ם לברכה ב ק ש שלמ ה   . וזה פשוט  וברור , שלמות השג ה
,   לידע טעמה  של פרה אד ומה מפני  מ ה מטמא  טהורים ו מטהר  טמאי ם

ל כשהי א  רחו קה  ממני  דהיינו   "ר , אמר  אמ רתי  אחכמה והו א  רחו קה  ממני 
ו זה בעצמו   ,  אז נת פעל מהפכו ובא  לשלמ ות השגה,  כשבא  למכ שול

 :ד"והי א פירוש  י קר  בס, הטעם של פר ה אדומה
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מ שמרה  שלישית נעש ה זקן ונכנס  למחיצת זקני ם ושמ ח   . שמחת בחו רי ם

ויש  בגן  עד ן שמונ ים  רב וא מינ י א ילנות בכל זויותיו הקטן   . שמחת זקנ ים 
רבוא  ש ל מלאכי   '  שבהן משו ב ח מכל עצי  בשמים  בכל זוית יש בו  ס

י ם ב קול נע ים  ועץ  החי ים   באמצע  ונופו  מכסה כל  גן   עדן ויש   השרת מזמ ר
ק אלף  טעמים וא ין  דמותו של זה דומה לזה ואין רי חו של  זה דומה  "בו ת

לשל זה וזה  ענני כבוד  למעלה הימנו   ומארבע  רוח ות מכין  אות ו ורי ח ו   
הולך מסוף  העולם ועד סופו ותחתיו תלמידי חכמים ש מבא ר ין את   
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בן  יו חנן בן  זכאי  ו תלמידיו של ישית  ר.  שניה  טבו עים ב ים.  עקיבא  וחב רי ו
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 :תוקן
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סו דף מש ה  פרשת חק ת  א/ישמ ח
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 'טעמים לכך שמקום שבעלי תשובה עומדים וכו' ב
ה נהר מח  לאברהם מעין  חסד

ועל זה נאמר מ קו ם שבעל י   , יםוהנה ההיכל הזה מתעלה על הנזכר
ויש  בזה כמ ה   ,  תשובה עומדים אין  צדיק ים גמו רים  י כולים לעמוד שם

מה שלא   ,   שממש  מ שב ר מתלעות ה חיצונים  ב שו בו ומכניע ם'   טעמים ה א 
ש הרי התשובה  מצו ה   '  הב . עשה הצדיק  שלא נכנס א ליהם לשבר  כחם

 פגם   ומשם  כל זדונות החשוכים העו שים, המאירה כל  העבירות שב תורה
,   י רצה   אורות זכי ם  מאירי ם , האיר  עליהם  או ר התשו בה ונעשו  ז כיות

ש הרי התשו בה  עם  כל   ,  נמצאו  אלו  ה עבירות כולם  מצות  תשוב ה מתקנ ם
ו אלו ה ם   , הרי  זכה כולם '  וא '  ובהיותו מתמ רמר  ושב  מכ ל א ,   מהם'  ו א '  א

ודאי שמ צות התשובה הי א מצוה   ,  מצות שא ין  לצדיקים  גמו רים כמות ם
וזה מה  .  ים ומלבנ ת השחורים  ומהפך הטמא לטהורמטהרת הטמא
 :שאמרנ ו לעי ל

 טעם נוסף לכך
פורים  קדושת לוי  קדושה רביעית

כי יות ר   , מקום  שבעלי  תשובה עומ דים צדיק ים  גמורי ם אין  י כולין לעמוד
למ של לב ן  . תענוג מעליות הנצוצות שבתוך הקלי פות מצדיקי ם עצמן

  רחו ק התענוג גד ול יותר  שהוא פעם  אחד בשנה א צל אביו ובא  ממקום
לכן בעל תשובה שבא מ מקום  רחוק   , מכשהוא א צ ל אביו בתמ ידות

 . התענוג גדול יותר מצדי ק  שהוא א צל א ביו
 דוגמא נוספת

 ךאוהב ישראל לקוטי נ
ולכאורה  אי נו מובן   . )כ, נ('  וא יננו גו '  יבו קש  א ת עון גו '  בימים  ההם   גו

 ולא  ט וב ויפה הוא   שיהיה   .למה וע ל מה יבו קש  העון. כוונתו בנבוא ה זו
אך  מצינו  שיש  בהאותיות  . נעלם ונאבד  זכרו ולא יע לה על הלב לעולם

י ש א ות אחד   . שמחשב ין ב הם הסוחרי ם  כל החשבונ ות הצריכים  להם
רק   . ל בעצמו  אינו נחש ב  בהמספר לכלום"ל ואות  נו"הנקרא בל שו נם נו

.   ת פעולתו הוא להגדיל מספר האות הכתוב אחריו  מיחידית לעשירי
כמו  כן העבירה  בעצמה   . כי דוע להעוסקים בזה'  ומעשירית ל מאות כו
רק  פעולתה הו א להגדיל  מ ספר הזכיות שנע שו   .  אינה נ חשבת  לכלום

 תשובהה פרשת תולדות ספר 

קפג 

וכמ אמר ו חכמינו   . 'מהעבירות  בעשותו תש ובה שלימה  מאהבתו י ת
וכן   יהי רצון   . ' מקום  שבעלי  תשובה עומ דים כו :)ברכות לר(זכרונם לברכ ה 

ב אמת בכל לב בינו מאה בת  השם יתבר ך  במהרה   '  ית שנזכה לשוב  לשמו
 : בימינו  אמן
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 מפתח

עד היכן מגיע ,  בו יתבאר דברי המעוררים אל התשובה-' פרק ד
, פגם החוטא בכל העולמות של מעלה ולכל הנבראים של מטה

ואיך הוא גורם להביא רעות , בעולם הזה שתחת גלגל: דהיינו
וגורם אריכת , ל נשמתו ועל בניו ועל אחריםגדולות על גופו וע

, שנתפסים בעוון הדור, הגלות ושפיכת דמי חסידים ומיתת צדיקים
ויתבאר עוד , שהביא עליהם רעות גדולות, עליו' הלא יצעקו אל ה

והפילו השופט : "משה אלשיך על הפסוק' שם באור נחמד מהרב ר 
 ".והכהו לפניו

 'פרק ד
 ,ר שפשפש ומצאקודם שיבאר דרכי תשובה אח

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

 בורחין מן האש ומן המים במקום שיראו סיבת מיתתם
והנה   ): בה קדמה לשע ר התשובה " (ראשית ח כמה"זה לשון  ה 

שפגם  בכל העולמות  א ם   , כאשר יתן  האדם אל   ליבו ענין ה פגם
זוהי  סי בה גדולה שיעש ה   , אם  בנפשו ורוחו ונש מתו בגופו 

,  כאשר ידע בברור גנות מעשהו, תשובה וית חרט חרטה גמורה
שיש   עבירות שיש בהם  , מלבד עונשו בעולם הז ה ובעולם  הבא
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,  כאשר ידע בברור גנות מעשהו, תשובה וית חרט חרטה גמורה
שיש   עבירות שיש בהם  , מלבד עונשו בעולם הז ה ובעולם  הבא



 תשובהה פרשת תולדות ספר 

קפד 

והוא  שיכרות הגוף   ,  "הכרת תכרת"ולפעמים ה וא  א ומר , כרת
ורא וי לכל איש שיחוס   , מהעולם ה זה והנשמ ה מהעולם  הבא

שהרי אפיל ו בעלי חיי ם בורחין  מן ה אש  ו מן ה מים   ,  מועל עצ
, וא יך לא יחוס האדם על עצמו, במקום שיראו סיבת מיתתם

ו בפרט לישראל  ,  השכל–ששם לו ית ברך יתרון על בעלי חיים  
שראו י שלא , שהבדילנו על ידי התורה מהאו מות, עם סגולתו

והרי הו א   , מקום  א שר לא יוכל לצאת,  יפול בשחת עמוקה
שהי ה בהם   , רה ועומד על פי התורה והנ ביאים והח כמיםמות

ט וב שי פול לפני   ,רוח הקוד ש והודיעו  לנו ענין גן  עדן וגהינ ם
 .משי פילוהו ויכוהו בית דין  של מעלה  ,מטה  השופט של

 
והפילו  : "ו זה לשונו,  בענין המלקותמשה אל שיך' כתב הרב ר

,   ש ל מטה כי טוב לו  שיפול לפנ י השופט  -"  השופט ו הכהו לפניו
פן יו סף להכותו על אלה   , משיפילוהו ויכוהו בי ת דין של  מ עלה

ולא עוד אלא , מכה רבה על ידי בית דין של מעלה בגהינם
 ולא לפני   -" ונקלה אחיך ל עיניך: "וז ה ש אמר, שמרויח הב ושה

כשגוזרין עונש  על עוון  , כמ ו שכתוב בזוהר, בית דין של מעלה
מעלה לפני השם יתברך ולפני האיש מכריזין עליו בבית דין של 

באופן שקשה עלי ו הבושה ו הכלימה  , כל הנשמות לאין מס פר
 . עד כאן לשונו, ההוא יו תר מכל העונשים

 שפגם בכל העולמות, צריך לעשות תשובה
שיתן  א ל ליבו ענין הפג ם   , "ראשית חכמה "הנה מ ה ש כתב ב

  ממשיל עני ן זה לסיל ון מים   'בפרק ב.  שפגם בכל העולמות
והמי ם  ההם  הול כין להשק ות גנות   ,  מ ן המעייןהמקלח  

והוליך את ז ה   , ובא אחד בשטותו, ופרדסים ושדות וכרמים
ודא י   . מקו ם אשר  אי ן בו ת ועלת, המים  אל  האשפה  לריק
,   שבטל להשקו ת גנותיו  ה טובים'  א: שבעל המים יכעס עליו

כי  , והנמשל הוא  חמור מה משל, שקלקל הצנור ושוברו' והב
וא קלקל א ת צנורי השפע מלבוא אל מקו ם    מלבד שה-החוטא  

 תשובהה פרשת תולדות ספר 

קפה 

,   צבקו ת ' שהכעיס המלך ה,   מוליכן אל המקום-הראוי להם 
מקום שה ו א ראוי   ,  והוא זה ש מוציא הק דושה אל הטומאה 

י מצא ענין  .  ו הו א מש קה   אותו ו מרוה או תו, שיהא  חרב ויבש
 הבא על הנכרית והבא על העריות והמוציא זרע -זה בפרט 
ש פגם בברית הלשון חמ ור יותר  ,  הלשוןוכמוהו בפגם, לבטלה

וצריך לעשות  ת שובה לתק ן צנורות ה נשברים , מברית המ עור
, לכל מקום ומ קום שהיה  בו פגם, ולהחזיר השפע אל מקומה

 שמשיב   המדרגות ו התקונים  ע ל -" ת שו בה"וזהו פירוש  של 
 .ע ד כאן לשונו, כמש יב סילון א ל מקומו, מכונם הראשון

� � � 

 äáåùú éøòù
øìäðåé åðéá 

 :ַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָבה: א י אות–השער הראשון 

ִּכי ַיֲעזֹוב ְּדָרָכיו ָהָרִעים   .    ַהחֵ ְטא-ֲעִזיַבת   :ָהִעָּקר ַהֵּׁשנִ י
וְ ִאם ָאוֶ ן   .  ְוִיְגמֹור ְּבָכל ְלָבבֹו ִּכי לֹא יֹוִסיף  ָלׁשּוב ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה עֹוד

ׁשּובּו  ׁשּובּו  )  יא, יחזקאל לג ( ְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִע, לֹא י ֹוִסיף, ָּפַעל
 :ַיֲעזֹב  ָרָׁשע ַּדְרּכֹו) ז, ישעיה  נה(ְוֶנאֱ ַמר , ִמַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעים

ִּכי   ִהְתַאָּוה  ַת ֲאָוה   , ִּכי ִמי  ֲאֶׁשר  ָחָט א ַעל ֶּדֶרְך ִמְקֶרה, ְוַדע
, ַרְעיֹוָניו ְוחּוָׁשיו ְּבִפְגעֹו בֹוְולֹא ֶנחֶ ְלצּו , ַוֶּיֱחַזק ָעָליו ִיְצרֹו ַוִּיְתְקֵפהּו

ַעל ֵּכן ְיגֹוֵרהּו ַהֵּיֶצר  , ְולֹא ִמֲהרּו  ִלְגעֹור ְּבַים ַהַּתאֲ ָוה  ְוֶיֱחַרב
 -ִּבְהיֹות רּוחַ  ַהֵּיֶצר  ,   ְלִפי ְׁש ָעתֹו ְוִעּתֹו, ְונָ ַפל ְּבַמְכמֹוָריו, ַּבֲחָרָמיו

 ִלְמצֹא ֲעֹונֹו ְוַלֲעׂשֹות  ָּכמֹוהּו  ְולֹא ֵמֲאֶׁשר  ֶחְפצֹו ּוְרצֹונֹו, ָרע ְמַבֲעתֹו
ְוָלִׂשים ָיגֹו ן   , הַ ֲחָרָטה, ֵראִׁשית ְּתׁשּוַבת ָהִא יׁש ַהֶּזה, ַאֲחֵרי זֹאת

 ֵכן  -ַאֲחרֵ י , ְּבִלּבֹו ַעל ַחָּטאתֹו ְוִלְהי ֹות ֶנֶפׁש ַנֲענָ ה ּוָמָרה כַ ַּלֲעָנה
ֵּתן ִח ַּתת ֱאלִֹהים  ִּבְלָבבֹו ְוִי,  ַהֵּׁשם ְּבַנְפׁשֹו-יֹוִסיף ְּבָכל יֹום ִיְרַאת 

ִאם יֹוִסיף ַיֲעָבר  , ִּכי,  ַעד ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָנכֹון ִלּבֹו ָּבטּוַח ַּבֵּׁשם, ְּבָכל ֵעת



 תשובהה פרשת תולדות ספר 

קפד 

והוא  שיכרות הגוף   ,  "הכרת תכרת"ולפעמים ה וא  א ומר , כרת
ורא וי לכל איש שיחוס   , מהעולם ה זה והנשמ ה מהעולם  הבא

שהרי אפיל ו בעלי חיי ם בורחין  מן ה אש  ו מן ה מים   ,  מועל עצ
, וא יך לא יחוס האדם על עצמו, במקום שיראו סיבת מיתתם

ו בפרט לישראל  ,  השכל–ששם לו ית ברך יתרון על בעלי חיים  
שראו י שלא , שהבדילנו על ידי התורה מהאו מות, עם סגולתו

והרי הו א   , מקום  א שר לא יוכל לצאת,  יפול בשחת עמוקה
שהי ה בהם   , רה ועומד על פי התורה והנ ביאים והח כמיםמות

ט וב שי פול לפני   ,רוח הקוד ש והודיעו  לנו ענין גן  עדן וגהינ ם
 .משי פילוהו ויכוהו בית דין  של מעלה  ,מטה  השופט של

 
והפילו  : "ו זה לשונו,  בענין המלקותמשה אל שיך' כתב הרב ר

,   ש ל מטה כי טוב לו  שיפול לפנ י השופט  -"  השופט ו הכהו לפניו
פן יו סף להכותו על אלה   , משיפילוהו ויכוהו בי ת דין של  מ עלה

ולא עוד אלא , מכה רבה על ידי בית דין של מעלה בגהינם
 ולא לפני   -" ונקלה אחיך ל עיניך: "וז ה ש אמר, שמרויח הב ושה

כשגוזרין עונש  על עוון  , כמ ו שכתוב בזוהר, בית דין של מעלה
מעלה לפני השם יתברך ולפני האיש מכריזין עליו בבית דין של 

באופן שקשה עלי ו הבושה ו הכלימה  , כל הנשמות לאין מס פר
 . עד כאן לשונו, ההוא יו תר מכל העונשים

 שפגם בכל העולמות, צריך לעשות תשובה
שיתן  א ל ליבו ענין הפג ם   , "ראשית חכמה "הנה מ ה ש כתב ב

  ממשיל עני ן זה לסיל ון מים   'בפרק ב.  שפגם בכל העולמות
והמי ם  ההם  הול כין להשק ות גנות   ,  מ ן המעייןהמקלח  

והוליך את ז ה   , ובא אחד בשטותו, ופרדסים ושדות וכרמים
ודא י   . מקו ם אשר  אי ן בו ת ועלת, המים  אל  האשפה  לריק
,   שבטל להשקו ת גנותיו  ה טובים'  א: שבעל המים יכעס עליו

כי  , והנמשל הוא  חמור מה משל, שקלקל הצנור ושוברו' והב
וא קלקל א ת צנורי השפע מלבוא אל מקו ם    מלבד שה-החוטא  

 תשובהה פרשת תולדות ספר 

קפה 

,   צבקו ת ' שהכעיס המלך ה,   מוליכן אל המקום-הראוי להם 
מקום שה ו א ראוי   ,  והוא זה ש מוציא הק דושה אל הטומאה 

י מצא ענין  .  ו הו א מש קה   אותו ו מרוה או תו, שיהא  חרב ויבש
 הבא על הנכרית והבא על העריות והמוציא זרע -זה בפרט 
ש פגם בברית הלשון חמ ור יותר  ,  הלשוןוכמוהו בפגם, לבטלה

וצריך לעשות  ת שובה לתק ן צנורות ה נשברים , מברית המ עור
, לכל מקום ומ קום שהיה  בו פגם, ולהחזיר השפע אל מקומה

 שמשיב   המדרגות ו התקונים  ע ל -" ת שו בה"וזהו פירוש  של 
 .ע ד כאן לשונו, כמש יב סילון א ל מקומו, מכונם הראשון
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 äáåùú éøòù
øìäðåé åðéá 

 :ַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָבה: א י אות–השער הראשון 

ִּכי ַיֲעזֹוב ְּדָרָכיו ָהָרִעים   .    ַהחֵ ְטא-ֲעִזיַבת   :ָהִעָּקר ַהֵּׁשנִ י
וְ ִאם ָאוֶ ן   .  ְוִיְגמֹור ְּבָכל ְלָבבֹו ִּכי לֹא יֹוִסיף  ָלׁשּוב ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה עֹוד

ׁשּובּו  ׁשּובּו  )  יא, יחזקאל לג ( ְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִע, לֹא י ֹוִסיף, ָּפַעל
 :ַיֲעזֹב  ָרָׁשע ַּדְרּכֹו) ז, ישעיה  נה(ְוֶנאֱ ַמר , ִמַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעים

ִּכי   ִהְתַאָּוה  ַת ֲאָוה   , ִּכי ִמי  ֲאֶׁשר  ָחָט א ַעל ֶּדֶרְך ִמְקֶרה, ְוַדע
, ַרְעיֹוָניו ְוחּוָׁשיו ְּבִפְגעֹו בֹוְולֹא ֶנחֶ ְלצּו , ַוֶּיֱחַזק ָעָליו ִיְצרֹו ַוִּיְתְקֵפהּו

ַעל ֵּכן ְיגֹוֵרהּו ַהֵּיֶצר  , ְולֹא ִמֲהרּו  ִלְגעֹור ְּבַים ַהַּתאֲ ָוה  ְוֶיֱחַרב
 -ִּבְהיֹות רּוחַ  ַהֵּיֶצר  ,   ְלִפי ְׁש ָעתֹו ְוִעּתֹו, ְונָ ַפל ְּבַמְכמֹוָריו, ַּבֲחָרָמיו

 ִלְמצֹא ֲעֹונֹו ְוַלֲעׂשֹות  ָּכמֹוהּו  ְולֹא ֵמֲאֶׁשר  ֶחְפצֹו ּוְרצֹונֹו, ָרע ְמַבֲעתֹו
ְוָלִׂשים ָיגֹו ן   , הַ ֲחָרָטה, ֵראִׁשית ְּתׁשּוַבת ָהִא יׁש ַהֶּזה, ַאֲחֵרי זֹאת

 ֵכן  -ַאֲחרֵ י , ְּבִלּבֹו ַעל ַחָּטאתֹו ְוִלְהי ֹות ֶנֶפׁש ַנֲענָ ה ּוָמָרה כַ ַּלֲעָנה
ֵּתן ִח ַּתת ֱאלִֹהים  ִּבְלָבבֹו ְוִי,  ַהֵּׁשם ְּבַנְפׁשֹו-יֹוִסיף ְּבָכל יֹום ִיְרַאת 

ִאם יֹוִסיף ַיֲעָבר  , ִּכי,  ַעד ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָנכֹון ִלּבֹו ָּבטּוַח ַּבֵּׁשם, ְּבָכל ֵעת



 תשובהה פרשת תולדות ספר 

קפו 

 ּבֹו ַהֵּיֶצר ְוִיְפְּגֵׁשהּו   ְּכַפַעם ְּבַפַעם ְוַרָּבה עָ ָליו ַּתֲאָותֹו  ַּכִּמְׁשָּפט   -
ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר   , ָליו ְוַיֲעזֹוב ַּדְרּכֹולֹא ִיְהֶיה ִנְפ ֶּתה ִלּבֹו ָע, ָהִראׁשֹון

ַעל , ִהְזִּכיר ְּתִחָּלה ּומֹו ֶדה, ּומֹוֶדה ְועֵֹזב ְיֻרָחם) יג,  משלי כח(
ַאְך ָהִאיׁש   ַהִּמְתַיֵּצב ַעל ֶּדֶרְך .  ָּכְך ְועֹוֵזב-ְוַאַחר , ַהֲחָרָטה ְוהַ ִּוּדּוי
,   ְּבָכל יֹום ְוׁשֹוֶנה  ְּבִאַּוְלּתֹוְוֶגֶבר ַעל ֲחָטָאיו ּדֹוֵרְך, לֹא טֹוב ָּתִמיד

ּוִמְכׁשֹול , ְוָכל ֵעת אֹוֵהב ָהֵרַע, ְוָׁשב ִּבְמרּוָצתֹו ַּגם ְּפָעִמים ַרּבֹות
ְוֶחְפצֹו  ,  ַהַּתֲאוָ ה ְוַהֵּיֶצר, ְרצֹוִני לֹוַמר, נַֹכח ָּפָניו  ֲעֹונֹו ָיִׂשים 
ֵראִׁשית   ,   ר ָיזַ ם ַלֲעׂשֹותאֲ ֶׁשר לֹא ִיָּבֵצר ִמֶּמּנּו ָּכל ֲאֶׁש,  ּוְמַגָּמתֹו

ּו ְלַהְסִּכים  , ַלֲעזֹוב ַּדְרּכֹו ּוַמֲחַׁשְבּת ֹו ָהָרָעה,  ְּתׁשּוַבת הָ ִאיׁש ַהֶּזה 
 ֵכן ִיְתָחֵרט ַעל  -ַאחֲ ֵרי , ְלַקֵּים ּוְלַקֵּבל ָעָליו ְלַבל יֹוִסיף ַלֲחטֹא
)   ז , ישעי ה נה(ַמר ְּכמֹו ֶׁשּנֶ ֱא, ֲעִלילֹוָתיו ַהִּנְׁשָחתֹות ְויָ ׁשֹב ֶאל ַהֵּׁש ם

.    ְיָי ִויַרֲחֵמהּו-ַיֲעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁש בָֹתיו ְוָיׁשֹב ֶאל 
ִּכי ַיִּניחַ  ,  ְלִמי ֶׁשא ֹוֵחז ַהֶּׁשֶרץ ּוָבא ִלְטּבֹול ּוְלִהָּטֵהר, ְוַהָּמָׁשל ָּבֶזה

, ל ְזַמן ֶׁשַהֶּׁשֶרץ ְּבָידֹוְוָכ.  ֵכן ִיְטּבֹול ְוִיְטָהר-ַהֶּׁשֶרץ ְּתִחָּלה ְוַאֲחֵרי 
ְוִהּנֵ ה ֲעִזיַבת ַמֲחֶׁשֶבת  . ְוֵאין  ַהְּטִביָלה מ ֹוִעיָלה, עֹוד ֻטְמָאת ֹו בֹו

ְוַהֲחָרָטה ֵמ ֲאֶׁשר ָחָטא  ְוַהִּוּדּוי  . ַהֵחְטא ִהי א ַהְׁשָלַכת ַהֶּׁשֶרץ
ּוַמְכ אֹוִבים ְוָהיָ ה  ִּכי ָיבֹואּו יִ ּסּוִרים . ִּב ְמקֹום  ַהְּטִב יָלה, ְוַהְּתִפָּלה

ִיָּוֵסר   , ַעל ָהָרָׁשע ֲאֶׁשר ָּתִמ יד ָּכל ְזָמָמיו ְלִהְתהַ ֵּלְך ַּבֲאָׁשָמיו
ְויָ ׁשּוב ַמֲחַׁש ְבּתֹו ָהָרעה ֲאֶׁשר ָחַׁש ב ְוַיְכִרית ַמְעָּבָדיו , ַּבְּתִחָּלה
ן ְלֵעֶגל ֲאֶׁשר ַיּכּוהּו ְּבַמְלַמד ַהָּבָקר ְלַכֵּו, ְוַהָּמָׁשל ָּבֶזה. ִמָּיָדיו
יִ ַּקח ַהּמ ּוָסר ְּתִחּלָ ה   , ֵּכן  ַהִּמְתַיֵּצב  ַעל ֶּדֶרְך לֹא טֹוָבה. ְּתָלָמיו

)   יז , ירמיה  לא(ְּכמֹו ֶׁשּנֶ אֱ ַמר ,  ָמֶות  ָלֶלֶכת ֶּדֶרְך ָיָׁשר-ַלֲעזֹוב ַּדְרֵכי 
 . ָׁשמֹוַע ָׁשַמְעִּתי ֶאְפַרִים ִמְתנֹוֵדד ִיַּסְרָּתִני ָוִאָּוֵסר ְּכֵעֶגל לֹא ֻלָּמד

רֹוֶצה .   ַאֲחֵרי ׁשּו ִבי ִנַחְמִּתי-ִּכי ) יח , שם  שם(ְועֹוד ֶנֱאַמר ַאֲחָריו 
,   ִּכי ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִיַּסְרָּתִני וָ ִאָּוֵסר ְוַׁשְבִּתי ִמַּדְרִּכי ָהָרָעה, לֹוַמר

ְוִהֵּנה   .   ֵכן ָוֶאְת חָ ֵרט ַעל ַמה   ֶּׁשָעָבר ִמִּדְבֵרי ֲעֹונֹוַתי-ִנַחְמִּתי  ַאחֲ ֵרי 
 :ָּבֵאר ְלָך ִמֶּזה ָּכל ָהִעְנָין ֲאֶׁשר ֵּבַא ְרנּוִנְת
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 תשובה מתוך יסורים
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  יותר מהצדיק גמור–מאוד 
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א ומרו  מאוד  יתבא ר על דר ך  ש כתבנו במקו ם אח ר ב ביא ור מ אמ ר   . מאוד
 )א"ל', בראשית א( בפסוק )'וח' ז', ין בראשית רבה טעי( חכמינו זכרו נם לברכה 

טוב   זה מדת ' והנה טוב מ א וד טוב זה י צר הטוב  מא וד זה יצר ה רע וכו 
ותוכן  הדברים הוא  בסוד המבוא ר בדבר י   . 'הטוב מאוד זו מדת יסורין וכו

 כי אלו הנשמות   )בליקוטי תורה ליקוטי יחזקאל(י זכרונו ל ברכה "מרן הרב הא ר
ורש  הגבו רות הקש ות הנה כשה ם  מזככים  ומ טהרין את   הנמשכין  מ ש

עצמם על צד  הנכון הם יו תר גדולים ב ערך מהנש מו ת הנמשכין משורש   
ולע תיד לבוא  יהיה העבודה  בבית המ קדש בלוי ם  שה ם  שור ש   . החסדים

שו רשי   , כי עתה   קודם התי קון . הגבורה ולא  בכהן  שהוא  שור ש ה חסד
וק רו בים אל   ,  חי צוניםשה וא יותר  ר חוק מן  ה, החסדים גדו ל הוא

מ ה שאין כן  שורש י   .  ויו תר נקל להם לעבוד א ת בוראן, הקדושה
הגבורות החי צונים  קרו בי ם אליהם  כי  יניקתם  מהם  והם  קרוב ים  לחטו א   

מה  ש אין כן  לעתיד כשרוח   ,  ועל   כן עתה נק ר אים  קטני ם  בערך. ביותר
יו  הטומאה יעב ור מן האר ץ  ואלו שורש י  הגבורות יוט הרו ויזדככו אז יה

 : עיין   שם' הם במעלה ה עליונה ולהם משפט הבכו רה וכו 
ובזה תדע ותבין א שר כל  הדברים  הח זקים הנ משכ ים מ שור ש  הגבורות   

,   כשיצאו  ויטה רו מרע  הנא חז בהן ומתה פכין לטוב א ז המה טובים  מאוד 
וזה  סוד  אומרם  זכרונ ם לברכ ה   . יותר מהטוב  אש ר  מתחי לתו טוב הו א

תשובה ע ומדים אין  צ דיקים  גמורי ם יכולי ם    במקום  שבע לי .)ט"סנהדרין צ(
לרח וק  בר ישא   .   שלום  שלו ם לרחו ק  ול קרוב)'כ, ז"ישעיה נ(לעמוד שנא מ ר 
כי  זה שה יה רחו ק וה י ה בבחינת  הרע והגבו רות הקשו ת   . והדרא לק רו ב



 תשובהה פרשת תולדות ספר 

קפו 

 ּבֹו ַהֵּיֶצר ְוִיְפְּגֵׁשהּו   ְּכַפַעם ְּבַפַעם ְוַרָּבה עָ ָליו ַּתֲאָותֹו  ַּכִּמְׁשָּפט   -
ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר   , ָליו ְוַיֲעזֹוב ַּדְרּכֹולֹא ִיְהֶיה ִנְפ ֶּתה ִלּבֹו ָע, ָהִראׁשֹון

ַעל , ִהְזִּכיר ְּתִחָּלה ּומֹו ֶדה, ּומֹוֶדה ְועֵֹזב ְיֻרָחם) יג,  משלי כח(
ַאְך ָהִאיׁש   ַהִּמְתַיֵּצב ַעל ֶּדֶרְך .  ָּכְך ְועֹוֵזב-ְוַאַחר , ַהֲחָרָטה ְוהַ ִּוּדּוי
,   ְּבָכל יֹום ְוׁשֹוֶנה  ְּבִאַּוְלּתֹוְוֶגֶבר ַעל ֲחָטָאיו ּדֹוֵרְך, לֹא טֹוב ָּתִמיד

ּוִמְכׁשֹול , ְוָכל ֵעת אֹוֵהב ָהֵרַע, ְוָׁשב ִּבְמרּוָצתֹו ַּגם ְּפָעִמים ַרּבֹות
ְוֶחְפצֹו  ,  ַהַּתֲאוָ ה ְוַהֵּיֶצר, ְרצֹוִני לֹוַמר, נַֹכח ָּפָניו  ֲעֹונֹו ָיִׂשים 
ֵראִׁשית   ,   ר ָיזַ ם ַלֲעׂשֹותאֲ ֶׁשר לֹא ִיָּבֵצר ִמֶּמּנּו ָּכל ֲאֶׁש,  ּוְמַגָּמתֹו

ּו ְלַהְסִּכים  , ַלֲעזֹוב ַּדְרּכֹו ּוַמֲחַׁשְבּת ֹו ָהָרָעה,  ְּתׁשּוַבת הָ ִאיׁש ַהֶּזה 
 ֵכן ִיְתָחֵרט ַעל  -ַאחֲ ֵרי , ְלַקֵּים ּוְלַקֵּבל ָעָליו ְלַבל יֹוִסיף ַלֲחטֹא
)   ז , ישעי ה נה(ַמר ְּכמֹו ֶׁשּנֶ ֱא, ֲעִלילֹוָתיו ַהִּנְׁשָחתֹות ְויָ ׁשֹב ֶאל ַהֵּׁש ם

.    ְיָי ִויַרֲחֵמהּו-ַיֲעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁש בָֹתיו ְוָיׁשֹב ֶאל 
ִּכי ַיִּניחַ  ,  ְלִמי ֶׁשא ֹוֵחז ַהֶּׁשֶרץ ּוָבא ִלְטּבֹול ּוְלִהָּטֵהר, ְוַהָּמָׁשל ָּבֶזה

, ל ְזַמן ֶׁשַהֶּׁשֶרץ ְּבָידֹוְוָכ.  ֵכן ִיְטּבֹול ְוִיְטָהר-ַהֶּׁשֶרץ ְּתִחָּלה ְוַאֲחֵרי 
ְוִהּנֵ ה ֲעִזיַבת ַמֲחֶׁשֶבת  . ְוֵאין  ַהְּטִביָלה מ ֹוִעיָלה, עֹוד ֻטְמָאת ֹו בֹו

ְוַהֲחָרָטה ֵמ ֲאֶׁשר ָחָטא  ְוַהִּוּדּוי  . ַהֵחְטא ִהי א ַהְׁשָלַכת ַהֶּׁשֶרץ
ּוַמְכ אֹוִבים ְוָהיָ ה  ִּכי ָיבֹואּו יִ ּסּוִרים . ִּב ְמקֹום  ַהְּטִב יָלה, ְוַהְּתִפָּלה

ִיָּוֵסר   , ַעל ָהָרָׁשע ֲאֶׁשר ָּתִמ יד ָּכל ְזָמָמיו ְלִהְתהַ ֵּלְך ַּבֲאָׁשָמיו
ְויָ ׁשּוב ַמֲחַׁש ְבּתֹו ָהָרעה ֲאֶׁשר ָחַׁש ב ְוַיְכִרית ַמְעָּבָדיו , ַּבְּתִחָּלה
ן ְלֵעֶגל ֲאֶׁשר ַיּכּוהּו ְּבַמְלַמד ַהָּבָקר ְלַכֵּו, ְוַהָּמָׁשל ָּבֶזה. ִמָּיָדיו
יִ ַּקח ַהּמ ּוָסר ְּתִחּלָ ה   , ֵּכן  ַהִּמְתַיֵּצב  ַעל ֶּדֶרְך לֹא טֹוָבה. ְּתָלָמיו

)   יז , ירמיה  לא(ְּכמֹו ֶׁשּנֶ אֱ ַמר ,  ָמֶות  ָלֶלֶכת ֶּדֶרְך ָיָׁשר-ַלֲעזֹוב ַּדְרֵכי 
 . ָׁשמֹוַע ָׁשַמְעִּתי ֶאְפַרִים ִמְתנֹוֵדד ִיַּסְרָּתִני ָוִאָּוֵסר ְּכֵעֶגל לֹא ֻלָּמד

רֹוֶצה .   ַאֲחֵרי ׁשּו ִבי ִנַחְמִּתי-ִּכי ) יח , שם  שם(ְועֹוד ֶנֱאַמר ַאֲחָריו 
,   ִּכי ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִיַּסְרָּתִני וָ ִאָּוֵסר ְוַׁשְבִּתי ִמַּדְרִּכי ָהָרָעה, לֹוַמר

ְוִהֵּנה   .   ֵכן ָוֶאְת חָ ֵרט ַעל ַמה   ֶּׁשָעָבר ִמִּדְבֵרי ֲעֹונֹוַתי-ִנַחְמִּתי  ַאחֲ ֵרי 
 :ָּבֵאר ְלָך ִמֶּזה ָּכל ָהִעְנָין ֲאֶׁשר ֵּבַא ְרנּוִנְת
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א ומרו  מאוד  יתבא ר על דר ך  ש כתבנו במקו ם אח ר ב ביא ור מ אמ ר   . מאוד
 )א"ל', בראשית א( בפסוק )'וח' ז', ין בראשית רבה טעי( חכמינו זכרו נם לברכה 

טוב   זה מדת ' והנה טוב מ א וד טוב זה י צר הטוב  מא וד זה יצר ה רע וכו 
ותוכן  הדברים הוא  בסוד המבוא ר בדבר י   . 'הטוב מאוד זו מדת יסורין וכו

 כי אלו הנשמות   )בליקוטי תורה ליקוטי יחזקאל(י זכרונו ל ברכה "מרן הרב הא ר
ורש  הגבו רות הקש ות הנה כשה ם  מזככים  ומ טהרין את   הנמשכין  מ ש

עצמם על צד  הנכון הם יו תר גדולים ב ערך מהנש מו ת הנמשכין משורש   
ולע תיד לבוא  יהיה העבודה  בבית המ קדש בלוי ם  שה ם  שור ש   . החסדים

שו רשי   , כי עתה   קודם התי קון . הגבורה ולא  בכהן  שהוא  שור ש ה חסד
וק רו בים אל   ,  חי צוניםשה וא יותר  ר חוק מן  ה, החסדים גדו ל הוא

מ ה שאין כן  שורש י   .  ויו תר נקל להם לעבוד א ת בוראן, הקדושה
הגבורות החי צונים  קרו בי ם אליהם  כי  יניקתם  מהם  והם  קרוב ים  לחטו א   

מה  ש אין כן  לעתיד כשרוח   ,  ועל   כן עתה נק ר אים  קטני ם  בערך. ביותר
יו  הטומאה יעב ור מן האר ץ  ואלו שורש י  הגבורות יוט הרו ויזדככו אז יה

 : עיין   שם' הם במעלה ה עליונה ולהם משפט הבכו רה וכו 
ובזה תדע ותבין א שר כל  הדברים  הח זקים הנ משכ ים מ שור ש  הגבורות   

,   כשיצאו  ויטה רו מרע  הנא חז בהן ומתה פכין לטוב א ז המה טובים  מאוד 
וזה  סוד  אומרם  זכרונ ם לברכ ה   . יותר מהטוב  אש ר  מתחי לתו טוב הו א

תשובה ע ומדים אין  צ דיקים  גמורי ם יכולי ם    במקום  שבע לי .)ט"סנהדרין צ(
לרח וק  בר ישא   .   שלום  שלו ם לרחו ק  ול קרוב)'כ, ז"ישעיה נ(לעמוד שנא מ ר 
כי  זה שה יה רחו ק וה י ה בבחינת  הרע והגבו רות הקשו ת   . והדרא לק רו ב



 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קפח 

מעלתו גדולה ועצומה מהטוב בתחילתו , אחר כך כש מהפך עצמו  לטוב
בכור ה כי הגבורו ת קדמו   כי  לו מ שפט ה' ועל כן לרחוק בר ישא  ו כו

, ו"בראשית רבה ס(ועל  כן אמרו  חכמ ינו זכרונם  ל ברכה ,  לחסדים כנא מר ש ם

,   כי  שלוה  ה באה א חרי  ה יסורין.  צדיקים  ת חילתן יסורין  וסופן  שלוה)'ד
,   הי א טובה ו חזק ה מאוד, והגבו ר ה לחסד, שהיסורין  נה פך עליהם ל טוב

 : יותר מהשלו ה בתחילה
שאם  בטב ע תולדתו . אהבה שבלב האדם מבחינ ת ה, ומשל קטן  לזה

ית ברך כי נולד  בטוב לא יו כל להתחזק כל כך  ' מעודו הוא אוהב לה
באהבתו אה בה עזה ובערה כאש כ מו  מי שהיה  ב רע כמה עתי ם וזמנים   
ואחר  כך  הוא  נזכר  במה  ש עשה ומתחר ט מאוד  בלב  נשבר  ונדכה  ומתחיל  

באה בה עזה   אז  תוגדל  הבערת האש  בלבבו  , לברוח מן  ה רע שהיה  בו 
ועצומה  חזק ה כרשפי   א ש מ מש  עד  שהיה  קופץ   ראשו  ורו בו  לתוך האש   
ממש  בשביל  האהבה והו לך ועושה ל ו כל מיני  ס יגופים  גילגו ל שלג   

.   ולי שב בין  הנמ לים ולטבול  במים ה קרי ם  תחת כפור  השלג,  וחרולים
והכל כי אה ב תו בערה  כא ש עד  שלא  י חשב  אצלו  לא גוף  ולא  מ מון ולא   

בח ינו ת בעלי ' ואפי לו ב. מהחיות בו ערת אשר  בלבבו,  אשה ובני ם
לאה בת אלו   , אינו  דומה אהבת  אלו הנמשכ ין משו רש ה חסדים, תשובה

כי  אלו שהם  משו רש הגב ורות  אהבתם   . הנמשכים  מ שורש  הגבו רות
חזקה אהבה   עזה כרשפי   אש וה ם  גדולים מ אהבת  ש רשי  החסדים  כמעלת 

על  , גבורות אשר  נז דככוומזה גופא תדע מעלת ה, הזהב על הכסף כנודע
על הכסף  הנמש ך   , מח שיבות הזהב  שנמ שך  מ ש ורש  הגבורו ת.  החסדים

וכן  , ובזה ת שכיל ותדע אשר בכל הד ברים  שבעול ם כן. משורש  החס דים
.   אז ה וא טוב  מאו ד מאוד , שהרע הנמ ש ך מהג בורות  כשמתהפך  לטובה

 תשבחת א   )ב”ט ע”צ', חלק ג(ק  ”ואפשר על כן נקרא יצ חק  אבינו  ב זוה
אבהן כי לצ ד שהוא היה  משור ש הג ב ורות שנהפך  לטוב היה ע ולה על ד

 בדיני נפשות שאם הי ו   .)ז”סנהדרין י(וזה סוד פסק תורתינו הקדושה . כולנה
הסנהדרין מ סכימים כול ם לחייב  את  האיש  אז יצ א האי ש זכא י מכל וכל   
מה ש אין כן  אם  היה  לפחות אחד  בי ניהם  אומר  ז כאי היה  ניד ון אח רי   

וב   כי בחינת כו לו חייב הו א  סוד הגבורות  הטהורות וה וא זכאי   הרוב לחי
ולזה אמרו  זכרונ ם לברכה טו ב זה יצר  טו ב ומדת   .  מכל וכל ולא נארי ך

כי ב ח ינת הרע כש מתהפך '  הטוב מאוד ז ה יצר ה רע  ומדת היסורי ן וכו

 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קפט 

    

ועל כן באיו ב אחרי   .  יו תר מהטוב,  אחר כ ך לטוב אז הוא ט וב מאוד
כי   . את כל אשר לאיוב למש נה'  ויוסף ה)'י, ב”מאיוב (היסורין נאמ ר 

 :נתהפך לו הר ע לטוב מאוד 
 המהרהר בתשובה נקרא צדיק שמקבל

 היסורים בסבר פנים יפות
ועל זה הדר ך נ מצא  כי   מעת שהרה ר  החוטא  תשו בה בלבו  נק רא  צדיק   

וכמו   , שהוא מק בל עונשי האל  יתברך על  חטאותיו בסבר פנים יפו ת
ח  ברכו ת כי סדרו תשובה קוד ם ו אחר כ ך   ”ל סדר י ע)ז”י(שאיתא ב מגי לה 

כ י ירבה  ' ו י רחמהו וגו ' סליחה ואחר  כך רפואה וכ מו שכתוב וי שוב אל ה
נ ראה  כי אחר   , וכתיב הסולח לכל עוניכי הרו פא לכל תחלואיכי, לסלוח

במעט  היסורין   ' שעשה תשו בה עדין צרי ך סליחה שי סלח לו האל ית
ולכן אמר בחט אים החמו רי ם יות ר   , ואחר כך  יר פא מכאוביו  מכל וכל

כי תליית , )ו”יומא פ(כי תשובה תולה ויום הכיפורים מכפ ר ,  ממצות עשה
ולא   , התשובה הוא  להגן  עליו  מ ן היסורין   ש היו ב אים  על יו על  חטאות יו

ועתה שהוא שב אינ ם   ,  היו מנכין דב ר מן העון ב היותו בלתי שב בתשובה
 ובעונות שהם   חמורים   )שם(,  וריןו יום הכיפו רי ם הוא  חלף  ה יס,  באים  עליו

,   יותר התשוב ה ויום  הכיפו רים תולין  להגין עליו  של א ימות  מיתה  עצמית
ו אם ל א היה שב ב תשובה היה מת בעונות החמורים   , והיסורין ממ רקין

וע תה שהוא  ש ב  אינו  מת  אל א  שבאי ם על יו היסור ין לנ כות עונו   ,  של כרת
החמורים  נק ר א צדיק   ו מש עה ששב בת שובה אפילו  על עונות , החמור

 :שהוא רו צה  לקבל דינו ול נכות עונו
 עד דכדוכה של–תשב אנוש עד דכה 

 בתשובה'  מדרגה ג–נפש 
יג אות ושבת תשוב ה צדיק פרשת וילך  פרי

פגע בו אדם  הראשון   '   יצא שמח וכו )ב”בראשית רבה פרשה כ(במדר ש  ] יג [ 
יל אד ם   אמר  לו מה  נ עשה בדינ ך  אמר  לו עשי תי תשובה ונ תפשרתי התח

הראשון  מטפ ח על פניו  אמ ר כך  כחה  ש ל תשובה ואנ י לא הייתי  יו דע מיד  
להבי ן מ ה שאמר   . 'פתח ואמר מ זמור שי ר לי ום השבת טו ב להודות לה

כך כחה  של  תשובה דמש מע דענין ת ש ובה נודע לו   רק כו חה נעל ם ממ נו   
גם  מה  עני ן שבת לכאן  שאמ ר ה גזי רה שוה  דכתיב טוב   . ונודע לו מק י ן



 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קפח 

מעלתו גדולה ועצומה מהטוב בתחילתו , אחר כך כש מהפך עצמו  לטוב
בכור ה כי הגבורו ת קדמו   כי  לו מ שפט ה' ועל כן לרחוק בר ישא  ו כו

, ו"בראשית רבה ס(ועל  כן אמרו  חכמ ינו זכרונם  ל ברכה ,  לחסדים כנא מר ש ם

,   כי  שלוה  ה באה א חרי  ה יסורין.  צדיקים  ת חילתן יסורין  וסופן  שלוה)'ד
,   הי א טובה ו חזק ה מאוד, והגבו ר ה לחסד, שהיסורין  נה פך עליהם ל טוב

 : יותר מהשלו ה בתחילה
שאם  בטב ע תולדתו . אהבה שבלב האדם מבחינ ת ה, ומשל קטן  לזה

ית ברך כי נולד  בטוב לא יו כל להתחזק כל כך  ' מעודו הוא אוהב לה
באהבתו אה בה עזה ובערה כאש כ מו  מי שהיה  ב רע כמה עתי ם וזמנים   
ואחר  כך  הוא  נזכר  במה  ש עשה ומתחר ט מאוד  בלב  נשבר  ונדכה  ומתחיל  

באה בה עזה   אז  תוגדל  הבערת האש  בלבבו  , לברוח מן  ה רע שהיה  בו 
ועצומה  חזק ה כרשפי   א ש מ מש  עד  שהיה  קופץ   ראשו  ורו בו  לתוך האש   
ממש  בשביל  האהבה והו לך ועושה ל ו כל מיני  ס יגופים  גילגו ל שלג   

.   ולי שב בין  הנמ לים ולטבול  במים ה קרי ם  תחת כפור  השלג,  וחרולים
והכל כי אה ב תו בערה  כא ש עד  שלא  י חשב  אצלו  לא גוף  ולא  מ מון ולא   

בח ינו ת בעלי ' ואפי לו ב. מהחיות בו ערת אשר  בלבבו,  אשה ובני ם
לאה בת אלו   , אינו  דומה אהבת  אלו הנמשכ ין משו רש ה חסדים, תשובה

כי  אלו שהם  משו רש הגב ורות  אהבתם   . הנמשכים  מ שורש  הגבו רות
חזקה אהבה   עזה כרשפי   אש וה ם  גדולים מ אהבת  ש רשי  החסדים  כמעלת 

על  , גבורות אשר  נז דככוומזה גופא תדע מעלת ה, הזהב על הכסף כנודע
על הכסף  הנמש ך   , מח שיבות הזהב  שנמ שך  מ ש ורש  הגבורו ת.  החסדים

וכן  , ובזה ת שכיל ותדע אשר בכל הד ברים  שבעול ם כן. משורש  החס דים
.   אז ה וא טוב  מאו ד מאוד , שהרע הנמ ש ך מהג בורות  כשמתהפך  לטובה

 תשבחת א   )ב”ט ע”צ', חלק ג(ק  ”ואפשר על כן נקרא יצ חק  אבינו  ב זוה
אבהן כי לצ ד שהוא היה  משור ש הג ב ורות שנהפך  לטוב היה ע ולה על ד

 בדיני נפשות שאם הי ו   .)ז”סנהדרין י(וזה סוד פסק תורתינו הקדושה . כולנה
הסנהדרין מ סכימים כול ם לחייב  את  האיש  אז יצ א האי ש זכא י מכל וכל   
מה ש אין כן  אם  היה  לפחות אחד  בי ניהם  אומר  ז כאי היה  ניד ון אח רי   

וב   כי בחינת כו לו חייב הו א  סוד הגבורות  הטהורות וה וא זכאי   הרוב לחי
ולזה אמרו  זכרונ ם לברכה טו ב זה יצר  טו ב ומדת   .  מכל וכל ולא נארי ך

כי ב ח ינת הרע כש מתהפך '  הטוב מאוד ז ה יצר ה רע  ומדת היסורי ן וכו

 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קפט 

    

ועל כן באיו ב אחרי   .  יו תר מהטוב,  אחר כ ך לטוב אז הוא ט וב מאוד
כי   . את כל אשר לאיוב למש נה'  ויוסף ה)'י, ב”מאיוב (היסורין נאמ ר 

 :נתהפך לו הר ע לטוב מאוד 
 המהרהר בתשובה נקרא צדיק שמקבל

 היסורים בסבר פנים יפות
ועל זה הדר ך נ מצא  כי   מעת שהרה ר  החוטא  תשו בה בלבו  נק רא  צדיק   

וכמו   , שהוא מק בל עונשי האל  יתברך על  חטאותיו בסבר פנים יפו ת
ח  ברכו ת כי סדרו תשובה קוד ם ו אחר כ ך   ”ל סדר י ע)ז”י(שאיתא ב מגי לה 

כ י ירבה  ' ו י רחמהו וגו ' סליחה ואחר  כך רפואה וכ מו שכתוב וי שוב אל ה
נ ראה  כי אחר   , וכתיב הסולח לכל עוניכי הרו פא לכל תחלואיכי, לסלוח

במעט  היסורין   ' שעשה תשו בה עדין צרי ך סליחה שי סלח לו האל ית
ולכן אמר בחט אים החמו רי ם יות ר   , ואחר כך  יר פא מכאוביו  מכל וכל

כי תליית , )ו”יומא פ(כי תשובה תולה ויום הכיפורים מכפ ר ,  ממצות עשה
ולא   , התשובה הוא  להגן  עליו  מ ן היסורין   ש היו ב אים  על יו על  חטאות יו

ועתה שהוא שב אינ ם   ,  היו מנכין דב ר מן העון ב היותו בלתי שב בתשובה
 ובעונות שהם   חמורים   )שם(,  וריןו יום הכיפו רי ם הוא  חלף  ה יס,  באים  עליו

,   יותר התשוב ה ויום  הכיפו רים תולין  להגין עליו  של א ימות  מיתה  עצמית
ו אם ל א היה שב ב תשובה היה מת בעונות החמורים   , והיסורין ממ רקין

וע תה שהוא  ש ב  אינו  מת  אל א  שבאי ם על יו היסור ין לנ כות עונו   ,  של כרת
החמורים  נק ר א צדיק   ו מש עה ששב בת שובה אפילו  על עונות , החמור

 :שהוא רו צה  לקבל דינו ול נכות עונו
 עד דכדוכה של–תשב אנוש עד דכה 

 בתשובה'  מדרגה ג–נפש 
יג אות ושבת תשוב ה צדיק פרשת וילך  פרי

פגע בו אדם  הראשון   '   יצא שמח וכו )ב”בראשית רבה פרשה כ(במדר ש  ] יג [ 
יל אד ם   אמר  לו מה  נ עשה בדינ ך  אמר  לו עשי תי תשובה ונ תפשרתי התח

הראשון  מטפ ח על פניו  אמ ר כך  כחה  ש ל תשובה ואנ י לא הייתי  יו דע מיד  
להבי ן מ ה שאמר   . 'פתח ואמר מ זמור שי ר לי ום השבת טו ב להודות לה

כך כחה  של  תשובה דמש מע דענין ת ש ובה נודע לו   רק כו חה נעל ם ממ נו   
גם  מה  עני ן שבת לכאן  שאמ ר ה גזי רה שוה  דכתיב טוב   . ונודע לו מק י ן



 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קצ  

אך מ צינו  בפסיקתא ש שאלו ישר אל אם אנ ו   .  וכתיב מודה ועוזבלהודות
עושין תשו ב ה השם  יתבר ך מ קבל  אותנו והשיב  לה ן מתשובת  ק ין אח אב   

ולכאו רה מה  ש אלה הוא  זו ה ר י מבו אר  בתו רה כמה   .  מנשה ו נינוה  ועוד
מ דרגות בענין  תשובה  '  א ך יש ראל יד עו רק  מב .  פעמים דתשו בה מועיל

 זה .)ו"עיין יומא פ(על ידי יס ורין '   ממדרגה ה גאו מיר אה או  מאהבה א ב ל
לא ידעו והורה להם מתשובת אחאב  ומנשה שמ תחלה כפרו עד שרצ ו   

 ומכל מקו ם  על ידי   )חלק(לדחותן ולטורדן מעולם  הבא כדאיתא  בפרק 
ובמנ שה  מפורש  שתש ובתו היה   . היסורין ע שו  תשובה ונת קבלה תשוב תן

וכן קין  שי צ א כגונב   .   'נע ו גו בעת הצר  לו וכן ב אחאב  נאמ ר יען  כ י נכ
.   דעת העליונה ורק א חר  שנפסק עליו  נע ונד תהיה באר ץ שב  ורפא לו 

וכן אדם  הר א שון היה  סבו ר ש אחר   שנ תעורר לשוב  ר ק  אחר  שנ טרד מגן   
עדן היה סבור שאף שפ תח לו הקדוש ברוך הו א פתח של תשובה   

בה    אין  ועתה אלא  תשו)א"בראשית רבה פרשה כ( א  בר  כהנא  "כדדרש ר 
.   הוא  ר ק כש יעשה תשוב ה מאהבה  או  מיר אה '  שנאמר  ועתה  פן י שלח ו גו 

וכיון ש שמע  מקין  שכך  כ חה של תשו בה שמועיל   אף על ידי  יס ורין ו אני   
וזה היה חלקו של מ שה שאמ ר ב תפלה של משה תש ב   . לא הייתי יודע

וזה הוא על  . אנוש עד דכא ודרשו זכר ונם לברכה עד דכדוכה של נפש
וזה שאמרו   . חלקו ש ל משה ישמ ח משה במת נת חלקוידי השבת ש הוא 

בבראש ית ר בה אמר  רי ש לקי ש ה מזמור הזה  אדם הרא שו ן אמרו   
שכך ג דול כחה ש חידש  זאת . ונשתכח מדורו ובא מ שה  וחדשו על שמו

 :של תשובה א פילו רק על י די יסורין כ מ ו שאמ ר תש ב אנוש  עד ד כא
 אין עושין תשובה אלא על ידי יסורים

רבה שי   :ר הש ירי ם א כאמדרש
אחא  בשם   ר בי תנחום  ב רבי  חייא   '    דבר אח ר  לריח  שמ ני ך טוב ים  ר )ב(

שני ש מנים   הם שמן  כהו נה ושמן  מלכות ורבנן א מרין  שתי תורות הן   
ר  יודן ש מן תורק  שמ ך שמן  מתגד ל על כל "תורה שבכתב ושבעל פה  א

 ) ישעיה י(מי שהו א עו סק בש מנה  של תורה הי א דעתיה דר בי יודן דא מ ר 
ובל עול  מ פני ש מן  חוב ל עולו  של ס נחריב  מפני   חזקיהו  וסייע תו שיהיו   וח

עוסקין בשמ נה של תורה דבר אחר  ש מן תורק ש מ ך מה השמן  הזה מר   
מ ה   מתחלתו וסופו מתוק כך והיה ראשית ך מצער ו אח ריתך יש גה מאד 

השמן הזה  אי ן משתבח  אל א על ידי  כתישה כך  יש רא ל אין עו שין  תשובה   

 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קצא 

 מה ה שמן הזה אין  מתערב בש אר מ שקין  כ ך יש רא ל   אלא על ידי  יסורין
 ולא תתחתן בם מ ה השמן   )דברים ד(אין מתער בי ם ב אומות ה עולם דכתיב  

הזה כוס מלא אינ ו מזרז יף כשא ר כ ל המשק ים  כך דברי  תו רה אי ן   
מזרזפים בד ברי ליצ נות  מה השמן  הזה כוס מלא   שמן ב ידך ונ פל לתוכו 

ן  כך  אם  נכנס דבר   של תורה   טיפה של מי ם ויצ את כנג דה טיפה של  שמ
ללב יצא  כנג דו דבר  של  ליצנות נכנס  ללב דבר  ש ל ליצנות יצ א כנגדו   
דבר של תורה מה הש מן הזה מבי א אורה לעו לם כך ישר אל אורה   

 ו הלכו גוים  ל אורך  מה  הש מן הזה עליון  על כל   )ישעיה ס(לעולם שנא מ ר 
 ונתנך  )כחדברים (המשקין  כך  הם יש ראל ע ליונים על כ ל האומות ש נאמר 

אלהיך  על יון מה  הש מן  הזה  אין  לו  בת קול  כך  י שראל  אין  ל הם בת   '  ה
 : קול בעולם ה זה אבל לעולם הבא כתיב   ושפלת מאר ץ תדברי

 יסורין מנקין החטא
א של אות הקדו ש שער האותיות )   "  ט(אמת ואמונה' ה

 

 שמנקה  ביסורי ן   )א, יומא פו(דרשו  רבו תינו זכרונם  לברכה , ג" ונקה מדה י
ע ד   ,  לא  ינקה  לשאינם  שב ים, ונקה  לשב ים,  תשובה למרק העו ןלבעלי

 : כאן לשונו
 מיני יסורים הם' ג

עקרים מאמר רביעי פרק י  ג "ספר
 ומאהבת הש ם יתברך  את הצדיק   )’עמוד ב' דף ה(ראשון  ממסכ ת שבועות 

הוא ש יביא  ע ליו יסורין  ל מרק  אותה זו המא וטו מאה  שבנפ ש כדי  שתשי ג   
עשיה הטובים ולא יעי קה דבר ויסו רין הללו המדרגה הר אויה לה כפי מ

אף על פי ש הן למרוק עו נות לפי שאי ן סבתן ידועה לאדם נק ר ין נסיון   
ן ז כרונו לברכה  שכתב   "ונקרא ים  גם  כן יסורין  של  אהבה לפי ד עת הרמב

בשער הג מול שלעולם אי ן יסורין בל א עון ואולם  כשהם על ז ה הדר ך   
הם מאהבת  השם את הא דם כדי שאמרנ ו נק ר אין יסורין  ש ל אהבה לפי ש

שלא תמנע  זוהמת איזה  חטא קל  של א הרגי ש בו  משמ גיע הנ פש אל   
מדרגתה הר אויה לה לפי  מעשיה  והא ופן השני  מן  היסורין  הב אין כפ י   
הסבה הרבי עית הוא לפי דעת הקדו ם להמפורס ם באו מה וה וא דעת 
  הגאון זכרונו  לברכה  שא מר  שכבר  יג יעו אל ה אדם יסור ין בלי  עון כל ל 
והן הנקר אין  יסורין  של  אהבה לפי ש אינן ב אין ע ל חטא כלל  ונקרא י ן   



 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קצ  

אך מ צינו  בפסיקתא ש שאלו ישר אל אם אנ ו   .  וכתיב מודה ועוזבלהודות
עושין תשו ב ה השם  יתבר ך מ קבל  אותנו והשיב  לה ן מתשובת  ק ין אח אב   

ולכאו רה מה  ש אלה הוא  זו ה ר י מבו אר  בתו רה כמה   .  מנשה ו נינוה  ועוד
מ דרגות בענין  תשובה  '  א ך יש ראל יד עו רק  מב .  פעמים דתשו בה מועיל

 זה .)ו"עיין יומא פ(על ידי יס ורין '   ממדרגה ה גאו מיר אה או  מאהבה א ב ל
לא ידעו והורה להם מתשובת אחאב  ומנשה שמ תחלה כפרו עד שרצ ו   

 ומכל מקו ם  על ידי   )חלק(לדחותן ולטורדן מעולם  הבא כדאיתא  בפרק 
ובמנ שה  מפורש  שתש ובתו היה   . היסורין ע שו  תשובה ונת קבלה תשוב תן

וכן קין  שי צ א כגונב   .   'נע ו גו בעת הצר  לו וכן ב אחאב  נאמ ר יען  כ י נכ
.   דעת העליונה ורק א חר  שנפסק עליו  נע ונד תהיה באר ץ שב  ורפא לו 

וכן אדם  הר א שון היה  סבו ר ש אחר   שנ תעורר לשוב  ר ק  אחר  שנ טרד מגן   
עדן היה סבור שאף שפ תח לו הקדוש ברוך הו א פתח של תשובה   

בה    אין  ועתה אלא  תשו)א"בראשית רבה פרשה כ( א  בר  כהנא  "כדדרש ר 
.   הוא  ר ק כש יעשה תשוב ה מאהבה  או  מיר אה '  שנאמר  ועתה  פן י שלח ו גו 

וכיון ש שמע  מקין  שכך  כ חה של תשו בה שמועיל   אף על ידי  יס ורין ו אני   
וזה היה חלקו של מ שה שאמ ר ב תפלה של משה תש ב   . לא הייתי יודע

וזה הוא על  . אנוש עד דכא ודרשו זכר ונם לברכה עד דכדוכה של נפש
וזה שאמרו   . חלקו ש ל משה ישמ ח משה במת נת חלקוידי השבת ש הוא 

בבראש ית ר בה אמר  רי ש לקי ש ה מזמור הזה  אדם הרא שו ן אמרו   
שכך ג דול כחה ש חידש  זאת . ונשתכח מדורו ובא מ שה  וחדשו על שמו

 :של תשובה א פילו רק על י די יסורין כ מ ו שאמ ר תש ב אנוש  עד ד כא
 אין עושין תשובה אלא על ידי יסורים

רבה שי   :ר הש ירי ם א כאמדרש
אחא  בשם   ר בי תנחום  ב רבי  חייא   '    דבר אח ר  לריח  שמ ני ך טוב ים  ר )ב(

שני ש מנים   הם שמן  כהו נה ושמן  מלכות ורבנן א מרין  שתי תורות הן   
ר  יודן ש מן תורק  שמ ך שמן  מתגד ל על כל "תורה שבכתב ושבעל פה  א

 ) ישעיה י(מי שהו א עו סק בש מנה  של תורה הי א דעתיה דר בי יודן דא מ ר 
ובל עול  מ פני ש מן  חוב ל עולו  של ס נחריב  מפני   חזקיהו  וסייע תו שיהיו   וח

עוסקין בשמ נה של תורה דבר אחר  ש מן תורק ש מ ך מה השמן  הזה מר   
מ ה   מתחלתו וסופו מתוק כך והיה ראשית ך מצער ו אח ריתך יש גה מאד 

השמן הזה  אי ן משתבח  אל א על ידי  כתישה כך  יש רא ל אין עו שין  תשובה   

 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קצא 

 מה ה שמן הזה אין  מתערב בש אר מ שקין  כ ך יש רא ל   אלא על ידי  יסורין
 ולא תתחתן בם מ ה השמן   )דברים ד(אין מתער בי ם ב אומות ה עולם דכתיב  

הזה כוס מלא אינ ו מזרז יף כשא ר כ ל המשק ים  כך דברי  תו רה אי ן   
מזרזפים בד ברי ליצ נות  מה השמן  הזה כוס מלא   שמן ב ידך ונ פל לתוכו 

ן  כך  אם  נכנס דבר   של תורה   טיפה של מי ם ויצ את כנג דה טיפה של  שמ
ללב יצא  כנג דו דבר  של  ליצנות נכנס  ללב דבר  ש ל ליצנות יצ א כנגדו   
דבר של תורה מה הש מן הזה מבי א אורה לעו לם כך ישר אל אורה   

 ו הלכו גוים  ל אורך  מה  הש מן הזה עליון  על כל   )ישעיה ס(לעולם שנא מ ר 
 ונתנך  )כחדברים (המשקין  כך  הם יש ראל ע ליונים על כ ל האומות ש נאמר 

אלהיך  על יון מה  הש מן  הזה  אין  לו  בת קול  כך  י שראל  אין  ל הם בת   '  ה
 : קול בעולם ה זה אבל לעולם הבא כתיב   ושפלת מאר ץ תדברי

 יסורין מנקין החטא
א של אות הקדו ש שער האותיות )   "  ט(אמת ואמונה' ה

 

 שמנקה  ביסורי ן   )א, יומא פו(דרשו  רבו תינו זכרונם  לברכה , ג" ונקה מדה י
ע ד   ,  לא  ינקה  לשאינם  שב ים, ונקה  לשב ים,  תשובה למרק העו ןלבעלי

 : כאן לשונו
 מיני יסורים הם' ג

עקרים מאמר רביעי פרק י  ג "ספר
 ומאהבת הש ם יתברך  את הצדיק   )’עמוד ב' דף ה(ראשון  ממסכ ת שבועות 

הוא ש יביא  ע ליו יסורין  ל מרק  אותה זו המא וטו מאה  שבנפ ש כדי  שתשי ג   
עשיה הטובים ולא יעי קה דבר ויסו רין הללו המדרגה הר אויה לה כפי מ

אף על פי ש הן למרוק עו נות לפי שאי ן סבתן ידועה לאדם נק ר ין נסיון   
ן ז כרונו לברכה  שכתב   "ונקרא ים  גם  כן יסורין  של  אהבה לפי ד עת הרמב

בשער הג מול שלעולם אי ן יסורין בל א עון ואולם  כשהם על ז ה הדר ך   
הם מאהבת  השם את הא דם כדי שאמרנ ו נק ר אין יסורין  ש ל אהבה לפי ש

שלא תמנע  זוהמת איזה  חטא קל  של א הרגי ש בו  משמ גיע הנ פש אל   
מדרגתה הר אויה לה לפי  מעשיה  והא ופן השני  מן  היסורין  הב אין כפ י   
הסבה הרבי עית הוא לפי דעת הקדו ם להמפורס ם באו מה וה וא דעת 
  הגאון זכרונו  לברכה  שא מר  שכבר  יג יעו אל ה אדם יסור ין בלי  עון כל ל 

והן הנקר אין  יסורין  של  אהבה לפי ש אינן ב אין ע ל חטא כלל  ונקרא י ן   



 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קצב  

נסיון וזה ש לפעמים מבי א הקדו ש ב ר וך הוא  יסור ין על הצדי ק  לנסותו  
'    כי מנסה ה )ג"דברים י(אם הו א עוב ד השם  מאה בה גמו רה כ מו שכתוב  

או  אם  הוא  עובד מ אהב ת שכר ו ירא ת עונש   '  אלהיכם אתכ ם לדעת וגו 
מאהבה  גמ ורה בי מ י   '  ם  שמ חשבתו טוב ה ועובד ה וזה שלא  כל האד

השלוה והה צחה י ש לא ל ידו לחזק  את לבו  ל סבול הטורח  והעמל   
לאהבתו של  מקום  ולעבו ד השם מתו ך העוני  והצ ער כמו  מתוך השלוה   
וההשקט ול שא  יקר א תג ר על מדותיו  של  מקום  ב בא עליו  צר ה וצוק ה   

עת א ם יסכים   ועל כן מבי א הקדוש  ב רוך הו א יסו רין על הצד יק לד
המעשה הטוב עם המחש בה הטובה הלא תראה שאיוב היה ב ם וישר   
וירא  אלהים  וסר  מרע ו מחשבתו וכו נתו היתה טו בה ולא יכול  לסבול  
הטורח והעמ ל בפעל לאהבתו של מקו ם כי כשב או  עליו יסורין  קרא תג ר   
על מדותיו של הקדוש בר וך הוא ומתו ך כך נתאמת ו דברי השטן  שאמר   

וב אלהים ה לא אתה שכ ת בעדו ובעד ביתו ובעד  כל אשר   החנם יר א אי 
 ונודע שהיה עו בד השם  מא הבת שכר וי ראת עונש  לא מאהבה   )'איוב א(לו 

גמורה ועל  כן כשהקדוש   ברוך  הוא  מ ביא יסו רין  מזה המין על  הצדיק   
נקרא ין יסו רי ן של  אהבה  לפי שעל ידם  מתברר  לבני  האדם ה אומ רים ע ל   

ובדים  מא הבה שמתו ך  כך יכי רו  הכל וידע ו   הצדיקים  המ צליחים  שא ינ ן ע
שהצדיקי ם ה הם עובדים  ה שם  מתוך ה צ ער כמו  מתוך  השלוה ועל   זה הוא   

 אם רו אה א ד ם   )’ז עמוד א"ברכות דף י(שאמרו  רבו תינו זכרונם  לברכה 
פ שפש   ' שיסורין ב אי ן עליו יפשפש במעש יו  שנאמר  נחפ שה דרכינו ו גו

 מצ א יתלה בבטול תורה ומצא יעשה  תשובה שנא מר ונשובה פ שפש ולא
תלה ולא  מצא בידוע  שיסורי ן   ' שנאמר  אש ר י הגבר  אשר  תיסרנו יה ו גו
ואם ק בלם  מאהבה  '  יוכי ח וגו ' של אהבה הן  שנאמר  כי א ת אשר יאה ב  ה

מה שכרו  יר אה זרע י ארי ך ימ ים ולא   עוד אלא שת למודו מתקיי ם ביד ו   
 בזה בידו  י צלח הנה  ר בותינו זכרונ ם לברכה  כ ללו'  שנאמר  וחפ ץ ה 

המאמר כל  מ יני היסורין  ה באים על ה א דם ואמר  אם  רואה  אדם  שיסורין   
באים  עליו כ לומר עליו  ב יחוד ש רואה  ומבחי ן  שאי נן מצד  הטב ע הכולל 
ועל דרך הס בה הרא שונה  אבל הן  באי ן עליו בפרט  ולא מצד  ש ום סבה   
כללית אז יפ שפש  במעשי ו א ם  באין  ע ליו כפי  הסבה השנית  כל ומר ע ל   

בהן  ידיעה  ועל כן ר אוי  לו לפשפש   במעשיו  ואם  פשפ ש   עבירות ש יש  
ל שלא   "ויר חמהו פשפש  ולא מצא ר ' ומצא יעשה  תשובה וישו ב אל ה

 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קצג 

מצא שהן כ פי הסבה השנית יתלה בבטול תורה כלומר בחסרון ידיעה   
אם לפי של א היה בקי  בתורה ובמצ ות ועל כן אינו מכיר הח טא כדי   

 ואם לפי שאינו   )'אבות פרק ב(שיזהר ממ נו  על דרך ולא  עם האר ץ  חסיד 
יודע להבחין על איזה צד אפשר שי גי עו אליו היסורין אף על  פי שלא   
חטא הוא  וז ה כפי הסב ה השלישית  שכתבנו ת לה ולא מצ א בידו ע   

ל  " ר)'משלי ג(' יו כיח וגו ' שיסורין  של אהבה הן שנ אמר את א ש ר יאהב ה 
ת ולא   ואם  הוא  ח כם ונבון   ג מור  שאין  ל ו לתלות לא בסבה  ה שני

ל בחסרון   הכרת החטא  ובחינתו  בי דוע שהם  יס ורין  של   "בשלישית  ר 
ל  כפי הסבה הזאת הרביעי ת אם כפי האופן הרא שון ממנה   "אהבה ר

שהם מ אהב ת השם למר ק איזה  חטא  קל ש צרי ך  כפרה לטהר זוהמת   
הנפש וטומא תה כדי שתשיג המדר גה  הראויה לה  כמו שהאב  מיסר את   

אלא  לטה ר אותו  מן  ה לכלוך שבו  ל טוב לו   בנו הר צוי  לו לא לנ קמה  מ מנו 
 ואם כפי  האופן השני   לנסותו )שם( למדרגה גדול ה וזהו וכאב   את בן י רצה 

אם  יסבול ה טורח והעמל  לאהבתו  של מק ום  ולא  י קרא  תגר  על  מדותיו   
כי  כ שאדם  מק בל היסורי ן   '  ועל כן  אמר   אם  קבלן  מא הבה מה  שכ רו וכו 

נשי ם מכי רין על  ידו עד   בסבר פנים   יפות מתרבה שכרו  לפי  שכל הא
היכן ראו י ש תגיע אהבתו  של מ קום  וי בואו לעבוד  השם מ אהבה  גמורה   

מ ן היסורין הן הנקראין יסו רין של אהב ה באמת והן היסורי ן   ' והאופן הג
הבאין על האדם לא למרק חטא  שא ין בידו עון  אשר חט א כ לל שכבר   

ם   קבל המי רוק  הראוי  לו ו לא לנסותו  שכבר  נוסה אבל  שמחס ד הש 
ואהבתו אות ו מביא  עליו  יסורין  ולא  בדברים  הג לויים והידוע ים לבני   
אדם בלבד אבל גם בדב רים ש אינם  ידועים לבני  אדם כעקדה שהיתה 
באחד ההר ים  במ קום  ש אי ן ש ם  רואי ם  אלא הש ם  וזה כדי להר בו ת שכרו   
שיהיה לו  ש כר מע שה ט וב ולא  שכר  מחש בה טו בה בלבד ו א ם תשא ל   

חר  שהשם  י תברך  יודע  אם  יעמוד ב נ קיונו  אם   ותאמר על  ה אופן השנ י  א 
'   אח ר שה שם  יתברך  יודע  ש הצדיק הזה  עובד ה '  לאו וכן על  אופן הג 

מאהבה גמו ר ה בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו כמו שכבר נו סה בזה 
מה צור ך אל  היסורין הל לו התשובה בזה שאין  ר אוי שיה יה ש כר הסבל 

י שאינ ו סובל אותו  הטורח והעמ ל בפעל לאהבתו של מקום שוה ל מ
 שאין   )'כ' מלכים א(בפעל ועל כיוצא בזה נא מר אל יתהלל חוגר כמפ תח 

ראוי  שיתהלל מי שלא   עשה הגבור ה בפעל אף על פי שה וא מוכ ן   



 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קצב  

נסיון וזה ש לפעמים מבי א הקדו ש ב ר וך הוא  יסור ין על הצדי ק  לנסותו  
'    כי מנסה ה )ג"דברים י(אם הו א עוב ד השם  מאה בה גמו רה כ מו שכתוב  

או  אם  הוא  עובד מ אהב ת שכר ו ירא ת עונש   '  אלהיכם אתכ ם לדעת וגו 
מאהבה  גמ ורה בי מ י   '  ם  שמ חשבתו טוב ה ועובד ה וזה שלא  כל האד

השלוה והה צחה י ש לא ל ידו לחזק  את לבו  ל סבול הטורח  והעמל   
לאהבתו של  מקום  ולעבו ד השם מתו ך העוני  והצ ער כמו  מתוך השלוה   
וההשקט ול שא  יקר א תג ר על מדותיו  של  מקום  ב בא עליו  צר ה וצוק ה   

עת א ם יסכים   ועל כן מבי א הקדוש  ב רוך הו א יסו רין על הצד יק לד
המעשה הטוב עם המחש בה הטובה הלא תראה שאיוב היה ב ם וישר   
וירא  אלהים  וסר  מרע ו מחשבתו וכו נתו היתה טו בה ולא יכול  לסבול  
הטורח והעמ ל בפעל לאהבתו של מקו ם כי כשב או  עליו יסורין  קרא תג ר   
על מדותיו של הקדוש בר וך הוא ומתו ך כך נתאמת ו דברי השטן  שאמר   

וב אלהים ה לא אתה שכ ת בעדו ובעד ביתו ובעד  כל אשר   החנם יר א אי 
 ונודע שהיה עו בד השם  מא הבת שכר וי ראת עונש  לא מאהבה   )'איוב א(לו 

גמורה ועל  כן כשהקדוש   ברוך  הוא  מ ביא יסו רין  מזה המין על  הצדיק   
נקרא ין יסו רי ן של  אהבה  לפי שעל ידם  מתברר  לבני  האדם ה אומ רים ע ל   

ובדים  מא הבה שמתו ך  כך יכי רו  הכל וידע ו   הצדיקים  המ צליחים  שא ינ ן ע
שהצדיקי ם ה הם עובדים  ה שם  מתוך ה צ ער כמו  מתוך  השלוה ועל   זה הוא   

 אם רו אה א ד ם   )’ז עמוד א"ברכות דף י(שאמרו  רבו תינו זכרונם  לברכה 
פ שפש   ' שיסורין ב אי ן עליו יפשפש במעש יו  שנאמר  נחפ שה דרכינו ו גו

 מצ א יתלה בבטול תורה ומצא יעשה  תשובה שנא מר ונשובה פ שפש ולא
תלה ולא  מצא בידוע  שיסורי ן   ' שנאמר  אש ר י הגבר  אשר  תיסרנו יה ו גו
ואם ק בלם  מאהבה  '  יוכי ח וגו ' של אהבה הן  שנאמר  כי א ת אשר יאה ב  ה

מה שכרו  יר אה זרע י ארי ך ימ ים ולא   עוד אלא שת למודו מתקיי ם ביד ו   
 בזה בידו  י צלח הנה  ר בותינו זכרונ ם לברכה  כ ללו'  שנאמר  וחפ ץ ה 

המאמר כל  מ יני היסורין  ה באים על ה א דם ואמר  אם  רואה  אדם  שיסורין   
באים  עליו כ לומר עליו  ב יחוד ש רואה  ומבחי ן  שאי נן מצד  הטב ע הכולל 
ועל דרך הס בה הרא שונה  אבל הן  באי ן עליו בפרט  ולא מצד  ש ום סבה   
כללית אז יפ שפש  במעשי ו א ם  באין  ע ליו כפי  הסבה השנית  כל ומר ע ל   

בהן  ידיעה  ועל כן ר אוי  לו לפשפש   במעשיו  ואם  פשפ ש   עבירות ש יש  
ל שלא   "ויר חמהו פשפש  ולא מצא ר ' ומצא יעשה  תשובה וישו ב אל ה

 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קצג 

מצא שהן כ פי הסבה השנית יתלה בבטול תורה כלומר בחסרון ידיעה   
אם לפי של א היה בקי  בתורה ובמצ ות ועל כן אינו מכיר הח טא כדי   

 ואם לפי שאינו   )'אבות פרק ב(שיזהר ממ נו  על דרך ולא  עם האר ץ  חסיד 
יודע להבחין על איזה צד אפשר שי גי עו אליו היסורין אף על  פי שלא   
חטא הוא  וז ה כפי הסב ה השלישית  שכתבנו ת לה ולא מצ א בידו ע   

ל  " ר)'משלי ג(' יו כיח וגו ' שיסורין  של אהבה הן שנ אמר את א ש ר יאהב ה 
ת ולא   ואם  הוא  ח כם ונבון   ג מור  שאין  ל ו לתלות לא בסבה  ה שני

ל בחסרון   הכרת החטא  ובחינתו  בי דוע שהם  יס ורין  של   "בשלישית  ר 
ל  כפי הסבה הזאת הרביעי ת אם כפי האופן הרא שון ממנה   "אהבה ר

שהם מ אהב ת השם למר ק איזה  חטא  קל ש צרי ך  כפרה לטהר זוהמת   
הנפש וטומא תה כדי שתשיג המדר גה  הראויה לה  כמו שהאב  מיסר את   

אלא  לטה ר אותו  מן  ה לכלוך שבו  ל טוב לו   בנו הר צוי  לו לא לנ קמה  מ מנו 
 ואם כפי  האופן השני   לנסותו )שם( למדרגה גדול ה וזהו וכאב   את בן י רצה 

אם  יסבול ה טורח והעמל  לאהבתו  של מק ום  ולא  י קרא  תגר  על  מדותיו   
כי  כ שאדם  מק בל היסורי ן   '  ועל כן  אמר   אם  קבלן  מא הבה מה  שכ רו וכו 

נשי ם מכי רין על  ידו עד   בסבר פנים   יפות מתרבה שכרו  לפי  שכל הא
היכן ראו י ש תגיע אהבתו  של מ קום  וי בואו לעבוד  השם מ אהבה  גמורה   

מ ן היסורין הן הנקראין יסו רין של אהב ה באמת והן היסורי ן   ' והאופן הג
הבאין על האדם לא למרק חטא  שא ין בידו עון  אשר חט א כ לל שכבר   

ם   קבל המי רוק  הראוי  לו ו לא לנסותו  שכבר  נוסה אבל  שמחס ד הש 
ואהבתו אות ו מביא  עליו  יסורין  ולא  בדברים  הג לויים והידוע ים לבני   
אדם בלבד אבל גם בדב רים ש אינם  ידועים לבני  אדם כעקדה שהיתה 
באחד ההר ים  במ קום  ש אי ן ש ם  רואי ם  אלא הש ם  וזה כדי להר בו ת שכרו   
שיהיה לו  ש כר מע שה ט וב ולא  שכר  מחש בה טו בה בלבד ו א ם תשא ל   

חר  שהשם  י תברך  יודע  אם  יעמוד ב נ קיונו  אם   ותאמר על  ה אופן השנ י  א 
'   אח ר שה שם  יתברך  יודע  ש הצדיק הזה  עובד ה '  לאו וכן על  אופן הג 

מאהבה גמו ר ה בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו כמו שכבר נו סה בזה 
מה צור ך אל  היסורין הל לו התשובה בזה שאין  ר אוי שיה יה ש כר הסבל 

י שאינ ו סובל אותו  הטורח והעמ ל בפעל לאהבתו של מקום שוה ל מ
 שאין   )'כ' מלכים א(בפעל ועל כיוצא בזה נא מר אל יתהלל חוגר כמפ תח 

ראוי  שיתהלל מי שלא   עשה הגבור ה בפעל אף על פי שה וא מוכ ן   



 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קצד  

 

לעשותה והו א ח גור  כלי  מלחמה כמ י  שכבר  פעל ו עשה הגב ור ה והו א   
המפתח מעליו כלי המלח מה ועל כן  פעמים הרב ה מביא ה קד וש ברו ך   

רין  על הצדיק להרגילו שיס כים המעשה  הטוב עם המחשב ה   הוא יסו
הטובה ויהיה  ראוי ל שכר  יותר גדול ש מתוך המעש ה יתחזק לבו  באהבת   
השם לפי  שכ ל פעל יקנה   בנפש תכונה  חזקה  יותר   משהיא  נקנ י ת בזולת 
מעשה וזוכה  בזה לשכר   מעשה הטוב   עם הכונה ה טובה לא לש כר כונ ה   

ן זכרונו   " נ סיון כמו  ש כתב הרמבטובה בלבד  ויקרא  ההרג ל בעבודה 
 פירושו להרג ילך לסבו ל   )'דברים ח(לברכה כי  למען ענותו ל מען נסותם  

הטורח והעמ ל בפעל לאהבתו של מ קום וכן פי ר ש הכבות ש אמר כי   
 רצה לומר  שבא  האלהים   )'ש מות כ(לבעבור נסו ת אתכם בא  האלהים 

כם לסבו ל  בקולות נורא ות ובלפידים מרעידים לש תי סבות האחת להרגיל
בפעל הטור ח והעמל וה צער לאהבת ו של  מקו ם  לפי שהמע שה י קנה   
בנפש תכונה  חזקה לאה ב ת השם ו אח ר שתצ א המ חשבה הטוב ה והדבור   
הטוב שאמ ר תם נעשה ונ שמע אל הפ על יהיה לכם שכר  המו רגל על  
מעשה טוב ל א שכר  מחש בה טובה בלבד והשנית להעיר אתכם  על גודל  

 הש ם  י תברך וזהו  ב עבור תהיה  י ראתו על  העונש המ גי ע לעובר על   דברי
דברים  ('  אלה יכם אתכם  וג ו'  וכן פירש  הכתוב שא מר  כי  מנסה ה )שם(פניכם 

 כלומר ש השם  יתברך   הוא מ רגיל  א תכם בדרכי   העבודה כדי  שתתחזק   )ג"י
בלבבכם תכו נת האהבה   את השם  ויה יה לכם  על  זה שכר  מע שה טוב   

פת ים אח ר דבר י הנביא   כשיודע בפעל שאתם עו בדים מאהבה  ואינכם נ
 .ההוא או  חולם החלום הה וא בעבור  התועלת המדומה

 רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו
א  ברכות ה

אמר רב י שמ עון בן לקיש  כל העוסק בתורה יסורין  בדילין הימנו  שנאמר   
ובני ר שף  יג ביהו עוף ו א ין עוף  אלא  תורה  שנא מר התעיף  עיניך  בו   

 יסו רין  שנאמ ר  מ זי רעב  ולחו מי  רשף  אמ ר  ליה  רבי   ואיננו  ואין  ר שף אלא 
יוחנן הא  אפ ילו תינוקות  של בית  רבן  יודעין  אותו שנא מר  ויא מר א ם   

א להיך והישר  בעיניו תעשה והאזנת למצותי ו   ' שמוע תשמע  לקול ה
ושמרת כל ח קיו כל המחל ה אשר  שמת י במצר ים ל א אשי ם עלי ך כי אנ י  

רה ואינו  עוסק הקדוש ברוך   רופא ך אל א כל שאפש ר לו לעסוק בתו' ה
הוא מביא ע ליו יסורין מ כוערין ועוכ רין אותו שנ אמר נאלמתי  דומיה   

 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קצה 

החשיתי מטו ב וכאבי נעכ ר ואין טוב  אלא תורה שנאמר כ י לקח טו ב   
נתתי לכם תורתי אל תעזובו אמר ר בי  זירא ואיתימ א רבי חנינ א  בר פפא   

שר ודם   בא ור אה של א כמדת הקד וש ברו ך הו א מדת בש ר  ודם מדת ב 
אדם מוכ ר ח פץ לחביר ו  מוכר עצ ב ו לוקח ש מח  א בל הקדוש  ב רוך הו א   
אינו כן נתן   להם תורה ל ישראל ו שמ ח שנא מר כ י  לקח טוב  נ תתי לכם 
תורתי אל תעזובו אמר  ר בא ואיתימ א  רב חסדא א ם  רואה אד ם  שיסורין   
באין עליו  יפ שפש ב מעשי ו שנ אמר  נח פשה דרכינו   ונחקורה  ונש ובה ע ד   

מצ א יתלה  בבטול תורה  שנאמר  א שר י הגבר  אש ר  תיסרנו  פשפ ש ול א ' ה
יה ומתורתך  תלמדנו ואם  תלה ולא מצא בידוע שיס ורין של אה בה ה ם   

יוכיח א מ ר רבא  אמ ר  רב סחורה  א מר רב   '  שנאמר  כי א ת אשר י אהב  ה
חפ ץ   ' הונא כל שה קדוש ברו ך  הוא חפץ בו  מדכאו ביסו רין שנ אמר ו ה

ה תלמוד לומר אם  תשים  אשם   דכאו החלי י כול אפילו לא קבלם  מא הב
נפשו מה אש ם לדעת אף יסורין לדעת ואם קבל ם  מה שכרו י ר אה זרע  

ביד ו   '  יארי ך  ימים  ו לא עוד  אלא  שתלמודו מת קיים  בידו  ש נאמר  וחפץ   ה
יצלח פליגי בה רבי יעקב  בר אידי ורב י  אחא בר חני נא חד אמר  אלו הם   

הגב ר א שר   יסורין  של א הבה כל ש אי ן בהן בטול   תורה שנא מ ר א שרי  
תיסרנו יה ומ תורתך תלמדנו וחד אמר   אלו הן יסורי ן של אהבה  כל שאין   
בהן בטול תפלה שנאמר  ב רוך  אלהים  א שר לא  הסיר  תפלתי וחסדו מאתי   
אמר להו רבי  אבא בר יה דרבי חיי א בר  אבא הכי אמ ר רבי חי יא ב ר אב א   
אמר  רבי  יוח נן אלו ו אלו י סורין של  אה בה הן ש נאמ ר כי  את א ש ר יאה ב   

יוכיח  אלא  מה תלמוד ל ומר ו מתורתך תלמדנו  אל תקרי  תלמדנו א ל א   '  ה
תלמדנו דבר זה מתורתך  תלמדנו קל  וחומר מ שן ו עין מה שן  ו עין שהן   
אחד מאב ריו  של אדם ע בד יוצא  בהן לחרות יסור ין שממ רקין   כל גופו  
של אדם על אחת כמה וכמה והיינו דרבי שמעון  בן לקיש דאמר רב י   

מר  ב רית במלח ו נאמר ב רית  ביסורין נ אמ ר ברית   שמעון בן ל קיש נ א
במלח דכתיב  ולא  תשבית  מלח  ברית  ו נאמר  בר ית  ביסורין  דכתיב אלה   
דברי הב רית מה ב רית ה אמור  במלח  מלח ממתקת  את הב שר  אף בר י ת   

תניא רבי  שמעון ב ן   : האמור ביסו רין יסורין מ מרקין כל עו נותיו של אדם
וש ב רוך   הוא לישר אל וכולן לא   יוחאי  אומר   שלש מתנות  טובות נתן הקד

נתנן אלא  על ידי  יסורין   אלו הן תורה  ואר ץ  יש רא ל והעולם ה בא תורה   
מנין שנאמ ר  אשרי הג בר  אשר תיסרנו  יה ומתורתך תלמדנו ארץ ישרא ל   

'   אלהיך מ יסר ך וכתיב  בתר יה כי ה '  דכתיב כי כא שר י יסר  אי ש את בנ ו ה 



 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קצד  

 

לעשותה והו א ח גור  כלי  מלחמה כמ י  שכבר  פעל ו עשה הגב ור ה והו א   
המפתח מעליו כלי המלח מה ועל כן  פעמים הרב ה מביא ה קד וש ברו ך   

רין  על הצדיק להרגילו שיס כים המעשה  הטוב עם המחשב ה   הוא יסו
הטובה ויהיה  ראוי ל שכר  יותר גדול ש מתוך המעש ה יתחזק לבו  באהבת   
השם לפי  שכ ל פעל יקנה   בנפש תכונה  חזקה  יותר   משהיא  נקנ י ת בזולת 
מעשה וזוכה  בזה לשכר   מעשה הטוב   עם הכונה ה טובה לא לש כר כונ ה   

ן זכרונו   " נ סיון כמו  ש כתב הרמבטובה בלבד  ויקרא  ההרג ל בעבודה 
 פירושו להרג ילך לסבו ל   )'דברים ח(לברכה כי  למען ענותו ל מען נסותם  

הטורח והעמ ל בפעל לאהבתו של מ קום וכן פי ר ש הכבות ש אמר כי   
 רצה לומר  שבא  האלהים   )'ש מות כ(לבעבור נסו ת אתכם בא  האלהים 

כם לסבו ל  בקולות נורא ות ובלפידים מרעידים לש תי סבות האחת להרגיל
בפעל הטור ח והעמל וה צער לאהבת ו של  מקו ם  לפי שהמע שה י קנה   
בנפש תכונה  חזקה לאה ב ת השם ו אח ר שתצ א המ חשבה הטוב ה והדבור   
הטוב שאמ ר תם נעשה ונ שמע אל הפ על יהיה לכם שכר  המו רגל על  
מעשה טוב ל א שכר  מחש בה טובה בלבד והשנית להעיר אתכם  על גודל  

 הש ם  י תברך וזהו  ב עבור תהיה  י ראתו על  העונש המ גי ע לעובר על   דברי
דברים  ('  אלה יכם אתכם  וג ו'  וכן פירש  הכתוב שא מר  כי  מנסה ה )שם(פניכם 

 כלומר ש השם  יתברך   הוא מ רגיל  א תכם בדרכי   העבודה כדי  שתתחזק   )ג"י
בלבבכם תכו נת האהבה   את השם  ויה יה לכם  על  זה שכר  מע שה טוב   

פת ים אח ר דבר י הנביא   כשיודע בפעל שאתם עו בדים מאהבה  ואינכם נ
 .ההוא או  חולם החלום הה וא בעבור  התועלת המדומה

 רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו
א  ברכות ה

אמר רב י שמ עון בן לקיש  כל העוסק בתורה יסורין  בדילין הימנו  שנאמר   
ובני ר שף  יג ביהו עוף ו א ין עוף  אלא  תורה  שנא מר התעיף  עיניך  בו   

 יסו רין  שנאמ ר  מ זי רעב  ולחו מי  רשף  אמ ר  ליה  רבי   ואיננו  ואין  ר שף אלא 
יוחנן הא  אפ ילו תינוקות  של בית  רבן  יודעין  אותו שנא מר  ויא מר א ם   

א להיך והישר  בעיניו תעשה והאזנת למצותי ו   ' שמוע תשמע  לקול ה
ושמרת כל ח קיו כל המחל ה אשר  שמת י במצר ים ל א אשי ם עלי ך כי אנ י  

רה ואינו  עוסק הקדוש ברוך   רופא ך אל א כל שאפש ר לו לעסוק בתו' ה
הוא מביא ע ליו יסורין מ כוערין ועוכ רין אותו שנ אמר נאלמתי  דומיה   

 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קצה 

החשיתי מטו ב וכאבי נעכ ר ואין טוב  אלא תורה שנאמר כ י לקח טו ב   
נתתי לכם תורתי אל תעזובו אמר ר בי  זירא ואיתימ א רבי חנינ א  בר פפא   

שר ודם   בא ור אה של א כמדת הקד וש ברו ך הו א מדת בש ר  ודם מדת ב 
אדם מוכ ר ח פץ לחביר ו  מוכר עצ ב ו לוקח ש מח  א בל הקדוש  ב רוך הו א   
אינו כן נתן   להם תורה ל ישראל ו שמ ח שנא מר כ י  לקח טוב  נ תתי לכם 
תורתי אל תעזובו אמר  ר בא ואיתימ א  רב חסדא א ם  רואה אד ם  שיסורין   
באין עליו  יפ שפש ב מעשי ו שנ אמר  נח פשה דרכינו   ונחקורה  ונש ובה ע ד   

מצ א יתלה  בבטול תורה  שנאמר  א שר י הגבר  אש ר  תיסרנו  פשפ ש ול א ' ה
יה ומתורתך  תלמדנו ואם  תלה ולא מצא בידוע שיס ורין של אה בה ה ם   

יוכיח א מ ר רבא  אמ ר  רב סחורה  א מר רב   '  שנאמר  כי א ת אשר י אהב  ה
חפ ץ   ' הונא כל שה קדוש ברו ך  הוא חפץ בו  מדכאו ביסו רין שנ אמר ו ה

ה תלמוד לומר אם  תשים  אשם   דכאו החלי י כול אפילו לא קבלם  מא הב
נפשו מה אש ם לדעת אף יסורין לדעת ואם קבל ם  מה שכרו י ר אה זרע  

ביד ו   '  יארי ך  ימים  ו לא עוד  אלא  שתלמודו מת קיים  בידו  ש נאמר  וחפץ   ה
יצלח פליגי בה רבי יעקב  בר אידי ורב י  אחא בר חני נא חד אמר  אלו הם   

הגב ר א שר   יסורין  של א הבה כל ש אי ן בהן בטול   תורה שנא מ ר א שרי  
תיסרנו יה ומ תורתך תלמדנו וחד אמר   אלו הן יסורי ן של אהבה  כל שאין   
בהן בטול תפלה שנאמר  ב רוך  אלהים  א שר לא  הסיר  תפלתי וחסדו מאתי   
אמר להו רבי  אבא בר יה דרבי חיי א בר  אבא הכי אמ ר רבי חי יא ב ר אב א   
אמר  רבי  יוח נן אלו ו אלו י סורין של  אה בה הן ש נאמ ר כי  את א ש ר יאה ב   

יוכיח  אלא  מה תלמוד ל ומר ו מתורתך תלמדנו  אל תקרי  תלמדנו א ל א   '  ה
תלמדנו דבר זה מתורתך  תלמדנו קל  וחומר מ שן ו עין מה שן  ו עין שהן   
אחד מאב ריו  של אדם ע בד יוצא  בהן לחרות יסור ין שממ רקין   כל גופו  
של אדם על אחת כמה וכמה והיינו דרבי שמעון  בן לקיש דאמר רב י   

מר  ב רית במלח ו נאמר ב רית  ביסורין נ אמ ר ברית   שמעון בן ל קיש נ א
במלח דכתיב  ולא  תשבית  מלח  ברית  ו נאמר  בר ית  ביסורין  דכתיב אלה   
דברי הב רית מה ב רית ה אמור  במלח  מלח ממתקת  את הב שר  אף בר י ת   

תניא רבי  שמעון ב ן   : האמור ביסו רין יסורין מ מרקין כל עו נותיו של אדם
וש ב רוך   הוא לישר אל וכולן לא   יוחאי  אומר   שלש מתנות  טובות נתן הקד

נתנן אלא  על ידי  יסורין   אלו הן תורה  ואר ץ  יש רא ל והעולם ה בא תורה   
מנין שנאמ ר  אשרי הג בר  אשר תיסרנו  יה ומתורתך תלמדנו ארץ ישרא ל   

'   אלהיך מ יסר ך וכתיב  בתר יה כי ה '  דכתיב כי כא שר י יסר  אי ש את בנ ו ה 



 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קצו  

 

נר  מצוה  ותורה א ו ר   אלהיך מ ביא ך אל  אר ץ טו בה העולם ה בא דכתיב כי  
ודרך חי ים ת וכחות מוסר  תני תנא ק מי ה דרבי י וחנן  כל העוסק  בתורה   

 ובגמיל 
 י "רש

 : מן התורה- החשית י מ ט וב
 : מכה עכורה -  וכאבי נעכר
 :ומתו ך דחקו  מכרו ,  שפירש  הי מנו דבר  חשו ב כזה-  המוכר  עצב

 שהרי הק דוש ברוך  הוא מזהירם  מלעזוב אותה ומשבחה  - ושמח
 :ק ח טוב א חר  שנתנה להםלפניהם בל

 לא מצ א ע בירה ב ידו ש בשבילה ר או ין יסורין  הללו  -  פש פ ש ולא  מצא
 :לבא

 שבשב יל י סורי ן   - אשרי  ה גבר  אשר  תי סר נו יה ומתו רתך תלמ דנו
 :צריך  אדם  לבא לידי תלמ וד תורה

,    הקדוש ברו ך הוא מ ייסר ו בעולם הזה בלא שום  עו ן-  יסורין  ש ל א הבה
 :בא יותר  מ כדי זכיותיוכדי להרבות שכרו בעולם  ה

 : מחל הו ביסורין,   מי שה קדוש ברו ך הוא   חפץ בו-  חפץ דכ או החלי' וה
 :  קרבן-  אשם
 : מדעתו-  נפשו

 : שאש רי אד ם אש ר תיסר נו יה-  דבר ז ה
 : כלומר מתו רתך אנו  למדין אותו- מתורתך תלמדנו

 אחר הקללות נאמר   -  נאמר ברית  ביסורין  דכ תיב אלה  ד ברי הב רית
 :במשנה תורה 

 :  גרסינן-  אף יסור ין מ מרקין כ ל עו נותיו של אד ם
 : הוי ין ל ו תוכחות מו סר לאדם,  חיי העולם  הבא-  ודרך חיים

 תוכחה לאיוב שלא פשפש במעשיו
 על היסורים הבאים עליו

לז כג רלב  ג"איוב
 והנה יוכיח  אליהוא איו ב על אשר  לא פשפש ב מעשיו על ה ייסורין   

  כי הוא  יראה   שאם  היה  ש היה איוב   הבאים  עליו  ולא שב  אל  השם יתב רך 
צדיק בזה האופן כבר יתכן שיביא ה שם יתבר ך עליו אלו הייסורין ע ל  
צד ההשגחה  להשיבו מ המרי המוע ט אשר ה ח ל להחזיק בו וזה   

 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קצז 

שהצדיקי ם כ אשר  החלו ל הסתבך במר י  מה י גיע לה ם הש ם יתבר ך רעות   
איבם   על צד ההשג חה כמו ש קד ם וכאילו י גי ד להם בזה ה מכאוב א שר  הכ

שפעלם א ש ר החלו  להחזיק בו  הרע  וימנעהו  ממ נו וזה כי  ב בא הר ע   
עליהם יפשפשו במעש יה ם וישי בו אל  לבם במה הי תה החטאת הזאת ואם   
יקבלו תוכחת  בזה וישו בו  אל השם  יתב רך יה יו מו ש גחים  ממנו  ונ שמרי ם  
עד שיבלו  ימ יהם בטו ב ו שניהם  בנעי מים  ואם  לא  יק בלו התוכ חת ימות ו   

פעולות הר שע מונעות   השגת המו ש כלות בלי ספ ק ובה יות  בבלי דעת כי  
הענין כן הו א  מבוא ר  שאם  היה א יוב  ש ב אל ה שם  י תברך היה  נצ ול מאלו   

ל על  צד   ההשגחה   "הרעות ולהיו ת הרעות הב אות לאיוב  ע ל זה האופן   ר
להוציאו  מה מרי  המעטי   אשר  החל  להסתבך בו  ה יה מתרע ם  א יוב והיה   

ג הו מהמרי ה יה מעטי ובל תי מושג   חושב היותו  צדיק לפי  שמה שהש י
בז ה   ' אליו ואחר   כן גנה אליה ו איוב על י חסו העול והרשע לשם  ית

ל מהסיד ור א ש ר   "הסידור אש ר סידרו  מפני הרעות  ש ימשכו  ממנו  ר
מהגרמי ם ה שמימי ים  לפי ש בו  ישל ם הדין  והמ שפט ש יתמכו העול ם   

 מוח ש   אפש ר  שיג י ע לרשעי ם  ר ע'  ויעמידוהו וז ה כי  בזה ה א ופן בלבד הי 
לא  יע שה רע  בע צ מות כמ ו   ' על הרשע  ו העול שיעשו הו כי  השם  ית 

שביאר נו בפ תיחת זה הב יאור  וכאילו  ישלם  התיק ון המדיני  בז ה הרע   
הנופל בזה העולם מן ה הכרח ואולם  הצדיקים  א ין להם ליר א מאלו   
הרעות כאש ר ישתדלו לדבקה בש ם  יתברך כפי  כחם ואמ ר  אל איו ב   

 לו  להשיג פועל ה שם מהנפלא ות אש ר   במאמר  כולל שכבר  היה  ראוי
הושגו לא נש ים ב מעשיו  ולזה היה   ראוי  לשפוט  שזה  הסידור הוא   
בתכלית השלימו האיפש ר ואם נמ צא  בו חסרון מה  הוא לפי מחשבותינו   
לא לפי האמ ת וזה שהאי ד שהוא רא שית ההוויות לא יובנו ה נפלאות 

ות ובכלל  אשר יע שה ב ו השם יתבר ך כל שכן בא דם שהוא סו ף כל ההווי
כאשר נעי ין  בנבראיו  ראו י לנו לשפוט שהשם  יתברך ש גיא כח  ומשפ ט   

 :ורב צד קה ו שהרע לא  יב א ממנו  על ה כוונה הראש ו נה



 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קצו  
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 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קצז 

שהצדיקי ם כ אשר  החלו ל הסתבך במר י  מה י גיע לה ם הש ם יתבר ך רעות   
איבם   על צד ההשג חה כמו ש קד ם וכאילו י גי ד להם בזה ה מכאוב א שר  הכ

שפעלם א ש ר החלו  להחזיק בו  הרע  וימנעהו  ממ נו וזה כי  ב בא הר ע   
עליהם יפשפשו במעש יה ם וישי בו אל  לבם במה הי תה החטאת הזאת ואם   
יקבלו תוכחת  בזה וישו בו  אל השם  יתב רך יה יו מו ש גחים  ממנו  ונ שמרי ם  
עד שיבלו  ימ יהם בטו ב ו שניהם  בנעי מים  ואם  לא  יק בלו התוכ חת ימות ו   

פעולות הר שע מונעות   השגת המו ש כלות בלי ספ ק ובה יות  בבלי דעת כי  
הענין כן הו א  מבוא ר  שאם  היה א יוב  ש ב אל ה שם  י תברך היה  נצ ול מאלו   

ל על  צד   ההשגחה   "הרעות ולהיו ת הרעות הב אות לאיוב  ע ל זה האופן   ר
להוציאו  מה מרי  המעטי   אשר  החל  להסתבך בו  ה יה מתרע ם  א יוב והיה   

ג הו מהמרי ה יה מעטי ובל תי מושג   חושב היותו  צדיק לפי  שמה שהש י
בז ה   ' אליו ואחר   כן גנה אליה ו איוב על י חסו העול והרשע לשם  ית

ל מהסיד ור א ש ר   "הסידור אש ר סידרו  מפני הרעות  ש ימשכו  ממנו  ר
מהגרמי ם ה שמימי ים  לפי ש בו  ישל ם הדין  והמ שפט ש יתמכו העול ם   

 מוח ש   אפש ר  שיג י ע לרשעי ם  ר ע'  ויעמידוהו וז ה כי  בזה ה א ופן בלבד הי 
לא  יע שה רע  בע צ מות כמ ו   ' על הרשע  ו העול שיעשו הו כי  השם  ית 

שביאר נו בפ תיחת זה הב יאור  וכאילו  ישלם  התיק ון המדיני  בז ה הרע   
הנופל בזה העולם מן ה הכרח ואולם  הצדיקים  א ין להם ליר א מאלו   
הרעות כאש ר ישתדלו לדבקה בש ם  יתברך כפי  כחם ואמ ר  אל איו ב   

 לו  להשיג פועל ה שם מהנפלא ות אש ר   במאמר  כולל שכבר  היה  ראוי
הושגו לא נש ים ב מעשיו  ולזה היה   ראוי  לשפוט  שזה  הסידור הוא   
בתכלית השלימו האיפש ר ואם נמ צא  בו חסרון מה  הוא לפי מחשבותינו   
לא לפי האמ ת וזה שהאי ד שהוא רא שית ההוויות לא יובנו ה נפלאות 

ות ובכלל  אשר יע שה ב ו השם יתבר ך כל שכן בא דם שהוא סו ף כל ההווי
כאשר נעי ין  בנבראיו  ראו י לנו לשפוט שהשם  יתברך ש גיא כח  ומשפ ט   

 :ורב צד קה ו שהרע לא  יב א ממנו  על ה כוונה הראש ו נה



 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קצח  

    
   

  

 !מצוה לפרסם
 לקבל יסורים באהבה כדי שיכפרו על העוונות

ש נת  תש מ ס פורים ומאמרים נדפ ס   "קונטרס הברית ב ארצות
זלא טשוב"ב יסורים  ועיין עוד מענין זה ביל קוט  " בית ערך מנחם

אות קכד, עמוד רכו דפרקא  .ועוד, ובאגרא
א שר   היו שני   , פעם אחת סי פר הרב ה קד וש מזבא ריש  זכר צדי ק ל ברכה

ונח לה אחד מה ם ושכ ב   ,  חברים  שהיו  אוהבי ם זה  לזה מאוד ול מדו יחד
חבי רו  הלך  אצלו  כמה  פעמים   ,  בחליו זמן  ר ב וסבל  יסו רים  גדולים

אז  דרש  חבי רו  הברי א   ,  יד עליו ח ליו מאודואח ר י עבור  זמן ה כב,  לבקרו
מאתו ואמר  שבאם  חס  ושלום יפט ר לעולמו א זי יבא להודיעו איך   

וכן הי ה שנפטר   , מתנהגים עמ ו בעולם הא מת כי ידע שהיה ירא  ש מים
ואחר עבו ר  איזה זמן ויחלום חבירו  הבריא והנה  חביר ו   , והלך לעולמו

חביר ו  מה  היה   שא להו ,  בא להודיעו  התנהגותו לקיי ם  הה בטחתו
,  ענה ו אמר הנה  הי סורים לא  הו עילו לי,  מהיסורים  ש סבלת זה זמן כביר

כי   מי שסובל  י סורים  צרי ך  שיב קש   השיבו  ,  שאלהו חב י רו מפני  מה
 ואז   )תהלים כה יח(מהשם  יתבר ך ו יאמר   רא ה עניי  ועמלי  וש א לכל  ח טאתי 

 מזה  ואני לא יד עתינמרקי ם העוו נות על ידי יסורים ומכפ רים עוונותיו 
ולא אמ רתי  הפסוק על כ ן לא הוע ילו היסורי ם כל ל עד כאן  סי פר הרב   

כ י מי ש יודע  המעשה הזא ת מצוה  הקדוש ואח ר  שסיים הסי פור ואמר  
 . לספר לחביר ו וחבירו  לחב ירו כדי לפר סם הדבר
 סיפור מזעזע

שרפי  קודש חלק  ב    ז " אות פ30עמוד ’שיח
ה לבית  " זצללה' בוז 'ה מ מעז"א היה בא   הרב הקדוש  אי" שמעתי שפ
אספר   לכם מה   : וא מר,  ב עת שהיה  ר ב ש מה,  ק  אפטא" המדרש ד ק

ואל ו   , שראיתי  כע ת שהביא ו  איש  אחד  לפני בית  דין  של  מעלה  לדין
ובתוכם  בא מלאך  מ ליץ אחד   , מימיני ם לזכות ואלה משמאילים לחו בה

וכמ ה   ,  והמליץ בעד ו אי ך  שסב ל כמה וכמ ה יסורי ם ב עולם הזה 
,   ויתן אליו  רחמיו , בט ח הוי  כפרה לאשמ תו, ל יו הרפתקאות ו צער דעדו ע

 אמת  :ובתוך  כך בא מ קט רג אחד וא מ ר, והיו רוצי ם לפטור אותו מעונש
א ך  נעיין   אם  קב ל   , שכדאי  לפטור  אותו,  כן הוא  שסב ל יסורים  ה רבה

 תשובהה פרשת ויצא ספר 

קצט 

ו אם  אמר  על  כל הב א   , כדי  שיהיה  לו ל כפרת עוון, עליו היסורין  מאהבה 
ובדק ו אחריו   , עניי ועמ לי ושא לכל חטאתי ראה )תהלים כה יח(עליו הפסוק 

 .ו חזרוהו לדונו ולחייב  אותו על כל מעשי ו, ולא מצאו 

� � � 

 

äáåùúä ãåñé 
 'המשך פרק ד

 פשפש מעשיך ותראה כל המקומות אשר פגמת
,   "'נחפשה דרכינו ונחקור ה ונשובה  אל ה: "מובא על הפסוק

תמיד   וצריך האדם שיתבונן :  כתב הגלאנטי בבאורו וזה לשונו
ואז  כ מה ית אונן  ויבכה , עד כמה מ גיע פגם וע לבון עוונותיו

 הם  הדרכים   -" נחפשה דרכינו: "וז ה  שאמר, וידאג על ח טאיו
י חו דו של  , העולים מן  הארץ עד י מקו ם גב וה רשות   היחיד

פשפש מעשיך ותראה ,   חקירה א חר חיפוש–" ונחקורה", עולם
ש אם ל א   , "’ונשובה אל ה"ואחר כך , כל המקומות אשר פגמת

, והנה ראש ונה דע,  לא ת היה תשוב תך שלימה, תדע כמה פגמת
חטאים   : "כמו שאמר, שמגיע עליו רעה גדולה על ידי עצמו

שהם  חשו בים  ,  ביסורים ובמיתות בנים קטנים -" תרדוף רעה
יאבד טובה ' וחוטא א: "כמו שכתוב, גם לאחרים, כגופו
 מכריע  שהעולם בכף מאזניים בשוה והוא:  כגון–" הרבה
גם  ! אוי   לו שהכריע את  עצמו  ואת  האחר ים לכף חו בה, לחוב
אריכות הגלות ושפיכות דם חסידים וגזירות רעות  : גורם

.   כל זה גורם החטא, ומיתות צדיקים שנת פסים בעוון הדור
ו העלבון ,  שהביא   עליהם רעה גדולה, עליו'  הלא יצעקו  אל  ה

ג ם   , ן   דשאשעל ידו נעצר השמים ואי, הגדול גם לבעלי חיים
כי הנהר , לשרי נהרות ומעיינות  ודשאים וצמחים מגי ע העלבון
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 מכריע  שהעולם בכף מאזניים בשוה והוא:  כגון–" הרבה
גם  ! אוי   לו שהכריע את  עצמו  ואת  האחר ים לכף חו בה, לחוב
אריכות הגלות ושפיכות דם חסידים וגזירות רעות  : גורם

.   כל זה גורם החטא, ומיתות צדיקים שנת פסים בעוון הדור
ו העלבון ,  שהביא   עליהם רעה גדולה, עליו'  הלא יצעקו  אל  ה

ג ם   , ן   דשאשעל ידו נעצר השמים ואי, הגדול גם לבעלי חיים
כי הנהר , לשרי נהרות ומעיינות  ודשאים וצמחים מגי ע העלבון



 תשובהה פרשת ויצא ספר 

ר 

ובכן אין דשא ים ואין   ,  מעין נר פש ומקור  נשחת, יחרב וייבש
" גדל: "ונ מצא שליטתם בארץ להכות לעשב ולומר לו, צמחים

,  פנחס   בן יאיר' בגינאי נ הרא שא מ ר ר: כמו  שאמ ר,   הכל בטל-
נמצ א   .  בך מים לעולםשלא י עברו, ואם לאו   גוזרני עליך

הרי פגם  ועלבון דרך כלל , שי ח רב וייבש, שעלבון הוא לו
שמש וי רח קדרו : "ג ם לעשיית רוחניות, לעשיית גשמיות

ש מש יר ח   :  וכמו ש אמר במעשה קרח, "וכוכבים אספו נוגהם 
' ,   ולא עוד אלא שבכל יום ויום מכים או תו וכו', עמד זבולה וכו

וממונים  על העולם בחסד  גם לשבעה כוכבי לכת המנהיגי ם 
ואי ן מנהי ג   ,  בחטאי  בני אדם מחלישים  כוחם-וברחמים 

'  גם  למלאכים השוכנים  באוירי. כי אם בעלי דינים, העולם
ושברקיע מגיע העלבון והפגם   שבכל אויר ואויר ובכל רקיע 

, כמה מלאכים ממונים  לקבל תפילתן של ישראל. ורקיע
 . כדאיתא בוזהר בארוכה בפרשת ויקהל

 י יחטא ואשם אין תפילתו נכנסת ולא נשמעתכ
שכמה מחנו ת   , הביטה וראה את חרפתך ובשתך, ואתה בן א דם

ואין לה ם   , אלוקיך להנאתך ולטובתך' קדושים ה תקין לך ה
והיה כי יחטא   , מלאכה אחרת כי אם לעטר ולנשק תפילתך

ונ מצאו בטלים   , אי ן תפילתו  נכנסת  ו לא נשמע ת,  ואשם
ולא זו   ,  ואי ן לך עלבון גדול מזה, םממלאכתם  אשר  הם  עושי

בפתח  ההיכל , עולם המלאכים, בלבד אלא גם בעולם היצירה
ה עומד לקבל תפילת   , ל"ששם מלאך ט הריא, "לבנת הספיר"

וא ם לא ו  ,  מכ ניסה לפני   המלך לדורון- אם  הי א  הגונה  -היחיד  
, גם למעלה מפתח ז ה יש שע רי דמעה,  דחין לה לבר-

שנוטל  אותה   , מזו מן אופן  א חד, ותוכשעולות תפילות בדמע
ו כשאדם חו טא כל   , ונרשמים בה א י פיתחא , התפילה ב דמעות

גם   חיה א חת   נקראת  . הכתות הל לו הם בט ילין ממלא כתם
עד שבא ,  מתקן כל  התפילות ה מעכבת בחד רקיע-" בזק"בשם 

 .שנוטל וקו שר בראש צדיק, ן"סנדלפו

 תשובהה פרשת ויצא ספר 

רא 

מגיע   , ם שבהיכל עצם השמי, ל"ר פניא"ששמו  או , ל "גם חשמ
ל  הזה מאיר  ומנהיר  "דכד אסגיאו זכאין החשמ, עלבון החוטא
,   "באור פני מלך חיים"ו סימן , ל"כמנין חשמ, במיני מאו רות

וא ז כל העולם כולו , וכד אסגיאו חייבין  אתחשיך ו מאפיל
,   א ו פנים שבהי כל נגה' הביטה וראה  א ת חרפתך  גם לד, בדין

ויוצאים חו ץ   כשהנשמה  חוטאת  נו טלים דינה  מהיכל הז כות 
אופנים   ' וכן כ שעלו הד, להיכל ממקום קדוש תה להלקו תה
פלוני מנודה   : "ומכריזין, מנדין לאדם המוציא   דבר נבלה מפיו

כמו  , תזדהרין בפלניא נזופה הו א היא לה ם עלבון גדול, "הוא
פלוני ' ו ש ר, לא נמנת י לנדות שו ם אדם:  י הושע בן לוי’רשאמר 

אחר כך היה מנדה למי שהיה   ו, היה נוהג  בעצמו נדוי קודם
ולא עוד אלא שגם כתות קדושי ם רצים ממלאכתם  , חייב נדוי

וה ם רצים  , לחוץ ולהגן על ישראל משאר עמים ולהלחם עמם
למה ר איזה  גזי רה על , לקראת רצים א חרים דסטרא  א חרא

 .שונאינו יש ראל
והנה הכח   שיש לאלו  רצים הקדושים לרוץ ולהגין על  ישראל 

העושים  בהליכה ובריצת ,  ות  התחתונים התור ה ועצ: הם
וכש אדם רץ  , למהוי  רהיט לפרקים וכיוצא בו: כגון, רגליים

נמצא רגליים דסטר א   . ברגלים וחוטא מחליש  כח אותם רצים
 . ונמצ א זה ה חוט א אבד טובה הרבה, אחרא קוד מים
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 תשובהה פרשת ויצא ספר 

רב  
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 :ֵרי ַהְּתׁשּוָבהַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּק:  יב אות– השער הראשון 

ַּכָּמה רַ ָּבה , ִיְׁשּתֹוֵנן  ִּכְליֹוָתיו ְויַ ְחׁש ֹוב.  ַהָּיגֹון  :ָהִעָּקר ַהְּׁשִל יִׁשי
ְוַסַער ִמְתחֹוֵלל  , ְוַיְגִּדיל ָיגֹון ִּבְלָבבֹו, ָרַעת ִמי ֶׁש ִהְמָרה ֶאת   יֹוְצרֹו

ְתחָ ֵרט ְוֵיַרע ְּבֵעיָניו ַעל  ִּכי ִיָּתֵכן ֶׁשִּי, ְוֵיָאֵנַח ִּבְמִרירּות ֵלב, ְּבַרְעיֹוָניו
ִּכ י ַגם ֶהְפֵסד  ִּדיָנר אֹו , ַחָּטאתֹו  ֲאֶׁש ר ָחָטא ְולֹא ִהְׁשִלים  ֻחּקֹו ָּבֶזה

ַאְך ִאם  ָאַבד ָעְׁשרֹו ְּבִעְנָין ַרע ְוָיָצא ָנִק י   . ָקֶׁשה  ְבֵעיֵני ָהָאָדם, ִאָּסר
ְוֵכן ַעל .  תֹו  ְוַנְפׁשֹו ָמָרה לֹוַנְפ ׁשֹו ָעָליו ֶּת ֱאָבל ְוִתְכַּבד ַאְנָח, ִמְּנָכָסיו

ְויֹוֵתר  ֵמהֵ ָּמ ה   . ָצרֹות ָרעֹות ְוַרּבֹות ְּכֵאבֹו ֶנַצח ְוָיגֹון ִּבְלָבבֹו יֹוָמם
ָראּוי ֶׁשִּיְצַטֵער ְוֵיָאֵנַח ִמי ֶׁשִהְמרָ ה ֶאת הַ ֵּׁש ם ִיְתָּבַרְך ְוִהְׁשִחי ת   

ְוֶחֶס ד  ,  ֶׁשר ְּבָראֹו ֵיׁש ֵמַאִיןְוִהְתִעיב ֲעִליָלה ְלָפָניו ְולֹא ָזַכר יֹוְצרֹו ֲא
ְוֵאיְך ְמָלא ֹו   , ְונֹוֵצר ַנְפׁשֹו ְּבָכל ֶרַגע, וְ ָידֹו ַּתְנֵחהּו  ְּבָכל ֵעת, ָעָׂשה ִעּמֹו

וְ ֵאיְך ָטח  ֵמ ְראֹות ֵעיֵני ַהחֹוֵט א ֵמ ַהְׂשִּכיל  , ִלּבֹו ְלַהְכִעיס ְלָפָניו
יּוָחקּו  ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה   , וְוַהַּמְׂשִּכיל ֲאֶׁשר ִנְפְקחּו ֵעיָני. ְלָבבֹו
  : רּוחֹו-ְוָיבֹואּו ַחְדֵרי , ִּבְלָבבֹו

 : אות יג 
.   ְל ִפי גֶֹדל ַהְּמ ִרירּות ְועֶֹצם ַהָּיגֹון, ּוַמְדְרגֹות הַ ְּתׁשּוָבה ּוַמ ֲעלֹוֶתיָה

 ִּכי , ְוִהיא ַהְּתׁש ּוָבה ֲאֶׁשר ָּתבֹוא ִמֶּדֶרְך טַֹהר ַהֶּנֶפׁש ְוַזּכּות ִׂשְכָלּה
ְלִפי ִׂשְכלֹו ּוְכִפי ֲאֶׁשר ְּתָּפַקְחָנה עֵ יָניו ִיְרּבּו ְוַיַעְצמּו ִּבְמאֹד ְמאֹד 

ִּכי לֹא  )  טז, יש עיה נז(ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר , ְיגֹוָניו ְּבַרְעיֹוָניו ַעל רֹב ֲעֹוָניו
ת    רּוַח  ִמְּלָפַני ַיֲעטֹוף ּונְ ָׁשמֹו -ְלעֹוָלם ָאִריב ְולֹא ָלֶנַצח ֶא ְקצֹוף ִּכי  

ַּכֲאֶׁשר ַיֲעטֹוף ְוִיְצַטֵער ָהרּוַח ֶׁשהּוא  ִמ ְּלָפַני ִּכי  , ֵּבאּורֹו.  ֲאִני ָעִׂשיִתי
לֹא ָאִריב , ְוַיַעְטפּו ְנָׁשמֹות  ֲאֶׁשר ֲאִני ָעִׂשיִתי, הּוא ִמן ָהעֶ ְליֹוִנים
ִּכי ֵאיְך לֹא ָאחֹון ַוֲאַרֵחם ַעל ֶנֶפׁש ְיָקָרה ֲאֶׁשר  , עֹוד ְולֹא ֶאְקצֹוף

 תשובהה פרשת וישלח ספר 

רג 

עַ ל ֵּכן ֵיַקל ֶהָעֹון ְּכִפי ֲאֶׁשר ִּתְכַּבד . יא ִמְּלָפַני  ּוְנָׁשמֹות ֲאנִ י ָעִׂשיִתיִה
,   ִּכי ַהָּיגֹון ָיבֹוא  ֵמֵאת טֹ ַהר ַהְּנָׁשָמה  ָהעֶ ְליֹוָנה, ֲעבֹוַדת ָהֲאָנָחה ָעָליו

. יוּו ַמְכאֹוָב. ְוִנְרְצָתה ָבֶזה יֹוֵתר  ֵמ ֲאֶׁשר ֵּתָרֶצה ְּברֹב ִיּסּו ֵרי ַהּגּוף
ִּכי ַהֶּמלֶ ְך ַיְחמֹול ַעל ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵּביתֹו ַהְּקרֹוִבים , ְוַהָּמָׁשל ָּבֶזה

ְוִיֵּתן  ָלֶהם ֲחִני ָנה יֹוֵתר  , ְוֵהם  ֵמֲאִציֵלי ֶאֶרץ ַהִּנְכָּבִדים, ֵאָליו
,   ְוָא ַמר ּו ְנָׁשמֹות  ֲאִני  ָעִׂשיִתי, ֵמֶחְמָלתֹו עַ ל ָהְרחֹוִקי ם ְוַהְּפחּו ִתי ם

.    ִּפי ֶׁשַהּגּוף ְוַהּכֹל ַמֲעֵׂשי ָיָדיו- ַעל -ַאף , ְרָבָתן ֶאל ָהֶעְליֹוִניםְלִק
ְועֹוד ָאְמר ּו   .  ְוַהֻּלחֹת  ַמ ֲעֶׂשה ֱאלִֹהי ם ֵהָּמ ה) טז , ש מות לב(ְוָכמֹוהּו 

ְׁש לָׁשה ֻׁשָּתִפי ם ֵיׁש   )  ב, קידושי ן ל(ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
ּוְלִפי ֶׁשֵא ין ְלָאב ּוְלֵאם   .  הּו א- ָּברּוְך - וְ ַהָּק דֹוׁש ָאִביו ְוִאּמֹו, ָּבָאָדם

ְוָאְמ רֹו ּוְנָׁשמֹות   . ַעל ֵּכן ָאַמר ּוְנָׁשמֹות ֲאִני עָ ִׂשיִתי, ֻׁשָּתפּות ַּבְּנָׁשָמה
ִּכי ִעְנָינֹו  ַּכֲאֶׁשר , יֹוֶרה ַעל  ָאְמרֹו ִּכי  רּוַח ִמְּלָפנַ י, ֲאִני ָעִׂשיִתי 

  :ֵּבַאְרנּו
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 ו"פרק ט

 תשובה על העוונות שדש בעקביו
 על עוונות שדש בעקביו" חפוש וחקור"חובת 
וי דע של א   ,  שי דע רוע מע ש יו וחטא יו,  דב רים  וא חת מהם' בספרי מב יא  ז

כ י אח ר י   :  "כמ ו שכתוב, כי א ם על  יד י תשובה ,   ינצל מדין  הג דול והנורא
לא כן שמא יחשוב   דא ם , "שובי נחמתי  ואחרי הוד עי ספקתי על ירך

נחפשה  דרכינו   : "עליו השל ום, ו כן אמר  ירמי ה, שמה שע שה  אינו חטא 
ש קודם ש יעשה תשוב ה צריך   ,  הרי מבוא ר-"  'ונחקורה ונ ש ובה אל ה

,   כדי  שידע ע ל מה יע שה  תשובה ,  תחילה פשפוש מע שים  וח קירה  עליהם
:   נ קדים  מה  ש אמר  רב א   בגמרא, "חפוש וח קור :  " לשונות'  ומה ש אמרו   ב

שה קדו ש   , מש מע .   יפשפש  במ עשיו-ראה  אד ם  שיסורי ם  באים  עליו  אם  
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 :ֵרי ַהְּתׁשּוָבהַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּק:  יב אות– השער הראשון 

ַּכָּמה רַ ָּבה , ִיְׁשּתֹוֵנן  ִּכְליֹוָתיו ְויַ ְחׁש ֹוב.  ַהָּיגֹון  :ָהִעָּקר ַהְּׁשִל יִׁשי
ְוַסַער ִמְתחֹוֵלל  , ְוַיְגִּדיל ָיגֹון ִּבְלָבבֹו, ָרַעת ִמי ֶׁש ִהְמָרה ֶאת   יֹוְצרֹו

ְתחָ ֵרט ְוֵיַרע ְּבֵעיָניו ַעל  ִּכי ִיָּתֵכן ֶׁשִּי, ְוֵיָאֵנַח ִּבְמִרירּות ֵלב, ְּבַרְעיֹוָניו
ִּכ י ַגם ֶהְפֵסד  ִּדיָנר אֹו , ַחָּטאתֹו  ֲאֶׁש ר ָחָטא ְולֹא ִהְׁשִלים  ֻחּקֹו ָּבֶזה

ַאְך ִאם  ָאַבד ָעְׁשרֹו ְּבִעְנָין ַרע ְוָיָצא ָנִק י   . ָקֶׁשה  ְבֵעיֵני ָהָאָדם, ִאָּסר
ְוֵכן ַעל .  תֹו  ְוַנְפׁשֹו ָמָרה לֹוַנְפ ׁשֹו ָעָליו ֶּת ֱאָבל ְוִתְכַּבד ַאְנָח, ִמְּנָכָסיו

ְויֹוֵתר  ֵמהֵ ָּמ ה   . ָצרֹות ָרעֹות ְוַרּבֹות ְּכֵאבֹו ֶנַצח ְוָיגֹון ִּבְלָבבֹו יֹוָמם
ָראּוי ֶׁשִּיְצַטֵער ְוֵיָאֵנַח ִמי ֶׁשִהְמרָ ה ֶאת הַ ֵּׁש ם ִיְתָּבַרְך ְוִהְׁשִחי ת   

ְוֶחֶס ד  ,  ֶׁשר ְּבָראֹו ֵיׁש ֵמַאִיןְוִהְתִעיב ֲעִליָלה ְלָפָניו ְולֹא ָזַכר יֹוְצרֹו ֲא
ְוֵאיְך ְמָלא ֹו   , ְונֹוֵצר ַנְפׁשֹו ְּבָכל ֶרַגע, וְ ָידֹו ַּתְנֵחהּו  ְּבָכל ֵעת, ָעָׂשה ִעּמֹו

וְ ֵאיְך ָטח  ֵמ ְראֹות ֵעיֵני ַהחֹוֵט א ֵמ ַהְׂשִּכיל  , ִלּבֹו ְלַהְכִעיס ְלָפָניו
יּוָחקּו  ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה   , וְוַהַּמְׂשִּכיל ֲאֶׁשר ִנְפְקחּו ֵעיָני. ְלָבבֹו
  : רּוחֹו-ְוָיבֹואּו ַחְדֵרי , ִּבְלָבבֹו

 : אות יג 
.   ְל ִפי גֶֹדל ַהְּמ ִרירּות ְועֶֹצם ַהָּיגֹון, ּוַמְדְרגֹות הַ ְּתׁשּוָבה ּוַמ ֲעלֹוֶתיָה

 ִּכי , ְוִהיא ַהְּתׁש ּוָבה ֲאֶׁשר ָּתבֹוא ִמֶּדֶרְך טַֹהר ַהֶּנֶפׁש ְוַזּכּות ִׂשְכָלּה
ְלִפי ִׂשְכלֹו ּוְכִפי ֲאֶׁשר ְּתָּפַקְחָנה עֵ יָניו ִיְרּבּו ְוַיַעְצמּו ִּבְמאֹד ְמאֹד 

ִּכי לֹא  )  טז, יש עיה נז(ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר , ְיגֹוָניו ְּבַרְעיֹוָניו ַעל רֹב ֲעֹוָניו
ת    רּוַח  ִמְּלָפַני ַיֲעטֹוף ּונְ ָׁשמֹו -ְלעֹוָלם ָאִריב ְולֹא ָלֶנַצח ֶא ְקצֹוף ִּכי  

ַּכֲאֶׁשר ַיֲעטֹוף ְוִיְצַטֵער ָהרּוַח ֶׁשהּוא  ִמ ְּלָפַני ִּכי  , ֵּבאּורֹו.  ֲאִני ָעִׂשיִתי
לֹא ָאִריב , ְוַיַעְטפּו ְנָׁשמֹות  ֲאֶׁשר ֲאִני ָעִׂשיִתי, הּוא ִמן ָהעֶ ְליֹוִנים
ִּכי ֵאיְך לֹא ָאחֹון ַוֲאַרֵחם ַעל ֶנֶפׁש ְיָקָרה ֲאֶׁשר  , עֹוד ְולֹא ֶאְקצֹוף
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עַ ל ֵּכן ֵיַקל ֶהָעֹון ְּכִפי ֲאֶׁשר ִּתְכַּבד . יא ִמְּלָפַני  ּוְנָׁשמֹות ֲאנִ י ָעִׂשיִתיִה
,   ִּכי ַהָּיגֹון ָיבֹוא  ֵמֵאת טֹ ַהר ַהְּנָׁשָמה  ָהעֶ ְליֹוָנה, ֲעבֹוַדת ָהֲאָנָחה ָעָליו

. יוּו ַמְכאֹוָב. ְוִנְרְצָתה ָבֶזה יֹוֵתר  ֵמ ֲאֶׁשר ֵּתָרֶצה ְּברֹב ִיּסּו ֵרי ַהּגּוף
ִּכי ַהֶּמלֶ ְך ַיְחמֹול ַעל ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵּביתֹו ַהְּקרֹוִבים , ְוַהָּמָׁשל ָּבֶזה

ְוִיֵּתן  ָלֶהם ֲחִני ָנה יֹוֵתר  , ְוֵהם  ֵמֲאִציֵלי ֶאֶרץ ַהִּנְכָּבִדים, ֵאָליו
,   ְוָא ַמר ּו ְנָׁשמֹות  ֲאִני  ָעִׂשיִתי, ֵמֶחְמָלתֹו עַ ל ָהְרחֹוִקי ם ְוַהְּפחּו ִתי ם

.    ִּפי ֶׁשַהּגּוף ְוַהּכֹל ַמֲעֵׂשי ָיָדיו- ַעל -ַאף , ְרָבָתן ֶאל ָהֶעְליֹוִניםְלִק
ְועֹוד ָאְמר ּו   .  ְוַהֻּלחֹת  ַמ ֲעֶׂשה ֱאלִֹהי ם ֵהָּמ ה) טז , ש מות לב(ְוָכמֹוהּו 

ְׁש לָׁשה ֻׁשָּתִפי ם ֵיׁש   )  ב, קידושי ן ל(ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
ּוְלִפי ֶׁשֵא ין ְלָאב ּוְלֵאם   .  הּו א- ָּברּוְך - וְ ַהָּק דֹוׁש ָאִביו ְוִאּמֹו, ָּבָאָדם

ְוָאְמ רֹו ּוְנָׁשמֹות   . ַעל ֵּכן ָאַמר ּוְנָׁשמֹות ֲאִני עָ ִׂשיִתי, ֻׁשָּתפּות ַּבְּנָׁשָמה
ִּכי ִעְנָינֹו  ַּכֲאֶׁשר , יֹוֶרה ַעל  ָאְמרֹו ִּכי  רּוַח ִמְּלָפנַ י, ֲאִני ָעִׂשיִתי 

  :ֵּבַאְרנּו
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 תשובה על העוונות שדש בעקביו
 על עוונות שדש בעקביו" חפוש וחקור"חובת 
וי דע של א   ,  שי דע רוע מע ש יו וחטא יו,  דב רים  וא חת מהם' בספרי מב יא  ז

כ י אח ר י   :  "כמ ו שכתוב, כי א ם על  יד י תשובה ,   ינצל מדין  הג דול והנורא
לא כן שמא יחשוב   דא ם , "שובי נחמתי  ואחרי הוד עי ספקתי על ירך

נחפשה  דרכינו   : "עליו השל ום, ו כן אמר  ירמי ה, שמה שע שה  אינו חטא 
ש קודם ש יעשה תשוב ה צריך   ,  הרי מבוא ר-"  'ונחקורה ונ ש ובה אל ה

,   כדי  שידע ע ל מה יע שה  תשובה ,  תחילה פשפוש מע שים  וח קירה  עליהם
:   נ קדים  מה  ש אמר  רב א   בגמרא, "חפוש וח קור :  " לשונות'  ומה ש אמרו   ב

שה קדו ש   , מש מע .   יפשפש  במ עשיו-ראה  אד ם  שיסורי ם  באים  עליו  אם  
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:   וכן אמרו  בגמרא, כדי ש יעשה תשוב ה, ברוך הוא  שו לח יסורים ל חוטא
או הודע  אלי ו חטאתו   :   מה ש אמרו,  וכן   הוא בזוהר ,  אין יסו רים  ב לא עוון

אלא   קודשא  ברי ך  הוא פק יד ליה לאודעי ל בר נש   , ליה ' או ידע מבע י 
וק שה   , "הוד ע ירושלי ם  את תעבותיה: " כמו  ש אמרו,חובה דחב ב דינא

דמשל ם   , י " פרש רש-" ומשלם לשונ איו אל פניו  להאבידו: "הלא כתוב
דהפסוק  ,  וע ל כן מתרץ ,  טובה לרשעי ם בעולם  הזה להאבידו מע ולם הבא
הגמרא והזו הר מייר י   .  מיירי ב חטאי ם הידועים  לו ואין צרי ך פשפוש

כי  א ם א ח ר   ,  ן  מחזי ק  אותם  כחטאשה וא דש  אותם  בעק ביו  ואי,  בחטאים 
,   כדי  שיפשפש ב מעשיו, לזה שולח הקדוש ברוך הו א  יסורים, פשפוש

אף על פי כן אינו   , וגם יש לומ ר  דהפסוק מיירי שא ם של ח עליו יסורי ם
 -"  יוכיח'   כי את א שר י אהב ה : "ל" כ מו שכ תב הזוהר ז, מפשפש במע שיו

ל  יאות   ואי לאו   קודשא  ברי ך  הוא  אוכח   ליה לבר נ ש  ברח ימא  אי  יקב
ובע נין דש  בע קב יו כת ב   ,  שארי  ולא  או כח לה ו ישבו ק ליה  ויעביד  רעותיה

עב ר  עבירה ושנה  בה נעשה   , האחד מה ש אמרו:  סוגים' שי ש ב , ה"השל
אף ע ל   , לשון הר ע ואבק  גזל וריבית ורב ות כהנה וכהנה: כ גון, לו כהיתר

חמת   מ',  מה  שאין  כ ן אותם  שה ם מסוג  הב ,  פי שידע  מח ומר  איסורם 
ימצ א  '  הנה אותם  שהם מסוג  א. חסרון ידיעה  מצוה זו או  חומר עבי רה  זו

'   מה ש אין כן  אותם  שהם  מסוג ב ,  כי יודע מחו מר א יסורם ,  בחפוש  קל
זה   . צריך  חקי רה  עליהם על ידי לימוד התורה לידע מחומר  איסו רם

מה  שדר כנו בעקבי נו   ,  רצונו לומ ר-"  נחפשה  דרכינו"שאמרו  תחי לה 
 -"  ונח קורה"ואם לא  ימצא בחפו ש  קל אזי ' , ם והם מסוג  האוהורגלנו בה 

ונשובה   "ואח ר כך  , על ידי חקור  רב לידע אותם החטאים  ולמצוא אות ם
אם רו א ה : אמ ר ר בא: ואלה  הם דברי הג מרא,  ולהתחרט עליהם-"  'אל ה
והם  על כר חך ב שביל  א ותם החטאי ם  שאדם   , שיסורי ם בא ים עליו ,  אדם

,    באותם חט אים  שהוא  ר גיל בהם-דהיינ ו  , יו יפשפש במ עש-דש בעקב יו  
פשפ ש   ; פש פש ומצא יע שה תשובה. אף על פי שיודע מחומר  איסורם 

 על  שלא   -רצ ונו לומ ר   ,   יתלה מה   שלא מ צא  ב ביטול תורה-ולא מצ א   
וכאש ר   ,  למד ואינו יו דע מחומר  א יסורם ו צרי ך  ללמוד ולחקור עליהם 

א גם  אחר ה חקור ע ל   ו אם  תלה ולא מצ, יתודע לו יעשה עליהם ת שובה
 . אז בידוע שה ם יסורי ם של  אהבה,  ידי הלימוד

 תשובהה פרשת וישלח ספר 

רה 

 צריך ליתן דין על כל אחד ואחד שדש בעקביו
שיפשפש  ש מא עב ר על   איזה דבר   ,  סדר הפשפו ש הוא  כך :   עתה נבאר

איזה מלתא ד חסידתא  ,  המבואר  בפסוקי תורה  או  בגמרא  ומבו ארים  המה
כ מו שכ ת ב   , א עשהו היה ספק בי דו לעשות ול, המבואר  בספרי יר אה

מת י יגיעו  מעש י למעשי   , חייב  אד ם לומר ": תנא  דבי אליהו "בספר 
שלא ק נו עו לם הזה ועול ם הבא  וימו ת  ,  י צחק  ויעקב ,  אברהם –אבותי  

מ של  : וכן  הוא   במדרש  וי קר א,  המשיח  אלא   בשביל תו רה  ומעש ים  טוב ים
אף על פי  שמאכילה כל  מעדני מלא כים אינו   , לעירני שנ ש א בת מלכים 

כך  כל  מה שיפעל  האדם ע ם   ; לפי ש היא בת מלכ ים, צא  ידי חו בתויו
הרי מבואר  שה וא חיי ב   , לפי שהיא  מלמעלה, נפשו אינו יו צא ידי חובת ו

ועתיד ליתן את הדין על  מה שלא  שמ ר ועשה  כל  מה שהיה  בי דו יכולת  
ומה  שלא הטיל ו הפוסקים   על כל איש  מיש ראל ל קיים  כל  , לעשות

לפי שאין  רוב  הציבו ר   , ספרי מוסר  ויראה דקדוקי מ צוו ת הכתובים  ב
 הקולר תלוי  -א בל מי  שיכול לקי ים ואינו  מק יים  , יכולים לקיי מם

וז ה לשון , ו אינו רש אי ל פרוק העול מ על צוארו, בצוארו לעש ות ולקיים
 : ה"השל

א לא מי שכפר  בעיקר   " בע ל תשובה"יש אנש ים  ש סוברים ש אי נו נקרא  
כי  טע ות היא   ,  דע.  וכיוצ א  בו או  שהרג  את  הנפש  או  ש בא על  הערו ה

ו אינם  יודעים  שצ ריך  ליתן דין  וחשבון  על  כל אחד וא ח ד שהו א   , בידם
 . דש בעקב יו

 צריך לחפש אפילו בדעות הרעות שיש לו ולשוב מהם
ש א ין לחפש  , ואל תאמר: וזה לשונו, ה"ם  זלה" אלה הם דברי הרמב

וזנות או   ג זל או  גניבה   :  כ גון, בדרכיו כי  א ם מע בירות   שיש  בהם  מ עשה
.   א לא צרי ך לח פש אפילו ב דעות הרעות שיש  לו ול שוב מה ם,  כיוצא בו 
מן  ה כעס והאיבה  והשנ אה וה קנאה  ומרדי פות מאכלים  וכיוצ א   : דהיינו
ו א לו הם  קשי ם יותר  מעב ירות שי ש  ב הם  ,  מהכל צר י ך לשוב -בהם  
מ אחר  שנשתק ע   , שבזמן שהאדם   רגיל באלו  ק שה לפרוש  מהם,  מעשה

 .עד כ א ן, "יעזוב רשע  דרכו:  " וע ל זה נאמר, תבהם ודש  בהם לעשו



 תשובהה פרשת וישלח ספר 

רד 

:   וכן אמרו  בגמרא, כדי ש יעשה תשוב ה, ברוך הוא  שו לח יסורים ל חוטא
או הודע  אלי ו חטאתו   :   מה ש אמרו,  וכן   הוא בזוהר ,  אין יסו רים  ב לא עוון

אלא   קודשא  ברי ך  הוא פק יד ליה לאודעי ל בר נש   , ליה ' או ידע מבע י 
וק שה   , "הוד ע ירושלי ם  את תעבותיה: " כמו  ש אמרו,חובה דחב ב דינא

דמשל ם   , י " פרש רש-" ומשלם לשונ איו אל פניו  להאבידו: "הלא כתוב
דהפסוק  ,  וע ל כן מתרץ ,  טובה לרשעי ם בעולם  הזה להאבידו מע ולם הבא
הגמרא והזו הר מייר י   .  מיירי ב חטאי ם הידועים  לו ואין צרי ך פשפוש

כי  א ם א ח ר   ,  ן  מחזי ק  אותם  כחטאשה וא דש  אותם  בעק ביו  ואי,  בחטאים 
,   כדי  שיפשפש ב מעשיו, לזה שולח הקדוש ברוך הו א  יסורים, פשפוש

אף על פי כן אינו   , וגם יש לומ ר  דהפסוק מיירי שא ם של ח עליו יסורי ם
 -"  יוכיח'   כי את א שר י אהב ה : "ל" כ מו שכ תב הזוהר ז, מפשפש במע שיו

ל  יאות   ואי לאו   קודשא  ברי ך  הוא  אוכח   ליה לבר נ ש  ברח ימא  אי  יקב
ובע נין דש  בע קב יו כת ב   ,  שארי  ולא  או כח לה ו ישבו ק ליה  ויעביד  רעותיה

עב ר  עבירה ושנה  בה נעשה   , האחד מה ש אמרו:  סוגים' שי ש ב , ה"השל
אף ע ל   , לשון הר ע ואבק  גזל וריבית ורב ות כהנה וכהנה: כ גון, לו כהיתר

חמת   מ',  מה  שאין  כ ן אותם  שה ם מסוג  הב ,  פי שידע  מח ומר  איסורם 
ימצ א  '  הנה אותם  שהם מסוג  א. חסרון ידיעה  מצוה זו או  חומר עבי רה  זו

'   מה ש אין כן  אותם  שהם  מסוג ב ,  כי יודע מחו מר א יסורם ,  בחפוש  קל
זה   . צריך  חקי רה  עליהם על ידי לימוד התורה לידע מחומר  איסו רם

מה  שדר כנו בעקבי נו   ,  רצונו לומ ר-"  נחפשה  דרכינו"שאמרו  תחי לה 
 -"  ונח קורה"ואם לא  ימצא בחפו ש  קל אזי ' , ם והם מסוג  האוהורגלנו בה 

ונשובה   "ואח ר כך  , על ידי חקור  רב לידע אותם החטאים  ולמצוא אות ם
אם רו א ה : אמ ר ר בא: ואלה  הם דברי הג מרא,  ולהתחרט עליהם-"  'אל ה
והם  על כר חך ב שביל  א ותם החטאי ם  שאדם   , שיסורי ם בא ים עליו ,  אדם

,    באותם חט אים  שהוא  ר גיל בהם-דהיינ ו  , יו יפשפש במ עש-דש בעקב יו  
פשפ ש   ; פש פש ומצא יע שה תשובה. אף על פי שיודע מחומר  איסורם 

 על  שלא   -רצ ונו לומ ר   ,   יתלה מה   שלא מ צא  ב ביטול תורה-ולא מצ א   
וכאש ר   ,  למד ואינו יו דע מחומר  א יסורם ו צרי ך  ללמוד ולחקור עליהם 

א גם  אחר ה חקור ע ל   ו אם  תלה ולא מצ, יתודע לו יעשה עליהם ת שובה
 . אז בידוע שה ם יסורי ם של  אהבה,  ידי הלימוד

 תשובהה פרשת וישלח ספר 

רה 

 צריך ליתן דין על כל אחד ואחד שדש בעקביו
שיפשפש  ש מא עב ר על   איזה דבר   ,  סדר הפשפו ש הוא  כך :   עתה נבאר

איזה מלתא ד חסידתא  ,  המבואר  בפסוקי תורה  או  בגמרא  ומבו ארים  המה
כ מו שכ ת ב   , א עשהו היה ספק בי דו לעשות ול, המבואר  בספרי יר אה

מת י יגיעו  מעש י למעשי   , חייב  אד ם לומר ": תנא  דבי אליהו "בספר 
שלא ק נו עו לם הזה ועול ם הבא  וימו ת  ,  י צחק  ויעקב ,  אברהם –אבותי  

מ של  : וכן  הוא   במדרש  וי קר א,  המשיח  אלא   בשביל תו רה  ומעש ים  טוב ים
אף על פי  שמאכילה כל  מעדני מלא כים אינו   , לעירני שנ ש א בת מלכים 

כך  כל  מה שיפעל  האדם ע ם   ; לפי ש היא בת מלכ ים, צא  ידי חו בתויו
הרי מבואר  שה וא חיי ב   , לפי שהיא  מלמעלה, נפשו אינו יו צא ידי חובת ו

ועתיד ליתן את הדין על  מה שלא  שמ ר ועשה  כל  מה שהיה  בי דו יכולת  
ומה  שלא הטיל ו הפוסקים   על כל איש  מיש ראל ל קיים  כל  , לעשות

לפי שאין  רוב  הציבו ר   , ספרי מוסר  ויראה דקדוקי מ צוו ת הכתובים  ב
 הקולר תלוי  -א בל מי  שיכול לקי ים ואינו  מק יים  , יכולים לקיי מם

וז ה לשון , ו אינו רש אי ל פרוק העול מ על צוארו, בצוארו לעש ות ולקיים
 : ה"השל

א לא מי שכפר  בעיקר   " בע ל תשובה"יש אנש ים  ש סוברים ש אי נו נקרא  
כי  טע ות היא   ,  דע.  וכיוצ א  בו או  שהרג  את  הנפש  או  ש בא על  הערו ה

ו אינם  יודעים  שצ ריך  ליתן דין  וחשבון  על  כל אחד וא ח ד שהו א   , בידם
 . דש בעקב יו

 צריך לחפש אפילו בדעות הרעות שיש לו ולשוב מהם
ש א ין לחפש  , ואל תאמר: וזה לשונו, ה"ם  זלה" אלה הם דברי הרמב

וזנות או   ג זל או  גניבה   :  כ גון, בדרכיו כי  א ם מע בירות   שיש  בהם  מ עשה
.   א לא צרי ך לח פש אפילו ב דעות הרעות שיש  לו ול שוב מה ם,  כיוצא בו 
מן  ה כעס והאיבה  והשנ אה וה קנאה  ומרדי פות מאכלים  וכיוצ א   : דהיינו
ו א לו הם  קשי ם יותר  מעב ירות שי ש  ב הם  ,  מהכל צר י ך לשוב -בהם  
מ אחר  שנשתק ע   , שבזמן שהאדם   רגיל באלו  ק שה לפרוש  מהם,  מעשה

 .עד כ א ן, "יעזוב רשע  דרכו:  " וע ל זה נאמר, תבהם ודש  בהם לעשו



 תשובהה פרשת וישלח ספר 

רו 

 ישוב אפילו מספק עבירה
קללה  ,  נטי רה,  נ קימה:  יש ה רבה ע בירות  שאדם  דש  בהם,   בנוסף לכך

הרחק ת   ,  צחו ק,  חמדה ותאוות נשים, הזכרת שם  שמי ם  לבטלה,  בשם
,   הסתכלות בנשים , ח טאת נעורים , ג ב הות הלב, הכעס שהוא  קל זר 

,   הליכה בלא  תורה ובלא   דרך  אר ץ,   ן בשבתשיחת  חו לי,  דברים  בטלי ם
העיקר מהד ברים המעכ בים את   . תפילה בלא כוונה ורב ות כאלה

בעל מ חשב ה רע ה   ,  בעל חי מה,  הרכילות ו הלשון הרע: התשובה הם 
שעונש   ,  וק בלה היא בידינו, וישוב  א פילו מספק עבירה, והמתחבר לר שע

י ם ע ל ליבו   משו ם  שעל  הודאי   אדם  מש,  הספק גדול  י ותר מעונ ש  הודאי
כי   , אבל  על הספק אינו מתחרט כל כך, ודואג ומתחר ט וחוזר בתשובה

 . ע ד כאן, לא חטאתי:  סבור בליבו
 שמא לא עשה לשמה, יפשפש בעסק מצוה

גם  יפשפש   :  ל"ה והוסיף  לומר ז"בה ג " י ש   נוחלין"אלה הם  גם  דברי  
ו שמא לא  עש ה איזה דבר  קדוש ה   ,  שמא  לא ע שה לשמה,  בעסק מצ וה

:  כגון, שהרבה   מצוות אינ ם  נעשים כהו גן , א ש ר עינינו  רו א ותכ, כהוגן
ואי נם מ ניחים על הש ער אל א   , שרו ב העולם נכשלים  ב הם, הנחת תפילין
אפילו   , ו כשאינו  עוש ה כמו  שאמ רו חכמ ינו ז כרונם לב רכ ה,  על המצח

כי חכמינו ז כרונם לברכ ה פרשו   ,   לא עשה המצוה כתקון-דקדוק אחד  
וכפי חכמתם הקדו שה והחכמה  הנפלאה הכל לפי קבלתם האמי תית 
שבכל  דקדוק ודקדו ק ובכל   ,  שהיו יוד עים,  בחכמת אלוק ים א שר ב קר בם

,   כפי   הנראה,  אפילו הוא  ד בר  קל ו קטן  מאוד,   ענין שהזהי ר ו וצוו  עליו
אם מקיימי ם או ח ס ושלו ם   ; אבל לפי האמת תלויים בו קיום העו למות

 לא  קיים  אותם כ דין א ו   שמא , לכן יע יין בכל המצו ות,  חרבנם  אם  עוברם
אל   ,  ואפילו  הוא  צדיק  ת מים  בכל מע שיו,  שמא  עשה  המצוה  שלא ל שמה

כי , שאינו יו צא  דבר שאינו  מתוקן מתחת ידו, יעמיד עצמו  על חזקתו
והוא צרי ך   , כל הגדול מחביר ו יצרו  גדול י ותר ומבק ש  להכשילו: אדרבה

ק ע ם  צדיקים   מפני שהק דוש ברוך  הו א מדקד, שימור  יותר  וזרוז וזהירו ת
 כי כפי -"  וסביביו נשע רה מאוד: "כמו שא מ ר הכתוב, כחוט השער ה

,   אם  יחטא  א פילו כחוט ה שערה, גודל קדושת  נשמתו ומעלו תיו העליונות
,  שכל מה  שהנשמה  יו תר פנימית ו עליונה, נחשב לו כע בותות העגלה

,  החסיד,  לכן החכם, חטאו עושה  יותר רוש ם  למעלה ושגג תו עולה זדון

 תשובהה פרשת וישלח ספר 

רז 

  

אם  פשפ ש ולא   .  שלא  ימצ א א חריו  מ או מה,  פשפו ש  יותר  במע ש יוצריך  
כל  היו ם   '  יפשפש פן  ואולי התר של באהבה  ויראת ה -מצא  מכל א לה 

כי  בודאי כל מי  שיכול   , בכמה מילי ד חסידותא וכדבעי למעבד לא עביד
עד שמגיע ל מעלות המדרגות של   , לילך מחיל א ל חיל בתורה ובחסידות

אינו   יוצא  ידי  חוב ה וחיי ב   ,   ל ואי נו עו שה כןחסידים  גמור ים והו א  מתעצ
 חייב  אדם  לומר  מתי   -"  תנא דב י  אליהו"כמו  שאמ רו  ב,  בדיני ש מים

עד   , י צחק ו יעקב   עליהם השלו ם,  אברהם –יגיעו מע שי  למעשי אבות י  
 . כאן

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

פרשת בראשי ת  הנעל ם  מדרש
כך  דרכ ו של  נחש  א ין הק שה  שלו מאדם   ,  י"א מר   ר.  שהוא י שופך   רא

'  ר  יצח ק  בר  ר "א . אלא בע ק ב,  ואין הנ שיכה  מהנחש  לאד ם.   אלא בר אש
 : מא י נ ימא בה אי פס וקא, יוסי למאן דא מר דיצ ר הר ע הוה

.   ומי  הוא  הרא ש .  מלמד  ש אין ה ריגה  לנחש  אלא  בר אש, י וסי'   אמר  לו  ר 
כש עושה ל ו   , אלא בעקב ,  וא ין הנ חש הזה הור ג לאדם. זה ראש ה יש יבה
 :הד א  הוא דכתיב ע ון עקבי  יסוב ני, ודש בהם   בעקב, מעשה עבי רו ת

ה וי מושכי  הע ון בחבלי ה שוא וכעבות  העגלה ,  אמר  רבי  יצ חק מהכא 
כמו   , שחו ש ב שא ינם  כלום,  כלומ ר עוה עב ירו ת ודש בהם   בעקב. חטאה

,   ולאח ר כן  הם כ עבות העגלה חטאה.  שאו רג  הע כביש,  חבלי השו א
וכן הוא אומ ר ואתה   ,  עד שנאס פים כלם והורגים לאדם ,  ו קשי םחזקים

 :באותו עון ה עקב הור ג יצ ר הרע לאדם ,  תשופנו עקב
, הנחש  בתחלה. כמו שנת קלקלו כך נ דונו, בא ו רא ה, יצ חק'  אמר  ר 

ולאדם  אמר כי  שמע ת לקול , היינו דכ תיב. ואחר יו הא דם. אחריו ה אשה 
 : אשתך

ר י עקב בר   " אלא א. אד מה מה חטאה אם  אדם חטא ,  ר  יעקב ב ר אידי" א
מלמד שה ק דוש ברו ך   .  ה שמים  והאר ץ היו עדי ם,  כ שנבר א האדם, אידי

.   ש לא יאמר מ י  רואני, ע ל מה שיעש ה האדם, הוא עשה או תם עדים
הדא  הוא דכתיב יגלו שמים עו נו וארץ   , ואותם העדים מפרסמין  חטאיו

 :מתקוממה לו 
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 ישוב אפילו מספק עבירה
קללה  ,  נטי רה,  נ קימה:  יש ה רבה ע בירות  שאדם  דש  בהם,   בנוסף לכך

הרחק ת   ,  צחו ק,  חמדה ותאוות נשים, הזכרת שם  שמי ם  לבטלה,  בשם
,   הסתכלות בנשים , ח טאת נעורים , ג ב הות הלב, הכעס שהוא  קל זר 

,   הליכה בלא  תורה ובלא   דרך  אר ץ,   ן בשבתשיחת  חו לי,  דברים  בטלי ם
העיקר מהד ברים המעכ בים את   . תפילה בלא כוונה ורב ות כאלה

בעל מ חשב ה רע ה   ,  בעל חי מה,  הרכילות ו הלשון הרע: התשובה הם 
שעונש   ,  וק בלה היא בידינו, וישוב  א פילו מספק עבירה, והמתחבר לר שע

י ם ע ל ליבו   משו ם  שעל  הודאי   אדם  מש,  הספק גדול  י ותר מעונ ש  הודאי
כי   , אבל  על הספק אינו מתחרט כל כך, ודואג ומתחר ט וחוזר בתשובה

 . ע ד כאן, לא חטאתי:  סבור בליבו
 שמא לא עשה לשמה, יפשפש בעסק מצוה

גם  יפשפש   :  ל"ה והוסיף  לומר ז"בה ג " י ש   נוחלין"אלה הם  גם  דברי  
ו שמא לא  עש ה איזה דבר  קדוש ה   ,  שמא  לא ע שה לשמה,  בעסק מצ וה

:  כגון, שהרבה   מצוות אינ ם  נעשים כהו גן , א ש ר עינינו  רו א ותכ, כהוגן
ואי נם מ ניחים על הש ער אל א   , שרו ב העולם נכשלים  ב הם, הנחת תפילין
אפילו   , ו כשאינו  עוש ה כמו  שאמ רו חכמ ינו ז כרונם לב רכ ה,  על המצח

כי חכמינו ז כרונם לברכ ה פרשו   ,   לא עשה המצוה כתקון-דקדוק אחד  
וכפי חכמתם הקדו שה והחכמה  הנפלאה הכל לפי קבלתם האמי תית 
שבכל  דקדוק ודקדו ק ובכל   ,  שהיו יוד עים,  בחכמת אלוק ים א שר ב קר בם

,   כפי   הנראה,  אפילו הוא  ד בר  קל ו קטן  מאוד,   ענין שהזהי ר ו וצוו  עליו
אם מקיימי ם או ח ס ושלו ם   ; אבל לפי האמת תלויים בו קיום העו למות

 לא  קיים  אותם כ דין א ו   שמא , לכן יע יין בכל המצו ות,  חרבנם  אם  עוברם
אל   ,  ואפילו  הוא  צדיק  ת מים  בכל מע שיו,  שמא  עשה  המצוה  שלא ל שמה

כי , שאינו יו צא  דבר שאינו  מתוקן מתחת ידו, יעמיד עצמו  על חזקתו
והוא צרי ך   , כל הגדול מחביר ו יצרו  גדול י ותר ומבק ש  להכשילו: אדרבה

ק ע ם  צדיקים   מפני שהק דוש ברוך  הו א מדקד, שימור  יותר  וזרוז וזהירו ת
 כי כפי -"  וסביביו נשע רה מאוד: "כמו שא מ ר הכתוב, כחוט השער ה

,   אם  יחטא  א פילו כחוט ה שערה, גודל קדושת  נשמתו ומעלו תיו העליונות
,  שכל מה  שהנשמה  יו תר פנימית ו עליונה, נחשב לו כע בותות העגלה

,  החסיד,  לכן החכם, חטאו עושה  יותר רוש ם  למעלה ושגג תו עולה זדון
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אם  פשפ ש ולא   .  שלא  ימצ א א חריו  מ או מה,  פשפו ש  יותר  במע ש יוצריך  
כל  היו ם   '  יפשפש פן  ואולי התר של באהבה  ויראת ה -מצא  מכל א לה 

כי  בודאי כל מי  שיכול   , בכמה מילי ד חסידותא וכדבעי למעבד לא עביד
עד שמגיע ל מעלות המדרגות של   , לילך מחיל א ל חיל בתורה ובחסידות

אינו   יוצא  ידי  חוב ה וחיי ב   ,   ל ואי נו עו שה כןחסידים  גמור ים והו א  מתעצ
 חייב  אדם  לומר  מתי   -"  תנא דב י  אליהו"כמו  שאמ רו  ב,  בדיני ש מים

עד   , י צחק ו יעקב   עליהם השלו ם,  אברהם –יגיעו מע שי  למעשי אבות י  
 . כאן

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

פרשת בראשי ת  הנעל ם  מדרש
כך  דרכ ו של  נחש  א ין הק שה  שלו מאדם   ,  י"א מר   ר.  שהוא י שופך   רא

'  ר  יצח ק  בר  ר "א . אלא בע ק ב,  ואין הנ שיכה  מהנחש  לאד ם.   אלא בר אש
 : מא י נ ימא בה אי פס וקא, יוסי למאן דא מר דיצ ר הר ע הוה

.   ומי  הוא  הרא ש .  מלמד  ש אין ה ריגה  לנחש  אלא  בר אש, י וסי'   אמר  לו  ר 
כש עושה ל ו   , אלא בעקב ,  וא ין הנ חש הזה הור ג לאדם. זה ראש ה יש יבה
 :הד א  הוא דכתיב ע ון עקבי  יסוב ני, ודש בהם   בעקב, מעשה עבי רו ת

ה וי מושכי  הע ון בחבלי ה שוא וכעבות  העגלה ,  אמר  רבי  יצ חק מהכא 
כמו   , שחו ש ב שא ינם  כלום,  כלומ ר עוה עב ירו ת ודש בהם   בעקב. חטאה

,   ולאח ר כן  הם כ עבות העגלה חטאה.  שאו רג  הע כביש,  חבלי השו א
וכן הוא אומ ר ואתה   ,  עד שנאס פים כלם והורגים לאדם ,  ו קשי םחזקים

 :באותו עון ה עקב הור ג יצ ר הרע לאדם ,  תשופנו עקב
, הנחש  בתחלה. כמו שנת קלקלו כך נ דונו, בא ו רא ה, יצ חק'  אמר  ר 

ולאדם  אמר כי  שמע ת לקול , היינו דכ תיב. ואחר יו הא דם. אחריו ה אשה 
 : אשתך

ר י עקב בר   " אלא א. אד מה מה חטאה אם  אדם חטא ,  ר  יעקב ב ר אידי" א
מלמד שה ק דוש ברו ך   .  ה שמים  והאר ץ היו עדי ם,  כ שנבר א האדם, אידי

.   ש לא יאמר מ י  רואני, ע ל מה שיעש ה האדם, הוא עשה או תם עדים
הדא  הוא דכתיב יגלו שמים עו נו וארץ   , ואותם העדים מפרסמין  חטאיו

 :מתקוממה לו 
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והא רץ  לא ידע ה   . ו  אור םהש מים  החשיכ, ב אותו היום  שעבר   אדם,  ותנא
על ש התעכבה , עד שבא ה קדוש ב רוך  הוא וקלל א ותה,  מה לעשות
ועמדה  ,  ש לא תוסיף  תת כחה לזרוע ולקצו ר  כברא שונה, בעדותה

 :ונת בסס העולם, ע ד שבא  אברה ם אבי נו, בקללותיה
.   חז ה ינחמנו  מ מעשנו ו מעצ בון ידינו , דכתיב,  עד שבא  נח,  נ  אמ ר" ר

על שיצאה   מקללתה ,   דכתיב אי ש האדמה, ולפיכך נק ר אה על שמו 
,   כיון שנט רד  מגן עדן,  אד ם הר אשון ,  בשבילו  אמר  רב  נח מן  ב ר י צחק 

עד ש קבלו  הקדו ש   , ו שב בתשובה , והיה  בו כה ומתחנן, חשב  שימות  מיד
דכתיב ביו ם אכלך   , ו ק יים בו דב רו , והא ריך י מיו, ברוך הו א ב תשובה

ש הקדוש   , כל העולםלהורות ל. שה וא אלף שנה , ומתן  לו יומו, ממנו
,   ו אינו  חפץ מה ם , ומ קבל ב תשובה לשב ים, ברוך  הוא  ח נון ורחו ם הו א

 :  דכתיב ולמה תמותו בית י שראל וה שיב ו וחיו,  זולתי שיחיו
,   ווי  לה ם לבני ם .  אש ריהם  ה בנים  שהאב  אומ ר להם  כך,  ר  יצ חק" א

לא חזינן  רחמנותא   . אמר ר ב יהו דה אמר רב .  שאינם  שומ עים ממנו 
,   בכל   מקום  את  מו צא כ שחטאו  יש ראל ,  ודשא  בר יך  הואכרחמנותא  דק
ל -הד א הוא דכתי ב מי א   , ומל ל הם מיד, פשט ידו וק בלם,  ושבו למולו

 .כמוך נו שא ע ון ועובר על  פשע
 השמר לך בשובך בתשובה שלא תשאיר

 שום עוון שלא תתקן אותו
"   ויד  תהיה ל ך מ חוץ  למחנ ה ויצ את ש מ ה חוץ :  "והאלשיך  כת ב על הפסוק

 השמר  ל ך  בשו בך  בת שובה  שלא   תשאיר  שו ם  עוון  שלא  -ונו   זה לש
כי   , דע,  שלא  תשוב ממנו , כי אם יד ת שאיר  לך בח יצונים ,  תתקן אותו

שאם מ פשפש במע שיו אחר   , וצ ריך אתה לדעת, עבירה גור ר ת עבירה
יסורים  צרי ך  שיהיה  על  פי מה ש אמ ר האלשי ך  ב פרשת שמי ני  בבאו ר  

 והוא כי  ח סד -"  לאיש כ מע שהוהחסד כי  אתה תשלם  '  ולך  ה: "הפסוק
באיזה  : דהיינו , שמבי א  יסורים על האדם דוגמת החטאים ש עשה, קל

וכן  סך  מ מון ש חטא ה וא נלקה   , אבר  שחטא   מביא  יסורי ם  על אותו  אב ר
שעל ידי  זה יפשפש ב מע שיו וי מצא  מ אשר  חטא ע ל הנפש   , כפי אותו סך 
 .עד כאן לש ו נו, ושב ורפא  לו 
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 אדם את עצמוהדרך הטוב והישר שיעורר ה
 אל התשובה עד שלא יבואו עליו יסורים

עד שלא   ,  אמנם  הדרך   הטוב והיש ר  שיעורר  האד ם את ע צמו  אל התשובה
אל תה יו כסוס  :"כ מו  שכתב האלש יך בספר תהי לים , יבואו עליו  י סורים
וביו תר אם ה שפעתו ברווח ו הוא יוד ע   , עי ין שם , " 'כפרד אין ה בין וגו 
 ברו ך  הוא מאכילו  מזכויותיו בעולם הזה  שמ א ה קדוש, מומי נפשו י דאג
ו יקבל   על עצמו ענ ויי נפש   , מעול ם ה בא, חס  ושלו ם, כדי להאביד ו

ו אם  אח ר  שהתחי ל להשיב  רו אה ש יסורים  באי ם עליו   בגופו או   ,  ויסורים
כי  טר ם  שובי  על   , ה אם  זה  שכר התש וב ה, בממונו  אל  י קוץ  בם  לומ ר

  שלם בתורת י חסרתי   חטאי הייתי  שלם בגופי ו בממוני וכ א שר נעש יתי
שזה מורה  שהק דוש ברו ך הו א מק בל   ,  יתן  שמ חה בלבו, אד רבה. כל אלה
עד , כמו  שהרופא אינו נו תן רפואה לחולה, כי זה דרכו יתברך, תשובתו

כן הוא   ; אשר  יחפו ץ  החולה להרפא לנקות  רפ אות חולת גו פו ולהחלימו 
  ו אחר  שפשפש , יתברך לא  י מרק  חלאת חולי הנפש  עד יתחיל לשוב

,   והו א מצות עשה , כ פי אשר  יבוא ר לפנינו,  יעשה עליהם תשובה-ומצא  
אי ש או אשה  כי יעשו   : "כמו שכתב כמה פעמים ב תורה בפרש ת נשא

בצר ל ך   : "ובפרש ת ואתחנן, "והת ודו על חטאתם' מכל חטאת האדם וגו 
 " . א לוקיך' ו שבת עד ה .. . ומצאוך  

� � � 

 ז"פרק ט
 הקדוש, מי שעוסק בתורה שהיא עץ

 וך הוא מוחל לו עונותיובר
א קנג עמוד פרשת בהעלותך דף '    זהר ה קדוש

הד א   . ה רואה תמר ים בחלום  תמו עונותיו.  ועוד בפרק הרואה
בגין דתמר ים ביה  תם  דרג א   .  הוא דכתי ב תם  עונך בת  ציון

דיעקב דאתמר ביה  ויעקב איש תם חובין מרים ושבעים 
 .  ר"ם ותמן  מ"וארבעה ת מרים תמן  ת
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והא רץ  לא ידע ה   . ו  אור םהש מים  החשיכ, ב אותו היום  שעבר   אדם,  ותנא
על ש התעכבה , עד שבא ה קדוש ב רוך  הוא וקלל א ותה,  מה לעשות
ועמדה  ,  ש לא תוסיף  תת כחה לזרוע ולקצו ר  כברא שונה, בעדותה

 :ונת בסס העולם, ע ד שבא  אברה ם אבי נו, בקללותיה
.   חז ה ינחמנו  מ מעשנו ו מעצ בון ידינו , דכתיב,  עד שבא  נח,  נ  אמ ר" ר

על שיצאה   מקללתה ,   דכתיב אי ש האדמה, ולפיכך נק ר אה על שמו 
,   כיון שנט רד  מגן עדן,  אד ם הר אשון ,  בשבילו  אמר  רב  נח מן  ב ר י צחק 

עד ש קבלו  הקדו ש   , ו שב בתשובה , והיה  בו כה ומתחנן, חשב  שימות  מיד
דכתיב ביו ם אכלך   , ו ק יים בו דב רו , והא ריך י מיו, ברוך הו א ב תשובה

ש הקדוש   , כל העולםלהורות ל. שה וא אלף שנה , ומתן  לו יומו, ממנו
,   ו אינו  חפץ מה ם , ומ קבל ב תשובה לשב ים, ברוך  הוא  ח נון ורחו ם הו א

 :  דכתיב ולמה תמותו בית י שראל וה שיב ו וחיו,  זולתי שיחיו
,   ווי  לה ם לבני ם .  אש ריהם  ה בנים  שהאב  אומ ר להם  כך,  ר  יצ חק" א

לא חזינן  רחמנותא   . אמר ר ב יהו דה אמר רב .  שאינם  שומ עים ממנו 
,   בכל   מקום  את  מו צא כ שחטאו  יש ראל ,  ודשא  בר יך  הואכרחמנותא  דק
ל -הד א הוא דכתי ב מי א   , ומל ל הם מיד, פשט ידו וק בלם,  ושבו למולו

 .כמוך נו שא ע ון ועובר על  פשע
 השמר לך בשובך בתשובה שלא תשאיר

 שום עוון שלא תתקן אותו
"   ויד  תהיה ל ך מ חוץ  למחנ ה ויצ את ש מ ה חוץ :  "והאלשיך  כת ב על הפסוק

 השמר  ל ך  בשו בך  בת שובה  שלא   תשאיר  שו ם  עוון  שלא  -ונו   זה לש
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 ז"פרק ט
 הקדוש, מי שעוסק בתורה שהיא עץ

 וך הוא מוחל לו עונותיובר
א קנג עמוד פרשת בהעלותך דף '    זהר ה קדוש

הד א   . ה רואה תמר ים בחלום  תמו עונותיו.  ועוד בפרק הרואה
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 תשובהה פרשת וישלח ספר 

רי  

 ע ץ   ’ ימתקו  המים  הד א הוא דכ תיב ויורה ו ההכא ר מיז ו
.   מ הכ א מאן דאשתדל בא ורייתא דאיהו עץ. וימתקו ה מים

חובין דיליה דאתמר   בהון וימררו את חייהם בעבוד ה קשה   
 .קודשא בריך הוא מחי ל ליה ויתח זרון מתיקין

זה הו א  , תמ ו עוונותיו, הרואה ת מרים בחלום. ועוד בפרק הרואה
דרגת יע ק ב  , מפני שתמרים בו תם, וןשכתוב תם עוונך בת צי
ם   " חט אים  מרים ועל  כן תמרים שם ת, שנאמר בו ויעקב איש  תם

 .ר"ושם מ
,  עץ וימת ק ו המים' זה שכתוב ויורהו ה, כאן רמוז וימת קו המי ם

חט אים  שלו שנאמר בהם ,  שהיא עץמי שעוס ק בתורהמכאן 
פכו  ויההקדוש ברוך הוא מוחל ל ו, וימררו את חייהם בעבודה קשה

 . מתו קים
 

א פרשת שלח  דף קנט עמוד    ’זהר ה קדוש
כמה  אית   להו לבני  נשא לאסת כלא בפול חנא דקודשא בריך   
הוא כמה  אית להו לאסתכלא  במלי דאורייתא דכל מא ן  
דאשתדל  באורייתא כאילו מקר ב כל  קורב נין דעלמא לקמ י   
קודשא בריך הוא ולא עוד אל א דקודשא בריך  הוא  מכפ ר   

 .וי ומתקנין ליה כ מה כור סיין לעלמא ד אתיליה על  כל  חוב
כמה   , כמה יש לה ם לבני אדם  להס תכל ב עבודת הקד וש ברוך הוא

 כאילו שכל מי שעוסק בתור ה, יש להם להסתכל בדברי תורה
אל א   , ולא עוד. מקריב כל קרבנות העולם לפני הק דוש ברוך הוא

או ת   ו מכינים לו כמה  כס, שהקדוש ברוך הוא מכפ ר לו על כל חטאיו
 . לעולם הבא

 תשובה על ידי כח התורה
ד   א"פרק ל' נפש הח יים  שער

כחה  של התורה  שמטהרת את  פושעי י שר אל בזמ ן   בא ור אה כמ ה גדולה 
וזר קתי  עליכם ",  אפילו מעבודה זרה שבידם שנ א מרשעושין תשו בה

כי  עיקר התשו בה שלימה האמתית  , עיין שם'  כו " מים טהורי ם וטהרתם
 ע ל ידי עסק ה תורה כראוי  כמו שאמ רו  במעלות  הוא  רק, שהיא מ אהב ה

 תשובהה פרשת וישלח ספר 

ריא 

   

'   וכמ ו  שכתוב השיבנו  אבינו  לתורתך כ ו , אוה ב את המ קו ם, התורה
 :והחזירנו בת שובה שלימה  לפניך

 על ידי דברי תורה נזכה לסליחה ולתשובה
 לקוט אמרי ם אות יד

כי   אי  אפשר  לנ ו להתעורר   ולהתחכם '  ואנו מ בק שי ם וחנ נו  מא תך וגו 
ו בודאי  ב כל ברכה   , ף  על  פי שהתורה   כתיבא ומנ ח אולהבין מעצ מנו א

חונן הדעת שהו א   '  ותפילה פועל מיד לכך  מ ברכין תיכף  ברוך  אתה ה 
,  ופ רט דע ת דהוא התח ברות שניה ם  חכמה ו בינה  כידוע, חונן ונותן וד אי

ואחר כך  יוכ ל להתפלל אתשובה דעל ידי דלבבו יבין ושב ורפא  ואמרו   
דלכל  תשובה  ,  דהיינו רפואה  דס ליחה)’בז עמוד "מגילה י(זכרונם לב ר כה 

צריך  ש ני ד ברים  ההתק רבות מהיו ם  והלאה לתו רתו ועבודתו ורפואת   
 )'ט', משלי א(וש ני הם על ידי הכנת דברי תורה דייקא  וכמו שנאמ ר , הקודם

יתברך  וזהו  לראש ך   '  פירו ש ה תחברות של  חן ויופי  לה'  כי לוית חן ו גו
 :יתבר ך שהו א הר א ש לכולנו' והוא ה 

 כפי הרבוי בעסק התורה כן יתרבה ויתקרב לעבודת הבורא
שנ י כלל קמג  חל ק אדם  חיי

.   עבירות הנזכר לעיל'   שה ם  חמורים  מג עוונות  שאדם דש ב עקביוכי יש 
הנך רו אה מ ה שאמ רו זכ רונם לב רכה בחומר  לשו ן הרע שהו א  קשה   

וזהו   .  ודרשו  זה מן  הפס וק,  מעבודה זרה  גילוי  עריו ת שפיכות ד מים
כמו  ש העידו על זה חכמינו   ,  השכ יח ומצו י מ אוד בבני  א דםעבירה

ו ראה  כחו של  לש ון הרע עד  ש האומר   . זכרונם לברכ ה כולן בלשו ן הרע
זהו אבק  של   , )ל היכן נמצא אש רק בבית פלוני ששם מבשלים תמיד"ר(נורא  בי פלני א 

ו הנה הטעם ש חמור מ שלש  עבירות הח מורות הוא  שזה אוחז   . לשון הרע
 הקדמו ני  שדבר לשון   הרע על הק דוש ברו ך ה וא וא מ ר   במעשה הנח ש

ועל ידי  זה פיתה אותה ושכב   , לחוה מן האי לן הזה אכל וברא את העו לם
וגר ם  מיתה לכל . הרי גילוי ע ריות, )כאמרם זכרונם לברכה הטיל בה זוהמא(עמה 
.   והטה  א ת לב אדם  הראשון  וחו ה לכפור . הרי  שפיכות דמ ים, העולם

מכ ל מקום  גרם  כל זה ראה  כחו ש ל   , ה הגונההאף שתיכף  עשו תשוב 
וכן יש חביל ות עבירות ש בני אדם ר גי לין בהם  .  לשון הרע ע ד היכן מגיע

וזהו רגיל אפילו כשמספר איז ה   , שבועו ת שקר ושוא , אשר ר בו מלספר
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ריב  

וה רי נשב ע   . 'שקר לח בירו  או שמוכ ר  חפץ לחבירו  נשבע כה י עזרני ה 
כדכתיב כי לא ינ קה   ,   וחמור  ממנוועון  שב ועה הוקשה   לעבודה זרה ',  בה
זאל , שאו מר(מקלל  עצמו  או  ח ב ירו  בשם  .  את  אש ר  י שא  את  שמו   לשוא'  ה

וכל זה אין חילוק בין  שיאמ ר   , )מיך אדער זאל דיך דער אובערשטר שטראפן
וכל שכן כל  , מב רך א ו מזכיר השם  לבטלה, בלשון הקוד ש או בכל לשון

ר ק נעש ה   , ל הוא בלא כוונהה הכ" התפלות וברכות אם יעיין  בנפשו בעו
מתכבד  . מלבין פני חביר ו. טבע שכבר  רגיל פיו ולשונו להתפלל ולברך

שנ אמר  ל א   ,  מ צער  אחד   מישר אל בין   בדברים  בין   במעשה. בקלון ח בירו 
דבאונאת מ מון כתיב וכ י תמכר ו   ,  וז ה קאי  על א ונאת דברים ', תונו וגו 

ש נאמר   , ה בידי  שמ ים חייב  מית ,  ואם  מצער  א למנה או  יתו ם.   לא  תונו'  וגו
מלו ה ברי בית ב לא היתר  ע סקא  א ו   . ' כל אלמנה ו יתום לא  תענון וגו 

וכל  אחד  ואחד  מורה  לעצ מו בא יזה ה תירים  ואינן  נשאלין   , זקוקים 
ומכל שכן הסוחר ים עם ה חלפנים כמעט  אי  אפש ר   . למורים  איך   להתיר

. )ג"מב וק"כלל קל(' וככה מבואר  בחיבורי חל ק א ,  בלא נגיעת א יסור ריבית
דברי ם  .  ליצנות. ח ניפ ות. הסתכלות  בנשים . כעס . שנאת  איש   לרעהו

רג ילים  העולם   , ו בכל  אלו. דבר י מש א ומתן  בשבת ו יום  טוב. בטלים
ימ צאו  שרובם   , ואפיל ו הלומדים ומופלגים כש ישימו על ל בם. מאוד

וביטו ל תלמוד . ועוד יש ה רבה עד אין  מספר, נכשלים ברו ב אלו דברים 
ולכן  ,  רחוק   מעבודת הבו רא,  כי  ה רחוק  מן הת ורה, םתורה כנגד  כול

וכפי הרי ב וי בעסק   . תקנו השיבנו  אבינו לתור תך וקרבנו  מ לכנו לעבודתך
 .כן י תרבה ויתקר ב לעבודה, התורה

 'קחו עמכם דברי תורה ושובו אל ה
 מאור ושמש  הפטרת שב ת שובה 

  אלהיך  כי כשלת בעונך קחו ע מכ ם דברים ' או יאמ ר שו בה ישראל ע ד ה
י ראה  הפירו ש   . ' אמרו  אליו  כל תשא ע ון וקח ט וב  וגו'  ושובו אל ה 

כ י   . שהכתוב מל מד לאדם ל דעת מהות  התשובה וב מה נשו ב מ עוונינו
במהות התשובה נמצא א נ שים א שר ל קחו דרך לע צמם לענות נ פשותיהם  

וב דרך ז ה  . וגופם במיני  ענויים בתעניתם ובטבילות ובשאר י דברים
 האנשי ם המ שכילים הבי נו כי עי קר  התשוב ה   , סו גי בני  אדם' ימצאו  ב 

ו בכל רגע צרי ך האד ם   , בלב היא תלויה להיות תמיד תוהא על הראשונות
,   לשוב על  רג ע ש קדם  לו  כי לא  יצד ק  אנוש  מעש יו  ולא  יזכה  ילוד אשה 

 תשובהה פרשת וישלח ספר 

ריג 

אם שהוא  מ מעט בעבודתו וגם במה  שעבד הש ם שמא היה  לו קצת 
י נינו לבין  אלהינו ואי ן   גם  העוונות המה מסכים  מבדילים  ב. התפארות בו

כמאמר   ,   יכולת קודם   התשובה להי ות נכסף בכ ל לב לדבק   באור  עליון
דוד המלך ע ליו השלום  וחטאתי נגדי  תמיד שפי רושו  שהיה  מתאונן   

וצר יך   , ומצטער תמי ד על שחטא תו לנגדו עומד ומבדיל  בינו לבין  קו נו
כס ף   האדם ה שב  למשוך  עצמו  בכל עוז  לש בר דב ר ה מב דיל למען יהי ה נ

וה אנשי ם  המשכילים  ה מענים   . וזה יהיה  מגמת   פניו כל הימ י ם'  לנועם ה 
את נפשותיהם אם  ירג יש ו שנחלשו  ח ושיהם ו שלא  יוכלו ללמוד תורה 
ולהתפלל כראוי ונכון מ ח מת חלישות  גופם וממעטי ם על ידי זה  במלאכת 

וי ש  אנשי ם א ש ר   . שמים  אזי  יר פו מתעניתם  למען לא יתב טלו מעבודתם
,    התשובה הנ כונה ולא מח כמה המה מ ענים את גופ ם חנם לא ראו  אור 

ולא  טוב עושים  ו בפרטות  , וסוברין כי ז ה תשובה עי קרית לענות נפש
ו שעבוד ה מלכיות , בדורות אלו  דחלשא עלמ א ואין  יכולת  לסבול ענויי ם

שלא (זאת הע צה , מחלישין  הגו פים ודחי קא   מלתא טובא   בבקשת  המזו נות

ם כל  אחד  מגמת פניו  א ל התשובה  העיקרי ת    להשי)לענות נפש כלל ומוטב
והוא  שילמדו  ויתפללו בד חילו ור חימו   וכמו ש נתבא ר ב גמר א  שא דם השב   

ו הדבר ב רור   לכל בעלי ,  אם ה יה  רגיל  ללמוד דף  אחד ילמוד   שני דפי ם
אמנ ם   , ענוים ש אין  הכונה שזו תחשב לתשובה מה שלו מד דף יותר

שי למוד ישוב  ב תשובה  כונתם על פנ ימיות הלימו ד ומהותו הו א ש קודם  
ו בעת התפלה והלימוד  , בכל עוז שלא  יהיה  נאמר   עליו מה לך   לספר חוקי 

יפשפש אחר  כל תיבה שהוציאה מפיו  האם נאמ ר ה מעומק הל ב ושלא   
וגם  מה צו רך  לקש ר נ פש רוח  נ ש מה דיליה  בפנימיות   , בהתפארות

האותיות ולהסיר כל מ חשבות לבו  וכל הרגשו תיו שלא יה יה כי א ם   
ומתבא ר  מהתיקונ ים  ומוב א לעי ל על מה   . ובלימוד התור הבהתפלה 

ו גם  שנינו   ,  ששנינו  כל  שיראת  חטא ו קודמת  לח כמתו חכמתו  מתקי ימת
ופירשנו  שם שהכונה  שתקדם  . אין בור י רא  חטא והוא דב ר הסותר קצ ת

וכש ילמו ד מתו ך   , יראת  חטאו   לחכמתו ויש וב בתשו בה קודם  הלימ וד
יפקח הש ם  את עיניו   ,   ילמודהתשובה ולקיים  כל דב ר תורה מ א שר 

וזהו אין  בור  יר א חט א  שיר א ת   .  ויפתחו לו ש ערי תשובה   יותר ויותר 
וצר י ך האדם   . חטא האמ יתית ותכליתה אי אפש ר כי  אם  אחר  ה לימוד

לדבק עצמו  בעת התורה והתפלה בנועם אור  הש ם יתברך  עד שאחר   



 תשובהה פרשת וישלח ספר 

ריב  

וה רי נשב ע   . 'שקר לח בירו  או שמוכ ר  חפץ לחבירו  נשבע כה י עזרני ה 
כדכתיב כי לא ינ קה   ,   וחמור  ממנוועון  שב ועה הוקשה   לעבודה זרה ',  בה
זאל , שאו מר(מקלל  עצמו  או  ח ב ירו  בשם  .  את  אש ר  י שא  את  שמו   לשוא'  ה

וכל זה אין חילוק בין  שיאמ ר   , )מיך אדער זאל דיך דער אובערשטר שטראפן
וכל שכן כל  , מב רך א ו מזכיר השם  לבטלה, בלשון הקוד ש או בכל לשון

ר ק נעש ה   , ל הוא בלא כוונהה הכ" התפלות וברכות אם יעיין  בנפשו בעו
מתכבד  . מלבין פני חביר ו. טבע שכבר  רגיל פיו ולשונו להתפלל ולברך

שנ אמר  ל א   ,  מ צער  אחד   מישר אל בין   בדברים  בין   במעשה. בקלון ח בירו 
דבאונאת מ מון כתיב וכ י תמכר ו   ,  וז ה קאי  על א ונאת דברים ', תונו וגו 

ש נאמר   , ה בידי  שמ ים חייב  מית ,  ואם  מצער  א למנה או  יתו ם.   לא  תונו'  וגו
מלו ה ברי בית ב לא היתר  ע סקא  א ו   . ' כל אלמנה ו יתום לא  תענון וגו 

וכל  אחד  ואחד  מורה  לעצ מו בא יזה ה תירים  ואינן  נשאלין   , זקוקים 
ומכל שכן הסוחר ים עם ה חלפנים כמעט  אי  אפש ר   . למורים  איך   להתיר

. )ג"מב וק"כלל קל(' וככה מבואר  בחיבורי חל ק א ,  בלא נגיעת א יסור ריבית
דברי ם  .  ליצנות. ח ניפ ות. הסתכלות  בנשים . כעס . שנאת  איש   לרעהו

רג ילים  העולם   , ו בכל  אלו. דבר י מש א ומתן  בשבת ו יום  טוב. בטלים
ימ צאו  שרובם   , ואפיל ו הלומדים ומופלגים כש ישימו על ל בם. מאוד

וביטו ל תלמוד . ועוד יש ה רבה עד אין  מספר, נכשלים ברו ב אלו דברים 
ולכן  ,  רחוק   מעבודת הבו רא,  כי  ה רחוק  מן הת ורה, םתורה כנגד  כול

וכפי הרי ב וי בעסק   . תקנו השיבנו  אבינו לתור תך וקרבנו  מ לכנו לעבודתך
 .כן י תרבה ויתקר ב לעבודה, התורה

 'קחו עמכם דברי תורה ושובו אל ה
 מאור ושמש  הפטרת שב ת שובה 

  אלהיך  כי כשלת בעונך קחו ע מכ ם דברים ' או יאמ ר שו בה ישראל ע ד ה
י ראה  הפירו ש   . ' אמרו  אליו  כל תשא ע ון וקח ט וב  וגו'  ושובו אל ה 

כ י   . שהכתוב מל מד לאדם ל דעת מהות  התשובה וב מה נשו ב מ עוונינו
במהות התשובה נמצא א נ שים א שר ל קחו דרך לע צמם לענות נ פשותיהם  

וב דרך ז ה  . וגופם במיני  ענויים בתעניתם ובטבילות ובשאר י דברים
 האנשי ם המ שכילים הבי נו כי עי קר  התשוב ה   , סו גי בני  אדם' ימצאו  ב 

ו בכל רגע צרי ך האד ם   , בלב היא תלויה להיות תמיד תוהא על הראשונות
,   לשוב על  רג ע ש קדם  לו  כי לא  יצד ק  אנוש  מעש יו  ולא  יזכה  ילוד אשה 

 תשובהה פרשת וישלח ספר 

ריג 

אם שהוא  מ מעט בעבודתו וגם במה  שעבד הש ם שמא היה  לו קצת 
י נינו לבין  אלהינו ואי ן   גם  העוונות המה מסכים  מבדילים  ב. התפארות בו

כמאמר   ,   יכולת קודם   התשובה להי ות נכסף בכ ל לב לדבק   באור  עליון
דוד המלך ע ליו השלום  וחטאתי נגדי  תמיד שפי רושו  שהיה  מתאונן   

וצר יך   , ומצטער תמי ד על שחטא תו לנגדו עומד ומבדיל  בינו לבין  קו נו
כס ף   האדם ה שב  למשוך  עצמו  בכל עוז  לש בר דב ר ה מב דיל למען יהי ה נ

וה אנשי ם  המשכילים  ה מענים   . וזה יהיה  מגמת   פניו כל הימ י ם'  לנועם ה 
את נפשותיהם אם  ירג יש ו שנחלשו  ח ושיהם ו שלא  יוכלו ללמוד תורה 
ולהתפלל כראוי ונכון מ ח מת חלישות  גופם וממעטי ם על ידי זה  במלאכת 

וי ש  אנשי ם א ש ר   . שמים  אזי  יר פו מתעניתם  למען לא יתב טלו מעבודתם
,    התשובה הנ כונה ולא מח כמה המה מ ענים את גופ ם חנם לא ראו  אור 

ולא  טוב עושים  ו בפרטות  , וסוברין כי ז ה תשובה עי קרית לענות נפש
ו שעבוד ה מלכיות , בדורות אלו  דחלשא עלמ א ואין  יכולת  לסבול ענויי ם

שלא (זאת הע צה , מחלישין  הגו פים ודחי קא   מלתא טובא   בבקשת  המזו נות

ם כל  אחד  מגמת פניו  א ל התשובה  העיקרי ת    להשי)לענות נפש כלל ומוטב
והוא  שילמדו  ויתפללו בד חילו ור חימו   וכמו ש נתבא ר ב גמר א  שא דם השב   

ו הדבר ב רור   לכל בעלי ,  אם ה יה  רגיל  ללמוד דף  אחד ילמוד   שני דפי ם
אמנ ם   , ענוים ש אין  הכונה שזו תחשב לתשובה מה שלו מד דף יותר

שי למוד ישוב  ב תשובה  כונתם על פנ ימיות הלימו ד ומהותו הו א ש קודם  
ו בעת התפלה והלימוד  , בכל עוז שלא  יהיה  נאמר   עליו מה לך   לספר חוקי 

יפשפש אחר  כל תיבה שהוציאה מפיו  האם נאמ ר ה מעומק הל ב ושלא   
וגם  מה צו רך  לקש ר נ פש רוח  נ ש מה דיליה  בפנימיות   , בהתפארות

האותיות ולהסיר כל מ חשבות לבו  וכל הרגשו תיו שלא יה יה כי א ם   
ומתבא ר  מהתיקונ ים  ומוב א לעי ל על מה   . ובלימוד התור הבהתפלה 

ו גם  שנינו   ,  ששנינו  כל  שיראת  חטא ו קודמת  לח כמתו חכמתו  מתקי ימת
ופירשנו  שם שהכונה  שתקדם  . אין בור י רא  חטא והוא דב ר הסותר קצ ת

וכש ילמו ד מתו ך   , יראת  חטאו   לחכמתו ויש וב בתשו בה קודם  הלימ וד
יפקח הש ם  את עיניו   ,   ילמודהתשובה ולקיים  כל דב ר תורה מ א שר 

וזהו אין  בור  יר א חט א  שיר א ת   .  ויפתחו לו ש ערי תשובה   יותר ויותר 
וצר י ך האדם   . חטא האמ יתית ותכליתה אי אפש ר כי  אם  אחר  ה לימוד

לדבק עצמו  בעת התורה והתפלה בנועם אור  הש ם יתברך  עד שאחר   



 תשובהה פרשת וישלח ספר 

ריד 

 

  התורה והתפלה יהיה לו כוסף וכלות נפש ויונעם  לנפשו להשאר דבו ק 
'    לחסות בצל ה)ביד אדוניו(באור העליון  וחפצו ותשו קתו למסור  את נפשו 

ו באם  י ראה שעדי ין  אינו בע רך ז ה כי עוונותיו  מבדילין   ', ולחזות בנועם ה 
וזהו התשובה , יראה ל פשפש במע שיו ולשוב ב תשובה, בינו לבין אל היו

אלהיך שתר אה לשוב כ ל כך עד  '  וז הו שובה יש ראל עד ה. האמיתית
כי כשלת בעונך והו א   ',  ר מסך  המבדיל בינך  לבינו ותדבק בנועם ה שתסי

ו אחר   כך מ ורה   .  מבדיל ועומד  נגדך  להפסי ק ב ינך  לבין   המקום  בר וך  הוא
וא מר  קחו   עמכם דבר ים  ושוב ו   , הכתוב במה  נוכל להסיר  מסך המ בדיל

'   פירו ש שתקח ל ך  דברי תורה  ותפלה ועל ידי זה תוכל לשוב לה',  אל ה
האמרת   היום פי רוש   שתראה  '  פי רוש  כמו  את  ה ,  ו  אליוא מר.   להדבק בו

ובאם תע שה כ ן   , להדבק אליו בגודל אהבה ותשוקה בעת התורה והתפלה
 עונ ך ויסלח לך ' הכתוב מבש רך כי  כל תש א עון פירו ש  שישא  ה 
 התורה רפואת הנפש

קול מבשר חלק א  ספר תהי לי ם' ספר
. )ט ח"תהלים י(תי נאמנה  מחכ י מת פ'  עדות ה , תמי מה מש יבת נ פש'  תורת ה

מה   .  והחזיר נו בתשובה  שלימה לפניך',  השיבנו א בי נו לתורתך  וכו
דעל ידי  תורה יכולים  להטי ב   , יש לומ ר, שנאמר תור ה קודם תשובה

התורה   . בהצלח ה, תשובה מאה בה,  ול בוא לתשוב ה שלימה,  המעשים
,   אמ ר הקדוש  בר וך הוא,  איתא  במדרש ר יש  דברים. יכולה לרפא הכל

,  ש כן כתוב, מנין . ש מ רפאה את הלשון,   של תורה מה חביבהראה לשונה
 -רפו את  הנפש  , וא ם  א ת הלשון מ ר פא.  עד  כאן,  מרפא לש ון  עץ ח יים

תורת   , על הפסוק, בונ ם זכרונו לב רכה מפשיס חא'  והגיד  הרבי ר . בודאי
.   יכולים  להשיב הנפש   שנחלשה , דעל ידי תור ה,  תמ ימה מ שיבת נפש ' ה

.   ולבבו  יבין  ושב  ור פא לו , כדכתיב.   להתרפאהיום בודא י י כולים כולם
ר   " מרן  אדמו.  [ושב ור פא לו, )עם האותיות והתבה(' אלול 'בגי מטריא  ' יב ין '
 ] .בבית  המדרש ערד ,  ג"כי  תבא ת שמ, ל  מגו ר"זצוק" לב שמחה "ה
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 תשובהה פרשת וישלח ספר 

רטו 

äáåùúä ãåñé 
 'המשך פרק ד

 גם למלאכים המלווים לאדם מגיע
 ליוכשאדם חוטא מתאבלים ע, עלבון גדול

כשאדם  חוט א   , גם למלאכים ה מלווים  לאדם מגי ע עלבון גדול
, ב בסנהדרין"ג ם לע, כדאיתא בסבא משפטים, מתאבלים עליו
במקום   שהיה ראוי  להיו ת   , אם   אדם חוטא , שבהיכל הזכות

,   וגם עונ ש לצדיק לא טוב, הטייתם  לטובה יהיה   הטייתם  לרעה
גם  , ועלבון הוא להם לעשות באופן שיעשו להנהגות ה דין

גם  בהי כל קודש הקדשי ם   . 'בהיכל אהבה גם בהי כל רצון וכו
ולא  ז ו בלבד אלא גם  בעולם הבריאה  סוד כסא   הכבוד ', וכו

ו כד אסגיאו חייבין  , מגיע הפגם שהנשמ ות חצובות משם
ועוד שהפגם הנ עשה בעוונות פוגם , בעלמא אינה נמשכת משם
כמו  , והו א בכסא שאינו שלם, בשורש נשמתו של החוטא

גם אל   . וכורסא דיליה  פגימא בחו בא דישראל: 'שאמר בת קוני
ולא   , "שלחה אמכ ם' ובפשעכ:  "כמו שאמר, מלכות מגיע עלבון

ת   "גם  אל  הת', גם  אל  נצח והוד ו כו', זו בלבד גם אל יס וד ו כו
'   ג ם אל ג ', ג ם אל  הח סד וכו',  גם  אל הגבורה וכו', וכו

 .  גם אל  התורה', הראשונות  וכו
קום   ? מה לך נרדם.  היכן מגיע עלבונךראה בן אדם עד

,   ותח קרם בדרישה  וחקירה,   דרכים הללו שפגמת !משנתך
כי משם תור יד מים   , עד מקום שפגמת,  אלוקיך' ושוב עד ה

עד כאן לשו נ ו   , וזה  תשו בה,  טהורים ו תטהר כל הכתמים 
 . הנזכרסוקבבאור פ

וכל : זה לשונ ו, ד"כל הדברים האלה  הם  דברי הזוהר נשא רל
כביכול פגם לעילא פ גם לתתא   ,  דעבד על פקודא אורייתאמאן 

פגם לגרמיה פגם לכל עלמין מת ל לאינון מ פרשי ימא  דשעין 
 .'בארבא קם חד שטייא   בעי לנקבא וכו
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'   פירו ש שתקח ל ך  דברי תורה  ותפלה ועל ידי זה תוכל לשוב לה',  אל ה
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 äáåùú éøòù
äðåé åðéáøì 

 : יד אות–השער הראשון 
 :ַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָבה

ֲאדֹ ָני )  י, תהלי ם  לה(לֹו ם  ְוָאַמ ר ָּדִוד  ַהֶּמֶלְך עָ לָ יו ַהָּׁש
,   ֵּבאּורֹו ,  ִנְסָּתָרה - ַּתֲאוָ ִתי  ְוַאְנָחִת י ִמ ְּמָך לֹ א  -ֶנְגְּדָך ָכל  

ְוַא ָּתה  , ְּגלּוָיה ְלפָ נֶ יָך ָּכל ַּת אֲ ָוִתי ִּכי  ֵאי ֶנָּנה זּוָלִתי  ַלֲעבֹודָ ֶתךָ 
,  ָּכִלים יֹוֵדַע ַאְנחָ ִתי ִּכי ֵאינֶ ָּנה ַעל ִעְס ֵקי עֹולָ ם וְ ַהְּדָבִרים  ַה

ְוָאַמ ר ֶא ָחד ִמן  .  זּוָלִתי  ַעל  ֲחָטַאי וְ ַעל  קֶֹצר ָיִד י  ַּבֲעבֹודָ ֶתךָ 
ַאנְ ָחִתי ְמַּפְח ְּדָך ַהְרֵחק ִמ ֶּמּנִ י   , ַהִּמְתנַ ְּפִלי ם ְּבִחין ֶעְרּכֹו 

ַּדֲאָגִתי  ִמּק ֶֹצר ָיִד י ַּבֲעבֹודָ ְתָך ַהְרֵחק ִמֶּמּנִ י ,  ָהֲאָנחֹות 
 : ַהְּדָאגֹות

 : ָּקר ָהְרִביִעיָהִע -,  אות  טו
ְוגַ ם עַ ָּתה  ) י ב,  יואל  ב( ְּכמֹו  ֶׁשֶּנאֱ ַמר  ,  ַהַּצַער ּבַ ַּמ ֲעֶׂשה

.   ְלָבְבֶכם ּו ְבצֹום ּוִבְב ִכי ּוְבִמ ְסּפֵ ד - ְיָי ֻׁשבּו ָעַדי ְּבכָ ל -ְנֻאם  
הלכה   ' ירוש למי ברכ ו ת פרק א(ְוָאְמ רּו ִזְכרֹוָנם ִלְברָ ָכה 

ֵעי ַנִים ְׁשֵני  ַסְרס ּוֵרי   ַהֵּלב ְוָה) ז,  שלח יזר רבהבמדב , 'ד
וְ לֹא ָת תּור ּו ַאֲחֵרי  ) ל ט, במ דבר טו(וְ ֵכן ָּכתּוב . ַהֵחְטא

ָלֵכן  ְּבזֹא ת ְיכֻ ּפַ ר ֲעֹון ַהַּס ְרסּוִרי ם   .  ְלַבְבכֶ ם וְ ַאֲחֵרי ֵעי ֵני ֶכם
ִּכ י ִיְתַּכּפֵ ר עֲ ֹון ְלַבב  , ְּבִמּדַ ת ְּת ׁש ּוָבָת ם ְּכֶנגֶ ד ִמַּדת  ְמ ׁשּובָ ָתם 

  ִּבְמִריר ּוָת ם ְוַאְנחֹו ָת ם ַּבֶּׁשֶבר  ֲאֶׁשר ֵהם  ׁשֹוְבִרי ם   ַהַחָּטִאים
,   ִּכי רּו ַח ִמְּלָפַני יַ ֲעטֹו ף) טז,  ישעיה נז( ְּכ מ ֹו ֶׁשָּכתּו ב , אֹות ֹו
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 ִנְׁשָּבר ְונִ ְדֶּכה ֱאלִֹה ים לֹ א  -ֵלב  ) יט,  ת הלים נא ( ְוֶנאֱ ַמר 
,  ֶׁש ר ִנְׁשְּברּו ְוַהָּמָׁש ל ַעל ֶזה ִמן ַהֵּכִלים ַהְּטֵמ ִא ים ֲא. ִתְבֶזה

ַּתּנּור  )  לה, ויק רא  יא(ְּכ מֹו ֶׁשּנֶ ֱאַמ ר , ִמּטֻ ְמ ָאָת ם  ָטֵהרּו
ְּכמֹו  ֶׁשֶּנֱאַמ ר  , ַוֲעֹון ָהֵעיַנִים יְ ֻכַּפר ִּבְדָמ עֹות . ְוִכיַריִ ם ֻיָּתץ 

 ָׁשְמר ּו  - ַמִים  ָיְרד ּו ֵעיַני  ַעל  לֹא   -ַּפְלֵגי  )  ק לו,  תהל ים  ק יט(
ל ֹ א   , ֲאָבל ָא ַמר, לֹא ָׁש ַמ ְרִּתי תֹורָ ֶת ָךל ֹ א ָאַמר עַ ל , תֹורָ ֶתָך
  :עַ ל ֵּכן הֹוַרְד ִּתי ַּפלְ ֵגי ָמ ִים, ִּכי  ֵהם ִסְּבבּו  ַהֵחְטא, ָׁשְמר ּו
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 פרשת וישב
 ז"פרק י

 מי שהוא מלא סרחון צואת עוונותיו אין
 תורתו נחת רוח לבוראו

ן   כי  א ם לא  שב  כ ראוי  אי, צריך  תשוב ה תחילה  קו דם תורה  ותפילה
:   כמו  שא מר  הכתוב,  תורתו רצוי ה ומקו בלת  לפני הקדוש  ברו ך הו א

 " ר אשית  חכמה"וכתב ה,  "ולרשע  אמ ר אלו קים  מ ה לך לספר  חוק י"
יהודה ב ר  אלעאי   '  ולזה כיוון  ר:  מש ער התשובה  וזה לשונו'  פרק ב 
,    פירוש–א ש רי מי שע מלו בתורה ועשה נחת רו ח ליוצרו  : באומרו

אבל   , שאז  המלך משתע שע בו ו בתור תו,  שהעוסק בה   מנוקה  מחטא  ועוון
הטעם   . מי שהוא  מל א סרחון  צוא ת עוונותיו א ין תורתו נח ת רוח לבור או

ובהיותו  נקי  מחט א   ,  כ י  בעסק התורה  הא דם ממ שיך  ה שכינה עליו , הוא
כאדם היוש ב בכס א   ,   מצאה ה שכי נה כסא ומו שב ש בו ת שב ותנוח

  הנקיה הי א כ סא    כן התורה-שהכסא ה הוא נחת  רוח  לו  ,  המתוקן כר א וי
אבל  בהיו ת האדם מלו כלך בכתמי  עוונותיו  , מתוקן לשכינ ה שתשרה  ב ו
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 : יד אות–השער הראשון 
 :ַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָבה

ֲאדֹ ָני )  י, תהלי ם  לה(לֹו ם  ְוָאַמ ר ָּדִוד  ַהֶּמֶלְך עָ לָ יו ַהָּׁש
,   ֵּבאּורֹו ,  ִנְסָּתָרה - ַּתֲאוָ ִתי  ְוַאְנָחִת י ִמ ְּמָך לֹ א  -ֶנְגְּדָך ָכל  

ְוַא ָּתה  , ְּגלּוָיה ְלפָ נֶ יָך ָּכל ַּת אֲ ָוִתי ִּכי  ֵאי ֶנָּנה זּוָלִתי  ַלֲעבֹודָ ֶתךָ 
,  ָּכִלים יֹוֵדַע ַאְנחָ ִתי ִּכי ֵאינֶ ָּנה ַעל ִעְס ֵקי עֹולָ ם וְ ַהְּדָבִרים  ַה

ְוָאַמ ר ֶא ָחד ִמן  .  זּוָלִתי  ַעל  ֲחָטַאי וְ ַעל  קֶֹצר ָיִד י  ַּבֲעבֹודָ ֶתךָ 
ַאנְ ָחִתי ְמַּפְח ְּדָך ַהְרֵחק ִמ ֶּמּנִ י   , ַהִּמְתנַ ְּפִלי ם ְּבִחין ֶעְרּכֹו 

ַּדֲאָגִתי  ִמּק ֶֹצר ָיִד י ַּבֲעבֹודָ ְתָך ַהְרֵחק ִמֶּמּנִ י ,  ָהֲאָנחֹות 
 : ַהְּדָאגֹות

 : ָּקר ָהְרִביִעיָהִע -,  אות  טו
ְוגַ ם עַ ָּתה  ) י ב,  יואל  ב( ְּכמֹו  ֶׁשֶּנאֱ ַמר  ,  ַהַּצַער ּבַ ַּמ ֲעֶׂשה

.   ְלָבְבֶכם ּו ְבצֹום ּוִבְב ִכי ּוְבִמ ְסּפֵ ד - ְיָי ֻׁשבּו ָעַדי ְּבכָ ל -ְנֻאם  
הלכה   ' ירוש למי ברכ ו ת פרק א(ְוָאְמ רּו ִזְכרֹוָנם ִלְברָ ָכה 

ֵעי ַנִים ְׁשֵני  ַסְרס ּוֵרי   ַהֵּלב ְוָה) ז,  שלח יזר רבהבמדב , 'ד
וְ לֹא ָת תּור ּו ַאֲחֵרי  ) ל ט, במ דבר טו(וְ ֵכן ָּכתּוב . ַהֵחְטא

ָלֵכן  ְּבזֹא ת ְיכֻ ּפַ ר ֲעֹון ַהַּס ְרסּוִרי ם   .  ְלַבְבכֶ ם וְ ַאֲחֵרי ֵעי ֵני ֶכם
ִּכ י ִיְתַּכּפֵ ר עֲ ֹון ְלַבב  , ְּבִמּדַ ת ְּת ׁש ּוָבָת ם ְּכֶנגֶ ד ִמַּדת  ְמ ׁשּובָ ָתם 

  ִּבְמִריר ּוָת ם ְוַאְנחֹו ָת ם ַּבֶּׁשֶבר  ֲאֶׁשר ֵהם  ׁשֹוְבִרי ם   ַהַחָּטִאים
,   ִּכי רּו ַח ִמְּלָפַני יַ ֲעטֹו ף) טז,  ישעיה נז( ְּכ מ ֹו ֶׁשָּכתּו ב , אֹות ֹו
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 ִנְׁשָּבר ְונִ ְדֶּכה ֱאלִֹה ים לֹ א  -ֵלב  ) יט,  ת הלים נא ( ְוֶנאֱ ַמר 
,  ֶׁש ר ִנְׁשְּברּו ְוַהָּמָׁש ל ַעל ֶזה ִמן ַהֵּכִלים ַהְּטֵמ ִא ים ֲא. ִתְבֶזה

ַּתּנּור  )  לה, ויק רא  יא(ְּכ מֹו ֶׁשּנֶ ֱאַמ ר , ִמּטֻ ְמ ָאָת ם  ָטֵהרּו
ְּכמֹו  ֶׁשֶּנֱאַמ ר  , ַוֲעֹון ָהֵעיַנִים יְ ֻכַּפר ִּבְדָמ עֹות . ְוִכיַריִ ם ֻיָּתץ 

 ָׁשְמר ּו  - ַמִים  ָיְרד ּו ֵעיַני  ַעל  לֹא   -ַּפְלֵגי  )  ק לו,  תהל ים  ק יט(
ל ֹ א   , ֲאָבל ָא ַמר, לֹא ָׁש ַמ ְרִּתי תֹורָ ֶת ָךל ֹ א ָאַמר עַ ל , תֹורָ ֶתָך
  :עַ ל ֵּכן הֹוַרְד ִּתי ַּפלְ ֵגי ָמ ִים, ִּכי  ֵהם ִסְּבבּו  ַהֵחְטא, ָׁשְמר ּו

� � � 

 

 פרשת וישב
 ז"פרק י

 מי שהוא מלא סרחון צואת עוונותיו אין
 תורתו נחת רוח לבוראו

ן   כי  א ם לא  שב  כ ראוי  אי, צריך  תשוב ה תחילה  קו דם תורה  ותפילה
:   כמו  שא מר  הכתוב,  תורתו רצוי ה ומקו בלת  לפני הקדוש  ברו ך הו א

 " ר אשית  חכמה"וכתב ה,  "ולרשע  אמ ר אלו קים  מ ה לך לספר  חוק י"
יהודה ב ר  אלעאי   '  ולזה כיוון  ר:  מש ער התשובה  וזה לשונו'  פרק ב 
,    פירוש–א ש רי מי שע מלו בתורה ועשה נחת רו ח ליוצרו  : באומרו

אבל   , שאז  המלך משתע שע בו ו בתור תו,  שהעוסק בה   מנוקה  מחטא  ועוון
הטעם   . מי שהוא  מל א סרחון  צוא ת עוונותיו א ין תורתו נח ת רוח לבור או

ובהיותו  נקי  מחט א   ,  כ י  בעסק התורה  הא דם ממ שיך  ה שכינה עליו , הוא
כאדם היוש ב בכס א   ,   מצאה ה שכי נה כסא ומו שב ש בו ת שב ותנוח

  הנקיה הי א כ סא    כן התורה-שהכסא ה הוא נחת  רוח  לו  ,  המתוקן כר א וי
אבל  בהיו ת האדם מלו כלך בכתמי  עוונותיו  , מתוקן לשכינ ה שתשרה  ב ו
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כי   , לא ה תורה ולא השכינה, כי  א ין בו כסא ל שרות, אין התורה ש ורה בו
לכן ק ודם כל ירח ץ צואת   , כל קוץ מכ א וב וממא יר  ליושב על ה כסא

ו יק ח דמיון   , ור ק לאח ר  מכן יעסו ק  בתורה, עוונותיו בתשובה כר אוי 
ב מקום  שי ש   ריח  רע  אסו ר לעסוק  ש ם בתורה   :  מהדין הפשו ט בגמ רא

'   א ם  רח ץ ה : "כמו   שכתוב,  "צואה" שהעוו נות נקר או , וכידוע, ובתפילה
ולכן כל ה קדו שים  העליוני ם מתר חקי ם   ממנו  אף   ,  " את צו את בנ ות ציון

 .בעוסקו בתור ה
 אין  להם  ח לק   -כי  שנ יהם  , ומצינו שלא  עמדה תורה  לדואג ולאחי תופל

אף על פי שהיו דורשי ם כמה מאות  הלכות במגדל פורח , ולם הבאלע
 . ע ד כאן לשונו, ועי ק ר התשובה מ ביא לידי תור ה ומעשי ם,  באויר

  ולרשע אמר–חייב ללמוד ברתת וזיע 
 אלוקים מה לך לספר חוקי

ואלה  המתח יל  מאור ושמש  משפטים ד יבור
  שנאמ ר   י  כל  מק ום"פי רש   רש. ' ואלה המשפ טים  אשר  ת שים  לפניהם  וגו 

מה ה ראשוני ם   '  אלה פוסל א ת הראשונ ים  ואלה מוסיף  על הרא שוני ם וכו 
ולמ ה נסמכה פרשת דינין לפרשת מזבח ל ומר ל ך   . מסיני אף אל ו מסיני

י  זכרונו לבר כה הוא   "הנה תיר וץ של ר ש. שתשים סנה דרין אצל מז בח
י   "קצת תמוה הלא מפורש ב תורה פעם אחת בפרשת בהר סיני פי רש רש 

  שמיטה א צל  הר סיני והל א כל המצות  נאמרו  מסיני  אלא מה   שם מה ע נין
שמיטה נא מ רו כללותיה ופרטותיה  מסיני אף כו לם נאמרו  כ ללותיהן 

ו   "י ללמוד   מואלה מיתו רא דוי "אם  כן  למה צרי ך  ר ש.  ופרטותיהן מ סיני
,   להורות זאת והלא שם  למד ממקרא  מלא שכל המצות נאמר ו בסיני 

גם  ק שה מהו   .  וש  זכר  צדיק  ל ברכהוכבר ה רגי ש  בזה  אור  ה חיים  הקד
,   לשון מוסיף   על הראשונ י ם ש משמע   שיש  כאן תו ספת על הראשונים 

י   "ג ם  קשה   על מה  שפיר ש  רש.  'והיה לו לומ ר ואלה  הוא   כראשוני ם  וכ ו
למה נסמכה   פרשת דינין   אצל המזבח   לומר לך   ש תשים סנהד רין  אצל   

ינן  בגמ ר א   המזבח והלא  מצינו  שהיו  הסנהדרין חו ץ לירו שלים   כמו שא מר
עשר  מסעות  נסעה השכינ ה וכנגדן  נסעו סנהדרין  מ עיר לעיר  כמ ו שח ש ב   

וג ם כשהיתה בירושלי ם לא היתה אצל המזב ח   , שם בגמ רא  המקומות
ואדר בה ש אסור  לישב  אצל  המזבח שה מ זבח הי ה   ,  אלא בלשכת  הגזיו

ונר אה לפרש על פי פשוטו כן דהנ ה  . מקודש יותר  אפילו מעזרת הכהנים
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 התורה ה קד ושה היה  בא ש וב רתת וז יעה כמבו אר  בכמה   ידוע שנתינת 
מקומות  וזה  היה ר ק  בעש רת הדברות  לבד אבל חכ מינו זכרו נם   לברכה  
למדו בגזרה  שוה במסכת  ברכות שכל  המצות וכל  לימוד התורה צריכה   
להיות ברתת וזיעה עיין  שם  שדרשו  על פסוק והו דעתם לבניך  יום א ש ר   

,   ן  ברתת וזיעה  אף כאן  ברת ת וזיעהאלהיך  בחו רב מה  להל'  עמדת לפני ה 
על כן בעל  ק רי פטור  מ קר יאת שמע  מח מת שאי  אפ שר לומ ר ול קבל עול   

נמצ א למידי ן   . י  בגמרא "מלכות שמים  ברתת וזיעה עיין שם  בפירוש ר ש
מכאן  שהתורה א ינה נ יק נית לאדם  א לא אם  כן  ל ומד באי מה  ובירא ה   

ן להיות וללמוד וכל לימוד התורה ועשיית המצות צריכי, וברתת וזיעה
בהתלהבות גדול דהיינו ב רתת וזיעה כ מו ש קיבלו  א בותינו את ה תורה על 

ו צ ריך  האדם  לפשפש במע שיו היט ב ול הרהר בת שו בה קודם   , הר סיני 
 ולא  כמצות אנש י ם מלומדה ר ק ש ישבר  א ת לבו על מע שיו בעת   הלימוד

כמ ו שהיה   , עמדו להתפלל או ללמוד ולקבל עליו לבל יחזור עליהם
ל   " ר הרב  הקד וש רבי נו יע קב יצ חק הלו י זצוק"א בפומ יה של אדמו מרגל
ק לובלין על פסוק ולרשע אמ ר א להים מה לך לספר חוקי זה קא י   " מק

על מי שלומד תורה ואינו עוזב א ת דרכיו הרעים ומהרהר  עליה ם   
ו על ידי  שעוש ה תשובה  קו דם הלימוד ה וא לומ ד   .  בתשובה  קודם הלימוד

 וכשהאדם   לומד ספרי מ וסר וכדומיה ן על ידי  .באימה וי ראה  ברתת וזיעה
שהן מעור רי ן את האדם  לתשובה נקל הוא זאת ש ילמד באימה  וביראה   

ס והלכות ובפרט דיני  ממ ונות מאד מ א ד קשה   " אבל כשלומד  פלפולי הש
ללמוד באימ ה וביר אה א דרבא ש יוכל לבא חלילה  לידי התפארות ח ס   

  ביותר קוד ם  שיש ב  לכן צ ריך , ושלום כש יח דש איזה  חי דוש בלימודו 
ללמוד דיני  ממונות לעש ות תשובה ו יתחרט על  חטאיו ו ילמו ד אותה  

אבל בע וונותינו הרב ים נתמעטו  הדורות  . באימה וי רא ה וברתת וזיעה
לא מבעי א שאין לומד ים תורה בר תת וזיעה אלא אפילו   , ונשכח כל זא ת

אינם  מתפללים בהתלהבו ת כמו שמ צי נו בדורות ר אשונים  ש רב י עקי בא   
שהיה מתפלל אדם מני חו בזוית זו  ומצאו  בזוית אחרת  מרוב  כריעו ת   כ

וב ודאי היו  לו מדים ג ם  כן כך  כמ ו   , והשתחויות  דהיינו ברת ת וזיעה
שמצינו  בהר בה תנאים   שליהטה אש  סביבותיהן  כנתינתן מסיני בע ת   

 :לימודם הגם   שהיו לומדים  פלפולי אורי יתא
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כי   , לא ה תורה ולא השכינה, כי  א ין בו כסא ל שרות, אין התורה ש ורה בו
לכן ק ודם כל ירח ץ צואת   , כל קוץ מכ א וב וממא יר  ליושב על ה כסא

ו יק ח דמיון   , ור ק לאח ר  מכן יעסו ק  בתורה, עוונותיו בתשובה כר אוי 
ב מקום  שי ש   ריח  רע  אסו ר לעסוק  ש ם בתורה   :  מהדין הפשו ט בגמ רא

'   א ם  רח ץ ה : "כמו   שכתוב,  "צואה" שהעוו נות נקר או , וכידוע, ובתפילה
ולכן כל ה קדו שים  העליוני ם מתר חקי ם   ממנו  אף   ,  " את צו את בנ ות ציון

 .בעוסקו בתור ה
 אין  להם  ח לק   -כי  שנ יהם  , ומצינו שלא  עמדה תורה  לדואג ולאחי תופל

אף על פי שהיו דורשי ם כמה מאות  הלכות במגדל פורח , ולם הבאלע
 . ע ד כאן לשונו, ועי ק ר התשובה מ ביא לידי תור ה ומעשי ם,  באויר

  ולרשע אמר–חייב ללמוד ברתת וזיע 
 אלוקים מה לך לספר חוקי

ואלה  המתח יל  מאור ושמש  משפטים ד יבור
  שנאמ ר   י  כל  מק ום"פי רש   רש. ' ואלה המשפ טים  אשר  ת שים  לפניהם  וגו 

מה ה ראשוני ם   '  אלה פוסל א ת הראשונ ים  ואלה מוסיף  על הרא שוני ם וכו 
ולמ ה נסמכה פרשת דינין לפרשת מזבח ל ומר ל ך   . מסיני אף אל ו מסיני

י  זכרונו לבר כה הוא   "הנה תיר וץ של ר ש. שתשים סנה דרין אצל מז בח
י   "קצת תמוה הלא מפורש ב תורה פעם אחת בפרשת בהר סיני פי רש רש 

  שמיטה א צל  הר סיני והל א כל המצות  נאמרו  מסיני  אלא מה   שם מה ע נין
שמיטה נא מ רו כללותיה ופרטותיה  מסיני אף כו לם נאמרו  כ ללותיהן 

ו   "י ללמוד   מואלה מיתו רא דוי "אם  כן  למה צרי ך  ר ש.  ופרטותיהן מ סיני
,   להורות זאת והלא שם  למד ממקרא  מלא שכל המצות נאמר ו בסיני 

גם  ק שה מהו   .  וש  זכר  צדיק  ל ברכהוכבר ה רגי ש  בזה  אור  ה חיים  הקד
,   לשון מוסיף   על הראשונ י ם ש משמע   שיש  כאן תו ספת על הראשונים 

י   "ג ם  קשה   על מה  שפיר ש  רש.  'והיה לו לומ ר ואלה  הוא   כראשוני ם  וכ ו
למה נסמכה   פרשת דינין   אצל המזבח   לומר לך   ש תשים סנהד רין  אצל   

ינן  בגמ ר א   המזבח והלא  מצינו  שהיו  הסנהדרין חו ץ לירו שלים   כמו שא מר
עשר  מסעות  נסעה השכינ ה וכנגדן  נסעו סנהדרין  מ עיר לעיר  כמ ו שח ש ב   

וג ם כשהיתה בירושלי ם לא היתה אצל המזב ח   , שם בגמ רא  המקומות
ואדר בה ש אסור  לישב  אצל  המזבח שה מ זבח הי ה   ,  אלא בלשכת  הגזיו

ונר אה לפרש על פי פשוטו כן דהנ ה  . מקודש יותר  אפילו מעזרת הכהנים
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 התורה ה קד ושה היה  בא ש וב רתת וז יעה כמבו אר  בכמה   ידוע שנתינת 
מקומות  וזה  היה ר ק  בעש רת הדברות  לבד אבל חכ מינו זכרו נם   לברכה  
למדו בגזרה  שוה במסכת  ברכות שכל  המצות וכל  לימוד התורה צריכה   
להיות ברתת וזיעה עיין  שם  שדרשו  על פסוק והו דעתם לבניך  יום א ש ר   

,   ן  ברתת וזיעה  אף כאן  ברת ת וזיעהאלהיך  בחו רב מה  להל'  עמדת לפני ה 
על כן בעל  ק רי פטור  מ קר יאת שמע  מח מת שאי  אפ שר לומ ר ול קבל עול   

נמצ א למידי ן   . י  בגמרא "מלכות שמים  ברתת וזיעה עיין שם  בפירוש ר ש
מכאן  שהתורה א ינה נ יק נית לאדם  א לא אם  כן  ל ומד באי מה  ובירא ה   

ן להיות וללמוד וכל לימוד התורה ועשיית המצות צריכי, וברתת וזיעה
בהתלהבות גדול דהיינו ב רתת וזיעה כ מו ש קיבלו  א בותינו את ה תורה על 

ו צ ריך  האדם  לפשפש במע שיו היט ב ול הרהר בת שו בה קודם   , הר סיני 
 ולא  כמצות אנש י ם מלומדה ר ק ש ישבר  א ת לבו על מע שיו בעת   הלימוד

כמ ו שהיה   , עמדו להתפלל או ללמוד ולקבל עליו לבל יחזור עליהם
ל   " ר הרב  הקד וש רבי נו יע קב יצ חק הלו י זצוק"א בפומ יה של אדמו מרגל
ק לובלין על פסוק ולרשע אמ ר א להים מה לך לספר חוקי זה קא י   " מק

על מי שלומד תורה ואינו עוזב א ת דרכיו הרעים ומהרהר  עליה ם   
ו על ידי  שעוש ה תשובה  קו דם הלימוד ה וא לומ ד   .  בתשובה  קודם הלימוד

 וכשהאדם   לומד ספרי מ וסר וכדומיה ן על ידי  .באימה וי ראה  ברתת וזיעה
שהן מעור רי ן את האדם  לתשובה נקל הוא זאת ש ילמד באימה  וביראה   

ס והלכות ובפרט דיני  ממ ונות מאד מ א ד קשה   " אבל כשלומד  פלפולי הש
ללמוד באימ ה וביר אה א דרבא ש יוכל לבא חלילה  לידי התפארות ח ס   

  ביותר קוד ם  שיש ב  לכן צ ריך , ושלום כש יח דש איזה  חי דוש בלימודו 
ללמוד דיני  ממונות לעש ות תשובה ו יתחרט על  חטאיו ו ילמו ד אותה  

אבל בע וונותינו הרב ים נתמעטו  הדורות  . באימה וי רא ה וברתת וזיעה
לא מבעי א שאין לומד ים תורה בר תת וזיעה אלא אפילו   , ונשכח כל זא ת

אינם  מתפללים בהתלהבו ת כמו שמ צי נו בדורות ר אשונים  ש רב י עקי בא   
שהיה מתפלל אדם מני חו בזוית זו  ומצאו  בזוית אחרת  מרוב  כריעו ת   כ

וב ודאי היו  לו מדים ג ם  כן כך  כמ ו   , והשתחויות  דהיינו ברת ת וזיעה
שמצינו  בהר בה תנאים   שליהטה אש  סביבותיהן  כנתינתן מסיני בע ת   

 :לימודם הגם   שהיו לומדים  פלפולי אורי יתא
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 יש לעשות תשובה קודם הלימוד ואחר הלימוד
 ור ושמש  פרשת תרומה דיבור המתח יל ועשית מא

י ש   . ועשית שנ ים  כרובי ם זהב  מק שה תעש ה אותם  משנ י ק צות הכפו רת
וזה יד וע מכל   . לפרש על  פי  רמז  דהנה  הארון  מרמז  ל תורה כנזכר   לעיל

ספרי הק ודש  כש אדם  רו צה ללמוד ת ורה לש מה  אזי צ רי ך  קו דם כל   
'   אין צדי ק  בארץ  וגו לימוד לעשות תשובה קו דם שמתחיל  ללמוד כי אדם 

ולרשע א מר  אלהים מה  לך לספר חו קי  על כן צ ריך   האדם קוד ם  הלימוד  
לפשפש במע שיו לעשות   תשובה ולמצ וא לעצמו  חס רונות במע שי ו ויר צה   

וגם  א חר הלימוד כ שפוסק   . בא מת ללמוד ולעשות' מעתה להיות עובד ה 
מלימודו אח ר שלמד הש יעורין דיליה  צרי ך לפשפ ש אם  היה  לו איזה   
פניה חס  וש לום בלימודו  או  חס  ושל ום  איזה כונ ה אח רת  שלא לש מ ה   
וצריך  להרה ר בתשובה  ע ל שלא היה   לימודו כהוגן  חס ו שלום נ מצא כל   
ימיו בתשובה  וכן בכל עשית המצוות צ ריך ג ם כן ל עשות תשובה מקוד ם   

וזהו פירוש ה פסוקים הנזכר לעיל דהנה הארון   . ואחר כך כנז כר לעיל
,  ורת מ רמז לתשובה  כמו תשובה  מכפרת על  עונותיווהכפ, מרמז לתורה 

וזהו   . וזהו לשון  כ פורת דהיינו  שתעשו  ת שובה  קודם   הלימוד התורה
דהיינו   , י פר צוף  תינוק  להם "ועשית שני ם  כרובי ם זה ב ופירש  ר ש

שצרי ך האד ם לעשות תשובה ויהיה  נכנע בעיניו  ונדמה כתינוק בן יומו   
ו ש ני פעמים  צר יך האד ם   . בי םשלא עשה  עדיין כלום מ צוות ומעשי ם טו

לעשות תשובה ולעשות לעצמו כתי נוק דהיינו   קודם הלימו ד ואח ר   
וזהו שנים כרו בים רצה לו מר שני פעמ ים צרי ך   , הלימוד כנזכר לעיל

אדם להחזיק  עצמו  כרבי א דהיינו  כתינוק  בן יו מו  דהיינו  קוד ם הלימוד   
צות ה כפור ת  וצר יך  לחבר ם יחד  וזהו מ שני  ק,  ואחר  הלימוד כנזכר לעיל

דהיינו שתע שו תשובה   קודם הלימ ו ד ואחר  הלי מוד בלי  שו ם פירוד   
וזהו פירוש   . וזהו  מקשה תעשה אותם מ שני קצות ה כפורת, ביניהם

י אינ י   "הפסוק שכתוב אחר כך ו אל הארון תתן את העדות ופירש ר ש
ועל פי  דב רינו הנזכר  ל עיל אתי   , יודע מה מל מדינו שה רי  כתיב למעלה

 מר מז לנ ו שא חר  ש תעשה הכפורת דהיינו   תשובה   שפיר  שהכתוב
שיתכפר לך   כל עוונות ע ל ידי תשו ב ה אח ר כ ך  תוכל ללמוד בקדו שה   
ובטהרה וזהו  ואל  הארון   תתן את העד ות אחר   שתעשה תשובה  כנזכ ר   

 :לעיל
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 תן לחכם ויחכם עוד
 מאור ושמש  פרשת ויק הל 

י היא   " א דנכ י' י תמן י ראת ה"של  אדנ'  וזהו הרמז בתקונים הנזכ ר לעיל י
מדת מלכות והיא כרסי א  דדינא כידוע מהזוהר הק דוש ותקונים  על כ ן   

וזהו ידוע גם כן כ י   . י מרמז ליראת העונש  כנזכר לעיל"ד של אדנ"היו
,   ד מ ר מז לחכמה ב כל מקום"י מרמז ל חכמה תתאה כי יו"ד של א דנ"היו
ה היא חכ מ ה היא מ רמז ת ליראה עיל אה דהיינו א חר שהו א   "ד של הוי "ויו

חכם בחכמת  התורה אז בא ליראה ע ילאה שהוא  שוה לאהבה ולפעמים  
ועל פי זה אתי שפיר   .  גדולה מאהבה אשר א י א פשר להארי ך בזה כאן

המדרש הנזכ ר לעיל  שאינ ו סותר ע ם ה גמרא  שלנו  כ י כך  מתחיל   המדר ש   
יהי ב חכמ ה   '  על זה הפסוק תן לחכם  ויחכם עוד  וכן הוא ב גמרא ה 

כר לעיל מ י  שיש  בו  חכמ ה תתאה דהי ינו י ראת  לחכימין ופי ר ושו הוא  כנז 
שמים  ויר את חטא על כן   יוכל ללמוד תורה ולהתפלל כי כן צר יך  קודם   
לימוד התורה ועבודה צרי ך תחלה ירא ה ותשובה כנזכר לעיל דאם לא כן   

'   על כן מי ש יש  בו חכמה ת תאה ה , אסור להתחי ל ללמוד כנזכר לעיל
ה   "ד   של הוי"ורה ויכול  לבא ליויהיב ליה  יות ר חכ מה דהי ינו  שמבין  ב ת

ומפ רש כיצד   . וזהו  תן לחכם ויח כם עוד כנזכר לעיל, שהיא חכמה  עילאה
הוא זאת  וא מר זה  בצלא ל אתה מו צא  בשעה  ש אמ ר ה קדוש  בר וך הו א   
למשה עשה  המשכן בא ו אמר לבצלא ל אמר לו מ ה המשכן הזה אמר ל ו   

  אמר לו  שישרה ה קדו ש ברוך הו א  שכינתו בתוכו ומלמד לישראל תורה
והיכן התורה  ניתנה  אמ ר  לו מש אנו עו שים  את  המ שכן  אנו עו ש ים ה ארו ן   
אמר לו  רבינ ו משה  אין כ בודה של תו רה בכך  אל א אנו  עושי ם הארון   

דהיינו  כ ך היה  מ שא   ומתן של  מש ה עם  בצלאל  שמ שה   , ואחר  כך  מ ש כן
רבינו אמ ר  לו שצריך ל עשות הכנה להשראת השכינה לקבל  החכמה 

אמ ר לו בצלאל  אי אפ שר  ללמוד תורה תחלה  , רהעילאה שהיא  התו
י שהו א היכל   "קודם היר אה  דהיינו שצ ריך תחלה לבא למדריגת  אדנ

כי בתחל ה קוד ם   , ה דהיינו כמ ו ארון  לתורה" ה דהיינו  כיסוי להוי"הוי
לימוד התור ה צר יך  יר א ה ותשובה   שהוא  מרמז  לארון  וכפו רת כנזכר  

ו  אין   כבודו של  תורה בכ ך   וזהו  ש אמר  ל. לעיל בדברינ ו בפר שת תר ומה
ללמוד תורה קודם  שב א  למדריגת יר אה על כן  א מר לו  אלא  אנו נעשה   

ד של   "ארון תחלה דהיינו לעשות תשובה ולקב ל יראת שמי ם המרומז ב י ו
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'   אין צדי ק  בארץ  וגו לימוד לעשות תשובה קו דם שמתחיל  ללמוד כי אדם 

ולרשע א מר  אלהים מה  לך לספר חו קי  על כן צ ריך   האדם קוד ם  הלימוד  
לפשפש במע שיו לעשות   תשובה ולמצ וא לעצמו  חס רונות במע שי ו ויר צה   

וגם  א חר הלימוד כ שפוסק   . בא מת ללמוד ולעשות' מעתה להיות עובד ה 
מלימודו אח ר שלמד הש יעורין דיליה  צרי ך לפשפ ש אם  היה  לו איזה   
פניה חס  וש לום בלימודו  או  חס  ושל ום  איזה כונ ה אח רת  שלא לש מ ה   
וצריך  להרה ר בתשובה  ע ל שלא היה   לימודו כהוגן  חס ו שלום נ מצא כל   
ימיו בתשובה  וכן בכל עשית המצוות צ ריך ג ם כן ל עשות תשובה מקוד ם   

וזהו פירוש ה פסוקים הנזכר לעיל דהנה הארון   . ואחר כך כנז כר לעיל
,  ורת מ רמז לתשובה  כמו תשובה  מכפרת על  עונותיווהכפ, מרמז לתורה 

וזהו   . וזהו לשון  כ פורת דהיינו  שתעשו  ת שובה  קודם   הלימוד התורה
דהיינו   , י פר צוף  תינוק  להם "ועשית שני ם  כרובי ם זה ב ופירש  ר ש

שצרי ך האד ם לעשות תשובה ויהיה  נכנע בעיניו  ונדמה כתינוק בן יומו   
ו ש ני פעמים  צר יך האד ם   . בי םשלא עשה  עדיין כלום מ צוות ומעשי ם טו

לעשות תשובה ולעשות לעצמו כתי נוק דהיינו   קודם הלימו ד ואח ר   
וזהו שנים כרו בים רצה לו מר שני פעמ ים צרי ך   , הלימוד כנזכר לעיל

אדם להחזיק  עצמו  כרבי א דהיינו  כתינוק  בן יו מו  דהיינו  קוד ם הלימוד   
צות ה כפור ת  וצר יך  לחבר ם יחד  וזהו מ שני  ק,  ואחר  הלימוד כנזכר לעיל

דהיינו שתע שו תשובה   קודם הלימ ו ד ואחר  הלי מוד בלי  שו ם פירוד   
וזהו פירוש   . וזהו  מקשה תעשה אותם מ שני קצות ה כפורת, ביניהם

י אינ י   "הפסוק שכתוב אחר כך ו אל הארון תתן את העדות ופירש ר ש
ועל פי  דב רינו הנזכר  ל עיל אתי   , יודע מה מל מדינו שה רי  כתיב למעלה

 מר מז לנ ו שא חר  ש תעשה הכפורת דהיינו   תשובה   שפיר  שהכתוב
שיתכפר לך   כל עוונות ע ל ידי תשו ב ה אח ר כ ך  תוכל ללמוד בקדו שה   
ובטהרה וזהו  ואל  הארון   תתן את העד ות אחר   שתעשה תשובה  כנזכ ר   
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 תן לחכם ויחכם עוד
 מאור ושמש  פרשת ויק הל 

י היא   " א דנכ י' י תמן י ראת ה"של  אדנ'  וזהו הרמז בתקונים הנזכ ר לעיל י
מדת מלכות והיא כרסי א  דדינא כידוע מהזוהר הק דוש ותקונים  על כ ן   

וזהו ידוע גם כן כ י   . י מרמז ליראת העונש  כנזכר לעיל"ד של אדנ"היו
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 תשובהה פרשת וישב ספר 

רכב 

 

י ו אחר   כך אנו  עוש י ם המ שכן לה שראת ה שכי נה ללמוד תורה מפי   "אדנ
 :הקדוש ב רוך  הוא

  ועשה טוב- ואחר כך -סור מרע 
 פרשת וישלח ערבי נחל

ואבאר  פסוק ים  אלו  ממ ש על  פי ד רך  הקדוש   בעל תולעת יעק ב  רק   
כי הרב  הנז כר לעיל   ,  והענין הו א. בתוספת ביאור והמש ך ה פסוקים כולם 

המשיל ה אדם א שר  בא   הרהור תש וב ה אליו  ומיד  מתחיל לע ש ות מצות   
כ י לר שע  אמר  אלהים   מה לך   , ו באמת א ינו כ ך,  ודומה לו שז הו תשובה

 ועיק ר  התשובה הו א ל נקות צו את ה עבירות   )טז', תהילים נ('   כ ולספר חוקי 
יחזקאל (ולפרוש מה ם  על דר ך  שא מר הכתוב  ה שליכו מעליכ ם כל פשע יכ ם 

 והעיקר הוא לש בר לבו הזונה להרחיק  תאוות רעות מלב ו  )לא', יח
 :ולהתחרט על העונות

והמשיל זאת  למלך שכע ס על אשתו  עבור היות ה מנוולת וב כל ביתה 
ולא היה יכול  המלך לסבול זאת ע ד   ,  טינופים  ולכלוכים ו אינו נ קימלא 

וברבות   ,  שהלך מ אתה והרחי ק  ממנ ה נדוד ונש א רה היא  שכו לה וגלמודה
העתים נכמר ו רחמיו  עלי ה ושלח אלי ה לאמר  שב לבו לשוב א ליה ר ק   

ויהי כ שמ עה זאת , שהוא תשמו ר את עצ מה  כראוי  ליש ב עם המל ך 
ו קי הנ שים  ו המקומות ה מלוכלכים  התחילה להתקשט בב ש מים ו בתמר

ו יהי ה כבוא המ לך אליה וי רא שהי א  מקושטת   , הניחה כבר אשונה
ומנוולת בלכלוכים כברא שונה וברח   מאתה וכעס מאד עליה וי אמר הלא   
הקישוטי ם אי נם חשו בים כ ל כך אצלי כ י יש לי  רב ל יתן לך ועיק ר חפ צ י   

כינ ה רחו קה   כ ך ה ענין החוטא   אשר  הש. היה להיות ה כל נקי  מכל  טינוף
וכאשר   ,  ממנו ונש מתו נסתלקה עבור שכל אי בריו פגומי ם  ומלוכלכים

שם אל לבו  הרהור תשוב ה ורוצה הש ם יתברך לה תקרב אליו ו להחזיר   
נשמתו ב קרב ו והוא  מתחי ל תיכף לעש ות מצות ולה משיך  השכינ ה אליו   
על ידי עש יי ת המצות  שה ם ענינ י  קישו טין וכל  אברי ו פגומי ם ו מלוכלכים   

ונה   שלא תי קן פ גם העונות  ו לא רח ץ  ממנ ו צואתו  הלא  השכינה   כבראש
רצוני  לא  הי ה אלא  שתנ קה  את  מתרחקת  מא תו בכעס ו א ומרת הלא   

 : עצמך  מכל לכלוך ואחר  כ ך היית מת ק שט במצ ות עד כאן דבריו

 תשובהה פרשת וישב ספר 

רכג 

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

ה  ובחוב ת   "י זלה"מנא  וכן בכתבי האראיתא  בר עיה מהי, יותר מכך  אמ רו
לא   , כל המעשים  שה אדם עושה  ו התורה שהוא  לומד והוא  ר שע: הלבבות

,   אלא  אף ג ם  מוסיף כח   בקליפה,  די שאינ ו מו סיף כח וא ו מץ ב קדושה
כי מא חר שהר שע  נמצא תוך ה קליפה הוא מ שפיע א ל   , ונענש על לימודו

:   וכמו שכתוב  בגמר א,  וגם  אם לא  שב   כראוי  אין ת פילתו רצויה, הקליפה
אמר אב יי ב תעניתא עד פלגי יומא מ עיינו במילי  דמתא ומפלגי דיומא   
ד "ריבעא דיו מא  קרי  ומפטרי  ורבעיא  דיו מא בעי  רחמ י ואיפך  אנא   לא ס

דב רים  אין   '  בשביל ז :   סעדיה גאון'   בש ם  ר "  ח רדים"ג ם  כתב בספר  .  'וכו
ה   תשוב ה   אשר  גב רו עוו נותיו ולא  עש,   תפילת האדם נש מעת ואח ד מהם

 ". עוו נותיכם מבדי לים ביניכ ם:  "שנאמר

� � � 

 

äáåùúä ãåñé 
איך , משה אל שיך'  בו יתבאר טעמים נכונים מהרב ר - 'פרק ה

שהאדם על ידי חטאיו יוכל לפגום בנפשו ורוחו , שייך לומר
ואיך הוא , שפוגם למעלה, ומכל שכן איך שייך לומר, ונשמתו

וכח הטומא ה  , יצוניותומושך כח הטומאה בפנימיות נשמתו ובח
שדינה , ותבין ותשכיל, קונה חיונות על ידי הקדושה שיצאה ממנו

, ובו יתבאר, של גהינם הוא בהכרח לחוטא ללבן נשמתו ולטהרה
שקודם שמכניס הנשמה לגהינם מפשיטים ממנה מלבושי מחלצות 

 -ובו מבואר מה שאמרו חכמ ינו זכרונם לברכה , והזכות אשר עליו
 . קשה מעבירההרהור עבירה



 תשובהה פרשת וישב ספר 
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äáåùúä ãåñé 
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 תשובהה פרשת וישב ספר 

רכד 

 'פרק ה
 איך שייך לומר שהאדם, לבאר הדבר

 .בחטאו יוכל לפגום במידות עליונות
נבאר תחילה איך יוכל לפגום בנפשו ברוחו ונשמתו ומז ה תבין   

שהזכרנו , איך הוא פוג ם במדות עליונות, גם כן ותשכיל
, שדינו ש ל גהינם הו א לחוטא  בהכרח, ות בין ותשכיל, למעלה

, ואז יתעור ר ליבו, הרה  על ידי אישו של גהינם ללבן נשמתו ולט
טרם יבואו הימים אשר  , ויתלהב לתקן חטאיו  על ידי תשובה

ויו כרח לסבול צער גדול בגהינם יו ם וליל ה   , לא יועיל ה חרטה
 .עד אשר יטהר,  לא ישבות

ענין גלות ישראל בכל העולם לברר ולהעלות נצוצי הקדושה 
 שוןשנפלו לתוך הקליפות בחטא אדם הרא

  בחבוריו משה אלשיך' מה  שאמר  ה רב ר, הנה א קדים לך
מתח ת   , ודע שנשמת אדם הי א מלמעלה: וזה לשונו,  הקדושים

ומ ה שהוא   , ואין דבר רוחני נערי ממקומו  לגמרי, כסא הכבוד
נכנס באדם הוא  מ א שר מתפש ט משורשי  עליון כחו ט משך   

ולפ י זה אם ל א יחטא  א דם או אף אם יח טא  ויעשה   , ממנה
עליו   , וזה שאמר  משה  רבינו, ה וא דבוק  בשורשו, התשוב
,  " אלוקיכם'  ואתם  ה דבקים בה "–על דור שכולו זכאי  , השלום

כל א חת לפי   , ובאשר שכל מצוה יש  לה שורש   קדושה למ עלה
ו כאשר יעשה אותה   האדם מעו רר על ידי שורש  , בחינתה

וי רבה אותה וידבק  , נשמתו מ ק ורה ושורשה של אות ה מצוה
ומשפיע א ור שפע של מעלה  , פשו של ה אדם ההוא בשרשה של נ

מאותם  שו רשי המצוו ת ותש תלש ל באורות ג ן עדן להיו ת בהם  
,  ו השתלשל עד חלק נפשו אשר בו עד לארץ, הנפשות ה קדושות

, ו מה  ג ם כל עצמו ובשרו לפי ערכו, ויקנה  התפ שטות  קדושה
 ש ומ ר כל אורות הקדושה   אשר בגן   ת"ובהשמר מ עבור מצוות ל

אמנם   .  הוא כח  הטומ אה, ת אל נפש ו מלערב זרהמתייחס ו 
מחט א   ,  אז  על ידי הזוהמ א אשר בו, כשהאדם  הוא ה חוט א

 תשובהה פרשת וישב ספר 

רכה 

" גלגולים"ה בספר ה"י זלה"כמו שהאריך האר, אדם הראשון
 שהענין   גלות ישראל בכל העולם לברר ולהעלות נצוצי  -

והעני ן  ,   הקדושה ש נפלו לתוך הקליפות בחטא  אדם הראשון
 ברוך הוא את  אדם  הראשון ברר הטו ב   הוא כאשר  ברא הקדוש

וכמו כן ,   וה ם הנש מות  הטובות   כלל באדם הראשון, מהרע
כמו  , מ  ו היה כולל  בו את הר ע"ברא אדם בליעל והוא הס

וכשחטא   , "כי גם את ז ה לעומת ז ה עשה אל וקים: "שאמר
אדם הרא שון כל הנ שמות  הטו בות שהיו   כלולים בו התערבבו 

מ והר ע שהיה   "כח הטומאה  מ הסכי נמשך עליו , הטוב עם ה רע
ואתלבשו ה נשמות  הט ובות הנאח זים באברי אדם  , כלול בו

ראש לתוך  : כל אבר תוך אבר  כמוהו. הראשון ע ם של בליעל
' לכן נגזר שישתעבדו בישראל ע, עד רגליו ברגליו' ראש וכו

עיין   , אומות להו ציא משם  נצוצי קדושה בכל אומה ואומ ה
ורע  מעורר , מ ורכב מטוב ורעש האר יך שעל ידי זה  הוא  , שם

ומפסקות בין צנור קדושת ח ל ק   , ומדבק בנפשו, הרע בשורשו
כי אם עוונותיכם מ בדילים : "וזה  שאמ ר הכתוב, נפשו לקונו 

כל ה עובר עבירה א ח ת   : וזה  שא מר, "ביניכם לבין אלוקיכם 
כי מוסיף  כח הטומא ה הא חוזה  בנפש  ,  קונה לו פר קליט אחד

  המ תיחסת  אל העוון ההו א קונ ה   וא ותו חלק ה טומאה,  החוטא
ונעשה  ,  חיונות על ידי קדושה שיצאה  ממנו על ידי חטאו

ובכל חטא הוא   מגביר את כח הטומא ה ומעבה  , כבריה חדשה
והן הם המי סרים את האד ם   , המחיצה כמחיצה של ברזל

וה וא מכניס  את הנש מה  עם אותן   , כשמת בלא  תשובה, בגהינם
,   ות  כל החלאה  ההו א כוחות הטו מאה  אשר בא לגהינ ם לכל

ועינינו הו א כנר ישן  הניתן  בכבשן עד כלות הש מן  הנדבק   
אבל  בנשמה   , וזה ענין  צערא של גהינם, בפנימיותו ובחיצוניותו

,  א ין אור של גהינם שול ט בה, שהי א חלק אלו ק ממעל, עצמה
וכמ ו   , הו א כח ה טו מאה  הנדבק, כי אין  בה זוהמא , רצונו לומר

אלא  א ם כן הוא   מאות ם   , ם  כליםחצי כלים והם אינ: שכתוב



 תשובהה פרשת וישב ספר 

רכד 

 'פרק ה
 איך שייך לומר שהאדם, לבאר הדבר

 .בחטאו יוכל לפגום במידות עליונות
נבאר תחילה איך יוכל לפגום בנפשו ברוחו ונשמתו ומז ה תבין   

שהזכרנו , איך הוא פוג ם במדות עליונות, גם כן ותשכיל
, שדינו ש ל גהינם הו א לחוטא  בהכרח, ות בין ותשכיל, למעלה

, ואז יתעור ר ליבו, הרה  על ידי אישו של גהינם ללבן נשמתו ולט
טרם יבואו הימים אשר  , ויתלהב לתקן חטאיו  על ידי תשובה

ויו כרח לסבול צער גדול בגהינם יו ם וליל ה   , לא יועיל ה חרטה
 .עד אשר יטהר,  לא ישבות

ענין גלות ישראל בכל העולם לברר ולהעלות נצוצי הקדושה 
 שוןשנפלו לתוך הקליפות בחטא אדם הרא

  בחבוריו משה אלשיך' מה  שאמר  ה רב ר, הנה א קדים לך
מתח ת   , ודע שנשמת אדם הי א מלמעלה: וזה לשונו,  הקדושים

ומ ה שהוא   , ואין דבר רוחני נערי ממקומו  לגמרי, כסא הכבוד
נכנס באדם הוא  מ א שר מתפש ט משורשי  עליון כחו ט משך   

ולפ י זה אם ל א יחטא  א דם או אף אם יח טא  ויעשה   , ממנה
עליו   , וזה שאמר  משה  רבינו, ה וא דבוק  בשורשו, התשוב
,  " אלוקיכם'  ואתם  ה דבקים בה "–על דור שכולו זכאי  , השלום

כל א חת לפי   , ובאשר שכל מצוה יש  לה שורש   קדושה למ עלה
ו כאשר יעשה אותה   האדם מעו רר על ידי שורש  , בחינתה

וי רבה אותה וידבק  , נשמתו מ ק ורה ושורשה של אות ה מצוה
ומשפיע א ור שפע של מעלה  , פשו של ה אדם ההוא בשרשה של נ

מאותם  שו רשי המצוו ת ותש תלש ל באורות ג ן עדן להיו ת בהם  
,  ו השתלשל עד חלק נפשו אשר בו עד לארץ, הנפשות ה קדושות

, ו מה  ג ם כל עצמו ובשרו לפי ערכו, ויקנה  התפ שטות  קדושה
 ש ומ ר כל אורות הקדושה   אשר בגן   ת"ובהשמר מ עבור מצוות ל

אמנם   .  הוא כח  הטומ אה, ת אל נפש ו מלערב זרהמתייחס ו 
מחט א   ,  אז  על ידי הזוהמ א אשר בו, כשהאדם  הוא ה חוט א

 תשובהה פרשת וישב ספר 

רכה 

" גלגולים"ה בספר ה"י זלה"כמו שהאריך האר, אדם הראשון
 שהענין   גלות ישראל בכל העולם לברר ולהעלות נצוצי  -

והעני ן  ,   הקדושה ש נפלו לתוך הקליפות בחטא  אדם הראשון
 ברוך הוא את  אדם  הראשון ברר הטו ב   הוא כאשר  ברא הקדוש

וכמו כן ,   וה ם הנש מות  הטובות   כלל באדם הראשון, מהרע
כמו  , מ  ו היה כולל  בו את הר ע"ברא אדם בליעל והוא הס

וכשחטא   , "כי גם את ז ה לעומת ז ה עשה אל וקים: "שאמר
אדם הרא שון כל הנ שמות  הטו בות שהיו   כלולים בו התערבבו 

מ והר ע שהיה   "כח הטומאה  מ הסכי נמשך עליו , הטוב עם ה רע
ואתלבשו ה נשמות  הט ובות הנאח זים באברי אדם  , כלול בו

ראש לתוך  : כל אבר תוך אבר  כמוהו. הראשון ע ם של בליעל
' לכן נגזר שישתעבדו בישראל ע, עד רגליו ברגליו' ראש וכו

עיין   , אומות להו ציא משם  נצוצי קדושה בכל אומה ואומ ה
ורע  מעורר , מ ורכב מטוב ורעש האר יך שעל ידי זה  הוא  , שם

ומפסקות בין צנור קדושת ח ל ק   , ומדבק בנפשו, הרע בשורשו
כי אם עוונותיכם מ בדילים : "וזה  שאמ ר הכתוב, נפשו לקונו 

כל ה עובר עבירה א ח ת   : וזה  שא מר, "ביניכם לבין אלוקיכם 
כי מוסיף  כח הטומא ה הא חוזה  בנפש  ,  קונה לו פר קליט אחד

  המ תיחסת  אל העוון ההו א קונ ה   וא ותו חלק ה טומאה,  החוטא
ונעשה  ,  חיונות על ידי קדושה שיצאה  ממנו על ידי חטאו

ובכל חטא הוא   מגביר את כח הטומא ה ומעבה  , כבריה חדשה
והן הם המי סרים את האד ם   , המחיצה כמחיצה של ברזל

וה וא מכניס  את הנש מה  עם אותן   , כשמת בלא  תשובה, בגהינם
,   ות  כל החלאה  ההו א כוחות הטו מאה  אשר בא לגהינ ם לכל

ועינינו הו א כנר ישן  הניתן  בכבשן עד כלות הש מן  הנדבק   
אבל  בנשמה   , וזה ענין  צערא של גהינם, בפנימיותו ובחיצוניותו

,  א ין אור של גהינם שול ט בה, שהי א חלק אלו ק ממעל, עצמה
וכמ ו   , הו א כח ה טו מאה  הנדבק, כי אין  בה זוהמא , רצונו לומר

אלא  א ם כן הוא   מאות ם   , ם  כליםחצי כלים והם אינ: שכתוב



 תשובהה פרשת וישב ספר 

רכו 

, כי נדבק בהם כוחות הטומ אה  כל כך, היורדים ואינם עולים
 . שאי אפשר  להסיר אות ם על ידי אישו של גהי נם

:  ד וזה לשונו " רלהזוהר נשא הם דברי אלשיךודברי הרב 
דכד , זכאה בר נש דזכי באורייתא למיזל ולאתדבקא באורחוי

יך ע ליה רוח  קדישא   בר נש אזי ל באורחא דאורייתא ממש
וכד בר נש סטי   ,  א עד יערה עלינו רוח ממרום"כמ ד, עילאה

אורחא ממ שיך עליה רוח אחרא מסטרא א חרא דהוא מסטרא   
דמסאבא  דאתער נוקבא דתהו מא רבא ד תמן מדורי ן דרוחין  

 .בישין דאזקי לבני נש א דאיקרין  נזקי עלמין
 :תרגום הזו הר

 אחרי צאת נפשו מהגוף מפשיטין ממנה
 בוש זכויות ומלבישין אותה בגדים צואיםמל

קו דם שמכניסין אותו   לגהינם מפ שיטין ממנ ו מלבש , גם דע
משה אלשיך ' רכמו שכתב ה רב , מחלצותו ו הזכויות א שר עליו

פן אפשיטנה  ערומה  : " על הפסוק בהושע שאמר הנביאוהזוהר
 שאחרי צאת נפשו   מהגוף מפ שיטין  –" כיום הולדה' והצגתי

ו אחר כך  , כויות  ומלבישין אותה בגדים צואיםממנה  מלבוש ז
מחזירין או תה  אל מק ומה ו מלבישין או תה   לבוש זכויות שיש   

 . ומתענג ת בהם הנ שמה בגן ע דן, לה
 ?איך יעלה הטמא עם הטהור

הרי נתבאר לך היאך אדם פוג ם על ידי חטאו בשו רש נפשו  
וש ה תשובה הי א בהכרח להצילה מדינה של   , ורוחו ונש מתו

אף   , אי  אפשר לו להיות מ אוש ר על ידי מעשיו הטוב יםו , גהינם
 -אם יש מלאכים לאלפים ורבבות אשר ברא על ידי מעשיו 

,   אשר הם יקבלו פניו בלכתו מן העולם,  המצוות ועסק תורתו
שלא היה בו שום חטא שג רם ביוש לתלמיד , כענין תלמיד חכם

ן  עד ש סבל די, חכם אחד  מאחרים ע ל ידו ולא  הניחוהו  לגן עדן
וה ט עם הוא   , ו דנוהו שעתא ופלגא בגהינם, יום חוצה' ועמד מ

 תשובהה פרשת מקץ ספר 

רכז 

,  ברךע ולה למעלה עד לפניו  ית, כי על ידי  מצוות שהו א עושה 
שלא   היו מכניס ין אותו  לג ן עדן בישי בה של   , לוי' וכענין ר
כ י על ידי  , והטעם הו א גם  כן,   אפס' של א נהג  כבוד בר, מעלה

ך יעלה הטמא עם   ואי, תברךמצוות שהו א עושה עו לה לפניו י
 ?  הטהור

� � � 

 פרשת מקץ
 ח"פרק י

 הגאולה השלימה בתשובה תלויה
פרשת כי ת שא קפח ב   זהר ה קדוש

ואי , וכלא בתשובה ת ליא, ודאי הכי  איהו , אמר רבי  חייא
לא , תימא דיכ לין השתא לאתערא תשובה כלהו כחד א

 והיה כ י   )דברים ל א(בגין דכתיב , מאי טעמא לא יכלין, יכלין
וכתיב והש בות אל לב בך בכל   ,  יבאו עליך  כל  הדברי ם האלה

',  אלקי ך וגו’ ושבת עד ה)שם ב(וכתיב ', הגוים אשר הדיחך וגו
',  אם יהיה  נדחך בקצ ה השמים  משם יקבצ ץ וגו)שם ד(וכדין 

לא יכלין  לאתערא  תשובה   , ועד דכל  אינון מלין לא יתקיימון
 .  מנייהו

 
 : תרגום 

ואם  תא מר  .  הוא והכל בתשובה תלויודאי כך, אמר רבי חיא
מה טע ם   . לא יכולים. שיכולים עכשיו לעורר תשובה כולם כאחד

מפני שכתוב והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה .  לא יכולים
ואז א ם יהיה נדחך בקצה . אלוקיך וגומר' וכתוב ושבת עד ה, וגומר

א   ועד שכל אלו הדברים לא יתקימו ל . השמים מש ם יקבצך וגומר
 .יכולים לעורר תשובה מהם



 תשובהה פרשת וישב ספר 

רכו 

, כי נדבק בהם כוחות הטומ אה  כל כך, היורדים ואינם עולים
 . שאי אפשר  להסיר אות ם על ידי אישו של גהי נם

:  ד וזה לשונו " רלהזוהר נשא הם דברי אלשיךודברי הרב 
דכד , זכאה בר נש דזכי באורייתא למיזל ולאתדבקא באורחוי

יך ע ליה רוח  קדישא   בר נש אזי ל באורחא דאורייתא ממש
וכד בר נש סטי   ,  א עד יערה עלינו רוח ממרום"כמ ד, עילאה

אורחא ממ שיך עליה רוח אחרא מסטרא א חרא דהוא מסטרא   
דמסאבא  דאתער נוקבא דתהו מא רבא ד תמן מדורי ן דרוחין  

 .בישין דאזקי לבני נש א דאיקרין  נזקי עלמין
 :תרגום הזו הר

 אחרי צאת נפשו מהגוף מפשיטין ממנה
 בוש זכויות ומלבישין אותה בגדים צואיםמל

קו דם שמכניסין אותו   לגהינם מפ שיטין ממנ ו מלבש , גם דע
משה אלשיך ' רכמו שכתב ה רב , מחלצותו ו הזכויות א שר עליו

פן אפשיטנה  ערומה  : " על הפסוק בהושע שאמר הנביאוהזוהר
 שאחרי צאת נפשו   מהגוף מפ שיטין  –" כיום הולדה' והצגתי

ו אחר כך  , כויות  ומלבישין אותה בגדים צואיםממנה  מלבוש ז
מחזירין או תה  אל מק ומה ו מלבישין או תה   לבוש זכויות שיש   

 . ומתענג ת בהם הנ שמה בגן ע דן, לה
 ?איך יעלה הטמא עם הטהור

הרי נתבאר לך היאך אדם פוג ם על ידי חטאו בשו רש נפשו  
וש ה תשובה הי א בהכרח להצילה מדינה של   , ורוחו ונש מתו

אף   , אי  אפשר לו להיות מ אוש ר על ידי מעשיו הטוב יםו , גהינם
 -אם יש מלאכים לאלפים ורבבות אשר ברא על ידי מעשיו 

,   אשר הם יקבלו פניו בלכתו מן העולם,  המצוות ועסק תורתו
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 תשובהה פרשת מקץ ספר 

רכז 
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 : תרגום 

ואם  תא מר  .  הוא והכל בתשובה תלויודאי כך, אמר רבי חיא
מה טע ם   . לא יכולים. שיכולים עכשיו לעורר תשובה כולם כאחד

מפני שכתוב והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה .  לא יכולים
ואז א ם יהיה נדחך בקצה . אלוקיך וגומר' וכתוב ושבת עד ה, וגומר
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 תשובהה פרשת מקץ ספר 

רכח  

  

אם יחזרו בתשובה יחשב , כך ישראל כיון שטעמו טעם גלות
 עליהם כאילו עברו עליהם כל אלו דברים שכתובים בתורה

א  פרשת כי ת שא קפט  זהר ה קדוש
כמ ה  סת מת  כ ל ארחין ו שבילין מכל בני   , אמר רבי   יוסי

ו   אי הכי להוו כמה דהו, ולא שבקת לון פתחון פה, גלותא
א אי "ס(ויפקון , ולא אגרא, דלא יסבלון גלותא, בכל דרא ו דרא

,   מדינא דאורייתא)יסבלון גלותא ולא יפקון, הכי להוו כמה דלהוו בכל דרא ודרא
 :ויתערבון בשאר עמין

תחי ל תזעק   ,  כמו  הר ה  תקריב  ל לדת) ישעיה כו יז(, פתח ואמר 
ארח איהו לעוברתא לאעברא  , מאי כמו הרה', בחבליה וגו

דל א עבר   , ואית בעלמא כ מה  וכמ ה, עלה  תשע   ירחין שלמ ין
וכל  צירין   , עלה אלא  יומא חד  או תרין  יומין מתשיעאה

ואף על גב  ד לא אעבר  , וחבלין דעוברתא בתשיעאה  אינון
אתחשיב עלה כ אילו אתעברו כל  , עלה אלא יומא חדא

, כיון דאטעמי טעם גלותא, אוף הכי ישרא ל. תשיעאה  שלים
יתחשב על ייהו כאלו  אעברו עלייהו כ ל   , שובהאי יהדרון  בת

כל שכן וכ ל שכן דכ מ ה וכמ ה   , אינון מלין דכתיבין ב אורייתא
 . יסורין אעברו עלייהו  מן יומא דגלותא שרי

 
 : תרגום

, כמה סתמ ת כל דרכים ושבילים מכל בני הגלות , אמר רבי יוסי
אם כך שיהיו כמו שהם בכל דור  . ולא השארת להם פתחון פה

א אם כך שיהיו כמו שיהיו בכל דור "ס(ויצאו , שלא יסבלו גלות ולא שכר, ודור
 : ויתערבו בשאר עמים,  מדין התורה)יסבלו הגלות ולא יצאו, ודור

מהו  . פתח ואמר כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזע ק בחבליה וגומר
,   דרך הוא למע וברת להעביר עליה תשעה חדשים שלמים, כמו הרה

שלא עובר עליה אלא יו ם אחד או שני ימים ויש בעולם כמה וכמה 
ואף על פי . וכל צירים וחבלים של המעוברת בתשיעי הם. מהתשי עי

נחשב עליה כאילו עברה  כל תשיעי  , שלא עבר ע ליה אל א יו ם אחד
אם יחזרו בתשובה  ,  אף כך ישראל כיון שטעמו  טעם ג לות. שלם

 תשובהה פרשת מקץ ספר 

רכט 

,  תורהיחשב עליה ם כאילו עב רו עליהם כל אלו דברים שכתובים ב
כל שכן וכל שכן שכמה וכמה יסורי ם עברו עליהם מן היום  שהגלות   

 . החלה
 

 המ שך
 בצר לך ומצאוך כל הדברים )דברים ד ל(, אבל מאי דכתיב

תא חזי כמה  רחמנ ותא רחים קודשא , האלה בא חרית הימי ם
למלכא דהוה לי ה בר א   , בריך הוא לישראל במלה  ד א

ו רחימו דיל יה יה ב   ומג, ורחים ליה  רחימו דנפשא, יחידאה
ותוליף ליה ארחי  , דתרבי ליה, ליה לאמי ה מטרוניתא

,  אתא אבוהי ואלקי ליה, זמנא חדא חב לגבי אבוה, מתתקנן
ואפקיה  , תב כ מ לקדמין וחב לאבוה, ולבתר אעבר על חוב יה

 .  נפק  ההוא ברא  מביתיה , אבוה מביתיה וארגיז עליה
בגין , ויהא זכאה כדקא יאות, ובאתר דיהך בארח קשוט

אמר , מה עב ד, דישמע מל כא אבוה ויהא תיאובתיה עלי ה
אעביד מכ אן ולהלאה  כל  מה   , הואיל ונפקנא מהיכ לא דאבא

ואתלכל ך   , אזל ואתחבר בזונות, מה עב ד, דאנא בעי
בלכלוכא  דטנופא בהדייהו ול א הוה  מש תכח אלא  בהדייהו   

מטרוניתא אמיה פקדת  ב כל יומא ע ל ההוא   , בחבורא דלהון
וכל חברות א דידיה   , דעת דבר ה ב הדי זונות  אתחברוי, ברא

 . שריאת למבכי ול אתמררא ע ל ברה, בהדייהו הו ות
שאיל לה   ,  חמ א לה דאי הי מבכ ה, יומא חד עאל מלכא  לגבה

דהא בר נא לבר  , אמרה ול א אבכה,  על מה  את בכאת
,   ולא די דהו א לא יתיב בהיכלא  דמלכא , מהיכלא ד מלכא

ברי ה   ,  יימרון כל   בני עלמאמה , אלא דהוא יתיב ב הד י זונות
שריאת ל מבכי ולאתחננא , דמלכא אי הו דיתיב  בבי זונות

,  ואנת ערבאה   דיליה, בגינך אהד ר ליה, א מר מל כא, למלכא
 . אמרת הא  ודאי



 תשובהה פרשת מקץ ספר 

רכח  
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רכט 
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 תשובהה פרשת מקץ ספר 

רל 

לא אצטריך לאהדר א ליה  , אמר מלכ א הואיל וכך הוא
דכסופא ד ילן איהו  למהך  בגיניה לבי   , ביממא ב אתגליא

,  נא דא דטינף גרמי ה ה כי וחל ל יקריואי לא הוה  כג וו, זונות
בכמה יקר  בכמ ה   , הוינא אנא וכל חיילין דילי אזלין בגיניה

ע ד   , בכמ ה  מאני קר בא מימיניה ומשמא ליה, בוקינס קמ יה
, דכל בני ע למא יודעזעון וינדעון כלא דבר א דמלכא  איהו

א יהו יהדר  ב טמירו  , השתא  כיון דאיהו טינ ף גר מיה  וחלל יקרי
 , יהביה  לגבי אמיה , א הד ר לגבי מל כא. דלא ינדעון ביה

אפיק לי ה  ולאמיה  , מה  ע בד מל כא, ליומין סר ח כמל קד מין
ותרווייכו תסבלון  , אמר תרווייכו תהכון, בהדיה מגו  היכלא

כדין , כיון דתרווייכו תסבלון כחדא, גלותא ומלקיותא תמן
 .ידענא דברי יתוב כדק א חזי

ואי ,  לון למצ ריםאחית, כך ישראל  בנוי דמלכ א קדישא  אינון
גזרה דגזר  קודשא בריך הוא  , תימא בהה וא זמנא לא חאבו

וק ודשא בריך הו א   , הוה  אתחזי למ הוי קיים, בין הבתרי ם
בראשית (,   חד  בגין  ההוא מל ה  דאמ ר אברהם, אשגח לתר ין מלין

אבל עד   , דא הוא סב ה  ועילה,  במה  אדע כי אי רשנה)טו ח
 .כדקא יאותולא אתחזו , דנפקו ממצ רים לא הוי  גוי

 
 : תרגום

אבל מה שכתוב בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרי ת   
בוא  ראה כמה רחמנות מר חם הקדוש ברוך הוא על ישראל . הימים

ומתו ך  ,  ואהב או תו  אהבת נפש, למלך שהיה  לו בן יחיד. בדבר זה
שתגדל  אותו ות ל מד אות ו   , אהבה שלו  נתן אותו  לאמו ה מל כה

,  בא אביו והכה אותו,  חט א לגבי אביופעם אחת. דרכים מתו קנות
והציאו אביו , שב כמקודם וחטא ל אביו. ואחר כך העביר על חטא ו

 . יצא  אותו בן מביתו. מביתו והרג יז עליו
כדי שישמע המלך  , ובמקום שילך בדרך אמת ויהיה צדיק כיאות

אמר הואיל ויצאתי מהה יכל של , מה עשה. אביו ויהיה חשקו עליו
הלך , מה עשה. ולהלאה כל מה שאני רוצהאעש ה מכאן , אבא

ולא הי ה נמצא   , והתחבר עם זונות והתלכלך בלכלוך הטנוף אתן

 תשובהה פרשת מקץ ספר 

רלא 

  

, המלכה אמ ו פקדה בכל יום על אותו הבן, אלא  איתן בחבור שלהן
.  וכל החברות שלו איתן היתה ,  וידעה שבנה עם זונות מתחבר

 .התחילה לב כות ולהתמ רמר על בנה
שאל אותה ע ל   . ה אותה שהיא בוכהיום אחד נכנס המלך אצלה רא

,  אמרה ולא אבכה שהרי בנינו לחוץ מהיכל המלך. מה את בוכה
.  אלא שה וא יושב עם זונות, ולא די שהוא לא יושב בהיכל המל ך

.   מה יא מרו כל בני העולם בן המלך הוא  שיושב בבית זונות 
אמר המלך בשבילך אחזיר אותו . התחילה לב כות ולהתח נן למלך

 .אמרה  הרי ודאי. לוואת ערבה ש
,  לא צריך להחזיר אותו ביום בגלוי, אמר המלך  הואיל וכך הוא

ואם לא היה  כמו זה . שבושה שלנו היא ללכת  בשבילו לבית זונות
היינו אני וכל צ באות שלי  הולכי ם  , שטינף עצמ ו כך וחלל כבודי

בכמה כלי מלחמה  מימינ ו  , בכמה חצוצרות לפניו, בשבילו
.   ני העולם יזדעזעו וידעו הכל שבן המלך הוא עד שכל ב,  ומשמ אלו

הוא יחזור בהטמנה שלא   , עכשיו כיון שהוא טינף  עצמו וחל ל  כבודי
 . נתנו אצל א מו,  חזר אצל המלך. ידעו בו

הוצי א  אותו ו את  אמו  את ו   , מה עשה ה מלך.  לימים  סרח כמקודם
.  אמר שני כם תלכו ושניכם תסבלו  גלות ומ לק ות שם. מתוך ההיכל
 . אז יודע אני שבני ישוב כפי שראוי, כם תסבלו ביחדכיון ששני

ואם . הוריד אותם למצרי ם. כך ישראל בני המלך הקדוש הם
גזירה שגזר הק דוש ברוך הוא בין ,  תא מר באו תו זמן ל א  חטאו

והקדוש  ברוך הוא השגיח  . הבתרים היתה ראויה להיות קי מ ת
 אחד מפ ני אותו דבר שאמר א ברהם במה אדע כי , לשני דברים

אבל  עד שיצאו ממצרים ל א היו גו י  . זה הוא סבה ועילה, ארשנה
 . ולא נראו כיאות

 
ב פרשת כי ת שא קפט  זהר ה קדוש

,   כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין  הבנות)שיר ב ב(, פתח ואמר
, בעא קודשא בריך הו א למעבד  לון לישראל כגוונא דלעילא

ה דסלק א   ושושנ, ולמהוי שושנה חדא בארעא כגוונא עלאה
לא הוי אלא ההיא   , ריחא ואתבריר מכל   שאר וורדין דעלמא

ועל  דא זרע   , ודא ארח א כדקא  י אות, דסלקא בי ן החוחים
ואינון , ואעיל לון ב ין החוחים, דהוו שב עין נפש, שבעין זוגין



 תשובהה פרשת מקץ ספר 

רל 

לא אצטריך לאהדר א ליה  , אמר מלכ א הואיל וכך הוא
דכסופא ד ילן איהו  למהך  בגיניה לבי   , ביממא ב אתגליא

,  נא דא דטינף גרמי ה ה כי וחל ל יקריואי לא הוה  כג וו, זונות
בכמה יקר  בכמ ה   , הוינא אנא וכל חיילין דילי אזלין בגיניה

ע ד   , בכמ ה  מאני קר בא מימיניה ומשמא ליה, בוקינס קמ יה
, דכל בני ע למא יודעזעון וינדעון כלא דבר א דמלכא  איהו

א יהו יהדר  ב טמירו  , השתא  כיון דאיהו טינ ף גר מיה  וחלל יקרי
 , יהביה  לגבי אמיה , א הד ר לגבי מל כא. דלא ינדעון ביה

אפיק לי ה  ולאמיה  , מה  ע בד מל כא, ליומין סר ח כמל קד מין
ותרווייכו תסבלון  , אמר תרווייכו תהכון, בהדיה מגו  היכלא

כדין , כיון דתרווייכו תסבלון כחדא, גלותא ומלקיותא תמן
 .ידענא דברי יתוב כדק א חזי

ואי ,  לון למצ ריםאחית, כך ישראל  בנוי דמלכ א קדישא  אינון
גזרה דגזר  קודשא בריך הוא  , תימא בהה וא זמנא לא חאבו

וק ודשא בריך הו א   , הוה  אתחזי למ הוי קיים, בין הבתרי ם
בראשית (,   חד  בגין  ההוא מל ה  דאמ ר אברהם, אשגח לתר ין מלין

אבל עד   , דא הוא סב ה  ועילה,  במה  אדע כי אי רשנה)טו ח
 .כדקא יאותולא אתחזו , דנפקו ממצ רים לא הוי  גוי

 
 : תרגום

אבל מה שכתוב בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרי ת   
בוא  ראה כמה רחמנות מר חם הקדוש ברוך הוא על ישראל . הימים

ומתו ך  ,  ואהב או תו  אהבת נפש, למלך שהיה  לו בן יחיד. בדבר זה
שתגדל  אותו ות ל מד אות ו   , אהבה שלו  נתן אותו  לאמו ה מל כה

,  בא אביו והכה אותו,  חט א לגבי אביופעם אחת. דרכים מתו קנות
והציאו אביו , שב כמקודם וחטא ל אביו. ואחר כך העביר על חטא ו

 . יצא  אותו בן מביתו. מביתו והרג יז עליו
כדי שישמע המלך  , ובמקום שילך בדרך אמת ויהיה צדיק כיאות

אמר הואיל ויצאתי מהה יכל של , מה עשה. אביו ויהיה חשקו עליו
הלך , מה עשה. ולהלאה כל מה שאני רוצהאעש ה מכאן , אבא

ולא הי ה נמצא   , והתחבר עם זונות והתלכלך בלכלוך הטנוף אתן
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 תשובהה פרשת מקץ ספר 

רלב 

ושליטו , סליקו ענפי ן וטרפין, חוחים מיד דהוו אינון זוגין תמן
 . הווכדין פרחת  שושנה ביניי, על עלמא

ולקיט לה   , כיון דבעא קודשא  בריך הוא  לאפקא  שושנה
כדין יבשו חוחים ואזדריקו ואשתציאו ולא , מבינייהו

,  ב שעתא ד אזיל למל קטא שושנה דא, אתחשבו לכלום
בההוא זמנא אזל מלכא גו כמה  חיילין ,  לאפקא בריה בוכריה

ואפיק לבריה  בוכריה   , עם דגלין פרישן, רברבנין ושליטין
 .  ויתיב סגי בבי מ לכא, ואייתי ליה ל היכל יה, רןבכמה גבו 

 )שופ טים ב יד(דכתיב ,  אוכח ליה ואלקי ליה, כיון דחב לגבי אבוה
סרח כמ ל קדמין  ',  בישראל ויתנם ביד שוסים וגו’ויחר אף ה

חמו דהא , מה עבדו י שראל, אפקיה מביתיה, ומרד באבוה
, נסיבו נשין נכריות, אתערבו ב עממיא, אתבדרו לבבל

עם כל  דא אימא קדישא הות   , ולידו בנין מנהוןוא
 , אפטרופוסא עלייהו

,  קודשא בריך הוא אמר הואיל וכסופא איהו, ועל דעבד  הכי
הואיל  וחלל יקרי  לא אתחזי דאנא , ליתי ברי  איהו מגרמ יה
,  ולמעבד  ליה נ סין וגבורן כמל קדמין, איזיל תמן לאפקא ליה

אלא , ליאן ונסיןבלא פ, תבו אינון בלא סיוע א דאתחזו לון
ותבו להיכלא ד מלכ א   , כלהו לאן במס כנו, כלהו מתב דרן

 . ואימא קדישא ערבת  לון, בכסופא
אפיק להאי  , מה עבד קודשא בריך הוא, חאבו כמלקדמין

מכאן  , אמר, ואמיה בהדי ה, ברא כמל קדמין מה יכליה
הד א הוא , ולהלאה א ימא וברה יסבלון כ מה בישין  כחדא

דברים (ועל דא כתי ב , פשעיכם שלחה אמכם וב)ישעיה נ א(דכתיב 

מאי   ,  בצר ל ך ומצאוך  כל  הדברי ם האלה  ב אחרית הי מים)ד ל
אלא דא היא  אימא קדישא דהיא אחרית , באחרית ה ימים

 .  ועמ ה סבלו  כל  מה ד סבלו  בגלותא, הימים

 תשובהה פרשת מקץ ספר 

רלג 

אפילו חד ביש או חד צערא  דיעבר   , ואילו יהדרון בתיובתא
 )א ואי לאו סתים קיצא"ס(,   כלאאתחשב עלי יהו כאלו  סבלו, עלייהו
כ מ ה דאמר   ,  וכל ד רין  דיליה)בישא(כד יסתיים   קיצא , ואי לא

 לצמיתות לקונה אותו  )ויקרא כה ל(דכתיב , בוצינא קדישא
, אמר רבי חייא, וכל דא בת יובתא תליא מילתא, לדורותיו

 .  ועל דא גלותא אתמשך, ודאי הכי ה וא
 

 : תרגום
רצה הקדוש  . חים כן רעיתי בין הבנותפתח וא מר  כשושנה בין החו

ו להיות שושנ ה אחת  , ברוך הוא לעשות א ת י שראל כמו  שלמע לה
ושושנה שמעל ה ריח ומובחרת מכל שאר ורדי . בארץ כגוון עליון

.   וזו מריחה כיאות , אין  היא א לא  או תה שעולה  בין החוחים, העולם
 והכניס אותם בין, ועל כן זרע שבעים זוגות שהיו שבעים נפש

הע לו ענפי ם   , מיד שה יו אלו הזוג ות שם, ואלו החוחי ם. החוחים
 .ואז פרחה השושנה ביניהם,  ועלים ושלט ו על העולם

כיון שרצה הקדוש ברוך הוא להוציא השו שנה ולקט  אותה   
בשעה  . אז יבשו החוחים ונזקרו וכלו ולא נחשבו לכלום, מביניהם

ן הלך המלך  באותו זמ, שהלך ללקו ט שושנה זו להוציא בנו בכורו
עם דגלים פ רושים והוציא בנו  ,  תוך כמה צבאות שרים ושליטים

 . והביא אותו ל היכלו וישב הרבה בבית המלך, בכורו בכמה גבורות
'  כיון שחטא לגבי אביו הוכיח אותו והכה אותו שכתוב ויחר אף ה

חטא כמקודם ומ רד באביו . בישראל ויתנם ביד שסים וגומ ר
התערב ו  , ראו שהרי התפזרו לבבל, ראלמה עשו יש. הוציאו מביתו

עם כל זה האימ א  . בעמים נשא ו נשים נכריות והולידו בנים מהם
 . הקדושה היתה אפו טרופוס עליהם
יבוא בני  , הואיל ובושה הוא, אמר, ועל שעשה כך הקדוש ברוך הוא

אינו ראוי שא ני אלך שם להוצי א   , שהואיל וח לל כבודי,  הוא מע צמו
שבו הם בלי סיוע שראוי  .  ו גבורות כמק ודםאותו ול עשו ת לו נסים
,  אלא כולם מפוזרים כולם עייפים בעניות,  להם בלי פלאות ונסים

 .והאימ א הקדושה ערבה להם, ושבו להיכל המלך בבושה
הוציא ז ה הבן , מה ע שה הקדוש  ברוך הוא, חטאו כ מק ודם

אמר מכ אן והלאה ה אימ א ובנה יסבלו . כמקודם מה יכלו ואמו א תו
ועל כן .  ת ביחד זה הוא שכתוב ובפשעיכם שלחה אמכםכמה רעו
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הואיל  וחלל יקרי  לא אתחזי דאנא , ליתי ברי  איהו מגרמ יה
,  ולמעבד  ליה נ סין וגבורן כמל קדמין, איזיל תמן לאפקא ליה

אלא , ליאן ונסיןבלא פ, תבו אינון בלא סיוע א דאתחזו לון
ותבו להיכלא ד מלכ א   , כלהו לאן במס כנו, כלהו מתב דרן

 . ואימא קדישא ערבת  לון, בכסופא
אפיק להאי  , מה עבד קודשא בריך הוא, חאבו כמלקדמין

מכאן  , אמר, ואמיה בהדי ה, ברא כמל קדמין מה יכליה
הד א הוא , ולהלאה א ימא וברה יסבלון כ מה בישין  כחדא

דברים (ועל דא כתי ב , פשעיכם שלחה אמכם וב)ישעיה נ א(דכתיב 

מאי   ,  בצר ל ך ומצאוך  כל  הדברי ם האלה  ב אחרית הי מים)ד ל
אלא דא היא  אימא קדישא דהיא אחרית , באחרית ה ימים

 .  ועמ ה סבלו  כל  מה ד סבלו  בגלותא, הימים

 תשובהה פרשת מקץ ספר 

רלג 

אפילו חד ביש או חד צערא  דיעבר   , ואילו יהדרון בתיובתא
 )א ואי לאו סתים קיצא"ס(,   כלאאתחשב עלי יהו כאלו  סבלו, עלייהו
כ מ ה דאמר   ,  וכל ד רין  דיליה)בישא(כד יסתיים   קיצא , ואי לא

 לצמיתות לקונה אותו  )ויקרא כה ל(דכתיב , בוצינא קדישא
, אמר רבי חייא, וכל דא בת יובתא תליא מילתא, לדורותיו

 .  ועל דא גלותא אתמשך, ודאי הכי ה וא
 

 : תרגום
רצה הקדוש  . חים כן רעיתי בין הבנותפתח וא מר  כשושנה בין החו

ו להיות שושנ ה אחת  , ברוך הוא לעשות א ת י שראל כמו  שלמע לה
ושושנה שמעל ה ריח ומובחרת מכל שאר ורדי . בארץ כגוון עליון

.   וזו מריחה כיאות , אין  היא א לא  או תה שעולה  בין החוחים, העולם
 והכניס אותם בין, ועל כן זרע שבעים זוגות שהיו שבעים נפש

הע לו ענפי ם   , מיד שה יו אלו הזוג ות שם, ואלו החוחי ם. החוחים
 .ואז פרחה השושנה ביניהם,  ועלים ושלט ו על העולם

כיון שרצה הקדוש ברוך הוא להוציא השו שנה ולקט  אותה   
בשעה  . אז יבשו החוחים ונזקרו וכלו ולא נחשבו לכלום, מביניהם

ן הלך המלך  באותו זמ, שהלך ללקו ט שושנה זו להוציא בנו בכורו
עם דגלים פ רושים והוציא בנו  ,  תוך כמה צבאות שרים ושליטים

 . והביא אותו ל היכלו וישב הרבה בבית המלך, בכורו בכמה גבורות
'  כיון שחטא לגבי אביו הוכיח אותו והכה אותו שכתוב ויחר אף ה

חטא כמקודם ומ רד באביו . בישראל ויתנם ביד שסים וגומ ר
התערב ו  , ראו שהרי התפזרו לבבל, ראלמה עשו יש. הוציאו מביתו

עם כל זה האימ א  . בעמים נשא ו נשים נכריות והולידו בנים מהם
 . הקדושה היתה אפו טרופוס עליהם
יבוא בני  , הואיל ובושה הוא, אמר, ועל שעשה כך הקדוש ברוך הוא

אינו ראוי שא ני אלך שם להוצי א   , שהואיל וח לל כבודי,  הוא מע צמו
שבו הם בלי סיוע שראוי  .  ו גבורות כמק ודםאותו ול עשו ת לו נסים
,  אלא כולם מפוזרים כולם עייפים בעניות,  להם בלי פלאות ונסים

 .והאימ א הקדושה ערבה להם, ושבו להיכל המלך בבושה
הוציא ז ה הבן , מה ע שה הקדוש  ברוך הוא, חטאו כ מק ודם

אמר מכ אן והלאה ה אימ א ובנה יסבלו . כמקודם מה יכלו ואמו א תו
ועל כן .  ת ביחד זה הוא שכתוב ובפשעיכם שלחה אמכםכמה רעו



 תשובהה פרשת מקץ ספר 

רלד 

מהו . כתוב בצר לך ומצאוך  כל הדברים האלה באחרית הימ ים
 . ועמה  סובלים כל מה שסובלי ם בגלות, באחרית הימים

אפילו רעה אחת או צער אחד שיעבור עליהם  , ואלו יחזרו בתשובה
 הקץ )ייםא כאשר יסת"ס(סתו ם , ואם לא. נחשב עליהם כאילו סבלו הכל

 וכל דורות שלו כמו שאמר המאור הקד וש שכתוב לצמיתו ת  )ג הרע"ל(
אמר רבי חיא  . וכל זה בתשובה תלוי הדבר. לקונה או תו  לדורותיו

 . ודאי כך הוא ועל כן הגלות נמשכת 
 

� � � 

 

äáåùúä ãåñé 
 'המשך פרק ה

 על ידי חוט, פוגם במידות עליונות
 המשוך משורש נשמתו למה שבאדם

:   והוא, איך  הוא  פוגם במידות עליונות , בא ר לך גם כןבזה ית
על כן יכול , כי על ידי חוט המשוך משורש נשמתו למה  שבאדם

והנה מה שא מ ר הרב , האדם לפגום במקום  שהשורש ת לוי בו
ש אותו   כח הטומ א ה קונ ה ח יו נות על  , ה" זלהמשה  א לשיך' ר

ראשית   "כעין זה הם גם  דברי ה. ידי קדושה שיצאה מ מנו
ו הוסיף לומר שמושך כח הטומ אה בשני  מקומו ת   , "החכמ

 כמו שכתוב  -בפנימות  ; בפנימיותו של נשמתו  ובחיצוניותו
 -..."  תחטאינו  באזוב ואטה ר : "במדרש על הפסוק שא מר דוד

ו אין   , כאילו נטמ א בטמא  נפ ש, שכל  העובר עבירה, מכאן אמר ו
וכן דוד  , "תחטאינו  באזוב: "שנאמר, מזין עליו  אלא באזוב

 ".ליבי חלל בקרבי: "כמו שאמר, נטמא בעוון שהוא  חלל בנפש

 תשובהה פרשת מקץ ספר 

רלה 

  מסתלקת ממנו רוח קדושה-החוטא 
 ושורה עליו רוח דמסאבא במקום קדושה

,  "חלל בנפש"הטעם שהוא קרא ": ראשית חכמה"זה לשון ה
שהוא  על שנסתלק ממנ ו   , "חלל"הוא זה  מי  שנהרג הוא  נקרא 

כן כפי . שהיה בווהו א חלל בלי חיות הדם  , הדם שהוא  הנפש
כניסת כח הטומ אה  מסטרא א חרא בנשמ ה הקדושה  נשא ר   

,   וכמו שמת הו א טמא, אותו מקו ם חלל בלי רוחניות ה קדושה
מפני שנס תלק ממנ ו  אור נש מ ה קדושה  ושורה  עליו רוח   

כך  ; ועל כן הוא  אבי  אבות הטו מאה, דמסאבא מסטרא א חרא
 מסתלק ת ממנו רוח קדושה  ושורה עליו רוח -החוטא  

רשעים בחייה ם   : "וזה  שאמר, מסאבא במקום ק דושהד
: כמו ש כתוב בגמרא,  בפנימיותו ובחיצוניותו-" קרויים מת ים

 מלפפת והולכת לפניו -כל העושה עבירה אחת בעולם הזה  
מפני  , ענין מלפפתו הוא: "ראשית חכמ ה"וכתב ה, ליום הדין

וכל  קטיגור יש  לו שעור , שעובר עבירה קונה ל ו קטגוור  אחד
ואותו  קט יגור מלפפת ונעש ה   ,  ח איברים" ומה  שלימה מרמק

ע ד יעכל הא כור והחוש ך ההוא   ,  לבוש לנשמתו להכניסו  לגהינם
וזה ענין בגדים צואים שמל בישין את הנשמה   ,  שבנשמה

 . 'להכניסה לגהינם וכו
 ?מפני מה מועיל חטאת על שוגג

על   , הטעם שמ משיך כח הטומאה בפנימיותו ובח יצוניותו נראה
:  ותוכן דבריו הם,  האלשיך פרשת ויקראה שא מר הרב פי מ

: כגון, מפני שחט א בגוף לבדו,   מה שמועיל  חטאת  על  שוגג הוא
,   שמחש בתו מחולק ת ממנו , שחשב על  החלב שהו א שומן  וא כלו

ש הוא על  , בהרה ור הלב, וכן אם  חט א במחשב ה לבד בלא גוף
 -ועל שחטא מ ח שבה , ידי נשמה לבד מועיל גם כן קרבן עולה

,   לכן עולה כול ה כליל, הוא  יו תר גדול,  הוא על  ידי מח שבה
שזה ו   , ונראה   לי, כי אם   החלב והדם, ובחטאת ל א הי ה קר ב

, קשה הרהו רי עבירה מעבירה: שאמרו רבותינו זכרונם לברכה



 תשובהה פרשת מקץ ספר 

רלד 

מהו . כתוב בצר לך ומצאוך  כל הדברים האלה באחרית הימ ים
 . ועמה  סובלים כל מה שסובלי ם בגלות, באחרית הימים

אפילו רעה אחת או צער אחד שיעבור עליהם  , ואלו יחזרו בתשובה
 הקץ )ייםא כאשר יסת"ס(סתו ם , ואם לא. נחשב עליהם כאילו סבלו הכל

 וכל דורות שלו כמו שאמר המאור הקד וש שכתוב לצמיתו ת  )ג הרע"ל(
אמר רבי חיא  . וכל זה בתשובה תלוי הדבר. לקונה או תו  לדורותיו

 . ודאי כך הוא ועל כן הגלות נמשכת 
 

� � � 

 

äáåùúä ãåñé 
 'המשך פרק ה

 על ידי חוט, פוגם במידות עליונות
 המשוך משורש נשמתו למה שבאדם

:   והוא, איך  הוא  פוגם במידות עליונות , בא ר לך גם כןבזה ית
על כן יכול , כי על ידי חוט המשוך משורש נשמתו למה  שבאדם

והנה מה שא מ ר הרב , האדם לפגום במקום  שהשורש ת לוי בו
ש אותו   כח הטומ א ה קונ ה ח יו נות על  , ה" זלהמשה  א לשיך' ר

ראשית   "כעין זה הם גם  דברי ה. ידי קדושה שיצאה מ מנו
ו הוסיף לומר שמושך כח הטומ אה בשני  מקומו ת   , "החכמ

 כמו שכתוב  -בפנימות  ; בפנימיותו של נשמתו  ובחיצוניותו
 -..."  תחטאינו  באזוב ואטה ר : "במדרש על הפסוק שא מר דוד

ו אין   , כאילו נטמ א בטמא  נפ ש, שכל  העובר עבירה, מכאן אמר ו
וכן דוד  , "תחטאינו  באזוב: "שנאמר, מזין עליו  אלא באזוב

 ".ליבי חלל בקרבי: "כמו שאמר, נטמא בעוון שהוא  חלל בנפש

 תשובהה פרשת מקץ ספר 

רלה 

  מסתלקת ממנו רוח קדושה-החוטא 
 ושורה עליו רוח דמסאבא במקום קדושה

,  "חלל בנפש"הטעם שהוא קרא ": ראשית חכמה"זה לשון ה
שהוא  על שנסתלק ממנ ו   , "חלל"הוא זה  מי  שנהרג הוא  נקרא 

כן כפי . שהיה בווהו א חלל בלי חיות הדם  , הדם שהוא  הנפש
כניסת כח הטומ אה  מסטרא א חרא בנשמ ה הקדושה  נשא ר   

,   וכמו שמת הו א טמא, אותו מקו ם חלל בלי רוחניות ה קדושה
מפני שנס תלק ממנ ו  אור נש מ ה קדושה  ושורה  עליו רוח   

כך  ; ועל כן הוא  אבי  אבות הטו מאה, דמסאבא מסטרא א חרא
 מסתלק ת ממנו רוח קדושה  ושורה עליו רוח -החוטא  

רשעים בחייה ם   : "וזה  שאמר, מסאבא במקום ק דושהד
: כמו ש כתוב בגמרא,  בפנימיותו ובחיצוניותו-" קרויים מת ים

 מלפפת והולכת לפניו -כל העושה עבירה אחת בעולם הזה  
מפני  , ענין מלפפתו הוא: "ראשית חכמ ה"וכתב ה, ליום הדין

וכל  קטיגור יש  לו שעור , שעובר עבירה קונה ל ו קטגוור  אחד
ואותו  קט יגור מלפפת ונעש ה   ,  ח איברים" ומה  שלימה מרמק

ע ד יעכל הא כור והחוש ך ההוא   ,  לבוש לנשמתו להכניסו  לגהינם
וזה ענין בגדים צואים שמל בישין את הנשמה   ,  שבנשמה

 . 'להכניסה לגהינם וכו
 ?מפני מה מועיל חטאת על שוגג

על   , הטעם שמ משיך כח הטומאה בפנימיותו ובח יצוניותו נראה
:  ותוכן דבריו הם,  האלשיך פרשת ויקראה שא מר הרב פי מ

: כגון, מפני שחט א בגוף לבדו,   מה שמועיל  חטאת  על  שוגג הוא
,   שמחש בתו מחולק ת ממנו , שחשב על  החלב שהו א שומן  וא כלו

ש הוא על  , בהרה ור הלב, וכן אם  חט א במחשב ה לבד בלא גוף
 -ועל שחטא מ ח שבה , ידי נשמה לבד מועיל גם כן קרבן עולה

,   לכן עולה כול ה כליל, הוא  יו תר גדול,  הוא על  ידי מח שבה
שזה ו   , ונראה   לי, כי אם   החלב והדם, ובחטאת ל א הי ה קר ב

, קשה הרהו רי עבירה מעבירה: שאמרו רבותינו זכרונם לברכה



 תשובהה פרשת ויגש ספר 

רלו 

שהו א   ,   שוגג: דה יינו, מעבירה שהו א בלא  הרהור: ורצונם לומר
פי ל,  נתן טעם  לזהפרשת נצבים" ציוני"בגוף לבד וב

וכשהוא  חוטא   , שהמחשבה  באדם מעלה גדולה מכח השכ ל
כי אין  אשמת ה מ שתמש   , במחבר מדותיו הוא  ח טא גדול יותר

 .  עד כאן לשונו, בעבד סכל כאשמת ה משתמש  בבן חורין חכם
לכן , שאז כח הטומאה גדול מאוד, אבל אם חטא בגוף ובנפש

ר כח   להסי-וידוי וסמי כת היד על קרבנו ,  אין כח על ידי חרטה
וצריך תשובה ו מלקיות   ,  הטומאה   מעליו ולהמשיכו בבעל חי

 .  עד כאן לשונו, לכפר עליו, ויום כפורים
מה  שחטא   ,  בזה יתבאר כי על חט א מזיד שה וא על ידי שניהם

ועל ידי ח טא   ,  ממשיך כ ח הטו מאה  בפנימיותו-על ידי הנש מה  
 . הגוף ממשי ך כח הטומ אה בחיצוניותו
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 פרשת ויגש
 ט"יפרק 

 בזכות התשובה נגאל
כד הקמח ערך תשובה   ספר

והנה משה  רבינו עליו  השלום אדון  כל הנביאי ם הבטיח בנ י ישר אל  
'   כי בז כות שיחזרו  בתשובה הק דוש ברו ך הו א יג אלם וי ק בצם מד בגלות 

 והיה כי  יבואו  ע ליך כל הדב ר ים האלה   )דברים ל( הוא  ש אמר  רוחות העול ם
אלהיך   '  וכתיב   אחריו  וש ב ה , שמעת  ב קולואלה יך ו '   ושב ת עד ה )שם('  וגו

 : את שבותך  ו רחמך  ושב  ו קבצ ך מכל ה עמים

 תשובהה פרשת ויגש ספר 

רלז 

    

 "שני אלפים ימות המשיח"באור 
כ פרק ישראל נצח  ז"ספר

,   שכן ההתחלה עדיין אין בו דבר, נגד התחלה'  שני  אלפים תוהו' וקאמ ר 
כ י   ', שני אלפים  תורה' ו אמר  . שאין בו דבר  ממש, וזה מסגולת ההתחלה

'   ודבר ז ה בארנו בס וף חבור גבו רות ה , צע י מיוחד לתורההזמן האמ
,   כי כל  גשם י ש לו  רחקי ם,  מפני שה אמצעי  אינו  גשם, ובכמה מקו מ ות

 אל   - שאין  לו  רו חק  -לכ ך מתיי חס הז מן האמ צעי   , והאמצעי  אין  לו ר וחק 
שני אלפ ים ימו ת   ' ו. שאין ש ייך ב ה גשמות כלל, כמו התורה,  בלתי גשמי

כי  הזמן   ,    האחרון  הוא  מיוחד  לימ ות המשיח פי רוש  הזמן',  המשיח 
ולכך  . שכל אשר ה וא באחר ונה  הוא השלמ ה,  האחרון הוא  ההשלמה

כי המלך   המשיח יה יה משלי ם   , הזמן האחרון  מתייחס אל  המלך המשי ח
.   עד שיה יה העולם ב שלימות, כא שר יהי ה כל העולם אחד, את כל העולם

שא ז , בסוף הזמן - שהוא המשלים  -ולכך ראוי  שיהיה מלך  המשיח  
 :ועוד י תבאר דבר  זה,  ודבר  זה מ בואר. מסוגל אל ה שלמות ביות ר

'   א ינו ר וצה לומר  ח ס ושלום  ש אחר ב ' , אלפים ת ורה'  ב' ומה שא מר  
אלפים  הם  ראו ים   '  אלא  רו צה ל ומר כל  אלו   ב,  אלפים לא  יה יה עוד תורה 

אפשר   ,  ואיל ו לא נתנה  תורה על ידי  משה  רבנו   עליו השלום. לתורה
לא   , אבל  קוד ם זה או אח ר  זה. אלפים ש נה על ידי אחר'  ן באלו בשתנת

כי אל ו   ,  היה אפשר  ב קבלת התורה אפילו על יד י משה  רבנו   עליו השלום
 ראוי היה עזר א   )’סנהדרין כא עמוד ב(וכן אמרו   . אלפים מי וחדים לתורה'  ב

אלפים   '  מכל מקום אלו ב . אלא שהקדימו  משה, שתנתן התורה על ידו
רו צה  לומר  שהם  מיוחדי ם   ',  א לפים ימי  ה משיח '  ב 'וכן   . ר ההם ימ י תו

בכל   , אבל קודם לכן  אי אפשר  ש יבוא המש יח  בשום  אופן,  למשיח
אל פים א חרוני ם הם  י מ י   '  רק   באלו ב .  תשובה ומע שים  טובים   בעולם

'   ובתוך אלו ב ,  שהז מן האחרון  הוא מיוחד  אל ביאת ה משיח.  המשיח
 :  חאלפים שנה ז מן הכשר  לזה שיבוא  המ שי

,   שיהיה מא חד את הכל ,  הנה התבאר  לך שהזמן א שר הוא  מיו חד למשיח
וא ם   כן לא  יק שה  אם כ ל   .  שהו א השלמת  ימ י עולם,  הוא ב אחרית  הימי ם

מפני  שהזמן א שר  ר או י לו  הוא  בא חרון  מן   ,  כך מעכ בין   עקבת המ שי ח
'   ב 'ולא אמרו  . )כג, משלי טו(" דבר בעתו מה טוב" ו, והוא מ יוחד אליו, הזמן
'   ר ק  לענין זה  שא פשר לבו א מ לך המ שיח  ב אלו ב '  ם י מות  המשיח אלפי



 תשובהה פרשת ויגש ספר 

רלו 

שהו א   ,   שוגג: דה יינו, מעבירה שהו א בלא  הרהור: ורצונם לומר
פי ל,  נתן טעם  לזהפרשת נצבים" ציוני"בגוף לבד וב

וכשהוא  חוטא   , שהמחשבה  באדם מעלה גדולה מכח השכ ל
כי אין  אשמת ה מ שתמש   , במחבר מדותיו הוא  ח טא גדול יותר

 .  עד כאן לשונו, בעבד סכל כאשמת ה משתמש  בבן חורין חכם
לכן , שאז כח הטומאה גדול מאוד, אבל אם חטא בגוף ובנפש

ר כח   להסי-וידוי וסמי כת היד על קרבנו ,  אין כח על ידי חרטה
וצריך תשובה ו מלקיות   ,  הטומאה   מעליו ולהמשיכו בבעל חי

 .  עד כאן לשונו, לכפר עליו, ויום כפורים
מה  שחטא   ,  בזה יתבאר כי על חט א מזיד שה וא על ידי שניהם

ועל ידי ח טא   ,  ממשיך כ ח הטו מאה  בפנימיותו-על ידי הנש מה  
 . הגוף ממשי ך כח הטומ אה בחיצוניותו

 

� � � 

 

 פרשת ויגש
 ט"יפרק 

 בזכות התשובה נגאל
כד הקמח ערך תשובה   ספר

והנה משה  רבינו עליו  השלום אדון  כל הנביאי ם הבטיח בנ י ישר אל  
'   כי בז כות שיחזרו  בתשובה הק דוש ברו ך הו א יג אלם וי ק בצם מד בגלות 

 והיה כי  יבואו  ע ליך כל הדב ר ים האלה   )דברים ל( הוא  ש אמר  רוחות העול ם
אלהיך   '  וכתיב   אחריו  וש ב ה , שמעת  ב קולואלה יך ו '   ושב ת עד ה )שם('  וגו

 : את שבותך  ו רחמך  ושב  ו קבצ ך מכל ה עמים

 תשובהה פרשת ויגש ספר 

רלז 

    

 "שני אלפים ימות המשיח"באור 
כ פרק ישראל נצח  ז"ספר

,   שכן ההתחלה עדיין אין בו דבר, נגד התחלה'  שני  אלפים תוהו' וקאמ ר 
כ י   ', שני אלפים  תורה' ו אמר  . שאין בו דבר  ממש, וזה מסגולת ההתחלה

'   ודבר ז ה בארנו בס וף חבור גבו רות ה , צע י מיוחד לתורההזמן האמ
,   כי כל  גשם י ש לו  רחקי ם,  מפני שה אמצעי  אינו  גשם, ובכמה מקו מ ות

 אל   - שאין  לו  רו חק  -לכ ך מתיי חס הז מן האמ צעי   , והאמצעי  אין  לו ר וחק 
שני אלפ ים ימו ת   ' ו. שאין ש ייך ב ה גשמות כלל, כמו התורה,  בלתי גשמי

כי  הזמן   ,    האחרון  הוא  מיוחד  לימ ות המשיח פי רוש  הזמן',  המשיח 
ולכך  . שכל אשר ה וא באחר ונה  הוא השלמ ה,  האחרון הוא  ההשלמה

כי המלך   המשיח יה יה משלי ם   , הזמן האחרון  מתייחס אל  המלך המשי ח
.   עד שיה יה העולם ב שלימות, כא שר יהי ה כל העולם אחד, את כל העולם

שא ז , בסוף הזמן - שהוא המשלים  -ולכך ראוי  שיהיה מלך  המשיח  
 :ועוד י תבאר דבר  זה,  ודבר  זה מ בואר. מסוגל אל ה שלמות ביות ר

'   א ינו ר וצה לומר  ח ס ושלום  ש אחר ב ' , אלפים ת ורה'  ב' ומה שא מר  
אלפים  הם  ראו ים   '  אלא  רו צה ל ומר כל  אלו   ב,  אלפים לא  יה יה עוד תורה 

אפשר   ,  ואיל ו לא נתנה  תורה על ידי  משה  רבנו   עליו השלום. לתורה
לא   , אבל  קוד ם זה או אח ר  זה. אלפים ש נה על ידי אחר'  ן באלו בשתנת

כי אל ו   ,  היה אפשר  ב קבלת התורה אפילו על יד י משה  רבנו   עליו השלום
 ראוי היה עזר א   )’סנהדרין כא עמוד ב(וכן אמרו   . אלפים מי וחדים לתורה'  ב

אלפים   '  מכל מקום אלו ב . אלא שהקדימו  משה, שתנתן התורה על ידו
רו צה  לומר  שהם  מיוחדי ם   ',  א לפים ימי  ה משיח '  ב 'וכן   . ר ההם ימ י תו

בכל   , אבל קודם לכן  אי אפשר  ש יבוא המש יח  בשום  אופן,  למשיח
אל פים א חרוני ם הם  י מ י   '  רק   באלו ב .  תשובה ומע שים  טובים   בעולם

'   ובתוך אלו ב ,  שהז מן האחרון  הוא מיוחד  אל ביאת ה משיח.  המשיח
 :  חאלפים שנה ז מן הכשר  לזה שיבוא  המ שי

,   שיהיה מא חד את הכל ,  הנה התבאר  לך שהזמן א שר הוא  מיו חד למשיח
וא ם   כן לא  יק שה  אם כ ל   .  שהו א השלמת  ימ י עולם,  הוא ב אחרית  הימי ם

מפני  שהזמן א שר  ר או י לו  הוא  בא חרון  מן   ,  כך מעכ בין   עקבת המ שי ח
'   ב 'ולא אמרו  . )כג, משלי טו(" דבר בעתו מה טוב" ו, והוא מ יוחד אליו, הזמן
'   ר ק  לענין זה  שא פשר לבו א מ לך המ שיח  ב אלו ב '  ם י מות  המשיח אלפי



 תשובהה פרשת ויגש ספר 

רלח 

ש ני  אלפים   'ו לא אמ ר  ' , שנ י אלפים  ימו ת המשיח ' והי ינ ו דקאמ ר  . אלפים
אבל  מפני  כ י רו צה לומ ר  כי  שני   ,  ולמה  תלה זה בי מים ' , מלכות המשי ח

כי   כבר הוא  חלק האח רו ן   , אלפים הם ה ימים  שאפש ר לבוא  בהם  המשיח 
.   או י שי בוא  המ שיח  בחלק   האחרון  מימי  העולם ש ר,  מן שלשה  ח לקים

ואם י שראל  זוכים זכות ג דול מאוד א פשר שי בוא  המשיח בתח לת חלק  
אינו בא ר ק בזמ ן   , אבל אם אינ ם זוכים זכות גדול,  מי מי  העולםהאחרון
. כ מו ש אמרנ ו  למעלה,  ומוכן   לו ביותר,  שהוא   זמנו המיוחד  לו,  שלו

מעלי ך  חר פת המחרפים  עקבו ת   יוס ר ,  וכאשר  תדק דק ותבין  דב רים  אלו
ו כלם הם   ,  בדברים  אש ר א מרנו,   וי ש מח לבך  בד ברים  אלו,  המשיח

ו עוד יתבאר ב פרקים  שלפנינו בענין   .  ברורי ם ואמ תיים לכל אי ש משכיל
 :והם ג ם כן  דברים  של  אמת, אריכות הגלו ת

אילו ישראל זוכים על ידי תשובה אפשר שיבוא המשיח 
 בתחילת חלק האחרון 

חדושי      מסכת סנהדרין–אגדות חלק שלי שי עמו ד ריספר
אל פים לא   ' ל  חס ושלום  שאחר  ב "אלפים תו רה אינו  ר'  ומה שאמ ר  ב
ואלו לא  ,  אלפים הם ר אוים לתורה' ל כל אלו ב" אלא ר, יהיה עוד תורה

'   הקדים  משה   רבינו  עליו ה שלום ב קבל ת התורה אפ שר  שתנתן  באלו ב 
חר   זה לא היה  אפשר   אבל  קודם   זה או א ,  אלפים שנה   על ידי אח ר

אלפים שנה  מיוחדים   '  כי אלו ב,  בקבלת התורה אפילו על ידי משה
 ראוי הי ה עזרא  שתנתן התורה על ידו אלא   )'א ב"לעיל כ(וכך   אמרו . לתורה

אלפים   '  וכן  ב. א לפים הם ימי  תורה'  מכל מ ק ום אלו ב , שהקדימו  מ שה
ום  אופן   אבל  קו דם לכן א י  א פשר לבא  ב ש,  ימי ה משיח   מיוחדים  למ שיח

אלפ ים  אחרונ ים   הם י מי   '  רק   באלו ב ,  בכל תשובה   ומעשה טו ב  בעולם
אלפים   '  ו בתוך אלו ב , משיח  שהזמן  האחרון הו א  מיוחד אל ב יאת משיח 

ו מכל מקו ם  אפשר  שיב א  על ידי   ,  שנה זמן  הכשר לזה י ב א המש יח
ה נה התבאר לך שהזמן א ש ר הוא מיוחד  למשי ח   . אלפים'  רחמים  בכל ב

וא ם כן לא  יק ש ה אם  כל  .  ים  שהו א השלמת י מ י העולםהוא באח רית  הימ
שמפני שהזמ ן אשר ר אוי  לו הוא אחרי ת הזמן ,  כך מעכבין ע קבות משיח 

מעתה  . והוא מיוחד   אליו ודבר  ב עתו מה טוב  כי אח רית ה זמן מיוחד לו 
כי לא מחכמ ה שאלת , התבאר לך  שאם  אתה ש ואל על ארי כת גלותינו

ולא א מרו שני  אלפים ימו ת   , חייבעל זאת כי כן הדעת נותן והשכל מ

 תשובהה פרשת ויגש ספר 

רלט 

והיינו  .  אלפים ' המשיח ר ק ל ענין זה שאפ שר לבא מל ך המשי ח בא לו ב
דקאמר  שני   אלפים ימות  המשיח  ולא  אמר  שנ י א לפים מלכות המשיח   

ל כי ש ני אלפים הם  הימים   "אב ל הטעם בזה כי ר,  ולמה תלה בזה בימים
לשה   חלקים   כי  כבר  הו א חלק  הא חר ון מן  ש, שאפשר  לבא  בהם  המש יח 

ואם  י שראל  זוכי ם   ,  שראוי  ש יבא  המשי ח  בח לק האח רון  מימי  העולם
אבל א ם א ינ ם זוכים   ,  זכות גדול מ אוד אפש ר  שיבא  המש י ח בתחלתו

זכות גדול אי נו בא  ר ק  בז מן שלו  שהו א זמנו  המיו חד לו ומוכן   לו ביות ר   
וכ אשר תדקד ק  ותבין דברי ם אלו יוס ר  מעליך   . כמו שא מרנו  למעלה

 אש ר   )בדרכי(ים ע קבות  המשיח  ויש מ ח לבך  בדבר ים  אלו חרפת המחר פ
 : אמרנו וכול ם  הם ב רורי ם  ואמתיים לכל  איש  משכיל

 בתשרי נגאלים על ידי תשובה
צדיק בחוקותי אות  י   פרי

ונתתי גשמיכ ם בעת ם   '  והנה פרשת  בחקותי מתח יל אם ב חקו תי תלכו וגו
ועי קר   '  ו הכל  בענ יני  אכילה ו אחר  כך  כתי ב ונתתי  של ום ב אר ץ  וג'  וגו

השלום הוא  מקטרוג הי צ ר הרע וכמו  שכתיב אין  שלום בעצ מי מפני  
חטאתי וזהו  עיק ר המל חמה התמידי ת עם היצ ר  הרע וכ מו  שדרש ו  

 גם   אויביו  ישלי ם  אתו ר בי  י הושע בן  לוי  אמ ר  זה   )ד"בבראשית רבה פרשה נ(
ישלם  לך  א ל   '  וה '   שלמה  ק ראו  שונא  כ ו.)ב"סוכה נ(וב גמרא  .  יצר  הרע
בינם   '  וכ מ ו שאומ רים  בשם ר בינו  ר. לם  לך אלא ישל ימנו לךתקרי י ש

זכר צדיק  ל ברכה שפי רו ש כי  תצא  למלחמה על  אויבך  על הי צר ה רע   
אינו דרך ד רש ורמז  ר ק פירוש ה פשוט שמלח מת היצר ז הו עיקר   

 ואכלת ושבעת השמ רו ל כ ם   )עקב(וא יתא בספרי  .  המלחמה והי א תדירה
בהקדוש  ב רוך הו א  אלא מתוך   ש א ין אדם  מו ר ד '  פן יפתה לבבכם וגו 

ו מביא  כמה   '  ורם  לבבך  ו שכחת וגו '   שביעה  שנא מר פן  תאכל  ושבעת  וגו 
 מכמה פסוקים וכן כ ל אכילה יכול להביא  .)ברכות לב(וכן  בגמרא , פסוקים

 לאחר  שאוכל ושות ה אין לו   )’בב א בתרא יב עמוד ב(לידי חטא כמ ו שאמ רו 
,   יה ר ק לב כסיל לשמאל ו והיינו  אם  לא יהיה בקד ושה יה. אלא לב אחד 

ועל זה  א מר  אם   , וכשהיה ב קד ושה יב יא  ר ק להיות לב  חכם  לימינו 
שתכירו  שה שם  יתברך   הוא הזן   '  ונתתי  גשמיכם  וגו '  בחקותי תלכ ו וגו 

ומפרנס ואז   לא יבי א ה א כילה לידי י צר ה רע ו אדרבה האכ ילה תגרום   
ש אכילת השם  יתברך  הם   לכו לחמ ו   .  להביא דברי  תורה ו קדושה בלב
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ש ני  אלפים   'ו לא אמ ר  ' , שנ י אלפים  ימו ת המשיח ' והי ינ ו דקאמ ר  . אלפים
אבל  מפני  כ י רו צה לומ ר  כי  שני   ,  ולמה  תלה זה בי מים ' , מלכות המשי ח

כי   כבר הוא  חלק האח רו ן   , אלפים הם ה ימים  שאפש ר לבוא  בהם  המשיח 
.   או י שי בוא  המ שיח  בחלק   האחרון  מימי  העולם ש ר,  מן שלשה  ח לקים

ואם י שראל  זוכים זכות ג דול מאוד א פשר שי בוא  המשיח בתח לת חלק  
אינו בא ר ק בזמ ן   , אבל אם אינ ם זוכים זכות גדול,  מי מי  העולםהאחרון
. כ מו ש אמרנ ו  למעלה,  ומוכן   לו ביותר,  שהוא   זמנו המיוחד  לו,  שלו

מעלי ך  חר פת המחרפים  עקבו ת   יוס ר ,  וכאשר  תדק דק ותבין  דב רים  אלו
ו כלם הם   ,  בדברים  אש ר א מרנו,   וי ש מח לבך  בד ברים  אלו,  המשיח

ו עוד יתבאר ב פרקים  שלפנינו בענין   .  ברורי ם ואמ תיים לכל אי ש משכיל
 :והם ג ם כן  דברים  של  אמת, אריכות הגלו ת

אילו ישראל זוכים על ידי תשובה אפשר שיבוא המשיח 
 בתחילת חלק האחרון 

חדושי      מסכת סנהדרין–אגדות חלק שלי שי עמו ד ריספר
אל פים לא   ' ל  חס ושלום  שאחר  ב "אלפים תו רה אינו  ר'  ומה שאמ ר  ב
ואלו לא  ,  אלפים הם ר אוים לתורה' ל כל אלו ב" אלא ר, יהיה עוד תורה

'   הקדים  משה   רבינו  עליו ה שלום ב קבל ת התורה אפ שר  שתנתן  באלו ב 
חר   זה לא היה  אפשר   אבל  קודם   זה או א ,  אלפים שנה   על ידי אח ר

אלפים שנה  מיוחדים   '  כי אלו ב,  בקבלת התורה אפילו על ידי משה
 ראוי הי ה עזרא  שתנתן התורה על ידו אלא   )'א ב"לעיל כ(וכך   אמרו . לתורה

אלפים   '  וכן  ב. א לפים הם ימי  תורה'  מכל מ ק ום אלו ב , שהקדימו  מ שה
ום  אופן   אבל  קו דם לכן א י  א פשר לבא  ב ש,  ימי ה משיח   מיוחדים  למ שיח

אלפ ים  אחרונ ים   הם י מי   '  רק   באלו ב ,  בכל תשובה   ומעשה טו ב  בעולם
אלפים   '  ו בתוך אלו ב , משיח  שהזמן  האחרון הו א  מיוחד אל ב יאת משיח 

ו מכל מקו ם  אפשר  שיב א  על ידי   ,  שנה זמן  הכשר לזה י ב א המש יח
ה נה התבאר לך שהזמן א ש ר הוא מיוחד  למשי ח   . אלפים'  רחמים  בכל ב

וא ם כן לא  יק ש ה אם  כל  .  ים  שהו א השלמת י מ י העולםהוא באח רית  הימ
שמפני שהזמ ן אשר ר אוי  לו הוא אחרי ת הזמן ,  כך מעכבין ע קבות משיח 

מעתה  . והוא מיוחד   אליו ודבר  ב עתו מה טוב  כי אח רית ה זמן מיוחד לו 
כי לא מחכמ ה שאלת , התבאר לך  שאם  אתה ש ואל על ארי כת גלותינו

ולא א מרו שני  אלפים ימו ת   , חייבעל זאת כי כן הדעת נותן והשכל מ
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והיינו  .  אלפים ' המשיח ר ק ל ענין זה שאפ שר לבא מל ך המשי ח בא לו ב
דקאמר  שני   אלפים ימות  המשיח  ולא  אמר  שנ י א לפים מלכות המשיח   

ל כי ש ני אלפים הם  הימים   "אב ל הטעם בזה כי ר,  ולמה תלה בזה בימים
לשה   חלקים   כי  כבר  הו א חלק  הא חר ון מן  ש, שאפשר  לבא  בהם  המש יח 

ואם  י שראל  זוכי ם   ,  שראוי  ש יבא  המשי ח  בח לק האח רון  מימי  העולם
אבל א ם א ינ ם זוכים   ,  זכות גדול מ אוד אפש ר  שיבא  המש י ח בתחלתו

זכות גדול אי נו בא  ר ק  בז מן שלו  שהו א זמנו  המיו חד לו ומוכן   לו ביות ר   
וכ אשר תדקד ק  ותבין דברי ם אלו יוס ר  מעליך   . כמו שא מרנו  למעלה

 אש ר   )בדרכי(ים ע קבות  המשיח  ויש מ ח לבך  בדבר ים  אלו חרפת המחר פ
 : אמרנו וכול ם  הם ב רורי ם  ואמתיים לכל  איש  משכיל

 בתשרי נגאלים על ידי תשובה
צדיק בחוקותי אות  י   פרי

ונתתי גשמיכ ם בעת ם   '  והנה פרשת  בחקותי מתח יל אם ב חקו תי תלכו וגו
ועי קר   '  ו הכל  בענ יני  אכילה ו אחר  כך  כתי ב ונתתי  של ום ב אר ץ  וג'  וגו

השלום הוא  מקטרוג הי צ ר הרע וכמו  שכתיב אין  שלום בעצ מי מפני  
חטאתי וזהו  עיק ר המל חמה התמידי ת עם היצ ר  הרע וכ מו  שדרש ו  

 גם   אויביו  ישלי ם  אתו ר בי  י הושע בן  לוי  אמ ר  זה   )ד"בבראשית רבה פרשה נ(
ישלם  לך  א ל   '  וה '   שלמה  ק ראו  שונא  כ ו.)ב"סוכה נ(וב גמרא  .  יצר  הרע
בינם   '  וכ מ ו שאומ רים  בשם ר בינו  ר. לם  לך אלא ישל ימנו לךתקרי י ש

זכר צדיק  ל ברכה שפי רו ש כי  תצא  למלחמה על  אויבך  על הי צר ה רע   
אינו דרך ד רש ורמז  ר ק פירוש ה פשוט שמלח מת היצר ז הו עיקר   

 ואכלת ושבעת השמ רו ל כ ם   )עקב(וא יתא בספרי  .  המלחמה והי א תדירה
בהקדוש  ב רוך הו א  אלא מתוך   ש א ין אדם  מו ר ד '  פן יפתה לבבכם וגו 

ו מביא  כמה   '  ורם  לבבך  ו שכחת וגו '   שביעה  שנא מר פן  תאכל  ושבעת  וגו 
 מכמה פסוקים וכן כ ל אכילה יכול להביא  .)ברכות לב(וכן  בגמרא , פסוקים

 לאחר  שאוכל ושות ה אין לו   )’בב א בתרא יב עמוד ב(לידי חטא כמ ו שאמ רו 
,   יה ר ק לב כסיל לשמאל ו והיינו  אם  לא יהיה בקד ושה יה. אלא לב אחד 

ועל זה  א מר  אם   , וכשהיה ב קד ושה יב יא  ר ק להיות לב  חכם  לימינו 
שתכירו  שה שם  יתברך   הוא הזן   '  ונתתי  גשמיכם  וגו '  בחקותי תלכ ו וגו 

ומפרנס ואז   לא יבי א ה א כילה לידי י צר ה רע ו אדרבה האכ ילה תגרום   
ש אכילת השם  יתברך  הם   לכו לחמ ו   .  להביא דברי  תורה ו קדושה בלב
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ועל  זה ביקש  יע קב אב ינו  , בלחמי ושתו  ביין מסכתי  שהיא דב רי  תורה
עליו השלום  ונתן לי לחם   לאכול שיכיר  שהש ם יתב רך  יהיה המ אכל וא ז   

וזהו  ונתתי שלום   . יביא  המאכל  שיהיה  ר ק   לב אחד  לא ביו  שבשמ ים 
ושכ בתם ו אין  מחריד  מ רוגז הי צר  ה רע שלא   . בארץ  מ קטר וג היצ ר  הרע 

 רבי אליעזר אומר  בתשרי   .)א"ראש השנה י(נה בגמרא וה, יכנס לקלקל עוד
ואמ רנ ו   .  עתידין ליג אל ורב י י הושע או מר  בניסן  עתידין ליגאל

 אם יש ראל   )’סנהדרין צז עמוד ב(דרב י  אליעזר סו בר . דלשוטתייהו אזלו
.   עושין תשוב ה נגאלין ור בי יהושע סו בר לא בתש ובה ומעשי ם  טובים

.    בעתה אם  לא זכו היא בניסן ואלו ואלו דברי אלוקי ם חיים דק ץ
כמו  (ואחישנה  אם  זכו על ידי  תשובה היא  בתשרי היו ם  אם ב קולו ת שמעו 

 וזהו ההבדל ב ין תוכחות  שבתורת   )ה"בר אשית מ( ונתבאר  .)שאמרו שם צח
כהנים האמו רים בל שון ר בים ש יהיה ה תיקון על ידי  דברי תורה  ובזה י ש   

 לאו כל  מא רי תורה   )'י א"ק' חלק ג( מדריגות וכמ ו שכתב  בזו הר הקדו ש 
שאף  בנביא י ם י ש  מדרגו ת ומשו ם   '   שקולין  ולאו  כל נ ביאי ם  שקולין  וכו 

מה שא ין  כן תוכחות שבמשנה  תורה שהם   ,  הכי נאמר  ב לשון רבי ם
התיקון על  ידי התשובה  ש זה אמר  להם   משה לתקן  ה רב כעס  ומש ום הכי   

,  כלועל ידי התשובה יזכו ה. נאמרו בלשו ן יחיד שבז ה אין מדריג ות
ומשום הכי ע זרא תיקן ש י היו קורין  תוכחות שבמש נה תורה קוד ם רא ש   

על ידי  השנה שאז  זמן התשובה כדי שתכלה שנה וקללותיה ויתוקן 
 ו שבתורת כהנים קוד ם   ,התשובה שי היו נגאלין ב תשרי על יד י תשובה

עצרת שבעצ רת זמן התיקון על ידי  דברי תורה  שיהיה התיק ון שכ ל   
 לכו לחמו בלחמ י ובזה נאמר  בלשון רבי ם  וכאמו ר   האכילות יהיו בבחינת

כדי שתכלה שנה ויתוקן  כל קלקול מהאכילה שזה היה שור ש הפגם   
מהנחש שב שעת הקלקו ל שבא הער בוב מטוב ור ע על ידי שטעם מע ץ   

 וחד אמר חטה היה וחד  )ד"בתיקוני זוהר תיקון כ(הדעת טוב ורע וכמו שכ תב 
ו איך י תכן שכולם אמת   ' כומינין אינ ון  '  אמר גפן וכ לא קשוט ז 

 דכתיב  )ח"ונתבאר בראשית מ(והמחלוקת ב מציאות  אך   הענין כמו  ש אמרנו  
אילנות  אלו עץ   '  והיינו   שב ,  ועץ ה חיים  ב תוך הגן  וע ץ  הדעת טוב   ורע

החיים וע ץ ה דעת היו בתוך ופנימיות ה גן ואם היה  ט ועם מעץ ה ח יים היה  
ץ הדעת טו ב ורע  א ז   ו כן כשטעם  מ ע,  מרגיש  בכל   הפירות טעם   עץ הח יים

נעשה הערבו ב וכל מה  ש אכל אחר  כך  הרגי ש טעם  עץ הדעת ט וב ו ר ע   
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וזה הענין ש אנו מתפללין בכל יום בר ך עלינ ו   ,  וזה שאמר ו כלא קשוט
וזה יתכן לכאורה  , לטו בה ומסיימין  מברך השנ י ם' את השנה הזאת וכו

רק ב רא ש ה שנה או  על  כל פנים קוד ם עצרת  שה וא זמן  קצי ר  אבל לא   
כל ימות ה שנה ואנו  מ ברכין בכל  השנה ואף  ב ערב ר אש  השנה א ך   ב

 הביאו )’ראש השנה טז עמוד ב(הענין הוא כ מו שכתבתי  דמה שאמרו   בגמרא  
י   ”לפני שתי הל חם בעצ רת  כדי שיתברכ ו לכם פירות  האילן ופיר ש ר ש

היינו  שי זכו לתקן . כמאן דאמ ר  עץ  שאכל  אדם ה רא שון חטה ה י ה
ה אכילת ו קודם החט א ר ק מפירו ת האילן   הקלקול דאד ם הרא שון  שהי

ועל זה אנו מתפללין ברך   . כאמור ור ק  אחר הקל קו ל הוצרך לע בודה
דכתיב  ,  היי נו  שי היה אכילתינ ו ר ק מהטו ב, עלינו את ה ש נה הזאת לטו בה

 שכל מזונותיו של אדם  קצובי ם  .)ביצה טז(ודרש  מינה '  כי חק ליש ר אל וגו
קרו ים  א דם וחק  לישנ א דמזוני   היינו  ישר א ל ש,  וסתם אד ם, מראש  השנה 

וה יינו   שהשם  יתבר ך  קוצב  מזונ ותיו של  כל אחד  מי שר אל כמ ה   , הוא
וזהו  הטריפני לחם  חוק י  שבי ק ש שלמה   .  שיועיל לו  לעבודת השם   יתברך

המלך עליו השלום אף שהיה סעודתו גדולה ליום כמו שכתוב בפסו ק   
 ברב  .)ן סדעירובי(וכמו  שא מרו . מכל מקום כ ל זה היה אצלו לחם חו קו

נחמן  שהיה   חתנא דביה   נשיאה  אמ ר  כל כמה  ד לא שתינ א  רביעתא   
כמו שאמרו בבא קמא (דחמרא  לא  צ ילאי דעתאי   וכן דלא  אכלי ב שרא  דתו רא  

 ).עב

 ביום הקדוש אנו מתירים את השכינה משבועתה
 תפארת ש ל מה על ה מועדים יום כפורים

.  א לא  שבועותנדרנא לא נ דרי ואסרנ א  לא אסרי ו ש בועתנ.  ' כל נדרי כו
הנראה לי ב ענין התפלה זו ביום ה אדיר והקדו ש  הזה אשר  קו דם לכל  

אך הנה ידוע  כי מיום   .  התפלות בזה היום אנו  מ תחילים תפלת כל נדרי
שחרב הב ית המקדש וגלינ ו מארצ נו הש כינה הקדוש ה גם כן עמנו  בגלו ת  

.    והוא אסור ב זיקים לרמז  על השכינה הקדושה )א, י רמיהו מ(וזה שאמר 
ותכלית כל כוונתינו בתפלותינו צרי ך לשו ם לב  על השכינה  שתווש ע   

על  כן קודם הת חלת כל . במהרה וממ י לא גם א נחנ ו נוושע בכל  הטוב
וא סרנא ל א   ' התפלות היום הקדוש וה אדיר הזה אנ ו מתחילין כל נדרי וכו 

מס ך המ בדיל על  ' ה יינו  שהשכינה ת חזור במהרה  למקומה ולא  יהי . אסרי
על  . וש בועתנא לא שבוע ות. נו  ולא תהא עוד במאסר ע מנוידי עוונותי
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ועל  זה ביקש  יע קב אב ינו  , בלחמי ושתו  ביין מסכתי  שהיא דב רי  תורה
עליו השלום  ונתן לי לחם   לאכול שיכיר  שהש ם יתב רך  יהיה המ אכל וא ז   

וזהו  ונתתי שלום   . יביא  המאכל  שיהיה  ר ק   לב אחד  לא ביו  שבשמ ים 
ושכ בתם ו אין  מחריד  מ רוגז הי צר  ה רע שלא   . בארץ  מ קטר וג היצ ר  הרע 

 רבי אליעזר אומר  בתשרי   .)א"ראש השנה י(נה בגמרא וה, יכנס לקלקל עוד
ואמ רנ ו   .  עתידין ליג אל ורב י י הושע או מר  בניסן  עתידין ליגאל

 אם יש ראל   )’סנהדרין צז עמוד ב(דרב י  אליעזר סו בר . דלשוטתייהו אזלו
.   עושין תשוב ה נגאלין ור בי יהושע סו בר לא בתש ובה ומעשי ם  טובים

.    בעתה אם  לא זכו היא בניסן ואלו ואלו דברי אלוקי ם חיים דק ץ
כמו  (ואחישנה  אם  זכו על ידי  תשובה היא  בתשרי היו ם  אם ב קולו ת שמעו 

 וזהו ההבדל ב ין תוכחות  שבתורת   )ה"בר אשית מ( ונתבאר  .)שאמרו שם צח
כהנים האמו רים בל שון ר בים ש יהיה ה תיקון על ידי  דברי תורה  ובזה י ש   

 לאו כל  מא רי תורה   )'י א"ק' חלק ג( מדריגות וכמ ו שכתב  בזו הר הקדו ש 
שאף  בנביא י ם י ש  מדרגו ת ומשו ם   '   שקולין  ולאו  כל נ ביאי ם  שקולין  וכו 
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כדי שתכלה שנה ויתוקן  כל קלקול מהאכילה שזה היה שור ש הפגם   
מהנחש שב שעת הקלקו ל שבא הער בוב מטוב ור ע על ידי שטעם מע ץ   

 וחד אמר חטה היה וחד  )ד"בתיקוני זוהר תיקון כ(הדעת טוב ורע וכמו שכ תב 
ו איך י תכן שכולם אמת   ' כומינין אינ ון  '  אמר גפן וכ לא קשוט ז 

 דכתיב  )ח"ונתבאר בראשית מ(והמחלוקת ב מציאות  אך   הענין כמו  ש אמרנו  
אילנות  אלו עץ   '  והיינו   שב ,  ועץ ה חיים  ב תוך הגן  וע ץ  הדעת טוב   ורע
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נעשה הערבו ב וכל מה  ש אכל אחר  כך  הרגי ש טעם  עץ הדעת ט וב ו ר ע   

 תשובהה פרשת ויגש ספר 

רמא 

וזה הענין ש אנו מתפללין בכל יום בר ך עלינ ו   ,  וזה שאמר ו כלא קשוט
וזה יתכן לכאורה  , לטו בה ומסיימין  מברך השנ י ם' את השנה הזאת וכו
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 הביאו )’ראש השנה טז עמוד ב(הענין הוא כ מו שכתבתי  דמה שאמרו   בגמרא  
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 ).עב

 ביום הקדוש אנו מתירים את השכינה משבועתה
 תפארת ש ל מה על ה מועדים יום כפורים

.  א לא  שבועותנדרנא לא נ דרי ואסרנ א  לא אסרי ו ש בועתנ.  ' כל נדרי כו
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.    והוא אסור ב זיקים לרמז  על השכינה הקדושה )א, י רמיהו מ(וזה שאמר 
ותכלית כל כוונתינו בתפלותינו צרי ך לשו ם לב  על השכינה  שתווש ע   

על  כן קודם הת חלת כל . במהרה וממ י לא גם א נחנ ו נוושע בכל  הטוב
וא סרנא ל א   ' התפלות היום הקדוש וה אדיר הזה אנ ו מתחילין כל נדרי וכו 

מס ך המ בדיל על  ' ה יינו  שהשכינה ת חזור במהרה  למקומה ולא  יהי . אסרי
על  . וש בועתנא לא שבוע ות. נו  ולא תהא עוד במאסר ע מנוידי עוונותי



 תשובהה פרשת ויגש ספר 

רמב  

 נשבע הקדוש  ברוך הוא  שלא יבא   )א, תענית פה(דרך דאיתא  בגמרא 
והנה  א נחנו עם   . לירושלים   שלמעלה עד שתבנה  יר ושלים  שלמ טה

קדושו כש אנ ו רואי ם ש בע וונותינו הרב ים נמ שך כל  כך זמן ר ב ו השכינה   
השכינה ה קדושה מהר ה תשו ב   אנ ו מתפללים ש. הקדושה עמנ ו בגלות

ואף   שמחמת עו ונ ותינו הרבי ם  עוד א ין   .  למקומה ולא  תהא  במאס ר עוד
.   אנו מ וכנים   לגאולה השל ימה על  כל  פנים למה  תהא היא  עמנ ו בגלות 

שלא יב א  לירושלים  שלמעלה עד שיבנ ה   ואף שנש בע השם יתבר ך 
  ואו מרים  וש בוע תנא ל א .  ירושלים   שלמטה הנה  אנו  מתירי ם  הש בועה זו

 :הי ינו  השבועה  שהוא עבורנו  כנ זכר לעיל לא שבועות. 'שבועו 
 
 

äáåùúä ãåñé 
מה שפגם , ואיך יוכל לתקן,  בו יתבאר מה עיקר התשובה- 'פרק ו

פעולות טובות הצריכים אל '  ומבואר שם ב, על ידי התשובה
טרא שעל ידם יוכל לגרש כח הטומאה בהטיל בו הס, התשובה
ולכן צריך , כי כבלעו כן פלטו, ו בפנימיותו ובחיצוניותאחרא

ואז ישיב את הכח הקדוש שיצא ממנו אל , פעולות טובות' לעשות ב
היא על ידי החרטה ועזיבת החטא והוידוי ' פעולה א , מקומו הראשון

 על ידה הוא מגרש כח הטומאה אשר בפנימיותו על ידי -בבכיה 
 .ובו מבואר הדברים המביאים לידי בכיה, חטאיו

 'פרק ו
שתכלית התשובה היא הצום , טועים וחושבים" עולם"ה

 אך עיקר התשובה אינם מקיימים, והתפילה
ואיך , נב אר מהו ענין התשובה , אחר שבארנו מהו ענין החטא

כי עינינו רואות שרוב  , יוכל לתקן מה שפגם על ידי התשובה
שת כלית התשובה היא  , בעולם הזה טועים וחו שבים" עולם"ה

"   אשמנו: "קה והצדקה וספור הוידויהצום והת פילה והצע

 תשובהה פרשת ויגש ספר 

רמג 

ש על ידי זה יצא מ ן   , וכאשר על לבו מכה סבור, "על חטא"ו
 כשהם  מנגנים  -ופיוטים  "  סליחות" ואמירת ,  המבוכה

והתברך בלבבו  ,  זהו הס ליחה והכפרה לעוונות-בניגונים 
אך עיקר ". כי התעניתי והת ודיתי, שלום יהיה  לי: "לאמר

ואלה  הדברים ,  אינם מקיי מים-ו  אשר יתבאר לפנינ-התשובה  
, אח ר שקיים  העיקר,  הם רק מכ שירי אוכל נפש ורוח  ונשמה

ועל כן  ,  עזיבת ה חטא  ושאר  דברים אש ר יתבארו  לפנינו-והם  
נחפשה  דרכינו ...  הצדקה  ' לך ה": "סליחות"אנו אומרי ם ב

ואנחנ ו   : "אנו  אומרים" סלי חות"ובסיום ה" ונחקורה ונ שובה
מאחר  שקבלנו עלינו כל  ,  ורצונו לומר- "לא נדע מה לעשות

 עליך  -על כן  , אין  אנ ו יודעים מ ה לעשות  עוד, דרכי התשובה
,   ותמחול ות סלח לכל עוונותינו, שתז כור רחמיך וחסדיך, עינינו

והנה אות ם  שאין מקב לים עליהם לעזוב את החטאים  ו לקיים  
רק  שאמרו   , גם  לא עשו עדיין כלום במעשה, כל דרכי התשובה

: אם כן איך ימלאו פיהם לאמר, והוידויין" ליחות ס"ה
מה שיש   ,  ו עדיין לא עשו כלום, "ואנחנו ל א נדע מה  נעשה"

 ? "סליחות"רק אמי רת , להם לעשות
 פעולות טובות הצריכים אל התשובה' ב

פעולות טובות   ' קודם כל חל עלינו חובת הבאור לבאר ב
 כדי שעל ידיהם יוכל לגרש כח, הצריכים אל התשו בה

,   שהוטל בו  הסטרא א חרא בפנימיותו ובחיצוניותו ,  הטומאה 
וא ז   , פעולות טובות' ולכן צריך לעשות ב, כי כבולעו כך פולטו

 .  תשיב כח ק דושה אל מ קומה הרא שון
 היא חרטה ועזיבת החטא' פעולה א

, כי ה חרטה היא  מהלב, היא חרטה  ועזיבת החטא' פעולה א
ועל   , "אשית  חכמהר"כמו  שכתב ה,  וזהו מה  ש אמר מן  הנ שמה

:   כמו ש כתב בזוהר תרומה, ידי זה ממ שיך ניצוץ שכינה בתוכה
כל נדיב ליבו יביאה בשעתה דבר נש שוי רעותא לגבי פולחנא   
דמאריה ההוא רעותא טבא על שייפא גו פא ואינין   משכין  
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:   כמו ש כתב בזוהר תרומה, ידי זה ממ שיך ניצוץ שכינה בתוכה
כל נדיב ליבו יביאה בשעתה דבר נש שוי רעותא לגבי פולחנא   
דמאריה ההוא רעותא טבא על שייפא גו פא ואינין   משכין  



 תשובהה פרשת ויגש ספר 

רמד 

כל  נדיב לבו ? עלייהו זיה רא דשכינתיה  תלמי ד חכם מה  כתיב
לשכינתא לגביה ועל ידי יביאה מאן  דאתער לביה ימשוך לה 

כמו   , זה מגרש   כח הטומ א ה א שר בפנימיותו  על ידי ח טאו 
דהא כל מאן דאשתכח ביה צדק כל רוח א   : שכתב בזוהר

,   וצריך להתודות גם בפיו על חטאו , ומזיקי על  מא ערקן  מניה
איש או א שה אשר   : "כמו שנאמר, וזהו כתוב מפורש בתורה

ה  שלא  סגי   בחרטת  ומ.. . "  יעשו מכל  חטאת  הא דם והתודו  
ד הרהור  , הטעם כמו שכתב בזוהר בכמה מקומות, הלב לחוד

כי אף על פי , וטעם הדבר הנזכר לעיל, הלב לא עביד מידי
לא יוכל ,  שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה
אלא אם כן   , האדם לפעול שום פעולה טובה על ידי מחשבתו
 . מוציא המ חשבה בפיו כי דיו לעבד להיות כרבו

 צריך גם וידוי בפה
כי  , תוכן דבריו הם.  משה אלשיך כמה פעמים' כן כתב הרב ר

, מה יהיה הא דם צדיק או רשע, אף שהקדוש ברוך הוא יודע
מה שאי ן   . היכולת ביד האדם להטות בחי רתו לכל צד שירצה

ואז ה א דם אינו   , כן דיבור של הקדוש ברוך הוא עושה רושם
כי אם דברי אשר יצא מפי  ":כמו שאמר ,  יכול להטות הבחירה

ז ה  שאמרו   ..." לא ישוב  ריקם כי אם עשה  אשר חפצתי 
: קודם י צירת הולד גוזר השם  יתברך: רבותינו זכרונם לברכה

,   עני  או עשיר, גבור או חלש, ח כם או טפ ש?  טיפה זו מ ה תהיה
וזה   , ואילו צדיק ורשע לא קאמר הורו באצבע דתליא באמירה

 עיין ש ם  -" צא  הרעה וה טובהמפי עליון לא ת: "שנאמר
שמח שבת האד ם   , ו לפי זה הי אך יעלה  על הדעת, שהאריך

לגרש כח הטומאה מפ נימיות ו   : דהיינו, יעשה איזו פעולה טובה
 . לכן צריך גם וידוי בפה, בלי דיבור

 מסגולת הוידוי הוא לסלק ממנו כל המקטרגים
ואין דינו   ,  לוידוי סגולה נוספת  לסלק מ מנו כל המקטרגים

כי יא מ ר הקדוש ברוך הוא   , ור אלא  ביד הקדוש ברוך הואמס

 תשובהה פרשת ויגש ספר 

רמה 

מה תא מר לי יותר ממ ה שהוא עצ מו אומר ו מתודה  : "למקטרג
והק דוש ברוך הוא בעצמו מרחם עלי ו ומוחל   " ?ומפרש חט איו

 ". ומודה ועוזב ירוחם: "שנאמר , לו
אצטרך ל דא וע: אכן כך כתב בזוהר פרשת פנחס  וזה לשונו 

ד "כל שייפין ושייפין וכל דעביד בפרט והלבר נש לפרט חוביו ד
ואתה נש אתי עוון  חטאת י   " ולבתר "’חטאתי  אודיעך וגו"

 מאן דפריש חוביה בית דין  אי טעמ אמ' מנלן ממשה וכו" סלה
בדילין מניה בגין דבר נש קריב לגרמיה ולא  אתדן על פומה תו   

וקודשא   , לא שבק למקטרגא ל אלפא עליה חובי מומי  דבר נש
 ".ומודה ועוזב ירוחם: "הדא הוא ד כתיב,  מחיל ליהבריך הוא 

 תרגום הזו הר
כיון דמק טרא חמי   דא לית   : וזה  לשונו , בזוהר פרשת בא  כתב

ליה פטרא דפומא עליה כדין א תפרש מני ה מכל וכל אי  ת ב   
בתשובתא יאות ואי  לאו הא מ קטרא אש תכח ואמר פלני א  

על ודאתי לקמך בתוקפא דאפין בעיט במאריה חוביה כך וכך 
 יאות לאזדהרא בכל הני כדין אשתכח עבדא מהימנא ק מ י   זה

וצריך שיהא  בתום לבבו לקבל עליו של א   ,  קודשא בריך הוא
:  שלא יתקיי ם בו מה  ש אמרו,  ישוב עוד לאותם  חטא ים לעולם

 ..." ויפתהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו "
 מי שמתודה ולא נשבר ליבו בקרבו עונשו גדול

ודה ו לא נשבר ליבו בקרבו עונש ו   מי  שמת: ה"זה לשון  ה של
כאילו ,   במ ה שעשה, חס  ושלום, כי נראה שמת פאר, גדול
 "?מי אדון לי: "אומר

 רצונו -" על חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה: "זה שאמר
 .שהיה הוידוי רק בפה ולא בלב, לומר

וכמו   , הוידוי נקרא קרבן: וזה לשונ ו, כתוב" חרדים"בספר 
ואיתא   בגמרא קרבן בלא , "ינו ונשלמה פרים שפת: "שאמר

כן הוידוי שאם לא יסכים  , "זבח רשעים תועבה"תשובה נק רא 



 תשובהה פרשת ויגש ספר 

רמד 

כל  נדיב לבו ? עלייהו זיה רא דשכינתיה  תלמי ד חכם מה  כתיב
לשכינתא לגביה ועל ידי יביאה מאן  דאתער לביה ימשוך לה 

כמו   , זה מגרש   כח הטומ א ה א שר בפנימיותו  על ידי ח טאו 
דהא כל מאן דאשתכח ביה צדק כל רוח א   : שכתב בזוהר

,   וצריך להתודות גם בפיו על חטאו , ומזיקי על  מא ערקן  מניה
איש או א שה אשר   : "כמו שנאמר, וזהו כתוב מפורש בתורה

ה  שלא  סגי   בחרטת  ומ.. . "  יעשו מכל  חטאת  הא דם והתודו  
ד הרהור  , הטעם כמו שכתב בזוהר בכמה מקומות, הלב לחוד

כי אף על פי , וטעם הדבר הנזכר לעיל, הלב לא עביד מידי
לא יוכל ,  שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה
אלא אם כן   , האדם לפעול שום פעולה טובה על ידי מחשבתו
 . מוציא המ חשבה בפיו כי דיו לעבד להיות כרבו

 צריך גם וידוי בפה
כי  , תוכן דבריו הם.  משה אלשיך כמה פעמים' כן כתב הרב ר

, מה יהיה הא דם צדיק או רשע, אף שהקדוש ברוך הוא יודע
מה שאי ן   . היכולת ביד האדם להטות בחי רתו לכל צד שירצה

ואז ה א דם אינו   , כן דיבור של הקדוש ברוך הוא עושה רושם
כי אם דברי אשר יצא מפי  ":כמו שאמר ,  יכול להטות הבחירה

ז ה  שאמרו   ..." לא ישוב  ריקם כי אם עשה  אשר חפצתי 
: קודם י צירת הולד גוזר השם  יתברך: רבותינו זכרונם לברכה

,   עני  או עשיר, גבור או חלש, ח כם או טפ ש?  טיפה זו מ ה תהיה
וזה   , ואילו צדיק ורשע לא קאמר הורו באצבע דתליא באמירה

 עיין ש ם  -" צא  הרעה וה טובהמפי עליון לא ת: "שנאמר
שמח שבת האד ם   , ו לפי זה הי אך יעלה  על הדעת, שהאריך

לגרש כח הטומאה מפ נימיות ו   : דהיינו, יעשה איזו פעולה טובה
 . לכן צריך גם וידוי בפה, בלי דיבור

 מסגולת הוידוי הוא לסלק ממנו כל המקטרגים
ואין דינו   ,  לוידוי סגולה נוספת  לסלק מ מנו כל המקטרגים

כי יא מ ר הקדוש ברוך הוא   , ור אלא  ביד הקדוש ברוך הואמס

 תשובהה פרשת ויגש ספר 

רמה 

מה תא מר לי יותר ממ ה שהוא עצ מו אומר ו מתודה  : "למקטרג
והק דוש ברוך הוא בעצמו מרחם עלי ו ומוחל   " ?ומפרש חט איו

 ". ומודה ועוזב ירוחם: "שנאמר , לו
אצטרך ל דא וע: אכן כך כתב בזוהר פרשת פנחס  וזה לשונו 

ד "כל שייפין ושייפין וכל דעביד בפרט והלבר נש לפרט חוביו ד
ואתה נש אתי עוון  חטאת י   " ולבתר "’חטאתי  אודיעך וגו"

 מאן דפריש חוביה בית דין  אי טעמ אמ' מנלן ממשה וכו" סלה
בדילין מניה בגין דבר נש קריב לגרמיה ולא  אתדן על פומה תו   

וקודשא   , לא שבק למקטרגא ל אלפא עליה חובי מומי  דבר נש
 ".ומודה ועוזב ירוחם: "הדא הוא ד כתיב,  מחיל ליהבריך הוא 

 תרגום הזו הר
כיון דמק טרא חמי   דא לית   : וזה  לשונו , בזוהר פרשת בא  כתב

ליה פטרא דפומא עליה כדין א תפרש מני ה מכל וכל אי  ת ב   
בתשובתא יאות ואי  לאו הא מ קטרא אש תכח ואמר פלני א  

על ודאתי לקמך בתוקפא דאפין בעיט במאריה חוביה כך וכך 
 יאות לאזדהרא בכל הני כדין אשתכח עבדא מהימנא ק מ י   זה

וצריך שיהא  בתום לבבו לקבל עליו של א   ,  קודשא בריך הוא
:  שלא יתקיי ם בו מה  ש אמרו,  ישוב עוד לאותם  חטא ים לעולם

 ..." ויפתהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו "
 מי שמתודה ולא נשבר ליבו בקרבו עונשו גדול

ודה ו לא נשבר ליבו בקרבו עונש ו   מי  שמת: ה"זה לשון  ה של
כאילו ,   במ ה שעשה, חס  ושלום, כי נראה שמת פאר, גדול
 "?מי אדון לי: "אומר

 רצונו -" על חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה: "זה שאמר
 .שהיה הוידוי רק בפה ולא בלב, לומר

וכמו   , הוידוי נקרא קרבן: וזה לשונ ו, כתוב" חרדים"בספר 
ואיתא   בגמרא קרבן בלא , "ינו ונשלמה פרים שפת: "שאמר

כן הוידוי שאם לא יסכים  , "זבח רשעים תועבה"תשובה נק רא 



 תשובהה יגשפרשת ו ספר 

רמו  

ויקטרגו , "תועבה"נקרא  , שלעולם לא ישו ב עוד לכסלה, בליבו
הרי פלוני  : "עליו בשמים לפני ה קדוש ברוך הוא לומר

: כן פרש על מה שאמרו". שהתודה  חזר לסורו הראשון
,   רצונו לומר-" בותיו במעלםוהתודו את עוונם ו את עוון א "

שלא הסכימו  לעזוב את החטא לג מרי והם  , בעוד מעלם בם
כועס עליהם ביותר ' ל פיכך ה, מוכנים לח טוא ולשוב  לכסלה

 ".אף אני אלך עמהם בקרי: "ואמר
 אין השכינה שורה על האדם אלא אם כן

 ג מצוות"הוא נמצא שלם בקיום התרי
'  כמו שאמר הרב ר,  אחדגם יזהר שלא ישאר אצלו אפילו חטא 

 הבאתי ו   -’“  ויד תהיה לך  מחוץ למח נה וגו: "משה אלש יך
שפעולת הוידוי ל המשיך עליו זיהר א   , ולפי מה שא מר', בפרק ב

ואין   , דשכינתא ועל ידי זה יגרש כ ח הטו מא ה מפנימיו תו
ג "השכינה שו רה על האדם אלא על האדם ה שלם בכל התרי

לפי זה אם נשאר  בו איזה  ו, שכל אשר בו מום לא יק רב, מצוות
אם כן  לא פעל , חטא לא יו כל להמשיך עליו זיהרא דשכינתא

ובהיות   כי אי אפש ר להתודות על כל מה  שחט א   , כלום בוידוי
שיתודה  , אמרו בזוהר בלק, כי רובם נשכחו ממנו , בפרטיות

ועל אותן  שאינן ידו עים לו יתו דה דרך , ויתחרט על הידועים לו
וכן  , "ראות נגעים לכל מראה עיני הכהןובמ: "כמו שאמר, כלל

 בחור שבין אדם לח בירו בודק עד מקום שידו -בבדיקת חמץ 
 .מגעת והש אר מבטל בליבו ודיו

 כל ישראל ערבים זה לזה
אף מה   , וצריך שיאמר פרטי ה וידוי כולם:  ה"י זלה"וכתב האר

ול א  " חטאנו: "ולכך נתקן בלשון רבים לומר, שלא היה  בו
כי  כל ישראל גוף אחד וכל אחד :  ו הטע ם הוא',חט אתי': אמר

שאנחנו ערבים זה בזה  , וזהו ע רבות, מישראל הוא אבר פרטי
,   וכאשר חב ירו עושה א יזה חט א כ אילו עשאה  הוא,  אם יח טאו

ורצונו ;  אף אם   מתודה בביתו יחידי, ולכן יאמר בלשון רבים

 תשובהה פרשת ויגש ספר 

רמז 

 אני ו הוא  -'  כ אילו עשאו הו ב, כי כל מי שעש ה חט א, לומר
 .ח טאנ ו אותו  חט א מחמ ת ע רבות, מזה

 כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה
כל : כמו שאמ רו, עיקר התשובה היא ה בכיה והדמעה בוידוי

וז ה   , ובזוהר ויחי  מוב א, השערים ננעלו חוץ משערי דמעה
אף על  , כל ברנש דאושיד דמעין קמי קודשא בריך הוא: לשונו
מ נלן   ,  בי ה דאתגזר עליו עונש א אית קרע ולא יכיל  שלטאהגב

 .  מלאה
יהודה   כל מילין דעלמא ' א מ ר ר: ז ה  לשונו, בפרשת שמות כתב

מאן  : וכמו שאמ רו, תליין בתשובה ובצלותא דצלי בר נש
דאושיד דמעין בצלותא דלית  לך תרעין דלא אעלין אינו ן   

ו הנה נער  ...  ותפתח ות ראהו "?  מה כתיב,  תלמיד חכם. דמעין
 מאן  דצלי צלותא ובכי   האי ,  עיין שם , "בוכה ותח מול עליו

עד דלא יכול למרחש בשפתא האי   צלותא שלימה  ה ו א   , וצעק
 . לעולם לא הדרה ריקנא

שפעולת הבכיה היא  למ חוק כח   , "ראשית ח כמה"גם מובא ב 
מחה : "כמו שכתוב,  הטומאה   אשר עליו והם המ קטרגים

ולכך ראוי להעביר הדמעות על פניו ועל , "חטאי בדמעתי
שהחו ט א   , כמו שכתב בזוהר, וונותכי שם נרשמו  ע, מצחו
ובכינא קמי ק ודשא בריך הוא על ה הוא חובא  ומאינון   : יאמר
 . אסחי נא אנפאי' דמע

 יעביר הדמעה על ידו
: שנאמר,  שיעביר הדמעה על ידו: ה כתב"הי זל"בכתבי האר

, ויכוון לרחוץ הפגם והחושך  שבפניו, "וביד כל אדם יחתו ם"
 שפגם  הע ליון נרחץ  על ידי  כמ ו, על ידי המים שמ וריד מעיניו

על ידי המי ם   , כך למטה ירחו ץ החושך  שבו, מימי הנ הר עליון
אך   . עד כאן לשונו, כי ש ערי דמעה לא ננעלו, שיורדים מעיניו

'   שמע ה: " כמו  שאמר, אם אינו  יכ ול לבכות יתודה בקול בכיה



 תשובהה יגשפרשת ו ספר 

רמו  

ויקטרגו , "תועבה"נקרא  , שלעולם לא ישו ב עוד לכסלה, בליבו
הרי פלוני  : "עליו בשמים לפני ה קדוש ברוך הוא לומר

: כן פרש על מה שאמרו". שהתודה  חזר לסורו הראשון
,   רצונו לומר-" בותיו במעלםוהתודו את עוונם ו את עוון א "

שלא הסכימו  לעזוב את החטא לג מרי והם  , בעוד מעלם בם
כועס עליהם ביותר ' ל פיכך ה, מוכנים לח טוא ולשוב  לכסלה

 ".אף אני אלך עמהם בקרי: "ואמר
 אין השכינה שורה על האדם אלא אם כן

 ג מצוות"הוא נמצא שלם בקיום התרי
'  כמו שאמר הרב ר,  אחדגם יזהר שלא ישאר אצלו אפילו חטא 

 הבאתי ו   -’“  ויד תהיה לך  מחוץ למח נה וגו: "משה אלש יך
שפעולת הוידוי ל המשיך עליו זיהר א   , ולפי מה שא מר', בפרק ב

ואין   , דשכינתא ועל ידי זה יגרש כ ח הטו מא ה מפנימיו תו
ג "השכינה שו רה על האדם אלא על האדם ה שלם בכל התרי

לפי זה אם נשאר  בו איזה  ו, שכל אשר בו מום לא יק רב, מצוות
אם כן  לא פעל , חטא לא יו כל להמשיך עליו זיהרא דשכינתא

ובהיות   כי אי אפש ר להתודות על כל מה  שחט א   , כלום בוידוי
שיתודה  , אמרו בזוהר בלק, כי רובם נשכחו ממנו , בפרטיות

ועל אותן  שאינן ידו עים לו יתו דה דרך , ויתחרט על הידועים לו
וכן  , "ראות נגעים לכל מראה עיני הכהןובמ: "כמו שאמר, כלל

 בחור שבין אדם לח בירו בודק עד מקום שידו -בבדיקת חמץ 
 .מגעת והש אר מבטל בליבו ודיו

 כל ישראל ערבים זה לזה
אף מה   , וצריך שיאמר פרטי ה וידוי כולם:  ה"י זלה"וכתב האר

ול א  " חטאנו: "ולכך נתקן בלשון רבים לומר, שלא היה  בו
כי  כל ישראל גוף אחד וכל אחד :  ו הטע ם הוא',חט אתי': אמר

שאנחנו ערבים זה בזה  , וזהו ע רבות, מישראל הוא אבר פרטי
,   וכאשר חב ירו עושה א יזה חט א כ אילו עשאה  הוא,  אם יח טאו

ורצונו ;  אף אם   מתודה בביתו יחידי, ולכן יאמר בלשון רבים

 תשובהה פרשת ויגש ספר 

רמז 

 אני ו הוא  -'  כ אילו עשאו הו ב, כי כל מי שעש ה חט א, לומר
 .ח טאנ ו אותו  חט א מחמ ת ע רבות, מזה

 כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה
כל : כמו שאמ רו, עיקר התשובה היא ה בכיה והדמעה בוידוי

וז ה   , ובזוהר ויחי  מוב א, השערים ננעלו חוץ משערי דמעה
אף על  , כל ברנש דאושיד דמעין קמי קודשא בריך הוא: לשונו
מ נלן   ,  בי ה דאתגזר עליו עונש א אית קרע ולא יכיל  שלטאהגב

 .  מלאה
יהודה   כל מילין דעלמא ' א מ ר ר: ז ה  לשונו, בפרשת שמות כתב

מאן  : וכמו שאמ רו, תליין בתשובה ובצלותא דצלי בר נש
דאושיד דמעין בצלותא דלית  לך תרעין דלא אעלין אינו ן   

ו הנה נער  ...  ותפתח ות ראהו "?  מה כתיב,  תלמיד חכם. דמעין
 מאן  דצלי צלותא ובכי   האי ,  עיין שם , "בוכה ותח מול עליו

עד דלא יכול למרחש בשפתא האי   צלותא שלימה  ה ו א   , וצעק
 . לעולם לא הדרה ריקנא

שפעולת הבכיה היא  למ חוק כח   , "ראשית ח כמה"גם מובא ב 
מחה : "כמו שכתוב,  הטומאה   אשר עליו והם המ קטרגים

ולכך ראוי להעביר הדמעות על פניו ועל , "חטאי בדמעתי
שהחו ט א   , כמו שכתב בזוהר, וונותכי שם נרשמו  ע, מצחו
ובכינא קמי ק ודשא בריך הוא על ה הוא חובא  ומאינון   : יאמר
 . אסחי נא אנפאי' דמע

 יעביר הדמעה על ידו
: שנאמר,  שיעביר הדמעה על ידו: ה כתב"הי זל"בכתבי האר

, ויכוון לרחוץ הפגם והחושך  שבפניו, "וביד כל אדם יחתו ם"
 שפגם  הע ליון נרחץ  על ידי  כמ ו, על ידי המים שמ וריד מעיניו

על ידי המי ם   , כך למטה ירחו ץ החושך  שבו, מימי הנ הר עליון
אך   . עד כאן לשונו, כי ש ערי דמעה לא ננעלו, שיורדים מעיניו

'   שמע ה: " כמו  שאמר, אם אינו  יכ ול לבכות יתודה בקול בכיה



 תשובהה פרשת ויגש ספר 

רמח  

שהאריך על פי סוד , "כבוד חכמים"ועיין בספר , "קול בכיי
 .והדיבור המביא לידי בכיבסגולת הוידוי 

 העוונות הרשומות על הנפש הם
 מכות ונגעים וצריכים רפואה

כשיתן בליבו ,   משער הת שובה'הרק  פ"ראשית חכמה "הכתב 
ונודע לו אחר כך או  , אילו בשוגג הרג את ב נו יחידו ה חביב לו

 איך  היה  מת מרמר  ובוכה –במזיד ונתחרט על ז ה א חר כך  
שלבש שק  ונתאבל   ,  ע ליו השלום, נוכמו  שעשה יעק ב אבי, עליו

,   על שהיה גור ם למיתתו  ששולחו א ל אחיו , ב שנים"על יוסף כ
,   בודאי הי ה עושה ,  עשה  כך וכך ותחיה: ואילו היו   אומרים לו 

ע ל   ,  ויה יה אבל כל ימיו,  כן ראוי לבכות ולהת מרמר על חטאיו
איך  , נפשי, נפשי": ויאמר בבכיתו, שהמית נפ שו היקרה 

איך עקרתיך ממקום  החיים   ! ?ת היקרההמיתך בידי ב
 !"?והקדושה  למקום ה מ וות ו הטומ אה איך ל א חסתי  עליך

ודאי ראוי   , ובפרט אם יש בידו עוון זרע לבטלה שהמי ת בניו
ו להשליך מ עליו כל , ויש תדל לשוב  ולהתפלל, לאבילות מ רובה
וכאשר  ,  ולהיו ת זהיר וז ריז בעבודת אלוקים , חטאיו ופש עיו

ית מרמר בנפשו , שעוון  הו א חלל בנפ ש', הי ש בשער " יחשוב מ
וידמה אם  היה בו  ,  בחושבו כמה מכות  הכה בנפשו והמיתה 

סומ א מעיניו  ו קטוע מידי ו וחגר ברג ליו ושאר  : כמה מכות   חרב
כי יבכה על , כמה  ראוי שיב כה, גופו מלא  פצעים וחבורות

שהרי  הוא עוור מעיניו ואינ ו רואה מה  שראוי   , מכות שבנפשו
וזה  שאמרו   , אין אזניו ש ומעות מה  שראוי לשמועו, לראות
כי הנשמה   שבה ם   ,  "רשעים בחייהם  קרויים מת ים: "רבותינו

וזה  שא מרו בזוהר  ,  כמתה וא ינ ה פועלת ב גופה פעולת רוחניות 
וי לון ל בני נשא ד אינין אטי מא לבא ס תימן עיינ ן   : כמה פעמים

  נמצא שהע וונות  הרשומות על  הנ פש הם .  אטימן  אוד נן וכיוצא
רפאה  '  חנני ה: "וזה שאמר, מכות ונגעים וצריכים רפואה

 על -" רפאינו"וטוב לכוו ן בזה בברכת ,  "נפשי כי ח טאתי לך

 תשובהה פרשת ויגש ספר 

רמט 

ונפשו תראה לפני  , גם יבכה בחושבו במיתתו, תחלואי נפש
עד , כמה יש יגהו מן הכ לימה והבושה, הקדושים  בכמה מומין

 .כאן לשונו

� � � 

 äáåùú éøòù
äðåé åðéáøì 

 :ַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָבה:  טז אות–אשון השער הר
ִּכי ִיְדַאג  ְוִיְפַחד ֵמעֶֹנׁש ֲעֹונֹוָתיו  ִּכי , ַהְּדָאגָ ה :ָהִעָּקר ַהֲחִמ יִׁשי

ְּכמֹו   , ֵיׁש ֲעֹונֹות  ֶׁשַהְּתׁשּוָבה  ּתֹוָלה ַכָּפָרָתם ְוִיּסּו ִרים ְמָמְרִקים
ְוִעְניַ ן . י ַאִּגיד ֶאְדַאג ֵמחַ ָּטאִתי ֲעֹוִנ-ִּכי ) י ט, ת הלים לח(ֶׁשֶּנֱאַמר 

אּוַלי   , ְועֹוד ֵׁשִנית ִיְד ַאג. ְוִעְנַין ַהְּדָאָגה ַעל  ֶהָעִתיד, ַהָּיגֹון ַעל ֶׁש ָעַבר
. הּוא ְמ ַקֵּצר ְּבחֹוַבת הַ ְּתׁשּוָבה ְּבַצַער ּוִבְמִרירּות ּוְבצֹום ּוְבֶבִכי

ִיְזַחל ְוִייָרא אּוַלי ְלֻעַּמת זֶ ה   , הַוֲהַגם ִּכי ִה ְרָּבה ַצַער ְוִהְרָּבה ֶּבֶכ
ְולֹא   ִהְׁשִלים חֻ ּק ֹו ֶאת  ָּכל ֻעּנֹותֹו ּוַבֲאֶׁש ר ִיְבֶּכה , ִהְרָּבה ַאְׁש ָמה
ְוִכי , ּוִמי  ֶׁשִה ְת ּבֹוֵנן ְּבגֶֹדל ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ַעל ְיצּוָריו. ַבּצֹום ַנְפׁשֹו

ר יֹוִס יף ַּבֲעבֹוָדה ּוְבַדְרֵכי  ָּכל ֲאֶׁש,  ֵאין ֵקץ ְלָרַעת ַהַּמְמֶרה  ֶאת ִּפיו
ְוָאַמר  ְׁשלֹמֹה   . ֲהלֹא ִמְצָער ִהיא וְ ִהָּנה  ִלְמַעט ְּבֵעיָניו,  ַהְּתׁשּוָבה

,  ֵּבאּורֹו,  ָחָכם ָיֵרא  ְוָסר ֵמָרע) טז , מ שלי יד(ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום  
ִיירָ א   , חֹו ִּפי ֶׁשהּוא ָסר  ֵמָרע ְּבָכל ַמֲאַמֵּצי כֹ- ַעל -ֶהָחָכם ַאף  

ְוָכמֹוהּו  .  ַּלֲעׂשֹות-ְוִיְזַחל אּוַלי לֹא ִכָּלה ֻחּקֹו ְולֹא ִנְזהָ ר ְּכָדת ַמה 
 ִּפי ֶׁשהּוא   - ַעל -ַאף , ֵמִעֵּקׁש  ְּדָרַכִים ְוהּוא ָעִׁשיר) ו,  משלי כח(

) לך טו,  תנחומא א (ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה . ָעִׁשיר
וְ סֹוף  . ֶא ָּלא ָחָכם  ָס ר ֵמָרע ְוָיֵרא, ֵרׁש  ָחָכם ָיֵרא  וְ ָסר ֵמָרעַאל ְּתָפ

ָאַמר  ַעל ִמַּדת  ,  ּוְכִסיל ִמ ְתַעֵּבר ּובֹוֵטַח, ַהָּפסּוק מ ֹו ִכיַח ָעָליו
 ָּכל -ִּכי ַהְּכִסיל ִמְתַעֵּבר ְוִעם , ַהְּכִסיל ֶׁשִהי א ְּבֵהֶפְך ִמִּמַּדת ֶהָחָכם 

ּוַבַעל ַהַּכַעס ָעלּול ִלְפָׁשִעים  , ְקֵרהּו ָעֹון ָוֵנֶזק זֹאת ּבֹוֵטַח ֶׁשּלֹא ִי-
,  ָּפַׁשע-ּוַבַעל ֵחָמה ַרב ) כב, משלי  כט(ֶׁשּנֶ אֱ ַמר , ּוֻמְפָקר ִלְנָזִקים



 תשובהה פרשת ויגש ספר 

רמח  

שהאריך על פי סוד , "כבוד חכמים"ועיין בספר , "קול בכיי
 .והדיבור המביא לידי בכיבסגולת הוידוי 

 העוונות הרשומות על הנפש הם
 מכות ונגעים וצריכים רפואה

כשיתן בליבו ,   משער הת שובה'הרק  פ"ראשית חכמה "הכתב 
ונודע לו אחר כך או  , אילו בשוגג הרג את ב נו יחידו ה חביב לו

 איך  היה  מת מרמר  ובוכה –במזיד ונתחרט על ז ה א חר כך  
שלבש שק  ונתאבל   ,  ע ליו השלום, נוכמו  שעשה יעק ב אבי, עליו

,   על שהיה גור ם למיתתו  ששולחו א ל אחיו , ב שנים"על יוסף כ
,   בודאי הי ה עושה ,  עשה  כך וכך ותחיה: ואילו היו   אומרים לו 

ע ל   ,  ויה יה אבל כל ימיו,  כן ראוי לבכות ולהת מרמר על חטאיו
איך  , נפשי, נפשי": ויאמר בבכיתו, שהמית נפ שו היקרה 

איך עקרתיך ממקום  החיים   ! ?ת היקרההמיתך בידי ב
 !"?והקדושה  למקום ה מ וות ו הטומ אה איך ל א חסתי  עליך

ודאי ראוי   , ובפרט אם יש בידו עוון זרע לבטלה שהמי ת בניו
ו להשליך מ עליו כל , ויש תדל לשוב  ולהתפלל, לאבילות מ רובה
וכאשר  ,  ולהיו ת זהיר וז ריז בעבודת אלוקים , חטאיו ופש עיו

ית מרמר בנפשו , שעוון  הו א חלל בנפ ש', הי ש בשער " יחשוב מ
וידמה אם  היה בו  ,  בחושבו כמה מכות  הכה בנפשו והמיתה 

סומ א מעיניו  ו קטוע מידי ו וחגר ברג ליו ושאר  : כמה מכות   חרב
כי יבכה על , כמה  ראוי שיב כה, גופו מלא  פצעים וחבורות

שהרי  הוא עוור מעיניו ואינ ו רואה מה  שראוי   , מכות שבנפשו
וזה  שאמרו   , אין אזניו ש ומעות מה  שראוי לשמועו, לראות
כי הנשמה   שבה ם   ,  "רשעים בחייהם  קרויים מת ים: "רבותינו

וזה  שא מרו בזוהר  ,  כמתה וא ינ ה פועלת ב גופה פעולת רוחניות 
וי לון ל בני נשא ד אינין אטי מא לבא ס תימן עיינ ן   : כמה פעמים

  נמצא שהע וונות  הרשומות על  הנ פש הם .  אטימן  אוד נן וכיוצא
רפאה  '  חנני ה: "וזה שאמר, מכות ונגעים וצריכים רפואה

 על -" רפאינו"וטוב לכוו ן בזה בברכת ,  "נפשי כי ח טאתי לך

 תשובהה פרשת ויגש ספר 

רמט 

ונפשו תראה לפני  , גם יבכה בחושבו במיתתו, תחלואי נפש
עד , כמה יש יגהו מן הכ לימה והבושה, הקדושים  בכמה מומין

 .כאן לשונו
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 :ַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָבה:  טז אות–אשון השער הר
ִּכי ִיְדַאג  ְוִיְפַחד ֵמעֶֹנׁש ֲעֹונֹוָתיו  ִּכי , ַהְּדָאגָ ה :ָהִעָּקר ַהֲחִמ יִׁשי

ְּכמֹו   , ֵיׁש ֲעֹונֹות  ֶׁשַהְּתׁשּוָבה  ּתֹוָלה ַכָּפָרָתם ְוִיּסּו ִרים ְמָמְרִקים
ְוִעְניַ ן . י ַאִּגיד ֶאְדַאג ֵמחַ ָּטאִתי ֲעֹוִנ-ִּכי ) י ט, ת הלים לח(ֶׁשֶּנֱאַמר 

אּוַלי   , ְועֹוד ֵׁשִנית ִיְד ַאג. ְוִעְנַין ַהְּדָאָגה ַעל  ֶהָעִתיד, ַהָּיגֹון ַעל ֶׁש ָעַבר
. הּוא ְמ ַקֵּצר ְּבחֹוַבת הַ ְּתׁשּוָבה ְּבַצַער ּוִבְמִרירּות ּוְבצֹום ּוְבֶבִכי

ִיְזַחל ְוִייָרא אּוַלי ְלֻעַּמת זֶ ה   , הַוֲהַגם ִּכי ִה ְרָּבה ַצַער ְוִהְרָּבה ֶּבֶכ
ְולֹא   ִהְׁשִלים חֻ ּק ֹו ֶאת  ָּכל ֻעּנֹותֹו ּוַבֲאֶׁש ר ִיְבֶּכה , ִהְרָּבה ַאְׁש ָמה
ְוִכי , ּוִמי  ֶׁשִה ְת ּבֹוֵנן ְּבגֶֹדל ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ַעל ְיצּוָריו. ַבּצֹום ַנְפׁשֹו

ר יֹוִס יף ַּבֲעבֹוָדה ּוְבַדְרֵכי  ָּכל ֲאֶׁש,  ֵאין ֵקץ ְלָרַעת ַהַּמְמֶרה  ֶאת ִּפיו
ְוָאַמר  ְׁשלֹמֹה   . ֲהלֹא ִמְצָער ִהיא וְ ִהָּנה  ִלְמַעט ְּבֵעיָניו,  ַהְּתׁשּוָבה

,  ֵּבאּורֹו,  ָחָכם ָיֵרא  ְוָסר ֵמָרע) טז , מ שלי יד(ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום  
ִיירָ א   , חֹו ִּפי ֶׁשהּוא ָסר  ֵמָרע ְּבָכל ַמֲאַמֵּצי כֹ- ַעל -ֶהָחָכם ַאף  

ְוָכמֹוהּו  .  ַּלֲעׂשֹות-ְוִיְזַחל אּוַלי לֹא ִכָּלה ֻחּקֹו ְולֹא ִנְזהָ ר ְּכָדת ַמה 
 ִּפי ֶׁשהּוא   - ַעל -ַאף , ֵמִעֵּקׁש  ְּדָרַכִים ְוהּוא ָעִׁשיר) ו,  משלי כח(

) לך טו,  תנחומא א (ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה . ָעִׁשיר
וְ סֹוף  . ֶא ָּלא ָחָכם  ָס ר ֵמָרע ְוָיֵרא, ֵרׁש  ָחָכם ָיֵרא  וְ ָסר ֵמָרעַאל ְּתָפ

ָאַמר  ַעל ִמַּדת  ,  ּוְכִסיל ִמ ְתַעֵּבר ּובֹוֵטַח, ַהָּפסּוק מ ֹו ִכיַח ָעָליו
 ָּכל -ִּכי ַהְּכִסיל ִמְתַעֵּבר ְוִעם , ַהְּכִסיל ֶׁשִהי א ְּבֵהֶפְך ִמִּמַּדת ֶהָחָכם 

ּוַבַעל ַהַּכַעס ָעלּול ִלְפָׁשִעים  , ְקֵרהּו ָעֹון ָוֵנֶזק זֹאת ּבֹוֵטַח ֶׁשּלֹא ִי-
,  ָּפַׁשע-ּוַבַעל ֵחָמה ַרב ) כב, משלי  כט(ֶׁשּנֶ אֱ ַמר , ּוֻמְפָקר ִלְנָזִקים



 תשובהה פרשת ויחי ספר 

רנ 

 -ִעיר ְּפרּוָצה ֵאין חֹוָמ ה ִאיׁש ֲאֶׁש ר ֵאין ) כח, שם כה(ְוֶנֱאַמר 
  :ַמְעָצר ְלרּוחֹו

 
ְּכמֹו   ,  ְּתׁשּוָבה ֶּפן ִיְתַּגֵּבר ָעָליו ִיְצרֹו-ְועֹוד ִיְדַאג ַּבַעל : אות יז 

ַא ל ַּתֲאֵמן   ) 'מ שנה ד, 'אבות פ רק ב(ֶׁשָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
] יִ ְצרֹו) [ִלּבֹו( ֶׁשֵּכן ָהִאי ׁש ֲאֶׁשר ִנְּצחֹו -ָּכל .  ְּבַעְצְמָך ַעד יֹום מֹו ָתְך

אֹוֵרב ְּבָכל ֵעת ּוְלהֹוִסיף   ְּבַנְפׁשֹו ִּכי ָראּוי ְלִהָּׁשֵמר  ִמן ַהֵּיֶצר ָה , ְּכָבר
 ּלֹו  ְלָמעֹוז ַּבֲעבֹור ָעָליו ָּכל -ְוִת ְהֶיה  ,  יֹום-ִיְרַאת ַהֵּׁשם יֹום  

  :ִמְׁשְּבֵרי ַהֵּיֶצר ַהִּמְתַחֵּדׁש ֶלָעִתיד
 

� � � 

 פרשת ויחי
 'פרק כ

 !אל יאוש! רשע
 שבילי א מונ ה הנ תיב ה שביעי 
ו  הנה  לעמי שלחתי ך לאמ ר אה ב ת עולם  וכן ביד נב יא יו שלח  לנו  באמר

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 .  בכורו הואל   באמרו  בני  ב כורי י שראל

משפט ואהב ת חסד והצנע לכת עמו ולתת תמיד כבוד לשמו וז ה אין ב ו   
בבך לעש ותו וא ם   טורח לדחותו כי ק רוב  אליך הדבר   מאד בפיך  ו בל

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

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 '   ובתב ערובמשא 
וזה יען כי מ קור מ ים ח יי ם עזבת ובש רירות לבך  הלכת ואתה בן אדם   
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   

 תשובהה פרשת ויחי ספר 

רנא 

 

שענת  כי חטאת ול א שבת הלא  טוב לך   מאסת ואת לצים לצת וע ל מה נ
מעתה לשבו ר י צרך  הרע  ולהכניעהו ו יצרך  הטוב   תגבירהו ותמ יד עלי ך   
תמשילהו וג ם אני  לזה  אעזרהו וזה  תעשה בעודך עלי נסמ ך  עד של א   
אלקח מעמ ך  כי אתה היום כאן ומחר  בקבר ו אז לא יהיה בש ר כי א ם   

מן  ה מצות ולא   שבר  על  שב ר ו אז לא  תו כל לעשות ט ובות כי  תהי ה חפשי  
מתמצא כי א ם המצות אש ר עד הנה בהם טרחת כאשר א ם טר חת בערב   

וכאש ר שמעתי  אנ י המחבר  את  כל אשר  ש כלי אלי   . 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
י  זכר תי ונבהלתי ו פחד ואימה  ע לי הוספת בכ ל אש ר  ובחשבי  א ש ר מעלת

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   

בעולם  הראוי לי  הרי ני כאל ו   מלאתי לעשו ת תאותי חט אתי והרע הע ויתי 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   . את חרפתי כ י כבר  נתמל אה סאתי  ונ מנעת סליחתי
אל תטעה בע צמך  לאמ ר ד בר זה  כי  בת שובה לא  תה יה רזה  שה ר י א מר   

 כ ולי עלמא   ה חוזה שובו  בנים  שובבי ם  א רפא מ שובו תיכם וגם ' ירמי 
מודים כי  מק ום שבעלי ת שובה עומדי ם אין  צדיקי ם גמו רים עו מדים ולכ ן   
הסר ממ ך ע קשות פה ול סליחת בורא ך צפה  ואז  ממכאובך  ת רפא ול א   
תספה ותשמור מצות  בו ראך  ועבודתו שכבר  אמ רו לומדי תו רתו הב א   

 . לטהר מסייעי ן אותו
  עצות לתשובה מושלמת103

המידו ת ערך תשובה  : ספר
 :ענית מ ועיל לכל דברהת. 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



 תשובהה פרשת ויחי ספר 

רנ 

 -ִעיר ְּפרּוָצה ֵאין חֹוָמ ה ִאיׁש ֲאֶׁש ר ֵאין ) כח, שם כה(ְוֶנֱאַמר 
  :ַמְעָצר ְלרּוחֹו

 
ְּכמֹו   ,  ְּתׁשּוָבה ֶּפן ִיְתַּגֵּבר ָעָליו ִיְצרֹו-ְועֹוד ִיְדַאג ַּבַעל : אות יז 

ַא ל ַּתֲאֵמן   ) 'מ שנה ד, 'אבות פ רק ב(ֶׁשָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
] יִ ְצרֹו) [ִלּבֹו( ֶׁשֵּכן ָהִאי ׁש ֲאֶׁשר ִנְּצחֹו -ָּכל .  ְּבַעְצְמָך ַעד יֹום מֹו ָתְך

אֹוֵרב ְּבָכל ֵעת ּוְלהֹוִסיף   ְּבַנְפׁשֹו ִּכי ָראּוי ְלִהָּׁשֵמר  ִמן ַהֵּיֶצר ָה , ְּכָבר
 ּלֹו  ְלָמעֹוז ַּבֲעבֹור ָעָליו ָּכל -ְוִת ְהֶיה  ,  יֹום-ִיְרַאת ַהֵּׁשם יֹום  

  :ִמְׁשְּבֵרי ַהֵּיֶצר ַהִּמְתַחֵּדׁש ֶלָעִתיד
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 פרשת ויחי
 'פרק כ

 !אל יאוש! רשע
 שבילי א מונ ה הנ תיב ה שביעי 
ו  הנה  לעמי שלחתי ך לאמ ר אה ב ת עולם  וכן ביד נב יא יו שלח  לנו  באמר

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 .  בכורו הואל   באמרו  בני  ב כורי י שראל

משפט ואהב ת חסד והצנע לכת עמו ולתת תמיד כבוד לשמו וז ה אין ב ו   
בבך לעש ותו וא ם   טורח לדחותו כי ק רוב  אליך הדבר   מאד בפיך  ו בל

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

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 '   ובתב ערובמשא 
וזה יען כי מ קור מ ים ח יי ם עזבת ובש רירות לבך  הלכת ואתה בן אדם   
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   

 תשובהה פרשת ויחי ספר 

רנא 

 

שענת  כי חטאת ול א שבת הלא  טוב לך   מאסת ואת לצים לצת וע ל מה נ
מעתה לשבו ר י צרך  הרע  ולהכניעהו ו יצרך  הטוב   תגבירהו ותמ יד עלי ך   
תמשילהו וג ם אני  לזה  אעזרהו וזה  תעשה בעודך עלי נסמ ך  עד של א   
אלקח מעמ ך  כי אתה היום כאן ומחר  בקבר ו אז לא יהיה בש ר כי א ם   

מן  ה מצות ולא   שבר  על  שב ר ו אז לא  תו כל לעשות ט ובות כי  תהי ה חפשי  
מתמצא כי א ם המצות אש ר עד הנה בהם טרחת כאשר א ם טר חת בערב   

וכאש ר שמעתי  אנ י המחבר  את  כל אשר  ש כלי אלי   . 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
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 תשובהה פרשת ויחי ספר 

רנב  

 : ו  הקריב  כל הקרבנותכאל, מי  שדעתו שפלה. ז
 :יש  לו חל ק לעולם הב א, כל המתודה. ח
כאלו עשאו וכאלו  עשאו לדבר י תורה  , 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

 :מכ ריח אותו  למעשהכי דבורו 
 : וכו כבים ומזלות  בוכין עמו,  קו לו נשמע, כל הבוכ ה בלילה. יב
 :נ פטרו מידי כ ריתתן, ח יבי כ רי תות שלקו. יג
 :י ח שב ש בשביל  חטאו ב א זא ת הצרה, כשבא  צע ר לעולם. יד
כל  מלבוש יש  לו סגולה בפני עצמו   , המלבוש ין שעושין   לצדיק. טו

 :לכפר
 : נותיו מת פקקיןעוו,  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
 :ש רוי בלא  עוון ,  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
 : שמצערין  את ה צדיקכ, צר יכין ל התענות. כב
 :צע ר הלב  הוא ק רוב ל הוריד דמעות. כג
והקדוש   , בת שובה זוכה ויושב בי שיב ה של מעלה, 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,   באמונההנושא  ונ ותן . כז
שיומש ך   ,  תחלת  המחשבה  עו זרת לאדם  לאמצע וסוף  המעשה . כח

 :אז י ארע  תקלה באמצ ע ובסוף, וא ם לא ח שב ב קדושה בתחל ה,  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
 :עשות תשובהמל

 תשובהה פרשת ויחי ספר 

רנג 

 :נעשה בריה   חדשה,  על ידי א נחה שנאנ ח. לב
 :על ידי א הבת צדיקים   יכולין הצדיק ים להחזיר  א ת העם בתשו בה. 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

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

 :זרות מגדולי  הדור
 :יזכה  לשמירת ש ב ת, מי  שמ חזי ר רשע ים  בתשובה. מ
 : וק מנח שגם  אינו  נז.  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
 : מלהיות בע ל חוביזה ר, מי  ש רוצ ה לשוב. מו
 : יכול להחז יר את ב ני א דם בתשובה, מי  שאוה ב את הצדי קי ם. מז
הקדוש   ברוך  הוא  או הב אותו  אה בת נדבה ו מ שיב  ממנו   , 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, משלם לו שכ ר כאלו עשה 
 :על זה

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

רנד 

למצוה   ;  אפלו  שתהיה רבה, עצ מ ו לבדאין  ער ך  למצוה שעו ש ה אדם ל. נה
 : אפלו  שתהיה קטנה, שתמשך  ממנ ה זכות לרבים

הפרנסה  והשונאים  וה חולאת ורבוי  העשר הן ה מונעין לאדם  מהגיע  . 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
 :ז וכה לחכמה,  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
 : מו צדקההקדוש  ברו ך הוא עו שה  ע,  מי  שבו ש  על עוונותיו. סג
 :התענית שהוא בלא  דעת אינו תעני ת. סד
אף על פי   , 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 , אה בהשיתן לך  ,   על ידי  שתבקש  מה שם יתב רך. סח

 : הקדוש ב רוך  הוא פשעי ך
 :יזכה  שלא  יצטר ך למכ ר מנחלת אב ו תיו, 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
 : ו בכל  ב קרצר יך  אד ם להוכיח את  עצמ. 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,  אי  אפשר  שידע אדם  ב חייו. 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

 תשובהה פרשת ויחי ספר 

רנה 

ו איך   אגלה לך תכ ף דברים   , כן איך  א קר ב אותך  בשב יל הרצון  ש רצית
אף  ע ל   , בתחלה אה ב אותי כ ך ו תעשה מצוות י:  אלא כן תעשה,  נסתרים

,   ות י פשוט בלא  חכמותועבד א, 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 , דבר ודבר וא קרב אותך  ב כל מיני התקרבות
 ]: 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,   יודע דרך  ה שםמי  שא ינו . עח
 :על ידי ת פלה שהיא ב שועה ימחל  לך הקדוש  ב רוך הו א. עט
 : על ידי ש ק רים  אין  אדם  יכול להיטיב  מעשיו. פ
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   , צון הבריו תשע ושה בהם גם  ר, 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
 :תקון הגו ף קדם תקון   הנפש. 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,  דבריך  בש ם  צדיק א חרשלא  יש מע לך תאמ ר  ,  ירא
מ לאכי השרת  מבק שין   , בכונה ומתפלל בכונה"   ויכולו"כל האומ ר . פז

 :מהשם  יתבר ך שיכפ ר לו
אפלו י ש בו ש מץ  ש ל עבודה , בכל כחו"  אמן יהא  שמ ה רבא" העונה . פח
 :מוחלין   לו, זרה
ל ו   דקדוק י עניות וחולי מעים ומי  שיש : 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
 : הצ מאון  הוא תקון דב רים בטלי ם. צב
 :התשובה   מביאה  רפוא ה לעולם. צג
 : נעשין כזכויות-ו מאהבה  ,  זדונות נעשין כשגג ות-תשובה  מיראה  . צד
 : ו של אדםתשובה  מקרבת  את ה גאולה ומא ר כת ימיו וש נו תי. צה
 :על ידי  תשובת יחיד  מ וחלין לו ולכל העולם כולו. צו
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למצוה   ;  אפלו  שתהיה רבה, עצ מ ו לבדאין  ער ך  למצוה שעו ש ה אדם ל. נה
 : אפלו  שתהיה קטנה, שתמשך  ממנ ה זכות לרבים

הפרנסה  והשונאים  וה חולאת ורבוי  העשר הן ה מונעין לאדם  מהגיע  . 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
 :ז וכה לחכמה,  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
 : מו צדקההקדוש  ברו ך הוא עו שה  ע,  מי  שבו ש  על עוונותיו. סג
 :התענית שהוא בלא  דעת אינו תעני ת. סד
אף על פי   , 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 , אה בהשיתן לך  ,   על ידי  שתבקש  מה שם יתב רך. סח

 : הקדוש ב רוך  הוא פשעי ך
 :יזכה  שלא  יצטר ך למכ ר מנחלת אב ו תיו, 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
 : ו בכל  ב קרצר יך  אד ם להוכיח את  עצמ. 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,  אי  אפשר  שידע אדם  ב חייו. 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
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ו איך   אגלה לך תכ ף דברים   , כן איך  א קר ב אותך  בשב יל הרצון  ש רצית
אף  ע ל   , בתחלה אה ב אותי כ ך ו תעשה מצוות י:  אלא כן תעשה,  נסתרים

,   ות י פשוט בלא  חכמותועבד א, 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 , דבר ודבר וא קרב אותך  ב כל מיני התקרבות
 ]: 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,   יודע דרך  ה שםמי  שא ינו . עח
 :על ידי ת פלה שהיא ב שועה ימחל  לך הקדוש  ב רוך הו א. עט
 : על ידי ש ק רים  אין  אדם  יכול להיטיב  מעשיו. פ
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   , צון הבריו תשע ושה בהם גם  ר, 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
 :תקון הגו ף קדם תקון   הנפש. 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,  דבריך  בש ם  צדיק א חרשלא  יש מע לך תאמ ר  ,  ירא
מ לאכי השרת  מבק שין   , בכונה ומתפלל בכונה"   ויכולו"כל האומ ר . פז

 :מהשם  יתבר ך שיכפ ר לו
אפלו י ש בו ש מץ  ש ל עבודה , בכל כחו"  אמן יהא  שמ ה רבא" העונה . פח
 :מוחלין   לו, זרה
ל ו   דקדוק י עניות וחולי מעים ומי  שיש : 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
 : הצ מאון  הוא תקון דב רים בטלי ם. צב
 :התשובה   מביאה  רפוא ה לעולם. צג
 : נעשין כזכויות-ו מאהבה  ,  זדונות נעשין כשגג ות-תשובה  מיראה  . צד
 : ו של אדםתשובה  מקרבת  את ה גאולה ומא ר כת ימיו וש נו תי. צה
 :על ידי  תשובת יחיד  מ וחלין לו ולכל העולם כולו. צו
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ודומה כאל ו בנה מזבח ו הקריב   , 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,  תש ובה יתפלל על הגשםבעל .  קא
 :עד  ש יהיו עם  רשע ים בא גודה, 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

� � � 

 äáåùú éøòù
äðåé åðéáøì 

 : יח אות–השער הראשון 
 :ָבהַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּו

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

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

ַהִּנְמֵצאת ָּבֶהם ּוְרָׁשִעים ְמַחְּפִׂשים מּוֵמי ְּבֵני ָאָדם ּוְׁשִגיאֹוָתם  
 ִּ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

 תשובהה פרשת ויחי ספר 

רנז 

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

ְּכמֹו , ֶּסה ְפָׁשָעיו לֹא ַיְצִלי ַחְּפָעִמי ם ֶׁשַהְמַכ) ב,  יומא פו (
ִּכי ֵאין לֹו ַכּפָ ָרה ַעד ֲאֶׁשר ָיִׁשיב , ַּ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 

ָהעֹוֶׂשה ֲעֵברֹות ְּבַפְרֶהְסָיא ְמַחֵּלל ֶאת ַהֵּׁשם ְוַחָּיב ְלִהְתאֹוֵנן 
ְוֶזהּו  .  ָאָדם ְלַקֵּדׁש ֶאת ַהֵּׁשם-ּוְלִהְתַאֵּבל ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ְבֵני 

 ִּכי ַאֲחֵרי ׁשּוִבי ִנַחְמִּתי ְוַאֲחֵרי ְהָּוְדִעי) יח, לאירמיה (ֶׁשָּכתּוב 
ִּכי ִעַּקר  , ַהֲחָרָטה ְוַהַּצַער, ִעְנַין ִנַחְמִּתי.  ָיֵרְך-ָסַפְקִּתי ַעל 

ְוַאֲחֵרי ִהָּוְדִעי ָסַפְקִּתי  . ַהְּתׁשּוָבה ִּבְמִרירּות ַהֵּלב ַּכֲאֶׁשר ֵּבַאְרנּו
,    ָאָדם ְוִהְתַּפְרְסמּו ֲעֹונֹוַתי-ַדְעִּתי ִלְבֵני ַאֲחֵרי ֶׁשּנֹו,  ָ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, ה ְועֵֹזב ְיֻרָחםּומֹוֶד

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

ְתָחֵרט ּוִמְתַוֶּדה ְוֵאיֶנּנּו עֹוֵזב ִּכי ַהִּמ, ְּפחּוָתה ִמְּׁשלָׁשה ֵאֶּלה
. ּדֹוֶמה ְלִמי ֶׁשּטֹוֵבל ְוֶׁשֶרץ ְּבָידֹו ֶׁשּלֹא ָעְלָתה לֹו  ְטִביָלה, ַהֵחְטא

 ִּפי  - ַעל -ַאף , ִּכי הּוא ַּבַעל ַהְּתׁשּוָבה, ָאֵכן מֹוֶדה ְועֵֹזב ְיֻרָחם
  :ַאְרנּוַּכֲאֶׁשר ֵּב, ֶׁשֵּיׁש ַלְּתׁשּוָבה ַמְדֵרגֹות ַרּבֹות
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 תשובהה פרשת ויחי ספר 

רנו  

ודומה כאל ו בנה מזבח ו הקריב   , 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,  תש ובה יתפלל על הגשםבעל .  קא
 :עד  ש יהיו עם  רשע ים בא גודה, 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 
 :ָבהַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּו

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

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

ַהִּנְמֵצאת ָּבֶהם ּוְרָׁשִעים ְמַחְּפִׂשים מּוֵמי ְּבֵני ָאָדם ּוְׁשִגיאֹוָתם  
 ִּ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

 תשובהה פרשת ויחי ספר 

רנז 

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

ְּכמֹו , ֶּסה ְפָׁשָעיו לֹא ַיְצִלי ַחְּפָעִמי ם ֶׁשַהְמַכ) ב,  יומא פו (
ִּכי ֵאין לֹו ַכּפָ ָרה ַעד ֲאֶׁשר ָיִׁשיב , ַּ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 

ָהעֹוֶׂשה ֲעֵברֹות ְּבַפְרֶהְסָיא ְמַחֵּלל ֶאת ַהֵּׁשם ְוַחָּיב ְלִהְתאֹוֵנן 
ְוֶזהּו  .  ָאָדם ְלַקֵּדׁש ֶאת ַהֵּׁשם-ּוְלִהְתַאֵּבל ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ְבֵני 

 ִּכי ַאֲחֵרי ׁשּוִבי ִנַחְמִּתי ְוַאֲחֵרי ְהָּוְדִעי) יח, לאירמיה (ֶׁשָּכתּוב 
ִּכי ִעַּקר  , ַהֲחָרָטה ְוַהַּצַער, ִעְנַין ִנַחְמִּתי.  ָיֵרְך-ָסַפְקִּתי ַעל 

ְוַאֲחֵרי ִהָּוְדִעי ָסַפְקִּתי  . ַהְּתׁשּוָבה ִּבְמִרירּות ַהֵּלב ַּכֲאֶׁשר ֵּבַאְרנּו
,    ָאָדם ְוִהְתַּפְרְסמּו ֲעֹונֹוַתי-ַדְעִּתי ִלְבֵני ַאֲחֵרי ֶׁשּנֹו,  ָ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, ה ְועֵֹזב ְיֻרָחםּומֹוֶד

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

ְתָחֵרט ּוִמְתַוֶּדה ְוֵאיֶנּנּו עֹוֵזב ִּכי ַהִּמ, ְּפחּוָתה ִמְּׁשלָׁשה ֵאֶּלה
. ּדֹוֶמה ְלִמי ֶׁשּטֹוֵבל ְוֶׁשֶרץ ְּבָידֹו ֶׁשּלֹא ָעְלָתה לֹו  ְטִביָלה, ַהֵחְטא

 ִּפי  - ַעל -ַאף , ִּכי הּוא ַּבַעל ַהְּתׁשּוָבה, ָאֵכן מֹוֶדה ְועֵֹזב ְיֻרָחם
  :ַאְרנּוַּכֲאֶׁשר ֵּב, ֶׁשֵּיׁש ַלְּתׁשּוָבה ַמְדֵרגֹות ַרּבֹות
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אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו



ָיַדְעּתָ  ַהִאם  ְיהּוָדה!  לֹום  "ׁשָ ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ אֹוִתי  ֲאלּו  ִיׁשְ
ָצַצת ָאטֹום?" ָרֵאל ִמּפְ יל ֶאת ַעם ִיׂשְ ר ְלַהּצִ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ן". יב, "ּכֵ ָאׁשִ

יָת ָלֶזה?" ֲאלּו, "ּוַמה ָעׂשִ ִיׁשְ

ָרׁשֹות  ּדְ ּבַ י  ְוָאַמְרּתִ ַהזֹוַה"ק,  ַעל  ְסָפִרים  ִמיְליֹוֵני  י  ְסּתִ "ִהְדּפַ יב,  ָאׁשִ
ָהל  ַלּקָ אֹוְמִרים  ּלֹא  ׁשֶ יבֹות  ְיׁשִ י  ְוָהָראׁשֵ ִנים  ָהַרּבָ ל  ּכָ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶאת 

זֹוַה"ק  ּבְ תּוב  ּכָ ל ֶזה  י ָהֶעֶרב ַרב ]ּכָ דֹוׁש ֵהם ָראׁשֵ ֶהם ִלְלמֹד זֹוַהר ַהּקָ ּלָ ׁשֶ

ם טֹוב זי"ע  ׁשֵ ַעל  ּבַ ְלִמיֵדי  ּתַ ִסְפֵרי   140- ּבְ ְוַגם מּוָבִאים   – ָעִמים  ּפְ  172

ְוָכל ֶאָחד  -17 ְסָפִרים  ּבְ ַהּכֹל  י  ְסּתִ ְוִהְדּפַ ַהּכֹל 310 ַמְרֵאי ְמקֹומֹות,  ַסְך   –

יִעים ִלְכַלל  ּגִ ּמַ ׁשֶ ל ָהֲאסֹונֹות  ּכָ ִמים ַעל  ְוֵהם ֲאׁשֵ ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ֶזה[, 

ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ּתִ ׁשֶ ַהְיִחיָדה  ָהֱאֶמת  ִהיא  זֹו  יֹומֹו.  ּבְ יֹום  ִמיֵדי  ָרֵאל  ִיׂשְ

ל ַמְעָלה". ׁשֶ
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 עג.............................................’אכ עמוד "זהר הקדוש פרשת ויחי ר .כז
 עד...עשרת ימי תשובה כנגד עשרה מאמרות בהם נברא העולם .כח
 עד.......................ד"שם משמואל חלק מועדים ערב יום הכיפורים שנת תרע .כט
 עד.........................תשובה בעשרת ימי תשובה מקובלת יותר .ל
 עד....................................בית אלוקים שער התשובה פרק חמישה עשר .לא
 עה.........................דם לפשפש במעשיו בימים אלוחייב כל א .לב
 עה...............................קצור שלחן ערוך סימן קל דיני עשרת ימי תשובה .לג
 עשרה ימים נתנה שהות לחוטא לשוב מחטאו .לד

 עה...........................................................לפני חיתום דינו
 עה......................................................כד הקמח ערך ראש השנה .לה
 עו......................כנגד עשרה קרבנות: עשרת ימי תשובה כנגד .לו
 עו..........................................................פסיקתא רבתי פרשה מ .לז
 כנגד תשע מידות שכתב הנביא והם כנגד תשעה ימים .לח

 עו.....................................שבין ראש השנה ליום הכיפורים
 עו.............................העולםכנגד עשרה מאמרות בהם נברא  .לט
 עו.......................................................כנגד עשרת הדברות .מ
 עז............זכרונות ושופרות, כנגד עשרה פסוקים של מלכויות .מא
 עז.....................................ראש השנה כנגד מאמר בראשית .מב
 עז.......................................ב"שפת אמת דברים ראש השנה שנת תרמ .מג
 ומשם נמשך הכח לעשרת, "ותנח התיבה "–בראש השנה  .מד

 עח.............תשובה להיותם מוכשרים לקבל תשובת השבימי 
 עח....................................................יערות דבש חלק שני דרוש ה .מה
 עח.........................................................................'פרק ד .מו
 עח................................. יום מיוחד לתשובה–יום הכפורים  .מז
 עח............................................’כ עמוד א"זהר הקדוש פרשת ויחי ר .מח
 עט......................................... תפילת נעילה–תכלית השנה  .מט
 עט...................................]נ[ה הקדוש מסכת חולין פרק נר מצוה "השל .נ
 עט..........................עצומו של יום מכפר לשבים מעוונותיהם .נא

 תשובהה מפתח ספר 

רסג 

 עט........................................................ינו בחיי ויקרא כג כחרב .נב
 עט...............עצומו של יום מכפר לפועלים לכפרת עוונותיהם .נג
 עט............................................בית אלוקים שער התשובה פרק שני .נד
 פ.....................תשובת ראש השנה תולה ויום הכפורים מכפר .נה
 פ...................................................... לב-תורת משה ויקרא כג לא  .נו
 ורים היא על מנת שיוכלומחילת העוונות ביום הכפ .נז

 פ............................................להתעלות אל דביקות העליון
 פ............................................תפארת שלמה על המועדים יום כפורים .נח
 פא..................................יתאמץ לעורר לבבו בתפילת נעילה .נט
 פא........................................................מטה אפרים סימן תרכג .ס
 פב..............................................................יסוד התשובה .סא
 פב.......................................................................הקדמה .סב
 פג......................................................................מפתחות .סג
 פג..........................................................................'פרק א .סד
 אין תורתו מי שהוא מלא סרחון צואת עוונותיו .סה

 פג...........................................................נחת רוח לבוראו
 בקליפה כח כל המעשים שאדם עושה והוא רשע מוסיף .סו

 פד.....................................................והוא נענש על לימודו
 ושלא ינצל מהדין, קצת דברים המביאים אל התשובה .סז

 פה.................................תשובההגדול והנורא כי אם על ידי 
 פז................................................שערי תשובה לרבינו יונה .סח
 פז.................................................' אות א-השער הראשון  .סט
 פז.................................................:ר ַהְּתׁשּוָבה ְוִעָּקֶריָהֵּבאּו .ע
 פח........................................................................אות ב .עא
 פח.........................................................................אות ג .עב
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 פט.........................................................................'פרק ה .עג
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 תשובהה מפתח ספר 

רסד 

 פט....................................ראשון לחשבון עוונות על פי משל .עו
 פט......................................א"ג רמז תרנ"ילקוט שמעוני ויקרא פרק כ .עז
 צ.........................כפי ערך התשובה כן תגדל היחוד והאהבה .עח
 צ.........................................תפארת שלמה על המועדים לשמיני עצרת .עט
 צא......................................חג הסוכות הגנה לבעלי תשובה .פ
 צא.................................ג"שם משמואל חלק המועדים סוכות שנת תרע .פא
 צב.......................................בסוכות מתחילים חשבון חדש .פב
 צב........................................................ספר התודעה פרק שביעי .פג
 צג....................................! סנגוריו–אשריו שנעשו קטרוגיו  .פד
 צד.........................................................................'פרק ו .פה
 צד.......................................................חטא אדם הראשון .פו
 צד..........................................’ד עמוד א"זהר הקדוש פרשת ויחי רכ .פז
 אדם הראשון נברא בראש השנה ומפני שחטא אנו .פח

 צה....................ינת אדםעוסקים בזמן זה בתשובה לתקן בח
 צה..............................................לקוטי הלכות הלכות שבת הלכה ז .פט
 צה.......כשם שאדם הראשון יצא זכאי בדין כן אנו זוכים בדין .צ
 צה........................................................מנורת המאור אות רצא .צא
 צו.................קין למד את אדם הראשון מהי כחה של תשובה .צב
 צו..........................................מדרש רבה בראשית פרשה כב פסקה יג .צג
 צו..................................................מכסה פשעיו לא יצליח .צד
 צו.........................................................מדרש תהילים מזמור ק .צה
 צז.......................................................םומודה ועוזב ירוח .צו
 צז..............אדם הראשון השיג את תקונו הנצחי אחרי מיתתו .צז
 צז...........................)כא(ה הקדוש מסכת ראש השנה פרק תורה אור "השל .צח
 צח............................... שנה130אדם הראשון חזר בתשובה  .צט
 צח.............................................................מסכת עירובין יח ב .ק
 אדם הראשון התענה עד שנעשה גופו כמין כברה .קא

 צח........................................................ונתקבלה תשובתו
 צח........................................ראשית חכמה שער התשובה פרק ראשון .קב
 צח...............כל מי שיודע פשעיו ועוזב ניצול מדינה של גיהנם .קג

 תשובהה מפתח ספר 

רסה 

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

 כשהכיר אדם הראשון בכחה של תשובה עמד ואמר .קד
 צח...........................................'מזמור שיר ליום השבת וכו

 צט.............................................................יסוד התשובה .קה
 צט........................................................................מפתח .קו
 צט.........................................................................'פרק ב .קז
 צט...................צריך ליתן דין על כל אחד ואחד שדש בעקביו .קח
 ק...........אפילו בדעות הרעות שיש לו ולשוב מהםצריך לחפש  .קט
 ק................................................ישוב אפילו מספק עבירה .קי
 קא........................שמא לא עשה לשמה, יפשפש בעסק מצוה .קיא
 השמר לך בשובך בתשובה שלא תשאיר שום עוון .קיב

 קב..........................................................תתקן אותו שלא
 הדרך הטוב והישר שיעורר האדם את עצמו אל התשובה .קיג

 קב............................................עד שלא יבואו עליו יסורים
 אל יאמר האדם חטאי הם רבים עד אין מספר איך אפשר .קיד

 קג...............................שיהיה לי כפרה ויתייאש מן התשובה
 .קטו

 קד..............................................
 קה............. הם יצרך וסיעתו-" כי תצא למלחמה על אויביך" .קטז
 קה.....................צריך שיהא זריז וזהיר מאוד לבל יחטא עוד .קיז
 קו................................................שערי תשובה לרבינו יונה .קיח
 קו.................................................' אות ד-השער הראשון  .קיט
 קו.................................................:ֵּבאּור ַהְּתׁשּוָבה ְוִעָּקֶריָה .קכ

 קז......................................................פרשת לך לך

 קז..........................................................................'פרק ז .קכא
 קז..........................................................כחה של התשובה .קכב
 קז..........................................’ה עמוד ב"זהר הקדוש פרשת וישב קפ .קכג
 קז.............................................זהר הקדוש פרשת משפטים דף קו א .קכד
 קח.....................תשובה עשתה את הכל ותפלה עשתה מחצה .קכה
 קח..............................................מדרש רבה ויקרא פרשה י פסוק ה .קכו
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 תשובהה מפתח ספר 

רסו 

 קט...גדול כחה של תשובה שמבטלת הגזירה ומבטלת השבועה .קכז
 קט......................................מדרש רבה שיר השירים פרשה ח פסקה ה .קכח
 ,מרפאה חולים, התשובה קושרת כתרים לבני אדם .קכט

 קי........................מצלת מכל צער וממלטת מדינה של גיהנם
 קי.............................................................תנא דבי אליהו רבה .קל
 קי......אפילו יש בכם עבירות עד כסא הכבוד מועילה התשובה .קלא
 קיא..............................התשובה כמו חץ הנקלע למרחק רב .קלב
 קיא.........................................פסיקתא דרב כהנא פסקא כד אות יב .קלג
 קיא.......................בתשובה נדרשת רק פתח כחודו של מחט .קלד
 קיא.......................................................תשובה כהרף עין .קלה
 קיא........................תשובה של יום אחד מביאה את הגאולה .קלו
 קיא..................................תשובה מועילה גם לכופר בעיקר .קלז
 קיא.............מידת הקדוש ברוך הוא עולה על מידת בשר ודם .קלח
 קיב.....אלוקיך' גדול כחה של תשובה על כן שובה ישראל עד ה .קלט
 קיב......................................ב"ד רמז תקל"יילקוט שמעוני הושע פרק  .קמ
 קיב..............................כחה של התשובה עד סוף כל הדורות .קמא
 קיב..............................ע מפאנו מאמר מאה קשיטה סימן עו"כתבי הרמ .קמב
 אין מי שיוכל להשיג עד היכן כחה של תשובה מגעת .קמג

 קיג..............................................................אף לפושעים
 קיג.................................)צ(ה הקדוש מסכת יומא הלכות תשובה "השל .קמד
 קיג..................... שניצול מדינה של גיהנם–' טוב להודות לה .קמה
 קיג...................................................פרי צדיק פרשת ויגש אות ח .קמו
 קיד........................................................................'פרק ח .קמז
 קיד.............................................. המשך-כחה של תשובה  .קמח
 קיד..............................................זהר הקדוש פרשת משפטים קו א .קמט
 קטו............מאמר של בעל מנורת המאור על כחה של תשובה .קנ
 קטו.........................................:מנורת המאור פרק חמישי אות רפד .קנא
 קיח.......................................................:אית דין ואית דין .קנב
 קיט.............ל ספר התודעה על כחה של תשובהמאמר של בע .קנג
 קיט...................................:כחה של תשובהספר התודעה פרק שלישי  .קנד

 תשובהה מפתח ספר 
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 קכה.................................גדול כחה של תשובה אף בהרהור .קסח
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 קל.........................כשם שהפגם בהרהור כן התיקון בהרהור .קפא
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 קל.....................רשע גמור שלא הרהר בתשובה אין לו תקנה .קפג
 קל.....................................מדורי גיהנם' זהר חדש מדרש רות מאמר ז .קפד
 קלב...............................ר דעת מרגיש בהרהורי תשובהכל ב .קפה
 קלב...............................................דגל מחנה אפרים פרשת ויקרא .קפו
  בהרהורי תשובה מקדש-אפילו אם הוא צדיק  .קפז

 קלב.................................................................את אבריו
 קלב...................................................נועם אלימלך פרשת דברים .קפח
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 קלח........................................................נרפא נגע הצרעת .ר
 קלח........................................................ערבי נחל פרשת וארא .רא
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 קלט.................................................ישמח משה פרשת אחרי יח א .רג
 תשובה מאהבה מביאה את האדם והעולם לחזור .רד

 קמ...................כקדמותם כרפואה המביאה למצב ההתחלתי
 קמ...........................................'נתיבות עולם ב נתיב התשובה פרק ב .רה
 תביא לו רפואה ותשמור, התשובה תגן על האדם .רו

 קמ.........................................עליו להיותו בריא שלא יחלה
 קמ.........................................ראשית חכמה שער התשובה פרק רביעי .רז
 קמא....................אפילו תשובה גרועה מביאה רפואה לעולם .רח

 תשובהה מפתח ספר 

רסט 

יסוד התשובה

 אדם שהרבה לחטוא לא יעשה סגופים עד אשר יתחזק
לבו בחרטה גמורה

 קמא..........................’ו עמוד א"ף פספר תוספת יום הכפורים על יומא ד .רט
 משל נפלא על התשובה שהיא רפואה דרך .רי

 קמא......................................................ברוך הוא קדושה
 קמא........................................................ערבי נחל פרשת יתרו .ריא
 קמד...........................................................יסוד התשובה .ריב
 קמד............................................................'המשך פרק ג .ריג
 קמד............................................................צומות' ענין ד .ריד
 קמד.........................................ענין תענית חתן ביום חופתו .רטו
 קמד...........................................תענית שמת בו אביו ואמו .רטז
 קמה.......................ענין תענית ציבור על כל צרה שלא תבוא .ריז
 קמז.............................................שערי תשובה לרבינו יונה .ריח
 קמז..............................................' אות ט-השער הראשון  .ריט
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 קמה.......................ענין תענית ציבור על כל צרה שלא תבוא .ריז
 קמז.............................................שערי תשובה לרבינו יונה .ריח
 קמז..............................................' אות ט-השער הראשון  .ריט
 קמז..............................................:ֶריָהֵּבאּור ַהְּתׁשּוָבה ְוִעָּק .רכ

 מחק...............................................פרשת חיי שרה

 קמח.....................................................................'פרק יא .רכא
 קמח......................................................סוד רפואת הנפש .רכב
 נעתיק כאן מספר בינה לעיתים חלק א דרוש א .רכג

 קמח...............................................לשבת תשובה המדבר בענינינו
 קסא.......................................................... .רכד
 קסא...........................................................'המשך פרק ג .רכה
 קסא.....בלי הכנעת הלב ופשפוש מעשים לא יבוא לידי תשובה .רכו
 קסב........ כמו הקרבן שאינו מועיל בלא תשובה-סוד התענית  .רכז
 .רכח

 קסב.....................................................
 התעניות הם כדי שעל ידם יבואו בני אדם .רכט

 קסג.........................................................לפשפוש מעשים
 אלא תשובה ומעשים טובים, לא שק ולא תענית גורם .רל

 קסג....................................................................גורמים
 קסד.....................................................התענית אינו עיקר .רלא



 תשובהה מפתח ספר 

רע 

 קסד.........................מפרסמין את החניפין מפני חילול השם .רלב
 קסה....................................השרוי בתענית יהא דואג ואונן .רלג
 כל יום התענית יהא בתשובה ותפילה וצדקה .רלד

 קסה............................................כנגד כולםותלמוד תורה 
 קסה..................................יתן ממונו לצדקה ביום התענית .רלה
 קסו.............................................שערי תשובה לרבינו יונה .רלו
 קסו...............................................' אות י-השער הראשון  .רלז
 קסו..........................................:ַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָבה .רלח

 קסח.................................................פרשת תולדות

 קסח......................................................................פרק יב .רלט
 במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים .רמ

 קסח.......................................................יכולים לעמוד בו
 קסח............................................זהר הקדוש פרשת משפטים קו ב .רמא
 קע........'ראיה מן התורה שבמקום שבעלי תשובה עומדים וכו .רמב
 קע........................................................אור החיים במדבר יד יז .רמג
 קודש קדשים החוטא ושב בתשובה הוא בבחינת .רמד

 קע.............................................................)ולא רק קודש(
 קע..............................................................כלי יקר ויקרא ו ט .רמה
 קעא..לה ביותרערכם של מעשי הצדקה של בעלי התשובה מעו .רמו
 קעא........................................................ם יחזקאל לג יט"מלבי .רמז
 קעא..........בעל תשובה אהוב ונחמד לפני הבורא ושכרו הרבה .רמח
 קעא.........................................אורחות צדיקים שער העשרים וששה .רמט
 קעב.......................כפי גודל רשעו בעבר כן יגדל טרחו ועמלו .רנ
 קעב.................................................עקידת יצחק שער ק הערה א .רנא
 קעג.................................................................בדרך משל .רנב
 קעג...............................................דגל מחנה אפרים הפטרת נצבים .רנג
 קעד............ גדול מהבעל תשובהיש להקדוש ברוך הוא תענוג .רנד
 קעד......................................................קדושת לוי פרשת שמיני .רנה
 קעה..........הקדוש ברוך הוא מעטר את הבעל תשובה בכתרים .רנו

 תשובהה מפתח ספר 

רעא 

 קעה.....................................אוהב ישראל לקוטים חדשים פרשת יתרו .רנז
 שטר ערבות שהקדוש ברוך הוא יעלה את בעל התשובה .רנח

 קעו.............................................למעלה ממעלת הצדיקים
 קעו.......................................הקנה דיבור המתחיל ענין יראת המקום .רנט
 אפילו. מקום ושער מיוחד יש לבעלי תשובה .רס

 קעז........... הופכים לראש-במצב שמלאכי השרת מאסו בהם 
 קעז...............................................יערות דבש חלק ראשון דרוש טו .רסא
 קעט......................................................................ג"פרק י .רסב
 קעט......................... המשך-במקום שבעלי תשובה עומדים  .רסג
 קעט.............................................זהר הקדוש פרשת משפטים קו א .רסד
 קעט....................................בית יש לו לבעל תשובה בגן עדן .רסה
 קעט........................................'רמז כ' ילקוט שמעוני בראשית פרק ב .רסו
 קפא...............................רק מי שנטמא יכול להשיג שלימות .רסז
 קפא..............................................א/ישמח משה פרשת חקת דף סו .רסח
 קפב..........'כך שמקום שבעלי תשובה עומדים וכוטעמים ל' ב .רסט
 קפב................................................חסד לאברהם מעין ה נהר מח .רע
 קפב...........................................................טעם נוסף לכך .רעא
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 קפב............................................................דוגמא נוספת .רעג
 קפב......................................................ך"אוהב ישראל לקוטי נ .רעד
 קפג............................................................יסוד התשובה .רעה
 קפג.......................................................................מפתח .רעו
 קפג........................................................................'פרק ד .רעז
 נביא, קודם שיבאר דרכי תשובה אחר שפשפש ומצא .רעח

 קפג......................קצת דברים המעוררין את האדם לתשובה
 שהרי אפילו בעלי חיים, ראוי לכל איש שיחוס על עצמו .רעט

 קפג....בורחין מן האש ומן המים במקום שיראו סיבת מיתתם
 קפד......................שפגם בכל העולמות, צריך לעשות תשובה .רפ
 קפה.............................................שערי תשובה לרבינו יונה .רפא
 קפה.......:ַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָבה:  אות יא–ון השער הראש .רפב
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רעא 

 קעה.....................................אוהב ישראל לקוטים חדשים פרשת יתרו .רנז
 שטר ערבות שהקדוש ברוך הוא יעלה את בעל התשובה .רנח

 קעו.............................................למעלה ממעלת הצדיקים
 קעו.......................................הקנה דיבור המתחיל ענין יראת המקום .רנט
 אפילו. מקום ושער מיוחד יש לבעלי תשובה .רס

 קעז........... הופכים לראש-במצב שמלאכי השרת מאסו בהם 
 קעז...............................................יערות דבש חלק ראשון דרוש טו .רסא
 קעט......................................................................ג"פרק י .רסב
 קעט......................... המשך-במקום שבעלי תשובה עומדים  .רסג
 קעט.............................................זהר הקדוש פרשת משפטים קו א .רסד
 קעט....................................בית יש לו לבעל תשובה בגן עדן .רסה
 קעט........................................'רמז כ' ילקוט שמעוני בראשית פרק ב .רסו
 קפא...............................רק מי שנטמא יכול להשיג שלימות .רסז
 קפא..............................................א/ישמח משה פרשת חקת דף סו .רסח
 קפב..........'כך שמקום שבעלי תשובה עומדים וכוטעמים ל' ב .רסט
 קפב................................................חסד לאברהם מעין ה נהר מח .רע
 קפב...........................................................טעם נוסף לכך .רעא
 קפב.............................................קדושת לוי קדושה רביעית פורים .רעב
 קפב............................................................דוגמא נוספת .רעג
 קפב......................................................ך"אוהב ישראל לקוטי נ .רעד
 קפג............................................................יסוד התשובה .רעה
 קפג.......................................................................מפתח .רעו
 קפג........................................................................'פרק ד .רעז
 נביא, קודם שיבאר דרכי תשובה אחר שפשפש ומצא .רעח

 קפג......................קצת דברים המעוררין את האדם לתשובה
 שהרי אפילו בעלי חיים, ראוי לכל איש שיחוס על עצמו .רעט

 קפג....בורחין מן האש ומן המים במקום שיראו סיבת מיתתם
 קפד......................שפגם בכל העולמות, צריך לעשות תשובה .רפ
 קפה.............................................שערי תשובה לרבינו יונה .רפא
 קפה.......:ַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָבה:  אות יא–ון השער הראש .רפב



 תשובהה מפתח ספר 

רעב  

 קפז.....................................................פרשת ויצא

 קפז......................................................................ד"פרק י .רפג
 קפז...................................................תשובה מתוך יסורים .רפד
 היסורים הופכים את האדם לטוב מאוד .רפה

 קפז.................................................. יותר מהצדיק גמור–
 קפז...........................................ד"באר מים חיים פרשת חיי שרה פכ .רפו
 המהרהר בתשובה נקרא צדיק שמקבל היסורים .רפז

 קפט........................................................בסבר פנים יפות
 עד דכדוכה של נפש–תשב אנוש עד דכה  .רפח

 קפט...................................................בתשובה'  מדרגה ג–
 קפט....................................פרי צדיק פרשת וילך ושבת תשובה אות יג .רפט
 קצ..............................אין עושין תשובה אלא על ידי יסורים .רצ
 קצ.................................................:מדרש רבה שיר השירים א כא .רצא
 קצא...................................................יסורין מנקין החטא .רצב
 קצא.........................)ט(אמת ואמונה' ה הקדוש שער האותיות אות א"של .רצג
 קצא......................................................מיני יסורים הם' ג .רצד
 קצא.............................................ג"ספר עקרים מאמר רביעי פרק י .רצה
 קצד..............יורואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעש .רצו
 קצד...................................................................ברכות ה א .רצז
 קצו..........................................................................י"רש .רצח
 וריםתוכחה לאיוב שלא פשפש במעשיו על היס .רצט

 קצו...............................................................הבאים עליו
 קצו..............................................................ג"איוב לז כג רלב .ש
 קצח...........................................................!מצוה לפרסם .שא
 קצח.................ורים באהבה כדי שיכפרו על העוונותלקבל יס .שב
 בית"נדפס ב ב ארצות הברית"קונטרס ספורים ומאמרים שנת תשמ .שג

 ,ועיין עוד מענין זה בילקוט מנחם ערך יסורים עמוד רכו" זלאטשוב

 קצח...............................................ועוד, ובאגרא דפרקא אות קכד
 קצח.............................................................סיפור מזעזע .שד

 תשובהה מפתח ספר 

רעג 

 חקצ....................................ז" אות פ30עמוד ’ שיח שרפי קודש חלק ב .שה
 קצט...........................................................יסוד התשובה .שו
 קצט............................................................'המשך פרק ד .שז
 קצט...............פשפש מעשיך ותראה כל המקומות אשר פגמת .שח
 ר...................טא ואשם אין תפילתו נכנסת ולא נשמעתכי יח .שט
 רב................................................שערי תשובה לרבינו יונה .שי
 רב..........:ַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָבה:  אות יב–השער הראשון  .שיא

 רג.....................................................פרשת וישלח

 רג........................................................................ו"פרק ט .שיב
 רג......................................תשובה על העוונות שדש בעקביו .שיג
 רג.....................על עוונות שדש בעקביו" חפוש וחקור"חובת  .שיד
 רה...................צריך ליתן דין על כל אחד ואחד שדש בעקביו .שטו
 רה.........צריך לחפש אפילו בדעות הרעות שיש לו ולשוב מהם .שטז
 רו...............................................ישוב אפילו מספק עבירה .שיז
 רו.........................שמא לא עשה לשמה, יפשפש בעסק מצוה .שיח
עבות "אך לבסוף הופך ל, "חבלי שוא"העון הקטן נראה כ .שיט

 רז......................................................................."העגלה
 רז....................................................מדרש הנעלם פרשת בראשית .שכ
 השמר לך בשובך בתשובה שלא תשאיר שום עוון .שכא

 רח..........................................................שלא תתקן אותו
 הדרך הטוב והישר שיעורר האדם את עצמו אל התשובה .שכב

 רט............................................עד שלא יבואו עליו יסורים
 רט.......................................................................ז"פרק ט .שכג
 הקדוש ברוך הוא מוחל, מי שעוסק בתורה שהיא עץ .שכד

 רט...................................................................לו עונותיו
 רט....................................'זהר הקדוש פרשת בהעלותך דף קנג עמוד א .שכה
 רי.........................................’זהר הקדוש פרשת שלח דף קנט עמוד א .שכו
 רי...............................................תשובה על ידי כח התורה .שכז
 רי.....................................................א"פרק ל' החיים שער דנפש  .שכח
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רעב  
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 וריםתוכחה לאיוב שלא פשפש במעשיו על היס .רצט

 קצו...............................................................הבאים עליו
 קצו..............................................................ג"איוב לז כג רלב .ש
 קצח...........................................................!מצוה לפרסם .שא
 קצח.................ורים באהבה כדי שיכפרו על העוונותלקבל יס .שב
 בית"נדפס ב ב ארצות הברית"קונטרס ספורים ומאמרים שנת תשמ .שג

 ,ועיין עוד מענין זה בילקוט מנחם ערך יסורים עמוד רכו" זלאטשוב

 קצח...............................................ועוד, ובאגרא דפרקא אות קכד
 קצח.............................................................סיפור מזעזע .שד

 תשובהה מפתח ספר 

רעג 

 חקצ....................................ז" אות פ30עמוד ’ שיח שרפי קודש חלק ב .שה
 קצט...........................................................יסוד התשובה .שו
 קצט............................................................'המשך פרק ד .שז
 קצט...............פשפש מעשיך ותראה כל המקומות אשר פגמת .שח
 ר...................טא ואשם אין תפילתו נכנסת ולא נשמעתכי יח .שט
 רב................................................שערי תשובה לרבינו יונה .שי
 רב..........:ַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָבה:  אות יב–השער הראשון  .שיא

 רג.....................................................פרשת וישלח

 רג........................................................................ו"פרק ט .שיב
 רג......................................תשובה על העוונות שדש בעקביו .שיג
 רג.....................על עוונות שדש בעקביו" חפוש וחקור"חובת  .שיד
 רה...................צריך ליתן דין על כל אחד ואחד שדש בעקביו .שטו
 רה.........צריך לחפש אפילו בדעות הרעות שיש לו ולשוב מהם .שטז
 רו...............................................ישוב אפילו מספק עבירה .שיז
 רו.........................שמא לא עשה לשמה, יפשפש בעסק מצוה .שיח
עבות "אך לבסוף הופך ל, "חבלי שוא"העון הקטן נראה כ .שיט

 רז......................................................................."העגלה
 רז....................................................מדרש הנעלם פרשת בראשית .שכ
 השמר לך בשובך בתשובה שלא תשאיר שום עוון .שכא

 רח..........................................................שלא תתקן אותו
 הדרך הטוב והישר שיעורר האדם את עצמו אל התשובה .שכב

 רט............................................עד שלא יבואו עליו יסורים
 רט.......................................................................ז"פרק ט .שכג
 הקדוש ברוך הוא מוחל, מי שעוסק בתורה שהיא עץ .שכד

 רט...................................................................לו עונותיו
 רט....................................'זהר הקדוש פרשת בהעלותך דף קנג עמוד א .שכה
 רי.........................................’זהר הקדוש פרשת שלח דף קנט עמוד א .שכו
 רי...............................................תשובה על ידי כח התורה .שכז
 רי.....................................................א"פרק ל' החיים שער דנפש  .שכח



 תשובהה מפתח ספר 

רעד 

 ריא......................על ידי דברי תורה נזכה לסליחה ולתשובה .שכט
 ריא..........................................................לקוט אמרים אות יד .של
 כפי הרבוי בעסק התורה כן יתרבה ויתקרב .שלא

 ריא...........................................................לעבודת הבורא
 ריא....................................................חיי אדם חלק שני כלל קמג .שלב
 ריב................................'ו אל הקחו עמכם דברי תורה ושוב .שלג
 ריב................................................מאור ושמש הפטרת שבת שובה .שלד
 ריד....................................................התורה רפואת הנפש .שלה
 ריד..........................................ספר תהילים' ר קול מבשר חלק אספ .שלו
 רטו............................................................יסוד התשובה .שלז
 רטו.............................................................'המשך פרק ד .שלח
 ,גם למלאכים המלווים לאדם מגיע עלבון גדול .שלט

 רטו.......................................כשאדם חוטא מתאבלים עליו
 רטז..............................................שערי תשובה לרבינו יונה .שמ
 רטז.............................................: אות יד–השער הראשון  .שמא
 רטז...........................................:ַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָבה .שמב

 ריז.....................................................פרשת וישב

 ריז........................................................................ז"פרק י .שמג
 מי שהוא מלא סרחון צואת עוונותיו אין תורתו .שמד

 ריז..........................................................נחת רוח לבוראו
  ולרשע אמר אלוקים–חייב ללמוד ברתת וזיע  .שמה

 ריח.......................................................מה לך לספר חוקי
 ריח....................................מאור ושמש משפטים דיבור המתחיל ואלה .שמו
 רכ..................יש לעשות תשובה קודם הלימוד ואחר הלימוד .שמז
 רכ................................מאור ושמש פרשת תרומה דיבור המתחיל ועשית .שמח
 רכא...................................................תן לחכם ויחכם עוד .שמט
 רכא.....................................................מאור ושמש פרשת ויקהל .שנ
 רכב.................................... ועשה טוב- ואחר כך -סור מרע  .שנא
 רכב.........................................................ערבי נחל פרשת וישלח .שנב

 תשובהה מפתח ספר 

רעה 

 כל המעשים שאדם עושה והוא רשע מוסיף .שנג
 רכג..................................ח בקליפה והוא נענש על לימודוכ
 רכג............................................................יסוד התשובה .שנד
 רכד........................................................................'פרק ה .שנה
 איך שייך לומר שהאדם בחטאו,  הדברלבאר .שנו

 רכד..........................................יוכל לפגום במידות עליונות
 ענין גלות ישראל בכל העולם לברר ולהעלות נצוצי .שנז

 רכד.........הקדושה שנפלו לתוך הקליפות בחטא אדם הראשון
 אחרי צאת נפשו מהגוף מפשיטין ממנה מלבוש זכויות .שנח

 רכו.......................................ומלבישין אותה בגדים צואים
 רכו........................................?איך יעלה הטמא עם הטהור .שנט

 רכז.....................................................פרשת מקץ

 רכז......................................................................ח"פרק י .שס
 רכז..................................הגאולה השלימה בתשובה תלויה .שסא
 רכז.............................................קדוש פרשת כי תשא קפח בזהר ה .שסב
 אם יחזרו בתשובה, כך ישראל כיון שטעמו טעם גלות .שסג

 יחשב עליהם כאילו עברו עליהם כל אלו דברים
 רכח........................................................שכתובים בתורה

 רכח............................................זהר הקדוש פרשת כי תשא קפט א .שסד
 רכט........................................................................המשך .שסה
 רלא............................................זהר הקדוש פרשת כי תשא קפט ב .שסו
 רלד............................................................יסוד התשובה .שסז
 על ידי חוט המשוך, פוגם במידות עליונות .שסח

 רלד.........................................משורש נשמתו למה שבאדם
  עליו מסתלקת ממנו רוח קדושה ושורה-החוטא  .שסט

 רלה.......................................רוח דמסאבא במקום קדושה
 רלה....................................?מפני מה מועיל חטאת על שוגג .שע



 תשובהה מפתח ספר 

רעד 
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 ריב................................................מאור ושמש הפטרת שבת שובה .שלד
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 ריד..........................................ספר תהילים' ר קול מבשר חלק אספ .שלו
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 רטו.............................................................'המשך פרק ד .שלח
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 רטו.......................................כשאדם חוטא מתאבלים עליו
 רטז..............................................שערי תשובה לרבינו יונה .שמ
 רטז.............................................: אות יד–השער הראשון  .שמא
 רטז...........................................:ַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָבה .שמב

 ריז.....................................................פרשת וישב

 ריז........................................................................ז"פרק י .שמג
 מי שהוא מלא סרחון צואת עוונותיו אין תורתו .שמד
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 רכ................................מאור ושמש פרשת תרומה דיבור המתחיל ועשית .שמח
 רכא...................................................תן לחכם ויחכם עוד .שמט
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 רכב.................................... ועשה טוב- ואחר כך -סור מרע  .שנא
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 תשובהה מפתח ספר 

רעה 

 כל המעשים שאדם עושה והוא רשע מוסיף .שנג
 רכג..................................ח בקליפה והוא נענש על לימודוכ
 רכג............................................................יסוד התשובה .שנד
 רכד........................................................................'פרק ה .שנה
 איך שייך לומר שהאדם בחטאו,  הדברלבאר .שנו
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 ענין גלות ישראל בכל העולם לברר ולהעלות נצוצי .שנז

 רכד.........הקדושה שנפלו לתוך הקליפות בחטא אדם הראשון
 אחרי צאת נפשו מהגוף מפשיטין ממנה מלבוש זכויות .שנח
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 רכו........................................?איך יעלה הטמא עם הטהור .שנט

 רכז.....................................................פרשת מקץ

 רכז......................................................................ח"פרק י .שס
 רכז..................................הגאולה השלימה בתשובה תלויה .שסא
 רכז.............................................קדוש פרשת כי תשא קפח בזהר ה .שסב
 אם יחזרו בתשובה, כך ישראל כיון שטעמו טעם גלות .שסג

 יחשב עליהם כאילו עברו עליהם כל אלו דברים
 רכח........................................................שכתובים בתורה

 רכח............................................זהר הקדוש פרשת כי תשא קפט א .שסד
 רכט........................................................................המשך .שסה
 רלא............................................זהר הקדוש פרשת כי תשא קפט ב .שסו
 רלד............................................................יסוד התשובה .שסז
 על ידי חוט המשוך, פוגם במידות עליונות .שסח
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  עליו מסתלקת ממנו רוח קדושה ושורה-החוטא  .שסט
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 רלה....................................?מפני מה מועיל חטאת על שוגג .שע



 תשובהה מפתח ספר 

רעו 

 רלו......................................................פרשת ויגש

 רלו......................................................................ט"פרק י .שעא
 רלו...................................................בזכות התשובה נגאל .שעב
 רלו....................................................ספר כד הקמח ערך תשובה .שעג
 רלז..................................."שני אלפים ימות המשיח"באור  .שעד
 רלז......................................................ז"ספר נצח ישראל פרק כ .שעה
 אילו ישראל זוכים על ידי תשובה אפשר שיבוא המשיח .שעו

 רלח.................................................אחרוןבתחילת חלק ה
 רלח..................... מסכת סנהדרין–ספר חדושי אגדות חלק שלישי עמוד רי  .שעז
 רלט......................................בתשרי נגאלים על ידי תשובה .שעח
 רלט.....................................................פרי צדיק בחוקותי אות י .שעט
 רמא............ביום הקדוש אנו מתירים את השכינה משבועתה .שפ
 רמא.......................................וריםתפארת שלמה על המועדים יום כפ .שפא
 רמב...........................................................יסוד התשובה .שפב
 רמב.......................................................................'פרק ו .שפג
ת התשובה היא הצום שתכלי, טועים וחושבים" עולם"ה .שפד

 רמב..................אך עיקר התשובה אינם מקיימים, והתפילה
 רמג..........................פעולות טובות הצריכים אל התשובה' ב .שפה
 רמג...............................היא חרטה ועזיבת החטא' פעולה א .שפו
 רמד.....................................................צריך גם וידוי בפה .שפז
 רמד..............מסגולת הוידוי הוא לסלק ממנו כל המקטרגים .שפח
 רמה................מי שמתודה ולא נשבר ליבו בקרבו עונשו גדול .שפט
 "על חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה: "זה שאמר .שצ

 רמה..................שהיה הוידוי רק בפה ולא בלב,  רצונו לומר-
 אין השכינה שורה על האדם אלא אם כן הוא נמצא שלם .שצא

 רמו..................................................ג מצוות"בקיום התרי
 רמו..............................................כל ישראל ערבים זה לזה .שצב
 רמז...............................רי דמעהכל השערים ננעלו חוץ משע .שצג
 רמז....................................................יעביר הדמעה על ידו .שצד

 תשובהה מפתח ספר 

רעז 

 העוונות הרשומות על הנפש הם מכות ונגעים .שצה
 רמח.........................................................וצריכים רפואה

 רמט.............................................שערי תשובה לרבינו יונה .שצו
 רמט......:ַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָבה:  אות טז–השער הראשון  .שצז

 רנ.......................................................פרשת ויחי

 רנ..........................................................................'פרק כ .שצח
 רנ.............................................................!אל יאוש! רשע .שצט
 רנ.....................................................שבילי אמונה הנתיב השביעי .ת
 רנא......................................... עצות לתשובה מושלמת103 .תא
 רנא.....................................................:ספר המידות ערך תשובה .תב
 רנו...............................................ו יונהשערי תשובה לרבינ .תג
 רנו..............................................: אות יח–השער הראשון  .תד
 רנו..............................................: אות יח–השער הראשון  .תה
 רנו............................................:ָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָבהַע .תו



 תשובהה מפתח ספר 

רעו 
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 רמז...............................רי דמעהכל השערים ננעלו חוץ משע .שצג
 רמז....................................................יעביר הדמעה על ידו .שצד
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רעז 
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קטלוג ספרים
על הזוהר

שעל ידי מפעל הזוהר העולמי
שיצאו לאור בשנת תשע"ג

ספריית הרשב"י ותורתו
ספריית  הרשב"י היא ספרייה גדולה, הכוללת ספרי רבי שמעון בן יוחאי ע"ה, 
הזוהר, ופירושים על הזוהר, וספרי קבלה שיצאו לאור עולם בע"ה. -  ספרי 

קבלה עתיקים ונדירים.

יהודה גרוס  ידי כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין רבי שלום  הספרייה נבנתה על 
שליט"א, רמת בית שמש בארץ ישראל יצ"ו.

תולדות הספרייה
האדמו"ר מהאלמין חיבר והוציא לאור אלפי ספרים בכל מקצועות התורה, 

וחילקם בחינם בכל העולם כולו ב-48 שנים האחרונות.

הספרים התקבלו בברכה מאלפי גדולי ישראל במכתביהם.

תורת  את  אחד  לכל  ולהנחיל  לקבץ  ומטרתה  שאיפתה  האלמין  חסידות 
הרשב"י - הזוהר הקדוש.

השמחה הגדולה ביותר תהיה כשכל יהודי בעולם ילמד זוהר הקדוש, כי לא 
ידח ממנו ידח.

הספרייה העולמית היא: בדיסקים ובאתרים כ-300 אלף קבצים של ספרים, 
ביידיש,  ועוד.  ישראל,  גדולי  של  יד  כתבי  מכתבי  קורא'ס,  קול  קונטרסים, 

עברית, אנגלית ועוד שפות.

כל אחד בכל העולם יכול להוריד את הספרים מהדיסקים אתרים ולהדפיסם 
בחינם.

לקבלת ספרים בחינם: 052-7651911



1 | 66 עלון אור הזוהר  זֹוַהר ָהֱאֶמת - ִּגּלּוי ֵמעֹוָלם ָהֱאֶמת

ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה:

... קֹול קֹוֵרא ְּבַרַעׁש ָּגדֹול!

ַהָּׁשבּוַע  ָּפָרַׁשת  ָלַמְדָּת  ֹלא  ַהִאם 
ְוֹלא  נַֹח  ָּפָרַׁשת  ַעל  ַהַהְפָטָרה  ְוָקָראָת 
ַּדף  )ח"א  ַהַּפְרָׁשה  ַעל  ַהּזֹוַהר  ֶאת  ָלַמְדָּת 
ס"ז ע"ב(, ֵאיְך שַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָקָרא 

ֶאת  ְמָבֵאר  ְוָׁשם  ׁשֹוֶטה,  רֹוֶעה  ְלנַֹח, 
ִלי.  זֹאת  נַֹח  ֵמי  ִּכי  נד(  )ְיַׁשְעָיה  ַהָּפסּוק 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ֶׁשָאַמר  ֶׁשֵּכיָון 
ֶׁשֶּנֱאַמר[  ]ְּכמֹו  ַּבֵּתָבה,  אֹותֹו  ֶׁשַּיִּציל 
ַהַּמּבּול  ֶאת  ֵמִביא  ִהְנִני  ַוֲאִני  ֶׁשָּכתּוב 
ַמִים ְוגֹו', ְוָכתּוב ּוָמִחיִתי ֶאת ָּכל ַהְיקּום 
ַוֲאִני  ָהֲאָדָמה  ְּפֵני  ֵמַעל  ָעִׂשיִתי  ֲאֶׁשר 
ֶאל  ּוָבאָת  ְוגֹו'  ְּבִריִתי  ֶאת  ֵמִקים  ִהְנִני 
הּוא  ֶׁשִּיָּנֵצל  לֹו  ֶׁשָאַמר  ֵּכיָון   - ַהֵּתָבה 
ָהעֹוָלם  ַעל  ַרֲחִמים  ִבֵּקׁש  ֹלא  ּוָבָניו, 
ְוֶנֶאְבדּו. ּוִמּׁשּום ָּכְך ִנְקָרִאים ֵמי ַהַּמּבּול 
ַעל ְׁשמֹו, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיה נד( ִּכי ֵמי 
ֵמי  ֵמֲעבֹר  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר  ִלי  זֹאת  נַֹח 

נַֹח.

ָּכְך ַּגם ַאָּתה ַאֲחַראי ַעל ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה 
ָּכל  ְוֹלא רֹוֶאה  ָיֵׁשן  ַמה ַאָּתה  ָּבעֹוָלם, 
ְוַאְלָמנֹות  ְיתֹוִמים  ִעם  ַעלֹוִנים  יֹום 
ָתּ ֶאת  ַמִּגיִעים ַלַּבִית, ָלָּמה ֹלא ִהְרַעְשׁ
ְּבַפְרָוה! חֹוֵׁשב  ַצִּדיק  - ַאָּתה  ָהעֹוָלם? 
ַרק ַעל ַּגן ֵעֶדן, ּוַמה ִעם ָּכל ִיְׂשָרֵאל? ... 

ַהְּנָׁשָמה

ִלי,  אֹוי  ְונֹוָרא:  ַמר  ְּבקֹול  ָצַעְקִּתי 
ַמה  ֲאַדֵּבר,  ַמה  אֹוַמר,  ַמה  ִלי,  ַוֲאבֹוי 
ֲאַסֵּפר ַמה ֶאְצַטָדק, ִלְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל 
ֲהִכי  עֶֹנׁש  ָעַלי  ִנְגַזר  ַהֻאְמָנם  ַמְעָלה... 
ָּכל  ָּפַׁשְעִּתי?  ַּבֶּמה  ַּבֵּגיִהּנֹום...  ָקֶׁשה 
ּוְמַזֶּכה  ּומֹוִכיַח  ִמְצוֹות  ְמַקֵּים  ֲאִני  ָיַמי 
ֶאת ָהַרִּבים, ָאָּנא ֲאִני ְמַבֵּקׁש ַרֲחִמים... 
ָהְיָתה ִלי ַּכָּוָנה טֹוָבה ְלַזּכֹות ֶאת ָּכל ַעם 

ִיְׂשָרֵאל!!!

 ֵּבית ִּדין::

ַלֵּגיִהּנֹום  ֶׁשַהֶּדֶרְך  ָיַדְעָּת  ֹלא  ַהִאם 

ַּבת  ִנְׁשְמָעה  טֹובֹות??  ְּבַכָּונֹות  ְרצּוָפה 
קֹול ִמָּׁשַמִים 

ִעם ָּכל ַהַּכָּונֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשְּלָך, ַאָּתה 
ֲאסֹונֹות  ִמְלָחמֹות  ִּבָּזה  ְלֶחֶרב  ָּגַרְמָּת 
ּוִביַאת  ַהְּגאּוָלה  ֶאת  ְוִעַּכְבָּת  ֲעִנּיּות 

ָמִׁשיַח!

ַאָּתה ַהּפֹוֵׁשַע ֲהִכי ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהּדֹור!

ַהְּנָׁשָמה:
עֹוָלם?  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו  ָחָטאִתי?  ְּבַמה   ...

ּוְלַואי ְוָיכֹוְלִּתי ְלַתֵּקן! 

ֵּבית ִּדין:
ַּבּכֹל,  ֶׁשֵעיֵני ה' ְמׁשֹוְטטֹות  ְלָך  ָידּוַע 

ְוֵאין ִנְסָּתר ֵמֵעיָניו,

ּבֹוא ְנַסֵּפר ְוַנְזִּכיר ְלָך:

ְמאֹד  חֹוֶלה  ְּכֶׁשָהִייָת  תשל"ג  ִּבְׁשַנת 
ְלִהָּבֵדק,  ָלרֹוֵפא  ָהַלְכָּת  בארה"ב, 
ִלְחיֹות  ְלָך  ֶׁשִּנְׁשַאר  ְלָך  ָאַמר  ְוָהרֹוֵפא 
ַהָּקָׁשה  ַהְּבׂשֹוָרה  ָׁשבּועֹות.  ְּכ-4  ַרק 
ְוַאָּתה  ָּבִהיר  ְּביֹום  ְּכַרַעם  ָעֶליָך  ָנְפָלה 
ּוְבַתְדֵהָמה,  ְּבֶהֶלם  ֱהִייֶתם  ּוִמְׁשַּפְחְּתָך 

ֵמַהְּבׂשֹוָרה ַהָּמָרה.

ּוְלַהְפָּתָעְתָך,  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּייְעָּתא 
ְלָך  ָאַמר  ַמָּצְבָך  ַעל  ִגיְסָך  ִעם  ִּדַּבְרָּת 
ַּבַחִּיים,  ֶׁשִּתָּׁשֵאר  ֵעָצה  ִלי  ֵיׁש  ִגיְסָך: 
ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשֹלא ַּתְסִּכים ַלֲעׂשֹות  ֲאָבל 

ֶאת ָהֵעָצה. 

ר  ּוֻמָתּ ַחִּיים,  ְּבַסָּכַנת  ֲאִני  לֹו:  ָעִניָת 
ֲאִני  ֻמְכָרח  ְוָלֵכן  ָעַלי,  ַׁשָּבת  ְלַחֵּלל 

ַלֲעׂשֹות ָּכל ֲאֶׁשר ְלֵאל ָיִדי.

ִליסֹוַע  ַחָּיב  ַאָּתה  ִגיְסָך,  ְלָך  ָאַמר 
ְוֶׁשֶמׁש  טֹוב  ֲאִויר  ֵיׁש  ָׁשם  ְלִמַיאִמי, 
ַיֲעזֹר  וה'  ִּבְכָנֶפיָה,  ּוַמְרֵּפא  ְצָדָקה 
ַלְּנָׁשָמה  ֵׁשִני  ִמַּצד  ֲאָבל  ֶׁשִּתְתַרֵּפא, 
ְמאֹד ֹלא ָּבִריא ָׁשם ִּכי ֵיׁש ָׁשם ְּפִריצּות 

נֹוָרָאה. 

ָאַמְרָּת לֹו: ֲאִני מּוָכן ִליסֹוַע ְלִמַיאִמי 
ַעל  ִלְׁשמֹור  יֹוֵדַע  ֲאִני  ִּכי  ּוִמָּיד,  ֵּתֶכף 
ֶׁשּמּוָבא  ּוְכמֹו  ְּבֶעְזִרי,  ְיֵהא  ַוה'  ֵעיַנִי, 

ִּבְגָמָרא ִיְצרֹו ִמְתַּגֵּבר ְוכּו' ְוִאְלָמֵלא ה' 
עֹוְזרֹו ֵאינֹו ָיכֹול לֹו.

ִלְלמֹד  ָהַלְכָּת  ְוָׁשם  ְלִמַיאִמי  ָנַסְעָּת   
ֵּבית  ּוְבָכל  ִמְדָרׁשֹות,  ָּבֵּתי  ְּבַהְרֵּבה 
ָהַרב  ִמִּפי  ְוָׁשַמְעָּת  ָיַׁשְבּת  ִמְדָרׁש 
ִנְזַּדֵּמן  ִׁשעּור ְּכֵדי ְלַכֵּבד ֶאת ָהַרב, ְוָאז 
ַהִּמְדָרׁשֹות  ִמָּבֵּתי  ְּבֶאָחד  ִלְראֹות  ְלָך 
ַהָּמקֹום  ֵמַרָּבֵני  ֶאָחד  ֵאיְך  אִמי  ְּבִמַיּ
ִלְפֵני  ְּברּוָרה"  ְּב"ִמְׁשָנה  ִׁשעּור  מֹוֵסר 
ִׁשִּׁשים  ְּבֵני  ְמֻבָּגִרים,  ֲאָנִׁשים  ְּכ-20 
ֶׁשְּבַמֲהָלְך  ְוָרִאיָת  ָׁשָנה,  ְׁשמֹוִנים  ַעד 
ְיֵדי ִמְׁשַּתְּתֵפי  ַהִּׁשעּור ִנְׁשַאל ָהַרב ַעל 
ַהִּׁשעּור ְׁשֵאלֹות ְּפׁשּוטֹות ְּביֹוֵתר ֲאֶׁשר 
ָהָיה  ְוֹלא  יֹוֵדַע,  ֵּתַׁשע  ֶּבן  ֶיֶלד  ֲאִפילּו 
ְּבאֹוְמרֹו  ִלְׁשֵאלֹוֵתיֶהם,  ֵמִׁשיב  ָהַרב 
ר'  ֶאת  ִלְׁשאֹול  ָצִריְך  ָּכזֹאת  "ְׁשֵאָלה 
ַּפַעם  ֵאַרע  ְוָכְך  ַפְייְנְׁשֵטיין",  מֶֹׁשה 
ַאַחר ַּפַעם, ֶׁשָהָיה ּדֹוֶחה ֶאת ַהּׁשֹוֲאִלים 
ַעם  ָהָיה  ָהַרב  ]ִּכי  זֹו  ֵמֵעין  ִּבְתׁשּוָבה 
ַהְּתׁשּוָבה  ָהְיָתה  ְוזֹאת  ָּגדֹול,  ָהָאֶרץ 
ָרִאיָת  ְוָכְך  ֲעבּורֹו...[.  ְּביֹוֵתר  ַהּטֹוָבה 
ֶׁשֶּיְׁשָנם  ִמְדָרׁשֹות,  ָּבֵּתי  ַּכָּמה  ְּבעֹוד 
ַהְרֵּבה ַרָּבִנים ַמִּגיֵדי ִׁשעּור ֲאֶׁשר ָּפׁשּוט 
ֵעָצה  ִחַּפְׂשָּת  ְּכלּום.  יֹוְדִעים  ֵאיָנם 
ְלַיֵּסד  ֶׁשָּצִריְך  ְוֶהְחַלְטָּת  ַהֶּזה.  ַלָּדָבר 
ִׁשעּוִרים ַּבַּדף ַהּיֹוִמי. ]ְוָכְך יּוַכל ָּכל ֶאָחד 
ִלְלמֹד ֶאת ָּכל ַהְיסֹודֹות ֶׁשָּצִריְך ָלַדַעת 
ֶׁשּיּוְכלּו  ּוִבְכֵדי  ָהָאֶרץ[  ַעֵּמי  ִיְהיּו  ְוֹלא 
ָיִפיצּו  ַהִּׁשעּוִרים,  ֶאת  ְלָהִכין  ָהַרָּבִנים 
ַהּיֹוִמי,  ַהַּדף  ַמֶּסְכּתֹות  ַעל  ַקָּלטֹות 
ְלַהְזִמין  ֶׁשִּנַּתן  ָהַרָּבִנים  ְלָכל  ִויַפְרְסמּו 
ְוִיְׁשְלחּו  ַהַׁש"ס,  ַמֶּסְכּתֹות  ַעל  ַקָּלטֹות 
ָּכְך  ְלצֶֹרְך  ַהִּׁשעּור.  ַמִּגיֵדי  ְלָכל  אֹוָתם 
ִּבַּקְׁשָּת ִמַּכָּמה ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשָּיִכינּו 
ַּדף  ְּכֵסֶדר  אֹוָתם  ְוַיְקִליטּו  ִׁשעּוִרים 
ַקָּלטֹות  ִלְקנֹות  ְוֶהֱחַלְטֶּתם  ַּדף.  ַאֲחֵרי 
ְוַאף  ַהִּׁשעּור,  ֶאת  ְלַהְקִליט  ּוְמכֹוָנה 

הּוַכן ַמְחָסן ְמֻיָחד ְלֵׁשם ָּכְך. 

ֶּפֶלא,  ָּדָבר  ֵאַרע  ָהֵעת  ְוִהֵּנה ְּבאֹוָתּה 
ַהַּבְיָתה,  ִלְנסַֹע  מֹוִנית  ִהְזַמְנָּת  ַּכֲאֶׁשר 

אֹור ַהזֹוַהר
גיליון 66

זֹוַהר ָהֱאֶמת - ִּגּלּוי ֵמעֹוָלם ָהֱאֶמת
יא ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ִויּדּוי ָהַאְדמו"ר ֵמָהאְלִמין ְנׂשִ

יְקָתא ּוַבֲחָזָרה יִהּנֹם - ֵמִאְגָרא ָרָמה ְלִביָרא ַעּמִ ָחַזר ֵמַהּגֵ יק ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

אֹול ַּתְחִּתּיֹות ַּבֵּגיִהּנֹום ֵאיְך ְּבַחְסֵדי ה' ִנַּצְלִּתי ִמּׁשְ
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ּוִמּתֹוְך  ִסיִני,  מֹוִנית  ְנַהג  ְלָך  ְוִנְזַּדֵּמן 
ם ִהְתָּבֵרר ֶׁשהּוא עֹוֵסק  ִׂשיָחה ֶׁשִנַהְלֶתּ
ְּבִיבּוא ַקָּלטֹות ִמִּסין לארה"ב. ְוָׁשַאְלְּת 
ְוֵהִׁשיב  ֶּטת.  ַקֶלּ עֹוָלה  ַּכָּמה  אֹותֹו, 
ֶׁשְּבֶדֶרְך  ְּבעֹוד  ִּבְלָבד.  ֶסְנט   12 ַהֶּנָהג, 
 40 ְּבֵעֶרְך  ִהיא  ֶּטת  ַקֶלּ ָּכל  ַעלּות  ְּכָלל 
ֶסְנט. ָאַמְרָּת ַלֶּנָהג ַהִּסיִני, ֶׁשָּיׁשּוב ִאְּתָך 
ַּבֲחָזָרה ְוֶׁשָּתִביא לֹו קֹוֶנה. ְוֵתֶכף ָהַלְכָּת 
ְוִסַּפְרָּת ָלַרב ַאְּפְלּבֹוים, ֶׁשה' ִהְזִמין ָלֶכם 
זֹאת, ּוְבַוַּדאי זּו ַהְׁשָּגָחה ִנְפָלָאה, ּוֻמָּטל 
ְלָך  ֶהְרָאה  ַּבֲעבֹוָדה.  ְלַהְתִחיל  ֲעֵליֶכם 
ִהְזַמְנֶּתם  ְוֵתֶכף  ֻּדְגָמא,  ֲהמֹוִנית  ְנַהג 

ֶאְצלֹו 5000 ַקָּלטֹות ְּבַפַעם ַאַחת.

ּוִפְרַסְמֶּתם  ַּבֲעבֹוָדה.  ִהְתַחְלֶּתם 
מֹוָדעֹות  ג'ּוְרַנל  ַאְלֶגעֵמייֶנער  ָּבִעּתֹון 
ָּכל ָׁשבּוַע. ְוֵכן ֻּפְרַסם ְּבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, 
ֶיְדֶכם.  ַעל  ֶׁשָּיָצא  ְלַכְׁשרּות  ּוַבַּמְדִריְך 
ֶׁשִהְׁשַּתְּתפּו  ַרָּבִנים  עֹוד  ִנְתַוְּספּו  ְוָכְך 
ְּבַהְקָלַטת ַהִּׁשעּוִרים, ַעד ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם 
ִּבְזכּוְתָך.  ַהּיֹוִמי  ַּדף  ִלְלמֹד  ִהְתִחילּו 
ְלַאְרֵּגן  ֶׁשִהְתִחילּו  ְיהּוִדים  ּוֵמַאְרָּבָעה 
ִמֶּזה  ִנְהָיה   , ַהּיֹוִמי  ְּבַדף  ִׁשעּוִרים 
ֵמאֹות ַוֲאָלִפים לֹוְמֵדי ַּדף ַהּיֹוִמי. ְוַאָּתה 
ַעל  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְלתֹוָדה  ִמְזמֹור  ָאַמְרָּת 

ַחְסּדֹו ַהָּגדֹול ֶׁשָּזִכית ָלֶזה.

ּוְבִדיֶעֶבד, ָרִאיָת, ֵאיְך ִנְסָּתרֹות ַּדְרֵכי 
ַהָּנמּוְך  ַלָּמקֹום  אֹוְתָך  ֶׁשִּגְלֵּגל  ָהֵא"ל 
"ִמַּיאִמי"  ְּכמֹו  ֲאָדמֹות,  ֲעֵלי  ְּביֹוֵתר 
נֹוָרָאה,  ּוְפִריצּות  ְׁשִחיתּות  ֶׁשל  ָמקֹום 
ָצִריְך  ָהִייָת  ְלָׁשם  ֶׁשַּתִּגיַע  ֶׁשִּבְכֵדי 
ַחִּיים,  ַסָּכַנת  ֶׁשל  ְלַמָּצב  ְלִהְתַּדְרֵּדר 
ְלִהְתַרֵּפא,  ְלָׁשם  ָלבֹוא  אֹוְתָך  ֶׁשֵּתָאֵלץ 
ַהַּדף  ֶאת  ַלֲהפְֹך  ָּגַרְמָּת  ֶזה,  ּוִבְזכּות 

ַהּיֹוִמי ְלַנֲחָלה ֶׁשל ַרִּבים.

ְּבִדּיּוק  ֶזה  ָּכאן  ֶׁשִּתַאְרנּו  ַמה  ְוָכל 
ַהֶּפַׁשע ַהָּגדֹול ֶׁשְּלָך! - ַהִאם ַאָּתה ֵמִבין 
ְלִמְליֹון  ָּגַרְמָּת  ַאָּתה   - ַהֶּפַׁשע?  ַמה 
ַהִּנְגֶלה,  ּתֹוַרת  ַרק  ֶׁשִּיְלְמדּו  ְיהּוִדים 
ְוַעל ֶזה ַאָּתה ְמַקֵּבל ֶאת עֹוְנֶׁשָך, - ַעל 
ַחֵּייֶהם  ְּבָכל  ֶׁשּלֹוְמִדים  ַהְיהּוִדים  ָּכל 

ַׁש"ס ְוֹלא לֹוְמִדים זֹוַהר.

ִלְלמֹד  ְּבָמקֹום  ַהָּמִׁשיַח  ִּבימֹות 
ּוְלרֹוֵמם  ָמִׁשיַח  ֶׁשל  ּתֹוָרתֹו  ּוְלָהִפיץ 
ֶאת ָהעֹוָלם, ַאָּתה ִדְרַדְרָּת אֹותֹו ְלֵׁשֶפל 
ְוִהְגַּבְרָּת  ֵהַפְצָּת  ַאָּתה   - ַּתְחִּתּיֹות, 
ְוַגְׁשִמּיּות  ִחיצֹוִנּיּות  ֶׁשל  ַהִּלּמּוד  ֶאת 
ַהּתֹוָרה, ּוְבָכְך ָּגַרְמָּת ְלִחּזּוק ַהִחיצֹוִנּיּות 
ּוְרִדיָפה ַאֲחֵרי ַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ּוְבָכְך 

ִהְגַּבְרָּת ַהֶהֶרס ָּבעֹוָלם.

ַהְּנָׁשָמה:

ֲאִני ַחף ִמֶּפַׁשע, ֲאִני ֹלא ָיַדְעִּתי!

ֵּבית ִּדין:

ְּבַמְדֵרָגה ֶׁשְּלָך, ִאי ְיִדיָעה ֹלא ּפֹוֶתֶרת!

ְוָרִאיָת  זֹוַהר  ָלַמְדָּת ִּתּקּוֵני  ַהִאם ֹלא 
ִּב"י קֹוֵרא ְּבקֹול ָּגדֹול ְּבִתּקּון  ַמה ְׁשָהַרְשׁ

ל' ְּבִתּקּון מ"ג,

ַחי  ָׁשַאָּתה  יֹוֵדַע,  ֹלא  ַאָּתה  ַהִאם 
ְּבּדֹור ֶׁשל ָמִׁשיַח? ...

ַהְּנָׁשָמה:

ָנכֹון! ָּברּוְך ה' ָזִכיִתי.

ֵּבית ִּדין:

ַמּדּוַע ֹלא ָּדַאְגָּת ֶׁשִּיְלְמדּו ּתֹוָרתֹו ֶׁשל 
ָמִׁשיַח?

ַהְּנָׁשָמה:

 ֲאִני ֵמַהּדֹור ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח, ֲאָבל ִחְּנכּו 
ּוְגָמָרא  ַׁש"ס  ְלִלּמּוד  ִמַּקְטנּות  אֹוִתי 
ַהַׁש"ס  ָּכל  ֶאת  ְּבַׁשְקָדנּות  ְוִסַייְמִּתי 
ַמה  ְלִפי  ּוָפַעְלִּתי  ְּפָעִמים,   7 ִּכְמַעט 
יֹוִמי  ַּדף  ֶׁשל  ַהֻּמָּׂשג  ְוַהּיֹום  ֶּׁשָּיַדְעִּתי, 
ְּבִלּמּוד  ַּבְרֶזל  צֹאן  ֶנֶכס  ִלְהיֹות  ָהַפְך 

ַהּתֹוָרה ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי.

ֵּבית ִּדין:

ָּבֶזה,  ְלִהְתָּגאֹות  ָצִריְך  ֹלא  ַאָּתה 
ְלִהְתָּפֵאר  ָהִייָת  ָצִריְך  ַאָּתה  ַהֶהֶפְך! 
ֶׁשְּלָכל  יֹוִמי  זֹוַהר  ַּדף  ֵמִפיץ  ָהִייָת  ִאם 
ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ֵחֶלק ְּבתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י, ִּכי 
ֶטֶרם  עֹוד  ֻמְׁשַּבַעת  ְנָׁשָמה  ָּכל  ֶזה  ַעל 

ֶׁשָּבא ְלעֹוָלם...

ַהְּנָׁשָמה:
ָּכל  ַרֲחִמים,  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ַהִּצילּו! 
ַהַּכָּונֹות ֶׁשִּלי ָהיּו ְלֵׁשם ָׁשַמִים ּוְטהֹורֹות. 

ֵּבית ִּדין:
ֶׁשל  ַּבּדֹור  ַאָּתה  ּופֹוֵחת,  הֹוֵלְך  ַהּדֹור 
ֶׁשַהחֹוֶלה  ּוְכָכל  ִּדְמִׁשיָחא,  ִעְקְבָתא 
יֹוֵתר,  ָּגדֹול  רֹוֵפא  ִנְדָרׁש  יֹוֵתר  ָאנּוׁש 
רֹוֵפא ַהְּנָׁשמֹות ַהָּגדֹול קֹוְרִאים לֹו ַרִּבי 
ֵסֶפר  ֶאת  ֶׁשָּכַתב  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון 
ָמִׁשיַח,  ֶׁשל  ּתֹוָרתֹו  ִהיא  זֹו  ַהּזֹוַהר, 

ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש! 

ִלְסּבֹל  ִּתְצָטֵרְך  ַהְּיִחיִדי ֶׁשֹּלא  ַהִּתּקּון 
ַּדף  ֶׁשּלֹוְמִדים  ַהְיהּוִדים  ִמְליֹון  ָּכל  ַעל 
3 ַּדּקֹות ֶאת  ִיְלְמדּו  ַהּיֹוִמי הּוא ֶׁשֻּכָּלם 

ַּדף ַהּזֹוַהר ַהַׁש"ס ַהּיֹוִמי.

ַהְּנָׁשָמה:
ַהֶּפַׁשע  ֶאת  ַלֲהפְֹך  ַּמְבִטיַח  ֲאִני 
ַיֲעֶׂשה  ֲאִני  ָּגדֹול,  ְלֶׁשַפע  ֶׁשָחָטאִתי 
ְּתׁשּוָבה ְּגדֹוָלה, ֶאת ָּכל ִּפְׁשִעי ֶׁשָּגַרְמִּתי 
ָהעֹוָלם  ְוִחיצֹוִנּיֹות  ַהַּגְׁשִמּיּות  ְּבִחּזּוק 
ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַּדף יֹוִמי ֶׁשל ְּגָמָרא ֶׁשל ָּכל 
ְלֶׁשַפע  ִיְתַהֵּפְך  ֶׁשַהּכֹל  ֶאֱעֶׂשה  ְיהּוִדי, 
ָּגדֹול ַעל ְיֵדי ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ִיְלַמד 3 ַּדּקֹות 
זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּביֹום ְוַהֶּׁשַפע ִיְׁשטֹוף ֶאת 
ְוָיִביא ְּבָרָכה ְוֶאת ַהְּגאּוָלה  ָּכל ָהעֹוָלם 
ֶאת  ְלָהִפיץ  ַּמְבִטיַח  ֲאִני  ַמָּמׁש.  ֵּתֶכף 

ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל ָהעֹוָלם.

ֵּבית ִּדין:
ַמְעָלה חֹוֵנן  ִּדין ֶׁשל  ֵּבית  ְּבַחְסֵדי ה' 
ִאם  ְזַמן,  ֶׁשל  ָאְרָּכּה  ְלָך  ְונֹוֵתן  אֹוְתָך, 
ְלַמְדֵרָגה  ִּתְזֶּכה  ַאָּתה  ְּבִדּבּוְרָך  ַּתֲעמֹד 
ָלֶׁשֶבת  ְוִתְזֶּכה  ֵעֶדן  ְבַגן  ְּגבֹוָהה  ֲהִכי 
ֶׁשִּתְזֶּכה  ִמי  ְוָכל  ָהַרְׁשִּב"י,  ִּביִׁשיַבת 
ֵיָחֵׁשב לֹו  ְּביֹום,  זֹוַהר  3 ַּדּקֹות  ֶׁשִּיְלַמד 
ְּכִאּלּו  ִּבְגָמָרא  ְׁשנֹוָתיו  ָּכל  ֶׁשל  ַהִּלּמּוד 

ָלַמד ִלּמּוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָּכל ָיָמיו...

ַהְּנָׁשָמה:
טֹוב  ַמה  ִעִּמי,  ה'  ַחְסֵדי  ָּגְברּו  ַמה 

ֶחְלִקי, ַמה ָנִעים ּגֹוָרִלי



הספר הזה נדפס
 להצלחה בריאות

ופרנסה ושלום בית של:

מאיר נהוראי בן אליס
הילה בת אליס

רוני בן יפה
אליס בת עליה

יהודית בת אליס
סמדר בת אליס 
אסתר בת אליס

אלי אליהו בן אליס
אמיל בן מטילדה
מרדכי בן אליס



לעילוי נשמת
עליה סננס בת סעדה ז"ל

סעדה בת אסתר ז"ל
מאמא אסתר בת חוה ז"ל

לונה בת סעדה ז"ל
סמי בן סעדה ז"ל

אסתר אקוקה בת סעדה ז"ל
רבקה בת רוחמה ז"ל
רוחמה בת חוה ז"ל
מאמא סוליקה ז"ל

מאמא שבזי ז"ל
איישה כהנת בת חוה ז"ל

מרדכי בן אליה ז"ל
משה בן סעדה ז"ל

אברהם בן סעדה ז"ל
חנניה בן רבקה ז"ל

שמעון בן אסתר ז"ל
מרדכי בן אסתר ז"ל
עמרם בן אסתר ז"ל
אליהו בן חוה ז"ל

ממן אליהו בן חוה ז"ל
מכלוף בן חמו בן חוה ז"ל

יצחק הלוי בן חוה ז"ל
אברהם סננס בן רחל ז"ל

ת. נ. צ. ב. ה


