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פרק א

 פניני תשובה

 ס  גאיכה רבה 

 שערי תשובה לעולם פתוחים

שמואל בר נחמן אמר לו מפני ששמעתי עליך שאתה בעל ' חלבו שאל את ר' ר, סכותה בענן לך...
ונמשלה  ,אמר לו נמשלה תפלה כמקוה, מהו דין דכתיב סכותה בענן לך מעבור תפלה ,אגדה

עולים פעמים כך שערי תפלה פעמים נ, מה מקוה זו פעמים פתוחה פעמים נעולה, תשובה כים
.שערי תשובה לעולם פתוחיןאבל הים הזה לעולם פתוח כך , פתוחין

 'צדיק ויחי ד פרי

 לבן יותר משלג

ין ֻבִ ֶלג ַאלְּ ֶ ֵסִני ֻוִמש ֻ ַכֻבְּ ָהר ֻתְּ ֶאטְּ ֵאזֹוב וְּ ֵאִני בְּ ַחֻטְּ  (תהלים נא ט) ֻתְּ

בראשית  כשנים הללו שסדורות ובאות מששת ימי( ט ב"שבת פ)אם יהיו חטאיכם כשנים שנדרש 
והוא נגד  ,ולא כתיב בו ויאמר, שהוא כנגד כתר עליון שכל הנעלם ,והיינו ממאמר בראשית', וכו
 . ואז כשלג ילבינו ,ף פלא עליון כמו שיתגלה לעתיד"אל

וזה על  והיינו שיהפכו העוונות לזכויות, ומשלג אלבין שיתלבנו יותר משלגה אמר "ודוד המלך ע
שזוכה לו רק הבעל תשובה על ידי בינה ליבא  שער החמישיםוזהו  .יתברך' ידי ההתגלות מצד ה

והיינו שיכנוס ', אז תבין יראת ה( 'ה', משלי ב)שהוא כשנכנס היראה למעמקי הלב וכמו שנאמר 
יתברך ודעת ' אז מצד ה. היראה לבחינת בינה נקודה פנימיות שבלב ויזכה לתשובה מאהבה

  .אלהים תמצא ודעת פנימיות הכתר כידוע
והוא שער החמישים שמשה רבינו אף שהיה שורש הדעת מכל מקום לא נגלה לו רק ארבעים 

והיינו מפני שלא ידע כלל מרע וכשנולד , (א ב"כ)ותשע שערי בינה כמו שאמרו בראש השנה 
ובמאמר בראשית נזכר . לא נצרך לשער החמישים שנתגלה רק לבעל תשובה ,נתמלא הבית אור

 (. 'ה', ב)תוהו ובוהו שמרמז למעשיהן של רשעים כמו שאמרו בבראשית רבה 
יתברך שהכל עלה במחשבה לפניו שיהיה ' והיינו שלבעל תשובה שיזכה לתשובה מאהבה יברר ה

. היה טוב מאד ויהיו זדונות נעשות לו כזכויותועל ידי זה יתוקן הכל שי. נהורא דנפיק מגו חשוכא
  (.ונתבאר כמה פעמים)ת ימי בראשית וזהו כשנים הללו שסדורות ובאות משש

שעיקר הגאולה מהרע הוא על ידי שממשיך משכל הנעלם שהוא . וזהו שאמרו מה גאולה פלאים
 .פלא עליון כאמור
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 [ טז]א . פרשה ושיר השירים רבה 

 הרי הן כמור ואהלות לפני כל הבגידות שבגדת בי

', וגו אלהים ִאם ֶאְחֹפץ ְבמֹות ָהָרָשע' ַחי ָאִני ְנֺאם ה (יא, יחזקאל לג)כתיב .. (טז, שיר השירים ה) ִחּכֹו ַמְמַתִקים
יש  ,(לב, יחזקאל יח) אלהים ְוָהִשיבו ִוְחיו' ה ִּכי ֹלא ֶאְחֹפץ ְבמֹות ַהֵמת ְנֺאם, יש לך חיך גדול מתוק מזה

 וְבשוב ָרָשע ֵמִרְשָעתֹו ֲאֶשר ָעָשה ַוַיַעש ִמְשָפט וְצָדָקה הוא ֶאת ַנְפשֹו ְיַחֶיה, לך חיך גדול מתוק מזה

הא כיצד , ובלבד בתוהה על הראשונותאמר ריש לקיש , יש לך חיך גדול מתוק מזה, (כז, יחזקאל יח)
עליו הכתוב  צדיק גמורובסוף נעשה  מור כל ימיורשע גתני רבי שמעון בן יוחאי הרי שהיה אדם 

יוחנן ולא עוד אלא ' אמר ר, (יב, יחזקאל לג) 'וגו אומר ְוִרְשַעת ָהָרָשע ֹלא ִיָּכֶשל ָבה ְביֹום שובֹו ֵמִרְשעוֹ 
הוא דכתיב ֹמר ַוֲאָהלֹות ְקִציעֹות  הדאהקדוש ברוך הוא מונה אותן לו זכות , שכל עבירות שעשה

 .לפני כמור ואהלותשבגדת בי הרי הן  הבגידותכל , (ט, תהלים מה) ִבְגֹדֶתיָך ָּכל

 ספר מגיד מישרים שבח הרב 

 !האיש כמוני יחטא

לאודעותך בגין דתחזה יתך בהאי דרגא ובכן לא ' ה וכל מתיבתא דילי"הא רזין אלין שדרני קב...
תגעור בו ותאמר האם איש כמוני בהרהור ולא יזוח יצרך עליך ואם יזוח ' תבא לידי חטא ואפי

 ...העתיד לכל המעלות אלין יחטא בהרהור

 תשובה עמוד פח  -מנורת המאור פרק ג 

 הספינה שהגיעה לאי
 : ואלו הן ,והן זו למעלה מזו. עונות והתשובהובאדם חמש מדות בענין הזכיות וה

 מי שלא חטא מימיו עדיף מצדיק גמור

ואף על פי שכתבתי מקום שבעלי תשובה . חטא מימיווהוא מי שלא , גדולה שבכולן האחת
מעלת גדולה היא מעלתו מ, כ מי שלא חטא מימיו"אעפ, עומדין אין צדיקים גמורים עומדים

כי , שהצדיקים גמורים לא איפשר שלא עשו שום חטא בעולם ,הצדיקים וממעלת בעלי התשובה
 .תו כמו שכתבתי למעלהוזה שלא חטא מעולם מעל, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא

 .והיא העושה תשובה בימי בחרותו ,השנית יותר גדולה מן השלישית
 .השב בימי זקנה והיא, השלישית יותר גדולה מן הרביעית

 .ובה בשעת פטירהוהיא העושה תש, הרביעית והיא יותר גדולה מן החמישית
ומת בחטאו וברשעתו אלא חטא ועשה עבירות הרבה , החמישית והיא מי שלא עשה תשובה כלל

  .בלא תשובה
. ולא הגיעו למחוז חפצם, ועשו ימים, לאנשים שהיו פורשים בים בספינה, למה הדבר דומה משל

עד שהגיעה לאי אחד בתוך , והוליכה הספינה והאנשים אשר בה, יום אחד נשבה רוח חזקה בים
והיו בהן פירות , עד מאדוהיו באותו האי אילנות גבוהות . והיה הים סובב אותו מכל רוח, הים

, והיו בו מעינות מים מתגברין והולכין. וכל מין ומין נחמד למראה וטוב למאכל, ומיני מגדנות
וענפי האילנות שלחו , והנצו פירותיו ושושניו, ורבו עשבותיו, עד שצמחו דשאים, ומשקין כל האי
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בין , המקום נחמד לשבתוהיה . ועליהם כל צפור כנף פוצה פה ומצפצף, יונקותיהן ושריגיהם
 . תחת צללי האילנות, מעיינות המים

 .והיו בספינה חמש כתות של בני אדם
, אם נצא מן הספינה ונכנס לאי, כי אמרו, לא רצו לצאת מן הספינה ולהכנס אל האי הכת אחת

ובשביל נחת רוח של שעה אחת שנשאר , איפשר שתבא רוח חזקה ותוליך הספינה ונשאר באי
אלא נשב על משמרתנו ונשמור את . הרי אנו מתים, אם תלך לה הספינה, בתאות פירותיו, באי

 .מקומנו
אלא אכלו מעט מאותם , אבל לא התמהמהו לשם, מן הספינה ונכנסו לאייצאו  הכת השנית

ולא , ומצאו מקומותם בריוח וישבו בהן, ויצאו מיד וחזרו לספינה, וטיילו מעט על האי, הפירות
 .הפסידו כלום ממקומם בשביל שנכנסו לאי ואכלו מן הפירות

ונתעכבו לשם עד , טיילו על האיואכלו מן הפירות ו, יצאו מן הספינה ונכנסו לאי הכת השלישית
כמו שדרכן , שנשבה הרוח והתקבצו המלחים לנהוג ספינתם וללכת לדרכם ותקעו בחצוצרות

ומצאו מקומותם שישבו אחרים , מיד שמעו קול החצוצרות ונכנסו בה. לתקוע בשעה שהולכין
לא ולא מצאו מקומותם בריוח כמו שמצאו הראשונים ש, וישבו ביניהם בדוחק, במקצתם

 .נתמהמהו באי
והיו שומעין , והיו שטין באי ומהלכין על כל עבריו, היו אוכלין מפירות האילנות הכת הרביעית

הקימו . לא ילכו עד שיקימו התורן, ואומרים אף על פי שתוקעים בחצוצרות, את קול החצוצרות
אמרו , פרשו את הנס. לא ילכו עד שיפרשו את הנס, אמרו אף על פי שהקימו את התורן, את התורן

ועיניהם עורים מראות אור , ובכל זאת היו טובעים בבור סכלם. ר יאכלו המלחיםלא ילכו עד אש
עד שאכלו המלחים , ועושין רצון יצרם ועוברין על רצון יוצרם, ושכורים ביין תאותם, שכלם

אם נתעכב עוד רגע אחד , כיון שראו שהספינה הולכת אמרו. והנהיגו הספינה והתחילה ללכת
וסכנו , ונכנסו בים, מיד רצו אל שפת האי. והרי אנו נפסדין וכלים, תלך לה הספינה ונשאר באי

ולא , וישבו בדוחק, ומצאו מקומן צר. ונכנסו בה, עד שהגיעו אל הספינה, והיו שטין בים, בעצמן
 .היה להם ריוח כראשונים שלא נתעכבו כל כך באי

וב אל הספינה עד ולא נתנו אל לבם לש, אוכלין ושותין ושמחים, ישבו באי הכת החמישית
ונשרו הפירות מן האילנות , ועברו ימי החום ובאו ימי הקור. ונשארו באי נעים ונדים, שהלכה לה

ויצאו מן האי . ונשארו לחורב ביום ולקרח בלילה, ולא היה להם צל לחסות תחתיו, ויבשו העלין
, לא נכנסו בספינהוהיו בוכין ומתאבלין על ש. חיות רעות משונות והיו טורפים ומשחיתין אותם

  .ונכרתו מן הספינה ומן האי. וישבו באי עד שכלו ואבדו. ולא היה מועיל להם כלום
ולא ידיחנו , וישב אל משמרתו לעבוד את בוראו, אם ילך בתום לבבו, וכן הוא האדם בעולם הזה

 -הרי זה נכנס בשלום ויצא בשלום, יצרו הרע ללכת אחרי תאוות העולם הזה והבליו
, הם החסידים שלא טעמו טעם חטא מעולם, של בני אדם שלא רצו ליכנס אל האי' הא כך הכת

ולא , אלא ישבו על משמרתם ושמרו מקומם, ולא הלכו אחר תאוות העולם הזה, וכבשו יצרם
והנמשך אחריהם , שמפתין את האדם בתענוגיהם ובתאותן, שדומה להבלי העולם הזה, נכנסו לאי

 .יאבד והפורש מהן ינצל
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דומין לבני אדם שחטאו וטעמו טעם החטא וחזרו בתשובה , הכת השנית שנכנסו לאי ויצאו מידו
 .וזו היא התשובה המעולה. מיד בימי בחרותן

דומים לבני אדם שאינן , והכת השלישית שלא יצאו מן האי עד ששמעו קול החצוצרות בספינה
ואף על פי . דם שימותו ברשעתןשיראו שעתן קרב ועושין תשובה קו, עושין תשובה עד עת זקנתן

 .אין מקומם כמקום בעלי הכת השנית והראשונה, שהן בעלי תשובה
והיו ממתינין מזמן לזמן עד שלא , והכת הרביעית שלא יצאו מן האי עד שהתחילה הספינה ללכת

, דומין לבני אדם שאין עושין תשובה עד שעת המיתה, רגע אחד' נשאר להם פנאי לעמוד באי אפי
או כי אזלת ידם וחייהם חלפו מן העולם הזה ואין להם חיים בעולם הבא אם לא יעשו כשיר

אין מקומן , ואף על פי שתשובתן מועילה להם. ועושין תשובה מפני יראתן מן המות, תשובה
 .כשל הכת השלישית

שישבו באי עד שהלכה לה הספינה ונשארו נעים ונדים בוכין ומתאבלים ולא יועיל ' והכת הה
ולא , ההולכין אחר שרירות לבם הרע, דומין לבני אדם הטובעין בעומק תאותם בעולם הזה, להם

ונהפכו , עד שמתו ברשעתן וכלו ואבדו והלכו לאבדון ולבהלה, נתנו אל נפשם לעשות תשובה
עד אשר , להם תענוגי העולם הזה לתולעה ולרמה אוכלים בשרם ולאש אוכלת ושורפת נשמתן

חורב ביום וקרח , כמו שנהפך ליושבי האי תענוגיה לשפטים רעים, עולםהיו לחרפות לדראון 
 .לעשות בהן נקמה, חיות רעות משונות נחשים שרפים עקרבים, בלילה

 
 
 

 ת כתב סופר אורח חיים סימן קט "שו

 ' בעל תשובה'או ' שב'

ש בידו היינו שי, באותו מקום ובאותה אשה, היכי דמי בעל תשובה', ל עוד תנאי א"ואמרו ז..
לעשות עבירה זו והוא בכחו ותאותו כמו שהיה בשעת עבירה ואין דבר מעכב על ידו זהו המעולה 

 . ת"בבע
א במקום "דייקו ואמרו בעלי תשובה ול, עומדים בעלי תשובהה דייקו ואמרו במקום ש"ל משו"ונ
כי תנאי התנו כשהוא בעל התשובה שמרצונו הטוב עושה תשובה ואין מעכבו , עומדים שביםש

מלעשות העבירה לא מצד המקום והזמן והענין ואין מי שמכריחו ומאנסו על התשובה והוא בעל 
 .'והיינו במקום שבעלי תשובה עומדים וכו, דבר של התשובה

 

 א מגילת אסתר ב יב על דרך הרמז"הגר

 ב חדשי השנה הבאה"במשך ימבחן התשובה 

ים  ִ ה ֳחָדש  ָ ש ֻ ִ ש  ֶמן ַהֻמֹר וְּ ֶ ש  ים ֻבְּ ִ ה ֳחָדש  ָ ש ֻ ִ רֻוֵקיֶהן ש  ֵמי מְּ אֻו יְּ לְּ ן ִימְּ י ֻכֵ ֻכִ

ים ִ ש  רֻוֵקי ַהֻנָ ַתמְּ ִמים ֻובְּ ש ָ ֻבְּ ֶלךְּ  ,ֻבַ ָאה ֶאל ַהֻמֶ ֲעָרה ֻבָ  ...ֻוָבֶזה ַהֻנַ
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ה ברוב חסדיו "והקב, "סלח נא ,חטאתי"פ האדם חוזר בתשובה וצועק "ה ויוהכ"שבכל ר...
בתשובה אם יחזור , אלא תלוי ,שעוון עצמו אינו נמחק' פי, ורחמיו מעביר על חטאיו ועוונותיו

ש שממתינין "וז', ה וכו"וכן דינו של הקב. אבל אם לאו לא ימחול ,ימחול, כ לקמן"כמש, שלימה
, ימריקו עצמן מן העבירותפירוש הימים ש, כי כן ימלאו ימי מרוקיהן, לה קץ שנים עשר חדש

חוץ מן השערות שהן , ה באדם לצורך"פירוש כי כל דבר ברא הקב, ששה חדשים בשמן המור
שישליך תאוות המותרות כל וזהו ', סטכת שמשיר את השיער וכו, ומאי שמן המור', מותרות וכו

 .את עצמו במצוות שהן עשה ולא תעשה ירגילששה חדשים ו. ששה חדשים
, דהיינו שימרק עצמו שלא יעשה עבירות, ת"שהן ל ובתמרוקי הנשים, שהן עשה בבשמיםוזהו 

 .וכך ירגיל כל השנה
וחצי , חצי בתשובה והשלכת התאווההיינו , אם הוא נוהג כן כל השנה' פי, ובזה הנערה באה
ואין מזכירין לו עוונותיו , 1כ לבקש"ה ויוה"בר אל המלךכ יוכל לבוא "אח, ת"במצוות עשה ול

 .2הראשונים כלל

 לבוש אורח חיים סימן תקפ 

 שלא נתקבלה תשובת המרגלים, יום צרה

מ "מ, שרשעים היו ובאבוד רשעים רנה ואף על פי, ציאי דיבת הארץ במגפהמתו מו באלולז "בי
ולפי שלא נתקבלה תשובתם חשבינן ליה ליום , ברור הוא כי בבא צרתם עשו תשובה ולא נתקבלה

 .ומתענין בו ,צרה

 פרק שני  -שער התשובה  -ית אלקים ב

 ערך החטא לאחר החורבן

וענין הקרבנות שיהיה החוטא מעוכב כפרה עד אשר יקריב חטאתו או אשמו גם שחזר בתשובה ..
כי כיון שהתשובה מכפרת על החטאים ונקרא צדיק , הוא דבר צריך ביאור, לפני האל יתברך

ואם , יים מה לי בזמן שאין בית המקדש קייםמה לי בזמן שבית המקדש ק ,בהרהור תשובה בלבו
כ בזמן שאין בית המקדש קיים לא תהיה לו "א, הוא צריך לקרבן והוא מעוכב כפרה בזמן הבית

 .התשובה מכפרת בכל זמןוהדבר ידוע כי , כפרה בתשובה עד אשר יבנה בית המקדש
וניחם על מה  ,עודולכן אני אומר כי התשובה לעולם היא מקובלת אם גמר בלבו שלא לשוב 

כי היא מהדברים שקדמו , כי היא מצות הגוף ואינה תלויה בארץ ולא בזמן בית המקדש, שעשה
, אוהו, בקבלת התשובה בין שני הזמניםאלא שיש הפרש מה , לעולם ולא היה קיום לעולם זולתה

העונש  התשובה מתקבלת על כל עונות קלים וחמורים עם קבלת ,כי בזמן שאין בית המקדש קיים
כי כיון שהיא מכפרת על המזיד כל , בין שחטא במזיד בין שחטא בשוגג, כמו שנתבאר למעלה

ואופן התשובה על השוגג הוא בשיתן אל לבו שאם היה ירא וחרד מעבור על , שכן על השוגג
והיה ראוי שידע באמת בכל פועל שרוצה לעשותו , דברי האל יתברך לא היה חטא בא על ידו

                                         
1
 ...'את כל אשר תאמר ינתן לה' 
2
 .על ספרן של בינונים. ז"ה ט"ועיין עוד פני יהושע ר 
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ולכן ינחם על מה שעשה בשוגג וישוב , שהוא פועל היתר ואינו מכעיס בו את יוצרו קודם שיעשנו
ה מביא תקלה על "יקים אין הקבכי הצד, לעתיד שיהיה זהיר וזריז במעשיו שלא יאונה לו כל און

  .ידם
וגם על , ובזמן שבית המקדש היה קיים אין תשובה זו מספקת על השוגג עד שיביא את קרבנו

 .ביאין קרבן עליהם על המזיד כשוגגאמרו חכמים שמקצת עונות ש
כי בזמן שבית המקדש ושכינה שרויה למטה במקום המיוחד היא מכינה את האנשים , וטעם זה

לחכמה ויראת חטא יותר מזמן שאין מקום מיוחד לשכינה אלא שהולכת אתנו בגלות בעונותינו 
', ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא וגו( א"דברים ל)ואינה נראית אלא היא נסתרת בינינו וכאמרו 

וכן הוא , כי לא יקרא הענין נסתר כי אם בהיותו במציאות במקום ידוע אלא שאינו נראה ונגלה
ולכן בזמן שהיא נגלית היא מועילה , הסתרת השכינה שהיא אתנו אלא שהיא מסותרת בעונותינו

י מיום שנסתרה השכינה פסקה וכמו שראינו כ', לאנשים להשפיע עליהם רוח דעת ויראת ה
ְוֶאְרֶצה  (ח, חגי א)וכמו שאמר הכתוב , (א"יומא כ)כי אפילו בבית שני חסרו חמשה דברים , הנבואה

 .'חסר ה בֹו ְוֶאָּכְבדָ 
האחד מצד היותו , וכשהאדם חוטא בזמן שבית המקדש קיים עונו חמור וגדול יותר משני פנים

והוא בבחירתו הרעה ויצרו , וכן לעבודתו עבודת הקודשמושפע מהשכינה לקדש עצמו ולהיותו מ
השני מצד היותו כמעיז פנים נגד השכינה בהיותה . הרע מקשה עצמו לדעת ללכת אחרי יצרו הרע

, גלויה ומפורסמת במקום המיוחד והוא עובר על מצות התורה ואינו חושש ואינו מתבייש ממנה
מה שאין כן כשהוא עובר , ן ספק שענשו גדולדמיון העבד העובר על דברי האדון בפניו כי אי

והוא בזמן הגלות שאין האדם מוכן כל כך לעבודת , או בהיותו במסתר פנים ממנו, שלא בפניו
ועל זה , וגם נקל בעיניו לחטוא להיות השכינה נסתרת ממנו, השם ויראתו מצד הסתר השכינה

עיזו פניהם בעדים והתראה בזמן כפי החטאים לעוברים שה, חייבה תורה מלקות ומיתת בית דין
או בהיות בית דין הגדול עומד ליסר הפושעים והחטאים ולהמיתם , הבית והיות השכינה גלויה

( ג"תהלים פ)כמו שכתוב , כפי עונם ולא חשש ולא נתבייש מהם בהיות השכינה נצבת עליהם
 :אלהים נצב בעדת אל

היסורין הבאים על החוטא מספיקים למרק , ד וסנהדרין"ולכן בזמן שאין בית המקדש קיים ואין ב
מצד שאין העון נחשב כל כך חמור בזמן הזה משני הפנים , את עונו כמו המיתה בזמן הבית

נדרים )ל "כי יש מהיסורין הנחשבים ומצערין את האדם כמו המיתה וכאמרם ז, הנזכרים למעלה
ים כל כך חמורים כמו בזמן וכן החטאים שהם בשוגג אינם נחשב', חשובים כמתים וכו' ד( ד"ס

ובזמן הזה עם התשובה וקצת , ולכך בזמן הבית היה צריך להביא קרבן כפרה על עונו, הבית
כי אפילו בזמן הבית היו באים יסורין על מי , יסורין שבאים עליו אם החטא הוא חמור יתכפר עונו

גג או לא חטא וכמו שמצינו כשנסתפק לו אם חטא בשו, שחטא בשוגג אם היה משהה כפרתו
מיום שחרב בית ( 'בכתובות ל)וכמו שאמרו , שמביא אשם תלוי כדי להגין עליו מן היסורין

מי שנתחייב סקילה או נופל מן הגג , מיתות לא בטלו' דין ד, ד"מיתות ב' פ שבטלו ד"המקדש אע
מו שאם עשה תשובה היסורין יעבירו מיתתו וכ, וזהו כשלא עשה תשובה', או חיה דורסתו וכו

דחזינן כמה פושעים ועובדי עבודת אלילים שמתים על , הקשו על זה המאמר' והתוס. שכתבתי
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ה מיקל ולפעמים מוחל לגמרי או זכות תולה לו ואינו נפרע "י תשובה הקב"ותירצו דע, מטתם
 :כ"ממנו בחייו ע

ל שאם עשה תשובה הוא מיק, כשלא עשה תשובה הוא', נראה כי מה שאמר שנופל מן הגג וכו
 .י יסורין חלוף המיתה וכמו שכתבתי"וקולא זו הוא ע

 
*** 

 ו"שם משמואל ויחי תרע

 עליה דרך דילוג, תשובה ללא חטא

ויש לומר . לו הנסיון ומאז השיג הדרגין שלו ונקרא צדיק' יוסף בהיותו בן שמנה עשרה שנה הי..
ואף שלא מצינו לו . במדרגת בעל תשובה שברגעא חדא בשעתא חדא אתקריב' שיוסף הי, הטעם

כי ענין התשובה הוא להשיב את , ק דתשובה יכולה להיות גם בלי חטא"אבל איתא בספה, חטא
ש בספר תורה אור להרב בעל התניא "וכמ, רה ושרשה שהיתה כלולה במאצילההנשמה למקו

על משיח לאהדרא לצדיקיא בתיובתא ולא אמר לרשיעיא ( ג ב"ג קנ"ח)ק "וכן איתא בזוה, ה"זצל
 . אלא לצדיקיא

ועל כן נראה שכל עליותיו היו דרך דילוג מבירא עמיקתא לאיגרא , ונראה שזו היתה מדת יוסף
ובזה יש לפרש . דא וכמו שכתוב ויריצוהו מן הבור ויגלח שמלותיו ויבוא אל פרעהרמה ברגעא ח
אמר גבר קפוז כמה דתימא וצלחו הירדן ' ברכי' ויהי איש מצליח ר( 'ה' ו סי"פ' פ)דברי המדרש 

כ גבר קפוז איש מקפיץ כלומר צהל ושמח ולב טוב מדלג על ההרים תרגום "ובמת, לפני המלך
ל יובן "ולפי דרכנו הנ. את יוסף' ענין דילוג וקפיצה להיות סמוך לו ויהי הולכאורה מה . מקפז
מבירא עמיקתא , אלא דרך דילוג וקפיצה, שכל מדרגותיו לא השיג דרגא אחר דרגא, שפיר

 .לאיגרא רמה

 מקור התשובה

ילקוט שמעוני תהלים ][ אות ז] שובה -פיסקא כד ( מנדלבוים)פסיקתא דרב כהנא 
 [494פסיקתא עמוד ( אייזנשטיין)המדרשים אוצר . רמז תשב

, שאלו לחכמה החוטא מהו עונשו(. ח: תהלים כה)' י על כן יורה חטאים בדרך וג"טוב וישר י
אמרה להם , שאלו לנבואה החוטא מהו עונשו(. כא: משלי יג)אמרה להם וחטאים תרדף רעה 

אמרה להם יביא אשם , נשושאלו לתורה חוטא מה עו(. ד: יחזקאל יח)הנפש החוטאת היא תמות 
 . ויתכפר לו

י "טוב וישר י' הדא היא דכת, להם יעשה תשובה ויתכפר לו' א, ה החוטא מהו עונשו"שאלו להקב
 (. ח: תהלים כה)' וגו

, (שם)יורה חטאים בדרך  על כן. למה הוא ישר שהוא טוב, ר פינחס למה הוא טוב שהוא ישר"א
ה ישראל להם שוב' לפיכך הושע מזהיר את ישראל ואו. שהוא מורה לחטאים דרך שיעשו תשובה

 (.הושע שם)



  פניני תשובה   
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פרק ב
 

ספר שערי תשובה לרבינו יונה 

 באור התשובה ועיקריה: שער ראשון
 פתיחה

 טובת התשובה

כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת , מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו .3א
 . 5לחשוך נפשם מני שחת ולהשיב מעליהם אפו, פשעיהם 4ולנוס מפח, מעשיהם

, תהלים כה)שנאמר , 6כי הוא ידע יצרם, לרוב טובו וישרו, ולמדם והזהירם לשוב אליו כי יחטאו לו

 ". על כן יורה חטאים בדרך' טוב וישר ה: "(ח
: (ו, ישעיה לא)שנאמר , 7לא סגר בעדם דלתי תשובה, ואם הרבו לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו

 ".משובותיכם 9ארפה 8שובו בנים שובבים: "(כב, ירמיה ג)ונאמר ". שובו לאשר העמיקו סרה"

                                         
3
ולא עול כבד , הדבר הראשון הנחוץ כאשר נגשים אל התשובה היא הידיעה שהתשובה היא זכות נעימה והזדמנות פז 

כי היא טובה גדולה שיכול לטהר את עצמו ולהשליך מעליו משא עוונותיו שהם בעצם כל , המוטל ורובץ על כתפי האדם
 . סבלו וחוסר סיפוקו בחיים

4
בחינות אלו של זכר ונקיבה שהרע ' וידוע שיש ברע ב. זכר פח פשעיהם' כ ל"הם ואחנקבה פחת מעשי' כאן ל' הנה כ 

ר הזכר "וכן מרומז הדבר בחמץ שהוא יצה. מ שהיא לילית הרשעה"בעצם הוא הזכר וצורת פיתוייו היא הנקיבה דס
ור הפיתוים וראשית יש לעלות מתוך פחת המעשים כי שם האדם שקוע בב. והוא נחש ועקרב. ומחמצת היא הנקבה

. כ יש לנוס מפח הפשעים שהם הדעות הרעות והשיטות המסולפות"ואח, המסובבים אותו והוא שם טובע בבוץ התאוות
 .ועיין

5
 .לינצל משחת הגיהנם לאחר המיתה ולהשיב מעליהם אפו גם בעולם הזה 
6
וא ידע שגם נכשל בפועל ועל אלא שה. ובעצם כל בריאת היצר מאתו יתברך היתה למען נתגבר עליו ונהיה טוב מאוד 

. ל המשילו למלך שרצה לנסות את בנו ושלח מופקרת לפתותו"וחז. זה הקדים לברא את התשובה קודם שנברא העולם
 .ה אומר סתתו אותו קמעא קמעא עד שאעבירנו מן העולם"והקב. ר"ה את יצה"ובסוף תקופת העבודה ישחט הקב

7
אך אם הרבו לפשוע ולמרוד אזי רק אינו סוגר ' יע ומלמד לחזור אליו יתמסי' קצת משמע שאם רק חטאו אזי הוא ית 

ה קורא "אכן מהפסוק שהביא רבינו שובו לאשר העמיקו מבואר שהקב. כ"מ אינו מסייע כ"דלתי התשובה בעדם אך מ
פ שחל "כק ביוה"ק ברכבו על סוסו מאחורי קה"חגיגה גבי אחר ששמע ב' וידועה הגמ. ומתחנן גם למעמיקי סרה לשוב

ומבארים שהיה זה . ש "ולכן כפר בתשובה לגביו עיי. שובו בנים שובבים חוץ מאחר שיודע ומתכוין למרוד, בשבת
ומנשה שכל כך החטיא עד שמלאכי השרת . 'לנסותו לראות אם בכל זאת ירצה לידחק ולחתור חתירה להתקרב אליו ית

חת כסא הכבוד להשיבו ואיתא שהוא ראש לבעלי תשובה ה חתר לו חתירה מת"סגרו דלתי תשובה ותפילה בפניו הקב
 .בהיכל בגן העדן

מה מקוה זו , ונמשלה תשובה כים, נמשלה תפלה כמקוה( ג ס)ר "עיין איכ, לא סגר בעדם דלתי תשובה'ולשון רבינו 
ערי שאבל הים הזה לעולם פתוח כך , כך שערי תפלה פעמים נעולים פעמים פתוחין, פעמים פתוחה פעמים נעולה

 . ל"עכ. תשובה לעולם פתוחין
8
שפשעו בפשעים חמורים והרבו , ה"הם בדרגא מאוד רחוקה מהקב' בנים שובבים'ע דמדברי רבינו משמע ד"צ' לכאו 

מבואר שעבר על עשה ושב עונו נמחק מיד דכתיב שובו בנים שובבים ארפה . יומא פו' אכן בגמ, למרוד ולבגוד בו

ונראה , ם שגם אם שב רק בסתר"ך עיין רמבומאיד. ]ע"וצ. חילוקי כפרה' ומשמע שהוא הקל שבכל ד, משובותיכם

 [.ש"שגם לאחר ששב עדיין הוא נראה כשובב ע, נחשבת לתשובה וילפינן מפסוק זה, בגלוי שעדיין עומד במרדו
9
לומר שמלבד ריפוי הנפש מן החטא גם יהא כאן רפיון מן , אולי יש לרמז בשינוי בקרא דכתיב ארפה במקום ארפא 

. י ויפריד אותו מהם"ה ירפה את החטא מבנ"דבוק בנפש וקשורה בו ככלב ואילו כאן הקבהחטא כי בדרך כלל החטא 
ז יש להמליץ במה שידוע שבשעת הברית מילה שאליהו הנביא נמצא מוחלין על כל עוונות הנוכחים כדי שהוא "וכעי]



  ספר שערי תשובה לרבינו יונה   
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 .והוזהרנו על התשובה בכמה מקומות בתורה
 צרה תשובה מתוך

, מיראת השםכל שכן אם ישוב , 10כי התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו, והתבאר
' בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה: "(ל, דברים ד)שנאמר , ואהבתו

 ". אלהיך ושמעת בקולו
 לשבים' יעזור ה

ויחדש בקרבם רוח טהורה  11גתלשבים כאשר אין יד טבעם מש' כי יעזור ה, והתבאר בתורה
אלהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי ' ושבת עד ה: "(ב, דברים ל)שנאמר , להשיג מעלת אהבתו

את לבבך ' ומל ה: "(ו, דברים ל)ואומר בגוף הענין , "מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך
 . להשיג אהבתו -" זרעך 12ואת לבב

עד כי באו עקרי התשובה כלם מפורשים , דבר התשובה והנביאים והכתובים דברו תמיד על
  .בדבריהם כאשר יתבאר

 חומרת איחור התשובה

 .גרמת נפילה שניה בחטא. ב .זלזול באפשרות התשובה. א

  -יכבד עליו מאד ענשו בכל יום 13כי החוטא כאשר יתאחר לשוב מחטאתו, ודע. ב
והוא עומד במרדו , והמנוס הוא התשובה, כי הוא יודע כי יצא הקצף עליו ויש לו מנוס לנוס שמה

 . על כן רעתו רבה, ולא יגור מפני האף והחמה, 14ובידו לצאת מתוך ההפכה, והנו ברעתו
 המחתרת חתורה לפניך

משל לכת של לסטים שחבשם המלך : (לב, קהלת רבה ז)ואמרו רבותינו זכרונם לברכה על הענין הזה 
בא שר בית הסוהר וראה . פרצו ויעבורו ונשאר אחד מהם, 16וחתרו מחתרת, 15בבית האסורים

                                                                                                              
וב חוזרים העוונות אל ל שבעצם מיד אחר שאליהו הולך ש"ז אויערבך זצ"הגרש' ופי, לא יסבול בהרגשת עוונותיהם

מ אחר שהעוונות הופרדו מאתנו "שמ' ופי? כ מה הענין בזה לטובתינו"וא, א שיכופרו ללא תשובה"הנוכחים שהרי א
 .[יותר קל לנו להמשיך במצב זה ולסלקם מאתנו לגמרי ולשוב בתשובה

10
 . בדרך הראשונה' עיין בהרחבה בשער ב 

היא שהוא שב רק מפני הצרה כדי לסלקה מעליו ומיראת ' הא. בעת צרהסוגי תשובה ' ולכאורה יש להבחין בזה בב
שהצרה קירבה . 'ב. ואם כן הוא אזי כאשר תסור הצרה יסור גם הפחד עמה וישוב לסורו חלילה, העונש שבא עליו כבר

תשובה אותו אל התשובה אך כאשר הגיע אל שערי התשובה הבין את רוע דרכו ואז הוא מחליט לשוב באמת בכל לבבו 
, ולא היתה הצרה אלא דחף ועזר לגלות עיניו לראות באיזו דרך רעה דרך עד עתה, גמורה המתקיימת גם בסור הצרה

 .ועיין אלשיך. ועיין בזה. תשובה כזו היא תשובה גמורה וחשובה' ולכאו
11
על תשובה שיצא ז במיוחד לב"שבה נברא עוה' ה ברא פתח עליון לאות ה"שהקב: ט"מנחות כ' יש להסמיך לזה הגמ 

' כי ליכנס מפתח התחתון שוב לא מסתייעא מילתא כי יוכל שוב לירד משם ולכן ברא ה' מעולמו בפתח התחתון של הה
נמצא אשר בטבעו של הבעל תשובה אינו יכול לעמוד ולהשיג המדרגה הנחוצה . עבורו פתח עליון הרחוק מן החטא

 .וח טהרה להשיג אהבתוה יעזור לו לשב ויחדש עבורו פתח חדש של ר"והקב
12
. כי בחדש אלול יש עת רצון מיוחדת לתשובה ולזכות למילת הלב. ל"אלו, ת את לבבך ואת לבב"ידוע הרמז בזה בר 

 .אני לדודי ועלי תשוקתו, כענין אני לדודי ודודי לי' ולהשיג אהבת ה
13
חר ועל כן ביאר רבינו כאן מ הוא מתאחר מלשוב ודוחה זאת ליום מ"גם לאחר שהאדם מקבל על עצמו לשוב מ 

 .חומרת איחור התשובה
14
והוא נשאר שם שלוו ושאנן והאזעקה , משל לאדם העומד במקום מסויים בו ניכרים סימני טרום רעידת אדמה 

 .מתריעה לברוח טרם יקבר חי במעמקי תהום
15
 .ל"רח וינוס מפח פשעיו כנאם לא יב, ושם הוא מקבל ויקבל את העונש המגיע לו, ובנמשל החוטא כבול בכבלי החטא 
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הלא המחתרת ! קשה יום: אמר לו. ויך אותו במטהו, 17מחתרת חתורה והאיש ההוא עודנו עצור
 ? חתורה לפניך ואיך לא מהרת המלט על נפשך

 
, 18אשר הם ישנים שוכבים ולא ישיבו אל לבבם, ולא ימצא איחור התשובה זולתי בעמי הארץ. ג

 . א דעת ולא תבונה להם למהר להמלט על נפשםול
 . ויש מהם נדחים מעל השם ברוך הוא ולא יאמינו לעונש החטא

אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר : (ברכות יט א)ואמרו רבותינו זכרונם לברכה 
 . כי באמת עשה תשובה, אחריו ביום

 
 : ה היאועוד התבונן ברעת המתאחר מן התשובה כי רב. ד

  -כי עתה שב איש נאנח במרירות לב ברגזה ובדאגה ודלפה עינו מתוגה, כי לולא התמהמה
ויזכור אשר עברה עליו כוס המרירות , יכבוש את יצרוכי יפגשהו יצרו שנית ויזדמן החטא לידו 

על  רגזו והצטערו: באורו -" רגזו ואל תחטאו: "(ה, תהלים ד)כמו שנאמר , 19ולא יוסיף לשתותו עוד
". תבקשו כזב סלה: "באמרו (פסוק ג)כי הזכיר חטאם למעלה ! אשר חטאתם ואל תחטאו עוד

חבקוק )" ותחתי ארגז"; (כד, בראשית מה)" אל תרגזו בדרך: "מלשון" רגזו"ויעיד על זה הפירוש אמרו 

 ". גורו"או " יראו"ולא אמר , וענינם הצער על הדבר שעבר ועל ההווה, (טז, ג
 .לחומרת השונה בחטאוסיבות ' ב

 .קשה לו לשוב.'ב. ידע חולשתו מראש ולא נזהר. 'א

, ויגדל עוונו האחרון מאד, בבא החטא לידו יפול במוקשו כנפול בתחלה, וכאשר יאחר לשוב
  -ותעלה רעתו לפני השם

אך אחרי אשר ראה דלות כחו ואשר , עליו היצר השודדכי מראשית לא חשב כי פתאום יבוא . ['א]
להוסיף היה עליו לראות כי פרוע הוא ולשית עצות בנפשו , יד יצרו עליו וכי עצום הוא ממנו גברה

 .ולהפיל פחדו עליה ולהצילה ממארב יצרו ולהשתמר מעונו' בה יראת ה
כי , ביאורו -" ככלב שב על קאו כסיל שונה באולתו: "(יא, משלי כו)ואמר שלמה עליו השלום 

כן ענין , נמאסים יותר והוא שב עליהם לאכלם 20שר יקיאםוכא, הכלב אוכל דברים נמאסים
 . כאשר בארנו, כי יעשה מעשה מגונה וכאשר ישנה בו מגונה יותר, הכסיל

                                                                                                              
16
שאינה אלא במדת , שאינה חוקית והיא צריכה הסתר ובריחה מן הדין, קצת משמע שגדר התשובה היא כעין חתירה 

ל שהמלך נתן אפשרות לחתור את החתירה וניחא ליה בהכי כי כבר למדו לקח מעצם השהות בבית "וצ, הרחמים
 .וכעסו אלא שהיא בבחינת חתירה' החטא אלא חפץ שיברחו מחמת הלהעניש על ' האסורים והיינו שאין רצונו ית

17
ְוַאָתה ֶבן ָאָדם : בהכירם בחומרת החטא ('ח י"ל)י ליחזקאל "וכעין שטענו בנ. שאינו מבין שגם המלך חפץ בבריחתו 

ינּו  ינּו ָעלֵּ ינּו ְוַחטֹאתֵּ ן ֲאַמְרֶתם לֵּאמֹר ִכי ְפָשעֵּ ל כֵּ יְך נְִחיֶה וכוֱאמֹר ֶאל בֵּית יְִשָראֵּ  .'ּוָבם ֲאנְַחנּו נְַמִקים ְואֵּ
18
ויש , יודעין רשעים שדרכם למיתה -זה דרכם כסל למו + תהלים מט+מאי דכתיב , אמר רבה: א"וכדאיתא בשבת ל 

 . תלמוד לומר ואחריהם בפיהם ירצו סלה -שמא תאמר שכחה היא מהן . להם חלב על כסלם
19
כן יהיה , וכמה שישב על זה וימחיש לעצמו גודל החטא ורעתו ויצטער, והיינו שכדאי לעשות עסק ממה שקרה לו 

 .גדול הרושם בלבו לכשיבוא שוב לידו
20
שהרי רשעים מלאים חרטות והיינו שמיד לאחר גמר מעשה רואה בשפלות עצמו ומתחרט , ל כן"וגם בנמשל י 

יק בדבר ולא שם מסמרות נטועים להחליט בנפשו לעזוב את החטא ונשאר ומרגיש עצמו כבהמה אלא שאינו מעמ
אלא שבהיותו , ונמצא שבשעתו היתה כאן איזושהי הקאה שהכיר במאיסות החטא. בחרטה מקופיא ללא עזיבה וקבלה
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 נעשית לו כהיתר

, ובזה כבדה מאד חטאתו, כי השונה בחטאו תשובתו קשה כי נעשה לו החטא כהיתר -השנית . ה
כי הרעות נעשות לך , "ותוכל"ביאור  -" הנה דברת ותעשי הרעות ותוכל: "(ה, ירמיה ג)כמו שנאמר 

, (יז, דברים יב)" לא תוכל לאכול בשעריך: "מלשון, כהיתר וכדבר שהוא ביכלתך וברשותך
ושנה  21כיון שעבר אדם עבירה: (קדושין מ א)ואמרו רבותינו זכרונם לברכה . לית לך רשו: שתרגומו

 . 22נעשית לו כהיתרבה 
כי מכאן ואילך אם יחשוב , על איש שעבר עבירה ושנה בה (שם)מרו רבותינו זכרונם לברכה וא

: (יט, ירמיהו ו)ועליו נאמר , 23מחשבתו הרעה מצטרפת למעשה, לעשות העבירה ונאנס ולא עשאה
 ". הנה אנכי מביא רעה אל העם הזה פרי מחשבותם"
 

 מומר לדבר אחד

, אמת כי יש מן הצדיקים שנכשלים בחטא לפעמים. ר גדולכי הוא עיק, ועתה בינה שמעה זאת .ו
אכן כובשים את , "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא: "(כ, קהלת ז)כענין שנאמר 

 .וחוזרים בתשובה, ונקוטו בפניהם, ואם יפלו בחטא פעם אחת לא ישנו לו, יצרם מאת פניהם
גם אם הוא מהעונות , על נפשו להשמר ממנו אך כל אשר אינו נזהר מחטא ידוע ואינו מקבל

מומר " (חולין ד ב)קראוהו חכמי ישראל , אף על פי שהוא נזהר מכל העבירות שבתורה, הקלים
כל אשר : כי אם אמור יאמר העבד לרבו. 25וגדול עונו מנשוא, ואת פושעים נמנה, "24לדבר אחד

ועל הענין , והישר בעיניו יעשה, ושבר עול אדוניו מעליכבר  -תאמר אלי אעשה זולתי דבר אחד 
, ביאורו -" את דברי התורה הזאת לעשות אותם 26ארור אשר לא יקים: "(כו, דברים כז)הזה נאמר 

אשר לא יקים "ויורה על זה , אשר לא יקבל על נפשו לקיים כל דברי התורה מראש ועד סוף
 ". אשר לא יעשה אותם"ולא אמר , "לעשות

 

                                                                                                              
ו רבינו שהוא מפני שלא שב באמת בשעתו ולא עבר עלי' ופי. כסיל הוא שונה באולתו וחוזר וחושק במה שמאס כבר

 . כוס המרירות
21
 .עיין בהרחבה בסוף הספר 
22
ה "לר)ועיין ערבי נחל . שפגם העבירה משפיע על הרגשת הלב וכבר הסתלק רגש היראה והסלידה מן החטא הימנו 

נכנס כתם הטומאה אל ' וכשמוסיף לעשותו פעם ב, נעשה כתם באבר נשמתו מלמעלה' כי העובר עבירה א (שחל בשבת
בדברי רבינו שהנשמה צריכה כיבוס ' ולהלן אות ט. נכנס כתם הטומאה מעבר לעבר' ותו פעם גובעש, תוך האבר ההוא

 .ש"מן החטא כבגד מלוכלך עיי
23
ועיין פנים יפות . שכיון שנעשית לו כהיתר מחשבתו היא החלטית וקרובה אל המעשה ולכן נחשבת כעין מעשה 
און [ יח, תהלים סו]המחשבה מצטרפת למעשה הוא מהפסוק שאין ' קדושין מ' דפירש שמקור הגמ .(ויקרא פרק כה יז)

אבל כשנעשה לו כהיתר ואינו רואה את , והיינו בפעם ראשונה ושניה שמכיר את האון', אם ראיתי בלבי לא ישמע ה
 .שם' שנענש על המחשבה כמעשה כמבואר בגמ' האון אז ישמע ה

24
 .עיין בהרחבה בסוף הספר 
25
' ב כי נכלל בפסוק של כי דבר ה"שהחשיבו רבינו למדרגה העשירית שאין לו חלק לעוה ג"אות קמ' עיין להלן שער ג 

 .ש"בזה ואת מצותו הפר עיי
26
 .עיין בהרחבה בסוף הספר 
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 כעובר על עבירות חלוקות

נחשב הנה הוא , אף על פי שנזהר מכל העבירות, כי השונה עבירה אחת עשר פעמים, ז ועוד תדע
אל "כי אם יאמרו לנזיר , (מכות כא א)וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה . כעובר על עבירות חלוקות

כמשפט האוכל , לוקה באחרונה על כל אחד ואחד, והוא שותה" אל תשתה", והוא שותה" תשתה
 . וחלב ודם, בהמה טמאה, טרפה

 
 עבירות שאין נזהרים בהן

מקבלים על נפשם להזהר [ אינם]כי יש אנשים רבים , ח וראה ראינו כי רבו עונות הדור על זאת
  -אבל הן אצלם כהיתר, וכל ימי חייהם אינם נזהרים בהן, מעבירות ידועות

אף כי נוהגים על , כאשר בארנוחלי רע הוא בנפשם , ואילו לא היו נוהגים כן רק על עבירה אחת
, ומקלל את חבירו או את עצמו בשם, כמו שבועת חנם, וכהנה מן החמורות, אזהרות רבות

, והעלמת עין מן העני, והזכרת שם שמים לבטלה או במקום שאינו טהור או בידים לא נקיות
וד תורה כנגד והסתכל בעריות וביטול תלמ, ונתינת חתתו, וגבהות הלב, ושנאת חנם, ולשון הרע

 . כתבנו מקצתן אצל בני הדור להזכירם ולהזהירם. כלם ורבות כאלה
 חשבון הנפש

הדברים אשר נכשלו בהם והמצות אשר קצרו , וכן ראוי לכל בעלי תשובה לכתוב במגלת ספר
 . ולקרוא בספר זכרונותם בכל יום, בקיומן

 
 מדרגות רבות לתשובה

 . דרגות יתקרב האדם אל הקדוש ברוך הואולפי המ, והנה מדרגות רבות לתשובה. ט
זולתי , טוהר שלם להיות העונות כלא היואך לא תטהר הנפש , ואמנם לכל תשובה תמצא סליחה

אשרי אדם לא : "(ב, תהלים לב)וכן כתוב . כאשר יטהר האדם את לבו ויכין את רוחו כאשר יתבאר
 -"לו עון ואין ברוחו רמיה' יחשוב ה

 כיבוס הנפש

אך לפי רוב הכבוס , המעט מן הכבוס יועיל בו להעביר הגעל ממנוכי , וכענין הבגד הצריך כבוס
כפי אשר תכבס את  27ותכבס הנפש מן העון, "הרב כבסני מעוני: "(ד, תהלים נא)וכן כתוב . יתלבן

 ". כבסי מרעה לבך ירושלים: "(יד, ירמיה ד)שנאמר , לבה
 בעודו איש

, בעודו איש - (א, תהלים קיב)" 'אשרי איש ירא את ה: "(עבודה זרה יט א)ואמרו רבותינו זכרונם לברכה 
אכן כל . כי תשובת האדם המעולה בימי בחורותיו בעוד כחו עליו ויתגבר על יצרו, רצונם לומר

                                         
27
נשמות הצדיקים צריכות טבילה בנהר דינור להזדכך טרם כניסתם אל היכלם ' ב אפי"ז ידוע שבבא הנשמה לעוה"כעי 

עד דמטו יתך לאתר דתלת עשרה נהרי דאפרסמונא ואת טביל בקדמיתא והכי  [:רבשבח ה]ל מגיד מישרים "הקדוש וז
ג "ג הא עברין מינך י"וכן בתליתאה וכן בכלהו עד דאת טביל בי' מתעדי מינך חד לבושא מאינון דאת לביש וכן בב

הא מזמנין לבושא  וכד תסתלק מינך, ד"ובתר כן הא נהר דינור נגיד ונפיק ותטבול ביה ויעדי מינך לבושא ילבושין 
 ... ה"ל כהנא רבא זמין לאסקא נשמתך קמי קב"דיקר חיוורין ומלבישין יתך והא מיכא



  החרטה -הראשון  העיקר-  

  

 

 

 

21 

 התשובה בדרכי

מרו וא, "תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם: "(ג, תהלים צ)כמו שנאמר , תשובה מועילה
 . עד דכדוכה של נפש: (ירושלמי חגיגה פרק ב הלכה א)רבותינו זכרונם לברכה 

 

עיקרי התשובה

 

 
 עתה נבאר עיקרי התשובה

החרטה -העיקר הראשון 

 .29'עזבו את ה 28כי רע ומריבין לבבו . י
, "לי נקם ושלם: "(לה, דברים לב)כענין שנאמר , על העון 30ונקם ושלם עונשוישיב אל לבו כי יש 

 ". גורו לכם מפני חרב כי חמה עונות חרב: "(כט, איוב יט)ונאמר 
 :ויאמר בלבבו. ויתחרט על מעשיו הרעים

יגורתי מתוכחות על עון ומן השפטים ולא , איך לא היה פחד אלקים לנגד עיני ?מה עשיתי
 ?כי רבים מכאובים לרשע, הרעים

 . 32ולא חסה עיני עליו משחתו מפני הנאת רגע אחד ,31לא חמלתי על גופי
כי אחרי אכלו ואחרי שתו יגרס השופט בחצץ  ויודע, ונמשלתי לאיש שיגזול ויחמוס ויאכל וישבע

שקר ואחר ימלא פיהו חצץערב לאיש לחם " (יז, משלי כ)כענין שנאמר , שניו
33 ." 

 . היקרה אכזרי ונטמאה בגלולי יצרי על הנפשכי הייתי , ורעה מזאת

                                         
28
והתשובה היא להכיר , החטא נבע מפאת הטעות הנוראה אשר היצר דימה לאדם את העבירה למתוקה וטובה וערבה 

 .היא מקור ושורש כל הרעות שבעולם' באמת שהעבירה שהיא המחיצה והריחוק מה
 . ומר היא ההרגשה של החוטא והיסורים שסובל עבור הרע, רע הוא בעצם. רע ומר

29
הוא המציאות היחידה הקיימת באמת ומוכרחת וככל שהאדם דבק בו כן טוב לו כי הוא יותר קיים ודבק ' שהרי ה 

 .י"וככל אשר ירחק הימנו כן מתקרב הוא אל ההעדר והכליה ה, במציאות
30
 .נות הללו וחילוקיהןיש לעיין בשילוש לשו 

ל שהנקמה "ובאמת י. וצריך ביאור מהו לי נקם, ה חפץ לנקום מן האדם חלילה"ובענין הנקם הנה הרי בוודאי שאין הקב
 .וכענין ובערת הרע מקרבך. אותיות' וגדולה נקמה שנתנה בין ב. י העבירה"אינה מן האדם אלא מן הרע שנכנס באדם ע

31
 .החיצוני שבו שהוא הגוף הקרוב אליו ולהרגשתו ראשית יש לאדם לדבר אל החלק 
32
. בשעת החטא האדם מרוכז ברגע בו הוא עומד ונראה לו כאילו לעולם לא יחלוף רגע זה והנאת החטא תהא נצחית 

וגם ההנאה הרגעית חלפה עברה , ואחר חלוף הרגע האחד הוא מוצא את עצמו ריק ומרוקן מכל עצמותו קדושתו ואיכותו
ועליו לחדש הרגשה זו עכשיו בצורה מבוקרת . גזוללה ולא נותרה בפיו אלא אכזבה קשה ומרה ומרגיש מרומה עשוק ו

 . וחזקה למען הגבר כוס המרורים לבלי יעבור עליו שוב
33
אך מדברי . עיינתי במפרשים על פסוק זה וראיתי שמבארים שבשעה שאוכל ערב לו אכן אחר כן מקבל את ענשו 

. כעת ולכן אין הוא מתחשב בפחד העונשמ ערב לו "רבנו משמע שבשעה שאוכל יודע הוא שאחר כך ימלא פיהו חצץ ומ
שמא . ויש להם חלב על כסלם, יודעין רשעים שדרכם למיתה... אמר רבה: א"שבת ל' וכעין זה בגמ. הוא פלא' ולכאו

כ ידיעה זו היא רק במח אבל אינם משיבים אותה "וא. תלמוד לומר ואחריהם בפיהם ירצו סלה -תאמר שכחה היא מהן 
 .והפרדה בין המוח ללב אל לבם אלא יש מחיצה
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 ?ומה הועילה בכל קניניה אם רעה בעיני אדוניה
 ?עולם עומד לעד לעולם, ואיך החלפתי בעולם חולף

 ?והלכתי אחרי יצרי כסוס כפרד אין הבין ותעיתי מדרך השכל, איך נמשלתי כבהמות נדמיתי
ולמשול בגוף , וליראה מלפניו, והנה הבורא נפח באפי נשמת חיים חכמת לב וטובת שכל להכירו
  -מאשר יקרה בעיניו נכבדה, וכל תולדותיו כאשר המשילה על שאר בעלי חיים שאינם מדברים

 ?למה לי חיים, ויהי בי הפך מזה, ואחרי אשר בעבור זאת נבראתי
 ".עה מדרך השכל בקהל רפאים ינוחאדם תו: "(טז, משלי כא)כענין שנאמר 

, כי ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, אבל שפלתי ממנה, כי כמשפט הבהמה לא עשיתי, ועוד
  -ושלחתי נפשי לחפשי מאדוניה, ואני לא ידעתי ולא התבוננתי

 ולא זכרתי יום המות אשר לא ישאיר, ועל דל בוססתי, וגזלתי וחמסתי, ונשיתי סופי, וטעמתי צופי
 . לפני נשמתי בלתי אם גויתי ואדמתי

אין איש נחם על רעתו : "(ו, ירמיה ח)והענין הזה אשר בארנו הוא אשר דבר ירמיה עליו השלום 
  ".לאמר מה עשיתי

עזיבת החטא -העיקר השני 

ואם און פעל לא , ו כי לא יוסיף לשוב בדרך הזה עודויגמור בכל לבב, כי יעזוב דרכיו הרעים. יא
יעזוב : "(ז, ישעיה נה)ונאמר , "שובו שובו מדרכיכם הרעים: "(יא, יחזקאל לג)כענין שנאמר , יוסיף

 ".רשע דרכו
 חוטא על דרך מקרה

ולא נחלצו , כי התאוה תאוה ויחזק עליו יצרו ויתקפהו, ודע כי מי אשר חטא על דרך מקרה
ונפל , על כן יגורהו היצר בחרמיו, ולא מהרו לגעור בים התאוה ויחרב, חושיו בפגעו בורעיוניו ו

, ולא מאשר חפצו ורצונו למצוא עונו, בהיות רוח היצר רע מבעתו, במכמוריו לפי שעתו ועתו
  -ולעשות כמוהו אחרי זאת 

, מרה כלענהולשים יגון בלבו על חטאתו ולהיות נפש נענה ו, ראשית תשובת האיש הזה החרטה
עד אשר יהיה נכון לבו , ויתן חתת אלקים בלבבו בכל עת, בנפשו' אחרי כן יוסיף בכל יום יראת ה

. ורבה עליו תאותו כמשפט הראשון, כי אם יוסיף יעבור בו היצר ויפגשהו כפעם בפעם', בטוח בה
הזכיר , "ועוזב ירוחםומודה : "(יג, משלי כח)כמו שנאמר , ויעזוב דרכו -לא יהיה נפתה לבו עליו 

 ".ועוזב"ואחר כך , על החרטה והוידוי" ומודה"תחלה 
 חוטא דרך קבע

ושב , וגבר על חטאיו דורך בכל יום ושונה באולתו, תמיד, אך האיש המתיצב על דרך לא טובה
רוצה לומר התאוה , ומכשול עונו ישים נוכח פניו, וכל עת אוהב הרע, במרוצתו גם פעמים רבות

  -אשר לא יבצר ממנו כל אשר יזם לעשות , פצו ומגמתווח, והיצר
ולהסכים לקיים ולקבל עליו לבל יוסיף , לעזוב דרכו ומחשבתו הרעה, ראשית תשובת האיש הזה

 . לחטוא
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יעזוב : "(ז, ישעיה נה)כמו שנאמר ', ויתודה לשוב אל ה, אחרי כן יתחרט על עלילותיו הנשחתות
 ". וירחמהו' שוב אל הוי, ואיש און מחשבותיו, רשע דרכו

כי יניח השרץ תחלה ואחרי כן יטבול , למי שאוחז השרץ ובא לטבול ולהטהר -והמשל בזה 
 . 34ואין הטבילה מועילה, וכל זמן שהשרץ בידו עוד טומאתו בו. ויטהר

במקום  -והחרטה מאשר חטא והודוי והתפלה , היא השלכת השרץ -והנה עזיבת מחשבת החטא 
 .35הטבילה

 ם מוליכים את האדם בתלםהייסורי

יווסר בתחלה , והיה כי יבואו יסורים ומכאובים על הרשע אשר תמיד כל זממיו להתהלך באשמיו
 . הרעה אשר חשב ויכרית מעבדיו מידיו מחשבתווישוב 

                                         
34
 .רבנו יונה מחמיר טפי' ולכאו. שכתב כן על וידוי דברים (תשובה פרק ב הלכה ג)ם "עיין רמב 
35
הגדרת מקרה הוא שבמצב רגיל אינו חוטא אלא שהיצר צריך להפעיל עליו כח פיתוי גדול בנסיבות מיוחדות ' לכאו 

 .'ותוקף תאוה וכד
מ אינו מחזיק בו "קרה אין מחשבתו לחטוא עוד ונמצא אשר אף שחטאו קיים מד מ"מבואר בדברי רבנו שהחוטא ע

כ החוטא דרך קבע החטא ממש בידו "משא. ודומה למי שנגע פעם בשרץ אשר טומאת שרץ עליו אך אין השרץ בידו
 . ודומה למחזיק השרץ בידו 

אז טומאת החטא , בחוטא דרך קבעעוד מבואר אשר החרטה היא המוחקת ומבטלת את החטא אלא שכל עוד אין עזיבה 
 .חוזרת ומתחדשת מכח הקשר המתחדש אל החטא

בו ' ד מקרה על אף שלא קיים עזיבת החטא שלא הגביר יראתו עד אשר אף בתוקף הנסיון אשר הי"ויתכן אשר החוטא ע
כדי שלא  מ הועילה חרטתו מעט ליטהר מטומאתו ואפשר אשר גם חטאתו נמחקה אלא שהוא צריך לעזיבה"מ. יעמוד

 .ועיין. יכשל להבא
 .ועיין. אך החוטא הקבוע אין חרטתו מטהרתו עקב חיבורו התמידי אל החטא
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יקח , כן המתיצב על דרך לא טובה; לעגל אשר יכוהו במלמד הבקר לכוון תלמיו -והמשל בזה 
שמוע שמעתי אפרים : "(יז, ירמיה לא)כמו שנאמר , י מות ללכת דרך ישרהמוסר תחלה לעזוב דרכ

, "כי אחרי שובי נחמתי: "(יח, ירמיה לא)עוד נאמר אחריו ". מתנודד יסרתני ואוסר כעגל לא למד
נחמתי אחרי כן ואתחרט על מה  -כי אחרי אשר יסרתני ואוסר ושבתי מדרכי הרעה , רוצה לומר

 . שעבר מדברי עונותי
 . ה נתבאר לך מזה כל הענין אשר בארנווהנ

היגון -העיקר השלישי 

 . ישתונן כליותיו ויחשוב כמה רבה רעת מי שהמרה את יוצרו. יב
 . ויאנח במרירות לב, וסער מתחולל ברעיוניו, ויגדיל יגון בלבבו

כי גם הפסד דינר או , ולא השלים חקו בזה, כי יתכן שיתחרט וירע בעיניו על חטאתו אשר חטא
ותכבד , נפשו עליו תאבל, ויצא נקי מנכסיואך אם אבד עשרו בענין רע , איסר קשה בעיני האדם

 . ויגון בלבבו יומם, וכן על צרות רעות ורבות כאבו נצח. ונפשו מרה לו, אנחתו
, והשחית והתעיב עלילה לפניו, מי שהמרה את השם יתברך, שיצטער ויאנחויותר מהמה ראוי 

, 36ונוצר נפשו בכל רגע, וידו תנחהו בכל עת, וחסד עשה עמו, ולא זכר יוצרו אשר בראו יש מאין
 ? מהשכיל לבבו, ואיך טח מראות עיני החוטא? ואיך מלאו לבו להכעיס לפניו

 . ויבואו חדרי רוחו, האלה בלבבויוחקו הדברים , והמשכיל אשר נפקחו עיניו
 היגון כפי טוהר הנפש

 . לפי גודל המרירות ועוצם היגון, ומדרגות התשובה ומעלותיה. יג
עיניו  37כי לפי שכלו וכפי אשר תפקח, מדרך טוהר הנפש וזכות שכלהוהיא התשובה אשר תבא 

עֹוָלם : "(טז, ישעיה נז)כמו שנאמר , ירבו ויעצמו במאד מאד יגוניו ברעיוניו על רוב עוניו י לֹא לְּ ֻכִ

צֹוף לֹא ָלֶנַצח ֶאֻקְּ ָפַני ַיֲעטֹוף, ָאִריב וְּ י רֻוַח ִמֻלְּ יִתי, ֻכִ מֹות ֲאִני ָעש ִ ָ ש   : ביאורו". ֻונְּ
 'יגון הנשמה מעורר רחמי ה

, ויעטפו נשמות אשר אני עשיתי, כי הוא מן העליונים, כאשר יעטוף ויצטער הרוח שהוא מלפני
ונשמות אני , על נפש יקרה אשר היא מלפני' איך לא אחון וארחם'כי , ד ולא אקצוףלא אריב עו

 ? עשיתי
כי היגון יבא מאת טוהר הנשמה , כפי אשר תכבד העבודה והאנחה עליו, על כן יקל העון

 . ונרצתה בזה יותר מאשר תרצה ברוב יסורי הגוף ומכאוביו. העליונה
 צער הנשמה לעומת צער הגוף

, והם מאצילי ארץ הנכבדים, כי המלך יחמול על חניכיו ילידי ביתו הקרובים אליו ,והמשל בזה
לקרבתן אל  -" ונשמות אני עשיתי"ואמר . יותר מחמלתו על הרחוקים והפחותים, ויתן להם חנינה

והלוחות מעשה אלקים : "(טז, שמות לב)וכמוהו . אף על פי שהגוף והכל מעשי ידיו, העליונים

                                         
36
שמעולם לא חטא אדם נגדו שלא יהיה הוא באותו הרגע , ל כמוך-בביאור מדת מי א' ק בתומר דבורה פרק א"ועיין רמ 

 .ש"עיי... ממש שופע שפע קיומו ותנועת אבריו
37
 .תפקחנה 
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אביו ואמו  -שלושה שותפים יש באדם : (נדה לא א)ו רבותינו זכרונם לברכה ועוד אמר". המה
". ונשמות אני עשיתי: "על כן אמר, שאין לאב ולאם שותפות בנשמהולפי , והקדוש ברוך הוא

 . כי ענינו כאשר בארנו, "כי רוח מלפני"יורה על אמרו  -" ונשמות אני עשיתי: "ואמרו
 ינגדך כל תאות -דרגת דוד המלך 

" נגדך כל תאותי ואנחתי ממך לא נסתרה' ה: "(י, תהלים לח)ואמר דוד המלך עליו השלום . יד
עסקי ואתה יודע אנחתי כי איננה על , גלויה לפניך כל תאותי כי איננה זולתי לעבודתך: ביאורו -

 . זולתי על חטאי ועל קוצר ידי בעבודתך, עולם והדברים הכלים
דאגתי מקוצר ידי , 38הרחיקה ממני האנחות -אנחתי מפחדך : ערכוואמר אחד מן המתנפלים בחין 

 . הרחיקה ממני הדאגות -בעבודתך 

                                         
38
ל כל "ה מבטל הימנו כל טרדות החיים וכעין דברי חז"הקב, היינו שכאשר אדם עסוק כולו בעבודת יוצרו, זו לגירסא 

 .המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ
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הצער במעשה -העיקר הרביעי 

 תשובת הסרסורים

ִכי : (יב, יואל ב)כמו שנאמר  .טו צֹום ֻוִבבְּ ֶכם ֻובְּ ַבבְּ ָכל לְּ בֻו ָעַדי ֻבְּ ֺ קָֹוק ש  ֺאם יְּ ה נְּ ַגם ַעֻתָ וְּ

ד ֻפֵ ִמסְּ  . ֻובְּ
, במדבר טו)וכן כתוב . הלב והעינים שני סרסורי החטא: (ה"א ה"ירושלמי ברכות פ)ואמרו זכרונם לברכה 

תשובתם  לכן בזאת יכופר עון הסרסורים במדת, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם: (לט
  -כנגד מדת משובתם

לבבכי יתכפר עון 
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כי רוח: (טז, ישעיה נז)כמו שכתוב , בשבר אשר הם שוברים אותו, החטאים במרירותם ואנחותם
39 

 . לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה: (יט, תהלים נא)ונאמר , מלפני יעטוף
תנור : (לה, ויקרא יא)כמו שנאמר , מטומאתם טהרו, והמשל על זה מן הכלים הטמאים אשר נשברו

 . וכירים יתץ
פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו : (קלו, תהלים קיט)יכפר בדמעות כמו שנאמר  העיניםועון 

על כן , כי המה סבבו החטא, "לא שמרו"אבל אמר , "על לא שמרתי תורתך"לא אמר , תורתך
 . הורדתי פלגי מים

                                         
39
 .שהרוח בלב 
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 אגההד -העיקר החמישי 

 דאגה מהעונש

כמו . כי יש עונות שהתשובה תולה כפרתם ויסורים ממרקים, כי ידאג ויפחד מעונש עונותיו. טז
על  -וענין הדאגה , על שעבר -וענין היגון  .כי עוני אגיד אדאג מחטאתי: (יט, תהלים לח)שנאמר 
 . העתיד

 דאגה על חסרון בתשובה

 . אולי הוא מקצר בחובת התשובה בצער ובמרירות ובצום ובבכי, ועוד שנית ידאג
ולא השלים חוקו את כל , יזחל ויירא אולי לעומת זה הרבה אשמה, וגם כי הרבה צער והרבה בכה

 . ואשר יבכה בצום נפשו, ענותו
ל אשר יוסיף כ, וכי אין קץ לרעת הממרה את פיו, ומי שהתבונן בגודל עבודת הבורא על יצוריו

 . הלא מצער היא והנה למעט בעיניו, בעבודה ובדרכי התשובה
החכם אף על פי : ובאורו, חכם ירא וסר מרע: (טז, משלי יד)ואמר שלמה המלך עליו השלום 

וכמוהו . יירא ויזחל אולי לא כלה חוקו ולא נזהר כדת מה לעשות, שהוא סר מרע בכל מאמצי כחו
וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה . אף על פי שהוא עשיר - וא עשירמעקש דרכים וה: (ו, שם כח)
וסוף הפסוק מוכיח ". חכם סר מרע וירא"אלא , "חכם ירא וסר מרע"אל תפרש : (תנחומא א לך טו)

כי הכסיל , אמר על מדת הכסיל שהוא בהפך ממדת החכם, וכסיל מתעבר ובוטח: עליו
, ובעל הכעס עלול לפשעים ומופקר לנזקים, ונזק שלא יקרהו עון" בוטח"ועם כל זאת " מתעבר"

עיר פרוצה אין חומה איש : (כח, שם כה)ונאמר , ובעל חמה רב פשע: (כב, משלי כט)שנאמר 

 . אשר אין מעצר לרוחו
 יום יום' יוסיף בנפשו יראת ה -דאגה שמא יחטא שוב 

אל : (ד, אבות ב)כרונם לברכה כמו שאמרו רבותינו ז, ועוד ידאג בעל תשובה פן יתגבר עליו יצרו. יז
האורב  השמר מן היצרכי ראוי ל, כל שכן האיש אשר נצחו לבו כבר, תאמין בעצמך עד יום מותך

ותהיה לו למעוז בעבור עליו כל משברי היצר , 40ולהוסיף בנפשו יראת השם יום יום, בכל עת
 .המתחדש לעתיד

                                         
40
ו של אדם יצר, אמר רב יצחק: ל"וז :(ל)קדושין ' ר מתחדש ומתגבר עליו בכל יום כמבואר בגמ"כנגד מה שהיצה 

 בכל יוםעליו  מתגבריצרו של אדם : ש בן לוי"ואמר ר. רק רע כל היום (בראשית ו): שנאמר, בכל יוםעליו  מתחדש
, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו (תהלים לז): שנאמר, ומבקש המיתו

 . אלהים לא יעזבנו בידו: שנאמר
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 והרשעים משפילים, הצדיקים מכבדים

 . ופרט בו הענין הזה, השלום על דבר התשובה ודבר שלמה עליו. יח
 : (יב, משלי כח)ופתח פתח דבריו ואמר 

הצדיקים מפארים : פירוש, בעלוץ צדיקים רבה תפארת ובקום רשעים יחופש אדם
ורשעים מחפשים מומי בני אדם ושגיאותם , 41ומכבדים בני אדם על כל מעלה טובה הנמצאת בהם

 . ו המעשים ההם וחזרו בתשובהואף על פי שכבר הזניח, להשפילם
 הווידוי חיוב

כי אף על פי שאין , מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועוזב ירוחם: (שם פסוק יג)אחר כך אמר  -
ובקום רשעים יחופש "כמו שיש להבין ממה שאמר , לבני אדםלבעל תשובה לגלות עונותיו 

  -"אדם
, חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי: (ה, תהלים לב)כענין שנאמר , 42אבל חייב להתודות עליהם

 . הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי: (לה, ירמיה ב)ונאמר 
כמו בעבירות , פעמים שהמכסה פשעיו לא יצליח: (יומא פו ב)וחכמי ישראל זכרונם לברכה פרשו 

ועד אשר יבקש מחילה , כי אין לו כפרה עד אשר ישיב הגזלה והחמס והעושק, שבין אדם לחברו
או בעבירות שבין אדם למקום , או ספר עליו לשון הרע, או הלבין פניו, שר הציק לומא

שנתפרסמו לבני אדם כי העושה עבירות בפרהסיא מחלל את השם וחייב להתאונן ולהתאבל 
 . עליהם לפני בני אדם לקדש את השם

כי אחרי שובי': (יח, ירמיה לא)וזהו שכתוב 
ענין ', ךואחרי הודעי ספקתי על יר, נחמתי 43

ואחרי הודעי ספקתי ", כאשר בארנו עיקר התשובה במרירות הלבכי , החרטה והצער" נחמתי"

, אחרי שנודעתי לבני אדם והתפרסמו עונותי התאבלתי במעשים נראים לבני אדם -" על ירך
פֹק ֶאל ָיֵרךְּ : כמו ר ישור על אנשים ויאמר חטאתי ויש: (כז, איוב לג)ונאמר , (יז, יחזקאל כא) סְּ

 . העויתי
 יסודות התשובה

, והוידוי, החרטה: יסודות התשובה שלשהאף על פי כי : פירוש -" ומודה ועוזב ירוחם. "יט
ואין תשובה פחותה , 45כי המתודה מתחרט, "מודה"החרטה והוידוי בכלל . 44ועזיבת החטא
עלתה שלא  למי שטובל ושרץ בידוכי המתחרט ומתודה ואיננו עוזב החטא דומה , משלשה אלה

                                         
41
בבוא רשע בא , כדבר הכתוב, הוא דבר מתיחס אל הרשעים (לבזות את חבריו)כמו שהבזיון  (ב"כפ)י "ל המס"וז 

ונגד זקניו : (ד"ישעיה נ)ואומר , כי הכבוד שוכן עמהם ואינו מתפרש מהם, כן הכבוד מתיחס אל הצדיקים, גם בוז
 . כבוד

42
, אך לא יזכיר הקודמות בפרט: ל"וז (א"אות כ' שער ד)ולשיטתו להלן . 'משמעות דבריו שמפרט את החטא לפני ה 

ויש לו לבטוח שכבר נתקבל וידויו , שכבר קיים מצות הוידוי בהן, אחרי אשר שב מהן והתודה עליהן ביום הכיפורים
, לפרוט חטאיו ואין מחובת התפלה, כאשר זכרנו, אכן כל הימים יתפלל על סליחת עונותיו. במה שהוידוי ראוי לכפר

 . (צ"ח שגורם בשמו שא"ב' ועי), י"הב' כ בטור תרז בשמו לגי"וכ. מחובת הוידוי רק
43
 .אז התחרטתי, [ל בעיקר העזיבה"כנ, הקבוע]כלומר אחר שעזבתי את החטא  
44
 .עיקרים כי הוסיפו קבלה להבא' ל שכתבו ד"ם וכן בחוה"ע בדברי הרמב"יל 
45
 .החרטה, ם למצוה"ושפיר נכלל במצות וידוי הנמנית ברמב 



  הדאגה -העיקר החמישי    

 

 

 

30 

 התשובה בדרכי

, אף על פי שיש לתשובה מדרגות רבות, כי הוא בעל התשובה, אכן מודה ועוזב ירוחם, לו טבילה
 . כאשר בארנו

 מפחד תמיד

 . ומקשה לבו יפול ברעה, אשרי אדם מפחד תמיד: (יד, משלי כח)אמר אחרי כן . כ
כי , ובהאולי לא השלים חוק התש, תמיד לפחדאף על פי שהוא מודה ועוזב יש עליו : פירוש

 . ויוסיף אומץ בכל יום להשיג המדרגות. 46צריכה למדרגות רבות
 ויתפלל, ויוסיף יראת השם בנפשו תמיד, ממנו בכל עת וישמר, 47אולי יתחדש עליו יצרוגם יפחד 

 . תמיד אל השם לעזרו אל התשובה ולהצילו מיצרו
ואיננו משתדל תמיד להשיג ! השלמתי חוק תשובתי: האומר בלבו -" ומקשה לבו יפול ברעה"

, רם לבב ואיננו מכיר מגרעת נפשוכי הוא , יענש על זה, מדרגות התשובה ולהוסיף בנפשו יראה
גם איננו נשמר מיצרו האורב , להכשיר דרכיו ביתרון הכשר לפני השםוגם איננו מכיר גודל חיובו 

 . רועל כן יפול ביד יצ, לו תמיד

                                         
46
 .שהמדרגות לעיכובא קצת ומשמע 
47
 :קדושין ל 
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הבושה -העיקר הששי 

 ' הבושה כפי קרבת ה

 . בושתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי: (יח, ירמיה לא)כענין שנאמר . כא
ואיך , ויכלם אם ירגישו ויכירו בעבירותיו, החוטא יבוש מאד לעבור עבירות לפני בני אדםוהנה 

על כן יבוש מן , כי אם לפי היות השם יתברך רחוק מכליותיו, ואין זה ?א יבוש מן הבורא יתברךל
 . ולא יבוש מן הבורא יתברך, הנבראים

: כי בשעת פטירת רבן יוחנן בן זכאי אמרו לו תלמידיו, (ח ב"ברכות כ)ואמרו רבותינו זכרונם לברכה 
עד , רבנו: אמרו לו. ם עליכם כמורא בשר ודםיהי רצון שיהא מורא שמי: אמר להם! ברכנו, רבנו

הלואי לא יראני : תדעו שהרי אדם עובר עבירה בסתר ואומר! הלואי: אמר להם? כאן ולא יותר
 ! 48האדם

 כלימה

, וענין ההכלמה. מלפני השם יתברך, האדם על עונותיו יכלםש, והמדרגה העליונה בזה. כב
ובכל מקום . כסתה כלמה פני: (ח, תהלים סט)אמר כענין שנ, והשתנות זיו פניו, ההרגשה בבושה

בשתי , (לב, יחזקאל לו)בושו והכלמו : כי היא יתרה מן הבושה, תראה הכלמה נזכרת אחר הבושה

 . (יח, ירמיה לא) וגם נכלמתי
 סיבה לתוספת בושה, מדת ארך אפיים

, ולא כחטאיו עשה לו, ואיננו נפרע ממנו, ובראות החוטא כי השם יתברך מעביר עונו ומאריך לו
והוא , כי הלוא החוטא למלך בשר ודם ובוגד בו, יוסיף בושה בלבבו, ולא כעוונותיו גמל עליו

ולא יהיה לך עוד פתחון , למען תזכרי ובושת: (סג, יחזקאל טז)וכן כתיב . יבוש ממנו, מכפר לו

 .בכפרי לך לכל אשר עשית, מפני כלמתך, הפ
 מוחלין לו

העושה דבר עבירה ומתבייש ממנו מוחלים לו על כל : (ברכות יב ב)ואמרו רבותינו זכרונם לברכה 
 - ולא ענני עוד גם ביד הנביאים גם בחלומות: (טו, א כח"ש)וכן מצינו בשאול שאמר . עונותיו

ואמר לו . מפני שהרג אנשי נוב עיר הכהנים, כירםכי נתבייש להז, ולא הזכיר אורים ותומים
 . עמי במחיצתי - ומחר אתה ובניך עמי: (שם פסוק יט)שמואל 

 דרך השגת הבושה

. וכמה רבה רעת הממרה את פיו, לחשוב בגדולת השם, בהתבודד, וישיג אדם מדרגת הבושה
 . וצופה מחשבותיו, ובוחן כליותיו, כי השם רואה מעשיו, ובזכרו תמיד

                                         
48
ד הלא "ליראת בו' כלומר שהתלמידים חשבו שכוונתו לכמות היראה ועל זה טענו וכי כמות היראה שוה בין יראת ה 

והוא ענם אשר כוונתו אינה לכמות אלא לאיכות הרגשת היראה כלומר קרבת היראה , תגבר פי עשרות מונים' יראת ה
 . קרוב אליו כשם שמרגיש את האדם אשר עיניו הבשריות רואות וחשות אותו מביט בו' להרגיש את ה, אל החוש
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הכניעה -העיקר השביעי 

 .הכניעה בכל לב והשפלות
 נתעב ונאלח

תהלים )כענין שנאמר , שח ושפל ונגרע מערכו, ידע כמה העובר על דבריו, כי המכיר את בוראו. כג

, ונאלח איש שותה כמים עולה אף כי נתעב :(טז, איוב טו)ונאמר , נבזה בעיניו נמאס: (ד, טו
 . על כן יכנע ויהי שפל בעיניו, כסף נמאס קראו להם (ל, ירמיה ו)

 רוח נשברה

זבחי : (יט, תהלים נא)ודוד עליו השלום בהתודותו על חטאו בבוא אליו נתן הנביא אמר בסוף דבריו 

למדנו רוח נמוכה  -" רוח נשברה. "אלקים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה
 . כי המזמור הזה יסוד מוסד לעיקרי התשובה, מעיקרי התשובה -מזה כי ההכנעה 

 .ואל זה אביט אל עני ונכה רוח: (ב, ישעיה סו)שנאמר , ובהכנעה יתרצה האדם אל השם
כי , הרימו מכשול מדרך עמי, סלו סלו פנו דרך ואמר: (טו -יד , שם נז)ונאמר בענין התשובה 

, ואת דכא ושפל רוח, מרום וקדוש אשכון, שוכן עד וקדוש שמו, כה אמר רם ונשא

וכן שאר כל . למדנו כי ההכנעה מעיקרי התשובה ,ולהחיות לב נדכאים, להחיות רוח שפלים
י רוח מלפני כ, כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף: מדברת על בעלי התשובה, הפרשה

פירוש . (יח -פסוקים טז ) וארפאהו ואנחהו, דרכיו ראיתי ',וגובעון בצעו קצפתי  ',וגויעטוף 
כי רוח "כמו שאמר , ובמרירות הלב; "ואת דכא ושפל רוח"כמו שאמר , בהכנעה -" דרכיו ראיתי"

ושב ורפא  (י, ישעיה ו), ארפא משובתם: (ה, הושע יד)כמו , אסלח לעונוכי " וארפאהו". "מלפני יעטוף
 . ואגבירהו על יצרו, אעזרהו על עזיבת החטא -" ואנחהו. "לו

 הצנע לכת

והמדרגה העליונה . 'כאשר יתבאר בשערי הענוה בעזרת ה, ודע כי מעלות ההכנעה רבות. כד
כי יקטן , ולא יחזיק טובה לעצמו, שיגדיל ויאדיר עבודת השם, בהכנעה המחוייבת מדרך התשובה

ולא יחמוד כבוד על , על כן יכנע ויעבוד בהצנע, כנגד מה שהוא חייב בעבודת השם, יניוהכל בע
 . ויסתירם מדעתם כפי היכולת, ולא יבקש תפארת אדם על פעליו המפוארים, מעשיו הנכבדים

 'במה אקדם ה

  -ובא הענין הזה על עיקר התשובה מבואר בדברי הנביא עליו השלום. כה
 . אכף לאלקי מרום' ה אקדם הבמ: (ו, מיכה ו)שנאמר 

 ; כי הזכיר למעלה בפרשה מחסדי השם יתברך, על רוב חסדיו -' במה אקדם ה: פירוש
כמה ראוי אשר , להורות ולהודיע" אלקי מרום"והזכיר , על רוב חטאי -ובמה אכף לאלקי מרום 

 . מי שהמרה רם על הכל, יכף ויכנע
באלפי אילים ' הירצה ה? ם בני שנההאקדמנו בעולות בעגלי: ובאר הענין אחרי כן

 ? אשר אקדמנו בהם על רוב חסדיו - ברבבות נחלי שמן
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" האתן בכורי פשעי"ואמר " אכף לאלקי מרום"בא הענין על מה שאמר  -? האתן בכורי פשעי
כי ראוי לתת בכורי קרבן בעבור , כי אני מכיר עוצם פשעי, להראות כניעתי וכפיפתי על רוב חטאי

 . ב מאד וכי עצוםכי ר, פשעי
כי הפשע הוא , "פרי בטני"ועל החטאת " בכורי"הזכיר על הפשע  -? פרי בטני חטאת נפשי

 . והוא יותר מן החטא (יומא לו ב)המרד כאשר אמרו רבותינו זכרונם לברכה 
 

כי אם עשות , דורש ממך' ומה ה, הגיד לך אדם מה טוב: (מיכה שם פסוק ח)והיתה התשובה 

 , על חסדיו' כי זה נבחר מן העולות והמנחות לקדם בו את ה - סדואהבת ח, משפט
כי זה יורה על כניעתך , בהצנע לכת' לעבוד את ה, זה עיקר כניעתך - והצנע לכת עם אלקיך

, אף כי על המעלות אשר לא יחפוץ בהם היוצר את יצוריו ,שלא תחמוד כבוד על מעשיך הנכבדים
, זולתי השכל וידוע את השם יתברך, ורה ומיני החכמותכמו העושר והגב, כי אין להתהלל בהם

אל , אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו: (כג -כב , ירמיה ט)כמו שנאמר 

 . כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי, יתהלל עשיר בעשרו
 הגאוה ניר הרשעים

המדות שגורמות , להסיר מנפשומפני שהוא חייב , עוד נתחייב בעל התשובה על הכניעה. כו
 . לחטא ומעוללות הפשעים

ורם לבבך : (יד, דברים ח)שנאמר , ומגברת יצר לב האדם עליו, והגאוה מסבבת כמה עבירות. כז

  -אלקיך' ושכחת את ה
כי , 49הגאוה ניר הרשעים: פירוש, רום עינים ורחב לב ִנר רשעים חטאת: (ד, משלי כא)ונאמר 

בגאות רשע ידלק  :(ב, תהלים י)ונאמר , ורם לבבך ושכחת: כאשר נאמר, ממנה יפרו חטאים

אשר נתנו  :(יחזקאל לב כד)ונאמר , הדוברות על צדיק עתק בגאוה :(יט, שם לא)ונאמר , עני

, וכמו שעושים בני אדם ניר בשדה כדי לפרות בו הזרע ולאסוף רוב תבואות. חתיתם בארץ חיים
ם הרשעים את הגאוה ניר בלבבם וזורעים בו המחשבות הרעות להוליד ולהצמיח כן עושי
ופרח כראש : (ד, הושע י)ועל דרך המשל כמו שאמר הנביא . שהם פרי מחשבותם העבירות

 . 'וגו משפט
חטאת : (א, ירמיה יז)כמו , וכולל חטאים רבים, ניר חטאת -ניר רשעים : פירוש, "חטאת"ומה שאמר 

 . יהודה
, גורמת חטאיםמלבד כי הגאוה : והטעם. שמש ירח: (יא, חבקוק ג)כמו , וחטאת: היה פירושואו י

 . כל גבה לב' תועבת ה: (ה, משלי טז)כמו שנאמר  ,חטאת -המדה עצמה 
 . 'כי אין עזר השם עמו אחרי אשר הוא תועבת ה, ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו

 מעביר על מדותיו

ולקיים עליו להתנהג על הדרך שאמרו רבותינו זכרונם , כנעועוד חייב בעל התשובה לה. כח
 . והוי שפל רוח בפני כל אדם: (י, אבות ד)לברכה 
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אף ... (פרק פח)ובספר קב הישר . 'א ריש מגילת אסתר שהגאוה היא הכסא עצמו של מרכבת הטומאה וכו"עיין הגר 

 .א"מ אם יש בהם מדת הגאוה אזי הם מרכבה לסט"אם הם עוסקים בתורה מ



  ההכנעה במעשה -השמיני העיקר-  
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יתן אל לבו להעביר , וגם לכל הדברים אשר ישמע, וישיג מזה שלא יכעוס ולא יקפיד על חבריו
: (ה יז א"ר)כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה , על עונותיו להתכפרומעבירים מזה , על מדותיו

ונאמר . וזה פתח תקוה נכבד מאד, מדה כנגד מדה, לו על כל פשעיו מעביריםהמעביר על מדותיו 
 .יתן למכהו לחי ישבע בחרפה. יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה: (ל -כט , איכה ג)
 

ההכנעה במעשה -העיקר השמיני

 תזכורות להכנעה

 -מענה רך ישיב חמה: (א, משלי טו)כענין שנאמר . שיתנהג במענה רך. כט
ושפלת מארץ תדברי ומעפר תשח : (ד, ישעיה כט)כמו שנאמר , כי זה מדרך השפלות, בקול נמוך

 . ועשיר יענה עזות: (כג, משלי יח)בהפך ממה שנאמר על העשיר בעל הגאוה , אמרתך



  ההכנעה במעשה -העיקר השמיני   
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, ועתה הורד עדיך מעליך: (ה, שמות לג)כמו שנאמר , ושים והתכשיטיםולא יתעסק בנוי המלב
שם פסוק )ואמר השם יתברך על זה , ויצום וישכב בשק ויהלך אט: (כז, א כא"מ)ונאמר באחאב 

שהם מהלכים ברב חיל , בהפך מדרך המלכים -" ויהלך אט"וענין . הראית כי נכנע אחאב: (כט
  -וקול המולה

 . ושח עינים יושיע: (כט, איוב כב)כענין שנאמר , חותויהיו תמיד עיניו ש
 . 50יזכירוהו להכניע את לבו, ושחות העין, וקול הנמוך, מענה רך: כמו, וסימני ההכנעה
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 .מעוררת את הפנימיות כענין החיצוניות 



  שבירת התאוה הגשמית -העיקר התשיעי    
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שבירת התאוה הגשמית - העיקר התשיעי

ויעשה גדר לשמור , ולמשוך העון בחבלי השוא, כי התאוה עוללה לנפשו לחטוא, ישיב אל לבו. ל
 , ולא ימשך אחר תאותו גם בדברים המותרים, יפרוש מן התענוגים, את דרך התשובה

צדיק : (כה, משלי יג)כענין שנאמר , ולא יאכל רק לשובע נפשו וקיום גופו, ויתנהג בדרכי הפרישות

  -נפשו אוכל לשובע
  -או למצות עונה, רק לקיים מצות פריה ורביה, ואל יגש אל אשה

, וירחק מדרך הנפש המשכלת, נמשך אחרי תולדות החומר, כי כל זמן שהאדם הולך אחרי התאוה
פן  :(יד -יב , שם ח)ונאמר . וישמן ישורון ויבעט: (טו, דברים לב)כענין שנאמר , ואז יתגבר יצרו עליו

ואמרו רבותינו זכרונם . פן אשבע וכחשתי :(ט, משלי ל)ונאמר , ורם לבבך' וגותאכל ושבעת 
  .משביעו רעב מרעיבו שבע, אבר קטן יש באדם (סוכה נב ב)לברכה 

 תועלות שבירת התאוה

תחת אשר כל , לכן אם יתקן התאוות. שורש כל הפעולות, התאוה הנתונה בלב האדם, והנה. לא
, משלי כא)שנאמר , יכשרו כל הפעלים, וילוו עליו וישרתוהו, כלימשכם אחרי הש, האיברים ישרתום

 . וזך ישר פעלו: (ח
כל מעשיו  -" ישר פעלו"; שהוא זך מן התאוות, רוצה לומר, "וזך"ונראה לי שמפרש הפסוק ]

נפש רשע : (שם פסוק י)והוא דבר הלמד מענינו שכתוב אחריו ההפך , בחזקת מתוקנים וישרים

 .[ עיניו רעהואותה רע לא יחון ב
, כמו נשברה" נהיה" - תאוה נהיה תערב לנפש ותועבת כסילים סור מרע: (יט, שם יג)ונאמר 
בזה , כי כאשר ישבר אדם תאותו גם בדברים המותרים, אמר .נהייתי ונחליתי: (כז, דניאל ח)מלשון 

 . ירים השכל ידו וגברכי , והמדה הזאת תערב לה, תצליח הנפש
, הכסילים אשר אינם שוברים תאותם ורודפים תמיד תענוגות בני אדם -מרע  ותועבת כסילים סור

, ונקראו כסילים על רדיפת התענוגים ,לא יסורו ממנו, כי תפגע תאותם בדרך חטא וכל דבר רע
הוי משכימי בבקר שכר : (יב -יא , ישעיה ה)ונאמר , וכסיל אדם יבלענו: (כ, משלי כא)כמו שנאמר 

, ובטן רשעים תחסר: (כה, משלי יג)ונאמר . לא יביטו' ואת פעל ה' נור ונבל וגווהיה כ' ירדופו וגו
: (שבת קנא ב)ואמרו רבותינו זכרונם לברכה , וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם: (ג. מלאכי ב)ונאמר 

 .אלו בני אדם שכל ימיהם כחגים
 לבעל התאוה אין חבר

מי שמבקש ללכת אחר תאותו : פירוש, לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע: (א, משלי יח)ונאמר 
אין , כי תאות בני אדם ומדותם חלוקות, כי ירחקו ממנו אוהב ורע, נפרד מכל חבר ועמית, ורצונו

. ויהיו אוהביו רבים, אז יתחברו לו החברים, אכן אם ילך בדרך השכל, רצונו של זה כרצונו של זה
 . שהוא רוצה את מדותיו רבו הקופצים עליו מי: ואמרו במוסר

איש נפרד מכל אח וחבר לתאוה הוא  -" לתאוה יבקש נפרד: "ויש לפרש על הענין הזה בעצמו
ודל מרעהו יפרד : כענין, למען זאת מרעהו רחקו ממנו, ובעבור שמבקש ללכת אחר רצונו, מבקש



  זדה להיטיב באשר -העיקר העשירי    
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בכל אך , בדבר אחד יחטא בלבדההולך אחר תאותו לא  -" בכל תושיה יתגלע. "(ד, משלי יט)
 . וכל אויל יתגלע: (ג, שם כ)לשון , אזהרות שבתורה יתגלע כי יעבור על כולנה

 
, כי אם תשאלנו תאותו דבר בליעל ועבירה, תמצא לו תועלת בשברו התאוה הגשמיתועוד . לב

 ? ואיך אשלח ידי באיסור, הן בהיתר לא אמלא תאותי: ידבר אל לבו
 .נשברלב  -שבירת התאוה

, כי יגלה בצדק לבבו וטוב חפצו לתשובה, תמצא בשבירת התאוה תועלת רבה ועצומה ועוד. לג
וכן כתוב , ובזה יתרצה אל השם יתברך וימצא חן בעיניו, מואס הטבע אשר גרם לו החטאכי הוא 

וח היא הר" רוח נשברה. "זבחי אלוקים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה: (יט, תהלים נא)
כמו שנאמר , כי התאוה נתונה בלב, על שבירת התאוה הגשמית" לב נשבר"ו, הנמוכה והנכנעה

 . תאות לבו נתתה לו: (ג, שם כא)
כי , למדנו מזה -" לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה"ובאמרו , ובמזמור התשובה נאמר הקרא הזה

 . התשובהוכי זה מעיקרי , בעל התשובה מתרצה אל השם בשבירת התאוה הגשמית
 . להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים: (טו, ישעיה נז)ועוד נאמר בענין התשובה 

 מתלמידי אברהם אבינו

כל מי שיש בו שלש מדות הללו הוא מתלמידיו של : (יט, אבות ה)ואמרו רבותינו זכרונם לברכה . לד
 . ונפש שפלה, ורוח נמוכה, עין טובה: אברהם אבינו

כמו שמצינו שאמר , שאינו הולך אחר התאוה הגשמית גם בדברים המותרים -ענין נפש שפלה 
שלא נסתכל בה עד היום ההוא , הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את: (יא, בראשית יב)אברהם 

 . להתבונן על תכונת יפיה
ות עד ותהיינה צרור: (ג, ב כ"ש)במה שכתוב  (ג"ב ה"ירושלמי סנהדרין פ)ואמרו רבותינו זכרונם לברכה 

כדי , בכל יום היה דוד מצוה להיטיב את ראשן ונותן תמרוקים לקשטן -יום מותן אלמנות חיות 
 .למען יתכפר לו על דבר בת שבע, כאשר יכבוש יצרו מהן, להציק לתאותו ולהכניעה

להיטיב באשר זדה -העיקר העשירי 

 פעליו בדבר אשר זדה עליולהיטיב 

 .אם הסתכל בעריות יתנהג בשחות העינים. לה
 .תורהיעסוק ב לשון הרעאם חטא ב

 .ובכל האברים אשר חטא ישתדל לקיים בהם המצוות
 . הצדיקים באותו דבר שחוטאים בו הם מתרצים: (ג שמות רבה כג)וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה 

 רגלים -כנגדן חבילות של מצוותעשה  חבילות של עברותאם עשית : (ד -ויקרא רבה כא )עוד אמרו 
 .מצוהיהיו רצות לדבר  -לרעה ממהרות לרוץ 

 .על לשונו ותורת חסד חכמהיהגה חכו ופיו יפתח ב אמת - לשון שקר
 .ענייופתוח יפתח את ידו לאחיו ל - ידים שופכות דם



  חיפוש דרכיו -א "יהעיקר ה להחמיר בעיניו גם העבירות הקלות -ג"הי העיקר-  
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 .יהיה דכא ושח עינים -עינים רמות 
 .אמרי התורה ויהי הגות לבו תבונותבלבו יצפון  -ון לב חורש מחשבות א

 .וירדפהו שלוםיבקש  -בין אחים  משלח מדנים

חיפוש דרכיו - א"העיקר הי

 .'נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה: (מ, איכה ג)כענין שנאמר  .ו"ל
 :ויעשה כן לשלשה דברים

 ; מעיקרי הכפרהכי הוידוי , על כולם ויתודהלמען יזכור כל הדברים שחטא עליהם  -האחד 
 ; ויוסיף להכנעלמען ידע כמה לו עונות וחטאות  -השני 

, צריך שידע הדברים שחטא עליהם, כי אף על פי שהוא מקבל עליו לעזוב כל חטא -והשלישי 
כי נפשו עלולה בהם אחרי אשר , ולהשמר מאד לנפשו בהם ממארב היצר, גדריםכדי לעשות בהם 

  -נקלו בעיניו ושלט יצרו בהם
והחולה כאשר יחל להבריא צריך להזהר מהרבה ענינים שלא , מהמעשים ההם נפשו חולהוהנה 

 . יחזירוהו לחליו

רת חומרת העוונותהכ - ב"העיקר הי

 צריך שיחקור וידע ויכיר גודל העונש לכל אחד מעונותיו

 -ובאיזה יש חייבי מיתות בית דין, ובאיזה יש חייבי כריתות, באיזה מהם יש מלקות. לז
ולמען יוסיף להכנע ולמען , וימרר בבכי על אשר הכעיס תמרורים, למען ידע גודל עונו בהתודותו

, ירמיה ב)וכן כתוב . ויסורים ממרקים, ות החמורות תשובה תולה כפרתןכי העביר, יפחד מעונותיו

 . ויתבאר העיקר הזה בשער השלישי. ראי דרכך בגיא דעי מה עשית: (כג

להחמיר בעיניו גם העבירות הקלות -ג"העיקר הי

 :לארבעה פנים ,בעיניולהיות העבירות הקלות חמורות . לח
 . אבל יביט לגדולת מי שהזהיר עליה, כי אין לו להביט לקטנות העברה -האחד 
ואולי תהיה זאת סבה להתמיד בהן ואז יחשבו גם הן , כי היצר שולט בעבירות הקלות -והשני 

 . כחמורות בהצטרף עונש כל פעם
ותו כפלים רבים יעשה עבות וכאשר יכפלו א, ומשלו על זה מחוט של משי שהוא נרפה וחלוש

 . חזקה
, ולא ישתמר ממנה, ויפרוק עולה מעליו, כי בהתמדתו על העבירה נעשית לו כהיתר -השלישי 

 . ויחשב עם פורקי עול וכופרים ומשומדים לדבר אחד
כמו שאמרו רבותינו זכרונם , ינצחהו מחר בדבר גדול, כי אם נצחו היצר בדבר קטן -והרביעי 

שכך דרכו של , כל המשבר כלים בחמתו יהי בעיניך כאילו עובד עבודה זרה: (ב שבת קה)לברכה 
 . היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו לך עבוד עבודה זרה, יצר הרע



  הוידוי -ד"העיקר הי התפילה -ו"הט העיקר-  
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הלוא אם תיטיב מעשיך , למה נפלו פניך: פירוש, הלוא אם תיטיב שאת: (ז, בראשית ד)ונאמר 
ויש לפרשו . (טו, איוב יא)כי אז תשא פניך ממום : מלשון, תשא פניך: פירוש, שאת -ותשוב אלי 

 . מלשון סליחה
לא העון אשר בידך לבדו ילין , אם לא תשוב מאשר חטאת -ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ 

, ונוצח אותך תמיד אחרי אשר נצח אותך, כי היצר רובץ לפתח להחטיא אותך בכל אשר תלך, אתך
 . ויקוש לך וגם נלכדת ולא שבת

על כן . אם תרצה להתגבר עליו -ואתה תמשל בו . ואורב לך בכל עת, להדיחך -תשוקתו ואליך 
 . תענש על החטא אחרי אשר נתתי לפניך היכולת לכבוש את יצרך

 
בז לדבר יחבל לו וירא מצוה הוא ישולם אמר זה על : (יג, משלי יג)לט ואמר שלמה עליו השלום 

שהוא ירא לבטל מצוה  -וירא מצוה . כי יחבל לו מן הפנים אשר זכרנו, הבז לעבירות הקלות
 . הוא מתעתד אל הגמול השלם -הוא ישולם , כאשר יירא מעבירה חמורה

: (ב, שם ד)ועוד אמרו . רהוהוי זהיר במצוה קלה כבחמו: (א, אבות ב)ואמרו רבותינו זכרונם לברכה 
 . ששכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה, שמצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה

הוידוי -ד"העיקר הי

היה כי , ויש עליו להזכיר עונותיו ועונות אבותיו, והתודה אשר חטא עליה: (ה, ויקרא ה)שנאמר . מ
 . והתודו את עונם ואת עון אבותם: (מ, שם כו)וכן כתוב . נענש עליהם באחזו מעשי אבותיו בידו

התפילה -ו"העיקר הט

קחו עמכם דברים : (ג, הושע יד)שנאמר , יתפלל אל השם ויבקש רחמים לכפר את כל עונותיו. מא
 . אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו' ושובו אל ה

 . זה ענין הוידוי -קחו עמכם דברים 
 , זה ענין התפלה -אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב 

עבירה : (סוטה כא א)כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה  ,מעשה הטוב שעשינו -" וקח טוב"ופירוש 
אחרי אשר לא , ובעת התשובה יתכפרו העונות ותתעורר זכות המצוה ויאיר נרה .מכבה מצוה

 . הגיה אורו לפני התשובה
אמרו רבותינו זכרונם . אם זך וישר אתה כי עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך: (ו, איוב ח)וכן כתוב 

שעשית  -" אם זך וישר אתה"אלא , לא נאמר" אם זך וישר היית: "(ג"א ה"ה פ"ירושלמי ר)לברכה 
יעיר עליך כל הצדקות שעשית , עתה אחרי התשובה שעשית -כי עתה יעיר עליך . תשובה
דלתי : (לב, איוב לא)כמו שכתוב , ואשר היה ביתך פתוח לרווחה ונטעת אשל אכסניה, מלפנים

, יעיר זכותך, ואחרי שובך וסר עונך, וקודם התשובה לא היו צדקותיך מגינות עליך, לאורח אפתח
 . ם נות צדקךושל

כי חטאת , "פרים"והזכיר . יחשב וידויינו כחטאת פרים לרצון לנו לפניך -ונשלמה פרים שפתינו 
 . והיו מזין מדמה על הפרוכת ועל מזבח הזהב, פר היתה פנימית

 



  תיקון המעוות האפשרי -ז"העיקר הט   
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 ושיחפוץ בו וירצהו, ועוד יתפלל בעל התשובה אל השם למחות כעב פשעיו וכענן חטאתיו. מב
איוב )כענין שכתוב בדברי אליהוא על בעל התשובה אחרי היסורים , א חטאויעתר לו כאשר אם ל

 . יעתר אל אלוק וירצהו: (כו, לג
, ומנחה לא ירצה מידו, חפץ בו' ואין לה, כי יתכן להיות העון נסלח ונפדה מן היסורים ומכל גזרה

ימים החיים הקי -ורצונו . ותאות הצדיקים מן ההצלחות להפק רצון מהשם ושיחפוץ בהם
, שם פ)ונאמר , חיים ברצונו: (ו, תהלים ל)כענין שנאמר , והאמתיים והאור הגדול הכולל כל הנעימות

מדרש תהלים מזמור )ואמרו רבותינו זכרונם לברכה . אלקים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה' ה: (כ

 . וכבר הקדמנו ובארנו זה, והוא ענין הרצון, אין לנו אלא הארת פניך: (פ
הרב כבסני מעוני ומחטאתי : (ד, תהלים נא)אחרי שאמר , ן תראה בתפלת דוד בעת התשובהעל כ

אל : (שם פסוק יג)ואמר , להיות רצון השם יתברך בו כקודם החטא, התפלל עוד על הרצון, טהרני
 . תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני

וישעו מצויים אתו ' יהיו נסי הש, השיבה לי ששון ישעך: (שם פסוק יד)אחרי כן התפלל ואמר 
הנה : פירוש -ורוח נדיבה תסמכני : (שם)אחרי כן אמר . ושתצלח עליו רוח אלקים כאשר בתחלה

אינני , ואם נשאת עון חטאתי; קטונתי מפני פשעי ואינני ראוי לנסיך ולהגלות עלי זרוע קדשך
ובא . ין קץ לנדבתך וטובתךכי א, אבל ברוח נדיבה תסמכני, כדאי להיות נאהב ורצוי כירחי קדם

וכענין הזה אמר הושע עליו . ודגן ותירוש סמכתיו: (לז, בראשית כז)כמו , ת"בחסרון בי" ורוח"
ורוח "כענין מה שאמר דוד " אוהבם נדבה"ענין . ארפא משובתם אוהבם נדבה: (ה, הושע יד)השלום 

 ". נדיבה תסמכני
 

: (יז, ירמיה לא)כמו שנאמר , הו אל התשובהתמיד שיעזר' ועוד יתפלל בעל התשובה אל ה. מג
 . אלקי' השיבני ואשובה כי אתה ה

תיקון המעוות האפשרי -ז"העיקר הט

וירא האלקים את מעשיהם כי שבו : (י, יונה ג)כענין שנאמר . מד תקון המעוות באשר יוכל לתקון
  -וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם: (שם פסוק ח)ונאמר , מדרכם הרעה

  -לא יתכפר עונו עד אשר ישיב את הגזלה, כמו הגזל והחמס, כי בדברים שבין אדם לחברו
אין לו כפרה עד שיבקש , או סיפר עליו לשון הרע, וכן אם ציער את חברו והציק לו או הלבין פניו

  -ממנו מחילה
אין , כי אף על פי שנתן דמי בושתו ודמי צער ההכאה (ב א"ק צ"ב)וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה 

ועתה השב אשת : (ז, בראשית כ)שנאמר , צער הבושה וההכאה נמחל לו עד שיבקש ממנו מחילה
 . האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה

 
  -וראוי לבעל התשובה לעשות כן קודם הוידוי כדי שיתרצה בוידויו. מה

לך לבדך חטאתי והרע : (ו, תהלים נא)ודוד עליו השלום בעת התשובה כן עשה קודם הוידוי שנאמר 
 . בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך



  לרדוף פעולת החסד והאמת -ז"העיקר הי   
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י לאיש כבר בקשתי ואם חטאת, לך לבדך אני נחשב חוטא ואינני צריך זולתי למחילתך: פירוש
על החטא הזה  -וחטאתי לאבי כל הימים : (לב, בראשית מד)וכמוהו , מחילה ממנו וכפרתי פניו

 . ואהי חטא לאבא: ותרגומו. כי לזאת לא יסלח לי, אחשב חוטא כל הימים אצל אבי
ולא לקחתי מיד , לא חטאתי לאיש ולא העתרתי דברי עליו -לך לבדך חטאתי : או יהיה פירושו

 . ואין כפרתי תלויה אלא בסליחתך, יש מאומה שאצטרך למחילתו ולהשיב את גזלתוא
כדי להראות לעמים צדקתך וגודל סליחתך ביום דברך ודינך  -למען תצדק בדברך תזכה בשפטך 

 . בעת שפטך אותי
על כן ימשול הדבר כאלו היה , כי גודל החטא סבה להודע גודל הצדקה בסליחתו -" למען"ולשון 

כספם : (ד, הושע ח)וכמוהו . למען יגלה חסד השם וצדקו בסליחתו ביום שפטו, ית חטאתראש
המשיל הדבר , כי עשיית העצבים סבת הכרת כספם וזהבם, וזהבם עשו להם עצבים למען יכרת

 . כאילו עשו העצבים למען יכרת
 . למען זה יכרת -" למען יכרת"וכן , למען זה תצדק בדברך על הפקודה והשילום: או יהיה פירושו

 
משל לרופא : על זה (א"מדרש תהלים מזמור נ)מו ועל הדרך הראשון פירשו רבותינו זכרונם לברכה 

והלוא אשר הוכיתי : אמר החולה! כמה המכה הזאת מכה רבה מאד: ואמר, שראה את המכה
 ועוד! לא היתה זאת כי אם לבעבור הגלות צדקת רפואתך ובעבור הראות את כחך, מכה נחלה

 . נוסיף לקח על דבר העיקר הזה בשער הרביעי

לרדוף פעולת החסד והאמת -ז"העיקר הי

 .סור מרע' בחסד ואמת יכופר עון וביראת ה: (ו, משלי טז)כענין שנאמר  .מז
לא יתכפר עונו בפועל ', הכי האמנם אם החוטא לא שב אל . המקרא הזה בסודועתה התבונן 

ופירשו רבותינו זכרונם , אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד: (יז, דברים י)כמו שנאמר , החסד
 . למחול ולהעביר על העונות, לא יקח שוחד מצוה: (ז"א תתקמ"ילקוט משלי י)לברכה 

ואם לא , אפים אבל מאריך, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן הוא יותרו חייו: (ק נ א"ב)ועוד אמרו 
 . ימד פעולתם אל חיקם, ישמעו

כי יש , על בעל התשובה דיבר -" בחסד ואמת יכופר עון"אכן זה שאמר שלמה עליו השלום 
והנה . כאשר יתבאר בשער הרביעי, עבירות שהתשובה ויום הכפורים תולים ויסורים ממרקים

, משלי י)כמו שכתוב , מן המותבשגם הצל יציל , החסד יגן בעד החוטא וישמור עליו מן היסורים

 .וצדקה תציל ממות: (ב
 'י קידוש ה"ע' כפרת חילול ה

ישעיה )כמו שנאמר , שהתשובה ויסורים תולים ומיתה ממרקת, והוא עון חלול השם, ועוד יש עון

 . אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון: (יד, כב
והופיע אורו לעיני , ויעזור אחריה ויתעורר בדבריה, והנה כאשר האדם משתדל לתמוך ביד האמת

הנה אלה דרכי , וכתות השקר ישפילם יגיעם עד עפר, ויחזק ידי אנשי האמת ונשא ראשם, בני עמו
בהרבות פעליו על כן , ועוז ותפארת במקדש תורתו, והוד והדר לאמונתו ועבודתו בעולם' קדוש ה

בשומו  עם התשובה ,ונסלח לו מעון החלול, ולעודד האמת להכין אותו ולסעדו 'דש את הלק



  היות חטאתו נגדו תמיד -ח"העיקר הי ם מעווןלהשיב רבי -'הכ העיקר-  
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בחסד ואמת יכופר "זה באור , מדת תשובתו נגד מדת משובתו, האמת לעומת אשמת החלול

 . "עון

היות חטאתו נגדו תמיד -ח"העיקר הי

ומלבבו לא יחטפו עד , וי לנפש החוטאת לזכור עוניה תמיד ואל תשי אותם לקץ ימיםכי רא. מח
והעיקר הזה יתבאר . כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד: (ה, תהלים נא)כענין שנאמר , בוא חליפתו

 . בשער השלישי

בתוקף תאותועזיבת חטאו  -ט"העיקר הי

 .עזיבת חטאו בהזדמן לו והוא בתוקף תאותו. מט
? איזהו בעל תשובה אשר תשובתו מגעת עד כסא הכבוד: (יומא פו ב)ואמרו רבותינו זכרונם לברכה 

 . כאשר נבחן ויצא נקי באותו פרק ובאותו מקום ובאותה אשה
, כי הזדמן החטא לידו והוא בתוקף יצרו ואונו בשרירי בטנו כעת הראשונה אשר חטא, רצה לומר

 . מיראת השם וגאון פחדו -וכבש יצרו ונמלט מעון 
וכאשר . ככה כל הימים, יוסיף בנפשו יראת השם דבר יום ביומו, ומי שלא הזדמן לידו כענין הזה

הלוא בוחן לבות הוא , מסת משלו בעוצם התאוהיחליף כח היראה די כבוש בכח הזה את יצרו ו
יציל את נפשו מיד , כי אם יבוא לידי נסיון ויגיע לידו כענין הראשון, יבין ונוצר נפשו הוא ידע

 . במדרגה העליונה מן התשובה' והנה הוא לפני ה. יצרו
: פירוש, עסור מר' בחסד ואמת יכופר עון וביראת ה: (ו, משלי טז)וזהו שאמר שלמה עליו השלום 

ויעיד על הפירוש הזה מה שלא , מקור -" סור"ומלת . לסור מן הרע אם יזדמן לידו' וביראת ה
ענינו , ירא אלקים וסר מרע (ח, איוב א); סור מרע ועשה טוב: (טו, תהלים לד)ומה שנאמר ". וסור"אמר 

. רב לעשותובלתי לאשר יק" סור מן המעשה"כי לא יאמרו אמור , שיסור מן הרע בהזדמן לידו
, ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה: (ג ב"מכות כ)ואמרו רבותינו זכרונם לברכה 

 . כגון שבא דבר עבירה לידו וניצל ממנו

להשיב רבים מעוון -'העיקר הכ

למדנו  -שובו והשיבו מכל פשעיכם : (ל, יחזקאל יח)שנאמר , להשיב רבים מעון כאשר תשיג ידו. נ
 . כי זה מעיקרי התשובה

למדנו כי אם לא יוכיחנו יענש  -הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא : (יז, ויקרא יט)ונאמר 
אלמדה פושעים דרכיך וחטאים : (טו, תהלים נא)ודוד עליו השלום אמר במזמור התשובה . על חטאיו

 . אליך ישובו
 

 .הנה השלמנו באור עיקרי התשובה



  להשיב רבים מעוון -'העיקר הכ   
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 ד דברים המעכבים את התשובה"כ

כי מי שפורק עולו , רוצה לומר, ועתה שים על לבבך להתבונן בדברים המעכבים את התשובה. נא
 . תשובתו קשה, ונכשל באחד מהם תמיד

ל ואזור חיל לקיים כ, והרבה תפלה ותחנון, חזק ואמץ לשפוך שיח, אם כשלת באחד מהם תמיד
, ותמצא חנינה, ותוסיף לקח בהם מן הדרכים אשר יתבארו בשער הרביעי, דבר עיקרי התשובה

 . ותנתן לרחמים
 

 : (ף יומא פרק ח"רי)אמרו רבותינו זכרונם לברכה . אזכור לך מאשר דברו רבותינו בזה. נב
 עשרים וארבעה דברים מעכבים את התשובה

 :ואלו הם
 רכילות[ א
 ולשון הרע[ ב
 החמהובעל [ ג
 ובעל מחשבה רעה[ ד
 והמתחבר לרשע[ ה
 והרגיל בסעודה שאינה מספקת לבעליה[ ו
 ומסתכל בעריות[ ז

 והחולק עם גנב[ ח
האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו  (ה ב"יומא פ)וכן אמרו במשנה , והאומר אחטא ואשוב[ ט

 אחטא ויום הכפורים מכפר אין יום הכפורים מכפר, לעשות תשובה
 והמתכבד בקלון חברו[ י

 והפורש מן הצבור[ יא
 והמבזה רבותיו, והמבזה אבותיו[ יב
 והמקלל את הרבים[ יג
 והמעכב את הרבים מעשות דבר מצוה[ יד
 והמטה את חברו מדרך טובה לדרך רעה[ טו
 והמשתמש בעבוטו של עני[ טז
 והמקבל שוחד על מנת להטות אחרים בדין[ יז

 רה לבעליהוהמוצא אבדה ואינה מחזי[ יח
 והרואה בנו בתרבות רעה ואינו מוחה בידו[ יט
 והאוכל שוד עניים יתומים ואלמנות[ כ

 והחולק על דברי חכמים[ כא
 והחושד בכשרים[ כב
 והשונא את התוכחות[ כג
 והמלעיג על המצוות[ כד



  ליקוטים יקרים על סדר דברי רבינו יונה שער א תשובה מתוך צרה -א  אות-  
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 פירוש רבינו יונה אבות פרק ג 
' אלא בגמר המעשה כבר כתו. אלהודיענו כי אין ממתינין לפתיחת הפנקס אחר שעושה החט...

. פ שהעונות נמחלין לבעלי התשובה"הוא כדי שלא יעבור רגע שלא נמנה עליו העון ההוא שאע
כדאמרינן . מיד שגמרו מלעשותן ואחרי כן אם יחזור בתשובה מוחלין לו. נימנין אותן תחלה

. ה ומוחלין לואלא עשאו ונמחל שגדול מי אינו עושה ממי שעוש. במדרש אינו כמי שלא עשאו
ל שבעלי תשובה יש "ר. ומה שאמר אין צדיקים גמורים עומדין במקום שבעלי תשובה עומדין שם

ואפילו באשתו יש להתנהג . כמו אם עבר על העריות. להם להפרש מן המותר כענין שחטא בו
עמה במדת הפרישות בדבר שחטא בו יפרוש ואפילו מן המותר יותר ממה שהצדיקים גמורין 

 :ין לעשותצריכ

שער א ליקוטים יקרים על סדר דברי רבינו יונה

תשובה מתוך צרה - אות א

כל שכן אם ישוב מיראת השם , כי התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו, והתבאר... 
' בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה: "(ל, דברים ד)שנאמר , ואהבתו

 ". אלהיך ושמעת בקולו
 תשובת מנשה מתוך הצרה

' וידבר ה[ דברי הימים ב לג י יא]כתיב : ל"וז, הנה על פסוק זה איתא בירושלמי סנהדרין פרק י
. וילכדו את מנשה בחחיםאל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו ויבא עליהם את שרי הצבא אשר למלך 

 . מהו בחחים בכירו מניקייא
 שראה שצרתו צרהכיון  מולא של נחושת עשו לו ונתנו אותה בתוכה והיו מסיקין תחתיור לוי "א

זכור אני שהיה אבי מקרא אותי ז בעולם שלא הזכירה כיון שלא הועיל לו כלום אמר "לא הניח ע
צר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ב[ דברים ד ל לא]את הפסוק הזה בבית הכנסת 

אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ' כי אל רחום ה אלהיך ושמעת בקולו' ושבת עד ה
  -ברית אבותיך אשר נשבע להם

 . ואם לאו הא כל אפייא שוין, אם עונה אותי מוטב, הרי אני קורא אותו
תפילתו של מנשה לפני הקדוש ברוך הוא והיו מלאכי השרת מסתמין את החלונות שלא תעלה 

ז והעמיד צלם "והיו מלאכי השרת אומרים לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אדם שעבד ע
 ? בהיכל אתה מקבלו בתשובה

 . אמר להן אם איני מקבלו בתשובה הרי אני נועל את הדלת בפני כל בעלי תשובה
סא הכבוד שלו ושמע תחינתו הדא היא מה עשה לו הקדוש ברוך הוא חתר לו חתירה מתחת כ

 . ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחינתו וישיבהו[ דברי הימים ב לג יג]דכתיב 
 .ון בערבייא צווחין לחתרתה עתרתהר לעזר בי רבי שמע"א
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  א א תענית תלמוד ירושלמי

 מלך קשה כהמן ועושין תשובה

בשובה  (ל טו' ישעי)לעולם שנאמר  ן תשובה אין נגאליןרבי ליעזר אומר אם אין ישראל עושי
 ,אמר לו רבי יהושע וכי אם יעמדו ישראל ולא יעשו תשובה אינן נגאלין לעולם ,ונחת תושעון

, ומיד הן עושין תשובה והן נגאלין ,א הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהן מלך קשה כהמן"אמר לו ר
 .ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע (ל ז' ירמי)ט "מ

 צז עמוד בסנהדרין דף 

דיו לאבל : שמואל אמרו. ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים, כלו כל הקיצין: אמר רב
 . 51באבלושיעמוד 

אמר ליה . אין נגאלין -ואם לאו , נגאלין -אם ישראל עושין תשובה : רבי אליעזר אומר, כתנאי
מלך וא מעמיד להן הקדוש ברוך ה, אלא? אין נגאלין -אם אין עושין תשובה : רבי יהושע

 . וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב, שגזרותיו קשות כהמן
שנאמר שובו בנים שובבים , נגאלין -אם ישראל עושין תשובה : רבי אליעזר אומר: תניא אידך

חנם , והלא כבר נאמר חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו: אמר לו רבי יהושע. ארפא משובתיכם
 . לא בתשובה ומעשים טובים -בכסף תגאלו  ולא, בעבודה זרה -נמכרתם 

אמר ליה רבי . והלא כבר נאמר שובו אלי ואשובה אליכם: אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע
והלא כבר נאמר כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי : יהושע

 . אתכם ציון
: אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר! שעוןוהלא כבר נאמר בשובה ונחת תו: אמר לו רבי אליעזר

ֹגֵאל ִיְשָרֵאל ְקדֹושֹו ִלְבֹזה ֶנֶפש ִלְמָתֵעב גֹוי ְלֶעֶבד ֹמְשִלים ְמָלִכים ִיְראו ' והלא כבר נאמר ֹּכה ָאַמר ה
 . (ז, ישעיהו מט) ָוָקמו ָשִרים ְוִיְשַתֲחוו
: אמר לו רבי יהושע. אלי תשוב' נאם הוהלא כבר נאמר אם תשוב ישראל : אמר לו רבי אליעזר

והלא כבר נאמר ואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר וירם ימינו ושמאלו אל 
. 'השמים וישבע בחי העולם כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קדש תכלינה כל אלה וגו

 .52ושתק רבי אליעזר

 י "רש

 .ואם לאו לא יבא, ה יבאאם כל ישראל חוזרין בתשוב -בתשובה 
אם לא , כלומר, דיו להקדוש ברוך הוא שעומד כמה ימים וימינו אחור -דיו לאבל שעומד באבלו 

דיין  -דיו לאבל : לישנא אחרינא, יעשו תשובה אינו עומד באבלו כל הימים אלא ודאי קץ לדבר
 .אפילו בלא תשובה נגאלין, לישראל צער גלות

                                         
51
אם לא יעשו תשובה אינו עומד באבלו כל , כלומר, דיו להקדוש ברוך הוא שעומד כמה ימים וימינו אחור: י"פירש 

 .אפילו בלא תשובה נגאלין, דיין לישראל צער גלות -דיו לאבל : לישנא אחרינא, הימים אלא ודאי קץ לדבר
52
 .א"ועיין מהרש. ע"צ' ולכאו, אליעזר' ם כר"מ פסק הרמב"ומ 
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משום דאמר חנם , נגאלין -דאפילו אין עושין תשובה , ים טוביםלא בתשובה ומעש -לא בכסף 
 .נמכרתם קרי כסף בלשון תשובה

 .בלא תשובה, בעל כרחכם: משמע -בעלתי אתכם 
 .אף על פי שאין כולם חוזרין, אברור הצדיקים ואביאם לציון -אחד מעיר 
מלכים , על פי כן יגאלו אף, אותן הבזויין ומתועבין בעבירות -לבזה נפש למתעב גוי ' כה אמר ה
 .יראו וקמו

 .אלמא יש קץ בדבר -כי למועד מועדים 
כשתכלה תקומתם וחוזק ידיהם שהיתה נפוצה אילך ואילך גבורה  -וככלות נפץ יד עם קדש 
 .ואחר שתכלה גבורתם שיהיו שפלים למאד, ותועלת לפשוט אנה ואנה

 .כדאמרינן כי אזלת יד, אלו הצרות ויבא משיח -תכלינה 

 א "מהרש

י שיהיו נגאלין בלא "ל כר"י פירש כל הסוגיא לשמואל דס"רש. 'אמר רב כלו כל הקיצין כו
אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך כהמן ומחזירן  53י"רכ מאי קאמר "תשובה כלל אבל א

 . נ לא יחזרו למוטב נגאלין"למוטב דהא א
  .א לבסוף"שתק רא ולמה "ק מאי קעביד רבי יהושע בהני קראי דמייתי ר"וע
ט דהיינו "כ נראה לפרש דרב אמר כלו כל הקיצין דאין קץ לדבר כיון דהוא תלוי בתשובה ומע"וע

 :ה דהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"שישובו מצד עצמם ואין זה בידו יתברך ב
ל דיו שישובו ישראל מצד אבלן וזולתן ויש קץ לדבר כשיבא זמן "ר. 'ושמואל אמר דיו לאבל כו

א אם ישראל "ש אר"ומחזירן למוטב שיעשו תשובה וז' אולה מעמיד להן הקדוש ברוך הוא כוג
עושין תשובה דהיינו תשובה רצונית מצד עצמן שנאמר שובו בנים שובבים ואז ארפא משובותם 

' והשיב לו רבי יהושע דההוא קרא בתשובה הכרחית קאמר כדאמר לעיל מעמיד להם מלך וכו
תי חנם נמכרתם דהיינו דומיא דגזירת המן שאמר ליה המלך להמן הכסף נתון ומחזירן למוטב ומיי

ק "ש בעבודת כוכבים שהשתחוו לצלם של המן כדאמרינן בפ"וז' לך והעם לעשות בו וגו
לכאורה אדרבה הכי משמע לא בכסף ממש . 'ואמר ולא בכסף תגאלו לא בתשובה כו. דמגילה

ק בישעיה אלא דעל מעשה המן נמי קאמר "י ורד"שתגאלו אלא בתשובה ומעשים טובים וכן פיר
ולא בכסף שכבר שקלתם למשכן דהיינו תשובה ומעשים טובים רצוניים שהיה להם במשכן על 

 :מעשה עגל אלא בתשובה ומעשים טובים הכרחיים על ידי צרת המן
ת זה הכתוב משמע ליה יותר מפורש בתשובה רצוני. 'כבר נאמר שובו אלי וגו' א כו"ל ר"וא

ל דודאי "ר. 'ל והלא כבר נאמר כי אנכי וגו"וא. ששאל מהם לשוב ולא הכריח אותם על התשובה
י שאל מישראל על התשובה הרצונית שהיא יותר טובה אבל אם לא יעשו כן הרי נאמר "שהש

דהיינו תשובה הכרחיית שעל ידי הצרות אנכי ' שובו בנים שובבים כי אנכי בעלתי אתכם וגו
 :ר ושנים ממשפחה דהיינו הנשארים שיעשו תשובה מתוך צרהבעלתי אחד מעי

                                         
53
 .אליעזר' א דקאמר אליבא דשיטת ר"ולא משמע למהרש 
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ל בהאי קרא מפורש "ר. 'אמר ליה רבי אליעזר והלא כבר נאמר בשובה ונחת תושעון בהשקט וגו
י "והשיב לו ר. תשובה רצונית כי בתשובה שתהיה מתוך השקט ונחת ולא מתוך צרה תושעון

ותעב שיהיה להם בצרת הגלות ישובו ויגאלו דהיינו על ידי ביזה . 'לבזה נפש למתעב גוי וגו
דקאמר קרא לאו היינו נחת והשקט אשר לפני התשובה אלא אהשקט ' ובשובה ונחת תושעון וגו

ונחת שיהיה להם אחר כך מתוך התשובה שיעשו מתוך צרה כמפורש בהאי קרא אחר שהיו בגלות 
מלכים יראו וקמו שרים  לבזה ותעב ולעבד מושלים יזכו בתשובה מתוך צרה לנחת והשקט כי

 :'וישתחוו וגו

 ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ה"רמב

וכבר הבטיחה תורה שסוף , כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה
' ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר והיה כי יבאו עליך כל הדברים וגו

 .'אלהיך וגו' אלהיך ושב ה' ושבת עד ה
 כסף משנה 

 :גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה:( ז"דף פ)כ "יוה' בפ. ואין ישראל נגאלים אלא בתשובה
 בארות המים 

אלהיך לאו ציווי הוא אלא הבטחה הוא שסופן ' ל דהאי קרא דושבת עד ה"מכאן מוכח דרבינו ס
 .לשוב ולכך לא מינה רבינו מצות עשה לתשובה ומהאי קרא

 ביאור חדש מספיק 
 :יונתן' דר' מימר' ו ב"פ' ביומא ד. 'ואין ישראל נגאלין אלא בתשוב

 טורי אבן 
ן שהוא מגמרא דיומא גדולה תשובה שמקרבת את "וכתב מר. ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה

  .הגאולה
יהושע א ורבי "דתנאי ר' דרב ושמואל ופלוגת' פלוגת: ז"דחלק צ' ד דברי רבינו הוא מגמ"ולענ

ש "וע א שמפרש ששניהם מודין שאין ישראל נגאלין אלא בתשובה"א בח"במהרשועיין שם 
ש בפירוש "ו לא ישובו דיו לאבל שיעמיד באבלו וע"אף אם ח' ד בודאי כשיבא זמן הגאול"ולפענ

ד שאמרו לא זכו בעתה זכו "י אך אין הדבר תלוי אלא בתשובה להקדים זמן הגאולה ע"רש
דייק הגמרא ביומא גדולה תשובה שמקרבת דייקא את הגאולה ובא לציון גואל אחישנה וזהו שמ
 :ס"במהרה בימינו א

 עבודת המלך 
' רוכבר הביאו מקור הדברים דעת , מ ואינו מוכרח"כ' עי. ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה

קוט סוף פסקתא ויל' יהודא ועי' ז אין ישראל נגאלין אלא בתשובה וכן דעת ר"סנהדרין צ אליעזר
 .הושע

מ מצא "דתשובה מ עשההתורה אף שכתב דהוא מצות ' ן בפי"רמב' עי. 'וכבר הבטיחה תורה וכו
 .ש היטב"עי הבטחההוא בזה  גם

 קובץ על יד 
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א שמקרב את "ע דמשם לא מוכח כ"מ ודבריו צ"עיין כ. ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה
מ אמרתי "ולולא דברי הכ. אמר זכו אחישנההגאולה אבל לא דאין נגאלין אלא בתשובה וכענין ש

ז כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא "דדברי רבינו לקוחים ממה דאמר רב בסנהדרין דף צ
 :ל"ז פ"מהריכ בהגהות הגאון "כ, 54בתשובה

*** 

 ואתחנן פרשה ב  דברים רבה

ומתוך , צרהמתוך , כשנגאלו ישראל ממצרים לא נגאלו אלא מתוך חמשה דברים אלו ,א"אמר ר
ויאנחו בני ( שמות ב)מתוך צרה דכתיב , ומתוך הקץ, ומתוך רחמים, ומתוך זכות אבות, תשובה
 .ותעל שועתם( שם)מתוך תשובה דכתיב , ישראל

 בהר סימן ח  (בובר)תנחומא 

, המיד הוא עושה תשוב, כיון שמגיע לו צרה, מדבר בבני אדם ,(מג, תהלים קו) םְפָעִמים ַרבֹות ַיִצילֵ 
למה שקשה  ,ואם לאו מביא עליו צרה, חזר בו מוטב, כך פעם ראשונה ושניה, ה מצילו"והקב

 .לפני הקדוש ברוך הוא לפשוט ידו באדם הזה
 

 פרשת בחוקותי סימן ה ( בובר)מדרש תנחומא 
 

וִבְקשו ָפָני ַבַצר ָלֶהם ַעד ֲאֶשר ֶיְאְשמו  יֵאֵלְך ָאשוָבה ֶאל ְמקֹוִמ , אמר הקדוש ברוך הוא מה אני עושה כאן

שאילו היה כתיב אלך ואשובה , אלא אלך אשובה, אלך ואשובה אין כתיב כאן, (טו, הושע ה) ְיַשֲחֺרְנִני
לכך כתיב , י שאני הולך יעשה תשובה ואני חוזר"אלא אמר הקדוש ברוך הוא אעפ, לא היה תקוה

מתוך צרה שהיא , (שם שם)י ֶיְאְשמו וִבְקשו ָפָני ַבַצר ָלֶהם ְיַשֲחֺרְננִ ֵאֵלְך ָאשוָבה ֶאל ְמקֹוִמי ַעד ֲאֶשר 
 .ואני מחזיר שכינתי, הן עושים תשובה, בא עליהם

 
 הושע פרק ה פסוק טו  אלשיך

 :ֵאֵלְך ָאשוָבה ֶאל ְמקֹוִמי ַעד ֲאֶשר ֶיְאְשמו וִבְקשו ָפָני ַבַצר ָלֶהם ְיַשֲחֺרְנִני
וכן בצר ', ושבת וכו' ל על פסוק והיה כי יבואו עליך וכו"והוא ענין מאמרם ז, הם ישחרונניבצר ל

שאין , ל אמרו שאומר הקדוש ברוך הוא אני מבטיח ומודיע"ורז', ושבת וכו' לך ומצאוך וכו
שאם לא ישובו , כי אם בודאי יעשו תשובה, גאולת ישראל לעתיד שהיא על ידי תשובה בספק

. 'וזה יאמר פה בצר וכו, כי אז ודאי יעשו תשובה, עליהם צרות שהם חבלי משיחמאליהם אביא 
שהוא על , הוא כי בצר להם ישחרונני בודאי, לומר מה שייעדתי שעל כל פנים אשובה אל מקומי

 :ידי חבלי משיח כמדובר
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 פרשה כג ( איש שלום)אליהו זוטא 
 

, מיד פתח ואמר, היאך נעשה תשובה ונחיהאמור לנו [ רבינו], אמרו לו תלמידיו לרבי אליעזר
 .('ב' תהלים כ)ביום צרה ' יענך ה

 
 צרור המור ויקרא פרק א 

 
ל יריאיו ואמרו שם כי זהו מחסד השם יתברך ע ,מי הודיעו ,ובמדרש הנעלם אמרו או הודע אליו

ובזה חוזר האדם , יסורין שמביא עליהם מדה כנגד מדהמצד הי ,שמסבב להודיע להם חטאתם
 ,'חסד וכו' וזהו ולך ה ,ולכן באה אלי הצרה הזאת, ר אני חטאתי בכיוצא בזהשאומ ,בתשובה

 ,וזהו וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ,'ולזה אמרו בפרק חלק חביבין ייסורין וכו
לא תבעט בהם ותאמר מה פשעי ומה חטאתי  ,כלומר כשתראה שהשם יתברך מביא עליך ייסורים

כי כשתשוב אל לבבך ותחפש במצפוני ידיעתך ולבך מה שאתה עשית מיד תראה  ,יכי דלקת אחר
 . ולא לפי מה שאתה ראוי לפי מעשיך ,'וגו' בבירור כי כאשר ייסר איש את בנו ה

כי גם פעמים רבות ידע לבך אשר גם אתה קללת  ,גם לכל הדברים אשר תשמע'וזהו שאמר שלמה 
תדע כי גם אתה קללת  ,כי כשתשוב אל לבך ,מקללךכלומר ראוי שלא תשמע עבדך  ',אחרים
' ולכן אמר שלמה במקום אחר יהי ה. ולכן הייסורים טובים שהם מודיעים לאדם חטאו. אחרים

בענין שלא ישכחו  ,שבכל יום שהיו חוטאים היה מענישן ,אלהינו עמנו כאשר היה עם אבותינו
 . וזהו להטות לבבינו אליו ,אלהי מעוזם
חזר לומר ויהיו דברי אלה אשר  ,שנראה דבר זר שמבקש מהשם יתברך שייסרםואף על פי 

וזהו רק אתכם ידעתי . 'שייסרם ויכניעם בכל יום ויום בענין שישובו אל ה ,'וגו' התחננתי לפני ה
וזאת הידיעה . מכל משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל עונותיכם כמו שדרשוהו במדרש

 .הוא מה שאמר בכאן או הודע אליו חטאתו אשר חטא ,הייסוריםשאמר הנביא שהיא מצד 
 

 צרור המור דברים פרק ח 
 

ולכן  ,כי ידו פשוטה לקבל שבים ,אל תתיאש מן הרחמים ,והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה
ותצדיק  ,אלהיך שם' בגוים אשר הדיחך ה ,הדברים שעשית או שחטאת בהם ,והשבות אל לבבך

בתשובה שלימה בכל לבבך ובכל  ,אלהיך' ושבת עד ה ,אמת צדקו יחדיו' טי ההדין לומר משפ
אף על פי שחזרת מתוך צרה ואינה תשובה  ,אלהיך את שבותך ורחמך' ומיד ושב ה ,נפשך

 .ז ושב וקבצך מכל העמים"עכ ,בצר פקדנוך' כאומרו ה ,שלימה
 

 צרור המור דברים פרק ח 
 

ולפי  ,(ב, דברים ל) ֱאֹלֶהיָך' ְוַשְבָת ַעד הלפי שלמעלה אמר  ,(ח, דברים ל) ְוַאָתה ָתשוב ְוָשַמְעתָ ואמר 
א "לז ,לפי שהיתה מתוך צרה כמו שכתבתי למעלה ,שאותה תשובה לא היתה תשובה גמורה
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כאומרם מתוך שלא לשמה  ,תיווכשתכיר מעלת התשובה אתה תשוב מעצמך ועשית את כל מצ
 .בא לשמה

 
 ק ח צרור המור דברים פר

 
לפי , (יא, דברים ל) ַהִמְצָוה ַהֹזאת ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְוָך ַהיֹום ֹלא ִנְפֵלאת ִהיא ִמְמָך ְוֹלא ְרֹחָקה ִהיא ִּכיואמר 

ְוַאָתה וזהו  ,ית שהיא כשהאדם שב מעצמו בלי צרהשלמעלה דבר על מעלת התשובה האמית
ֱאֹלֶהיָך  'ְוהֹוִתיְרָך הו וזה. ובה תזכה לשתי שלחנות לטובות העולם הזה ,מעצמך (ח, דברים ל) בָתשו

שזה  ,ולטובות העולם הבא, (ט, דברים ל) ִבְפִרי ִבְטְנָך וִבְפִרי ְבֶהְמְתָך וִבְפִרי ַאְדָמְתָך ְלֹטָבהְבֹכל ַמֲעֵשה ָיֶדָך 
 .בעולם הבא ,ַּכֲאֶשר ָשש ַעל ֲאֹבֶתיָךִּכי ָישוב ְיֹהָוה ָלשוש ָעֶליָך ְלטֹוב רמזו באומרו 

 
 צרור המור דברים פרק ט 

 
ְמָצאוִני  יוְמָצֺאהו ָרעֹות ַרבֹות ְוָצרֹות ְוָאַמר ַביֹום ַההוא ֲהֹלא ַעל ִּכי ֵאין ֱאֹלַהי ְבִקְרבִ או שיאמר 

אחר  ,ראוי להסתיר פני מהם ,פ שהיו חוזרים בתשובה"לרמוז שאע ,(יז, לא דברים) ָהָרעֹות ָהֵאֶלה
ד זה "במלך בו' ואפי ,'בצר פקדנוך וגו' כאומרו ה ,שהתשובה לא היתה שלימה אלא מתוך צרה

וַמדוַע ָבאֶתם ֵאַלי ית ָאִבי ִיְפָתח ְלִזְקֵני ִגְלָעד ֲהֹלא ַאֶתם ְשֵנאֶתם אֹוִתי ַוְתָגְרשוִני ִמבֵ  ַוֹיאֶמרהדבר מגונה כאומרו 
וְמָצֺאהו לכן אמר בכאן  ,מ הקדוש ברוך הוא"ש במלך מה"כ ,(ז, שופטים יא) ַּכֲאֶשר ַצר ָלֶכם הַעתָ 

ֲהֹלא ַעל ִּכי ֵאין ֱאֹלַהי  ,א שהוא יום הצרותְוָאַמר ַביֹום ַההו ,וכשיראו אלו הצרות ,תָרעֹות ַרבֹות ְוָצרוֹ 
כמו שנזכר בפרעה  ואולי אחר שיצאו מהצרה ישובו לקלקולם ,הְמָצאוִני ָהָרעֹות ָהֵאלֶ ְבִקְרִבי 

 .עד שישובו בתשובה שלימהָפַני ַביֹום ַההוא  רַהְסֵתר ַאְסִתי ְוָאֹנִכיא "לז ,ובנבוכדנצר
 שפתי כהן דברים פרק ל פסוק ב 

, שהיא תשובה מחמת דוחק. 'וגוקודם אמר והשבות אל לבבך בכל הגוים . אלהיך' ושבת עד ה
בא ליטהר מסייעין , שמגעת עד כסא הכבוד, אלהיך' וזהו עד ה, ומזה תבוא לעשות תשובה גמורה

 .אותו
 
 

 תולדות יצחק דברים פרק ד 
 

ועוד , ואם תאמר איך אפשר לסלוח להם אחר שלקו ושנו. אלהיך ומצאת' ובקשתם משם את יי
אלהיך ' צר לך ומצאוך כל הדברים האלה ושבת עד יילזה אמר ב, שהתשובה היא מתוך צרה

 .ומי שעשה כל זה גם כן יעשה זה שימחול, או הנסה אלהים, שאל נא, כי אל רחום, ['וגו]
 

 אלשיך ישעיהו פרק נט 
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וישתומם כי אין מפגיע על , וירא כי אין איש לקנא ולתקן המשפט וקלקולי הדור למטה( טז)
אז ותושע לו זרועו הוא מדת הדין לנטותו , העם וכמרדכי בזמנו ה שהיה מתפלל על"כמרע, הדור

אלא שצדקתו היא סמכתהו את הזרוע בל ינטה , והנה היה מכלה שונאי ישראל, על עוברי רצונו
רק מצור , י צרת חבלי משיח שתהיה צרה ולא כליון חרוץ"והוא ע, וככלי יוצר תנפצם, על העם

 :ומצוק עד יעשו תשובה מתוך הצרה
 

 לשיך ירמיהו פרק י א
 

עם כל זה אפילו כשהצרה עליו אל יתייאש מן , כי גם שעיקר התפלה והתשובה היא קודם לצרה
וכמאמר שלמה אחר , כדאמרי אינשי ליבעי איניש רחמי עד זיבולא בתרייתא שלמא, הרחמים

אומרו עד כ, חוזר ואומר כי גם לעת מיתה תועיל התשובה, אומרו וזכור את בוראך בימי בחורותיך
ד זה אומר הוא יתברך לישראל גם שאת כבר במצור ובאו מים "וע', אשר לא תחשך השמש וכו

כלומר כרתי מהעולם הזה כל סחורתך , אל תתיייאש מן הרחמים ואספי מארץ כנעתך, עד נפש
אשר את , כי אם יהיה כל ישעך וכל חפץ דברים עליונים, שלא תחשובי על הדברים הארציים כלל

 :עם היותך כבר יושבת במצור, יך שהוא תכלית גדר התשובהאלק' ה
 

 אלשיך ירמיהו פרק ל 
 
( ז)כ אמר "ע, שגם אם לא יזכו לעתיד תבא הגאולה ורוב הטובה בלי צער, ולבל יעלה על לבם 

כי עת צרה  ,הצרה יום גמור לא תתמיד עיקר' אך אפי ,שהוא חבלי משיח' כו' הוי כי גדול יום ה
, ליעקבא "כי אז יצטרך חבלי משיח וז, מעתות אותו היום תהיה צרה ליעקב שהוא אם לא יזכו

ז וממנה יושע שהוא מהעת ההיא "ועכ, בלתי כשריםשהוא אם יקראו בשם יעקב שהוא בהיותם 
כי בסבול הצרה ההיא אותה , שהוא כי מרוב צער הצרה שבעת ההיא תהיה התשובה, עצמה יושע

  .מהעת ההיא יושע וזהו וממנה יושע נמצא כי ממנה, ינוכה כל רעתם ויושעוהעת 
אך אם בשם ישראל יכנה שיהיו צדיקים לא יצטרכו לחבלי , וזהו אם לא יזכו שיקראו בשם יעקב

 :כי יבא בהשקט ובבטחה כנודע, משיח ולא לעת צרה
 

 ירמיהו פרק ל פסוק יז אלשיך 
 ס: וִמַמּכֹוַתִיְך ֶאְרָפֵאְך ְנֺאם ְיֹקָוק ִּכי ִנָדָחה ָקְראו ָלְך ִציֹון ִהיא ֹדֵרש ֵאין ָלהִּכי ַאֲעֶלה ֲאֺרָכה ָלְך 
, כי אם על רוב עונך הגורמים הצרה, אמר הלא אמרתי שלא תכאב על צרתך', כי אעלה ארוכה כו

', א, י דבריםאמר מה שתועיל בזה הוא שנ, והנה זאת היא תחלת תשובה שתקרא בזה בא ליטהר
כי בא ליטהר מסייעין , שהיא הארוכה שלימה' כי אעלה ארוכה לך שהוא שאסייעך לשוב עד ה

כי מכת אויב הוכת , י שעבוד"כי ממכותיך ארפאך שהוא כי אשר הוכתה ע, ועוד שנית והיא, אותו
בם תטהר כי הן הן יהיו רפואתך כי , מוסר אכזרי לא ילכו מכותיך ריקם כי ממכותיך עצמן ארפאך

כי יהיו לך כדם הקזה שהיא מכה והיא , ותנקה מעונש גהינם וזהו ממכותיך ארפאך, מאשמותיך
 :רפואה
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 ...י מכותיך תתן אל לבך לשוב"כי ע, או מעין זה
 

 אלשיך יואל פרק ב 
כי , אפילו אחד שעושה דברו יתברך לשוב בתשובה, שמא ימצא איש אחד שיתקן כי עצום הוא

 .לעכב הצרה כפנחס וכיוצא בו אחד מספיק לפעמים
 אלשיך עמוס פרק ה 

ל כי ישראל "וארז', ונדעה נרדפה וכו' וכו' שאמרו ישראל לכו ונשובה אל ה, הנה בהושע נאמר
כי הם אמרו ויבא כגשם לנו והגשם פעמים מתבקש , ה השיב כהוגן"שאלו שלא כהוגן והקב

ישראל שתמיד הוא מתבקש ה השיב להם ואמר אהיה כטל ל"והקב, ופעמים אין מתבקש
היא תשובה אל מאמר ', אהיה כטל וכו' כי האמור בסוף הושע שובה ישראל וכו, מדבריהם

כי ישראל אמרו לכו ונשובה אל , ושם ביארנו', ונלכה נרדפה וכו' ישראל למעלה לכו ונשובה וכו
דוש ברוך שאינה תשובה מאהבה כי אם מיראת הצרה שירפאם הק', כי הוא טרף וירפאנו כו' ה

כי , מאהבהלהדבק בו שהוא  אלקיך' שובה ישראל עד ה, על כן הנביא דבר ואמר, הוא אותם
ועל ידי התשובה , כי כשלת בעונךעשית מהזדון שוגג וזהו , מיראהעד כה כאשר אמרת שתשוב 

ולהרחיב , אומר הוא יתברך אהיה כטל לישראל ולא כגשם כאשר אמרתם, מאהבהשהיא ' עד ה
, אמרו ויבא כגשם לנו שהוא שיטיב לנו, כי הנה בראות ישראל כי היו שבים מיראה, מרהביאור נא

, ד"רוף כמטר לקחי כמפורש אצלנו בסכענין יע, אך על ידי יסורין כגשם שבא בזעף ומחיה העולם
לפעמים הוא , כי הגשם שמלבד שבא בזעף, והשיב הוא יתברך שישובו מאהבה ואז אהיה כטל

 :קיץ מה שאין כן הטלסימן קללה שהוא ב
כי התשובה ששבת עד עתה היתה , כי כשלת בעונך, בתשובה מאהבה, אלקיך' שובה ישראל עד ה

 .55למכשולות ושגגות, מיראה ולכן הפכה את עווניך שהם הזדונות
 

 אלשיך שיר השירים פרק ג 
 

אז על כרחינו ו, עשה כן והביאנו במצודה רעה כבימי המן והסתר פניך, אם אין אנו קמים מאלינו
והבא עלינו כל , ואז חיש מהרה תצמיח ישועה כמאז, נקומה ונסובבה בתשובה שלימה מתוך צרה

 :הטובה אשר צפנת לנו
 

 אור החיים דברים פרק ל 
 

פירוש לא מבעיא בעוד הטובה עליהם אם הרשיעו וחזרו בתשובה שיהיו . הברכה והקללה
ושלח בם חרון אפו והדיחם מעל פניו ולצד ' האלא אפילו אחר שנמאסו בעיני ', מרוצים אל ה

' בכל הגוים אף על פי כן ישיב ה' הצרה אשר תסובבם חוזרים בתשובה כאומרו והשבות וגו
 :שבותם

                                         
55
 . אלשיך עמוס ה יד 
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 פנים יפות דברים פרק ד 

 
בצר לך ומצאוך שהוכיח אותם והודיעם חיבה יתירה , ש בכל לבבך ובכל נפשך"ויש להבין מ

אותם כדי שיחזרו ' ישראל וכל צרות ישראל בגלותם הוא לאהבת השמחבב הקדוש ברוך הוא את 
ש "ש בפירוש מ"וכמ, יוכיח' את אשר יאהב ה[ יב, משלי ג]כענין שאמר הכתוב , בתשובה

י את ישראל הכביד את גלותם "כי מאהבת הש', ז אהבתי כי ישמע ה"קט' ה בתהלים סי"דהמע
ש ובימי אקרא פירוש בתוך "וז, רו בתשובהויחז' במצרים כדי שמתוך צרות גופם יצעקו אל ה

אקרא ואתפלל על ' כי מתוך שצרה ויגון אמצא ושם ה, הזמן ימי הגלות שימהר הקץ קודם זמנו
תפלה לעני [ א, שם קב]ה "וכן אמר דהמע', מלטה נפשי וגו' ש אנא ה"ז, הנפש שהוא עיקר הגלות

ופו מתעורר בתשובה להתפלל לפני כי יעטוף פירוש שמתוך שהוא עטוף בצרה ומתפלל על צרת ג
הוא ' חסדי ה, י יודע שההתעוררות היה מחמת עוני וצרות על גופו"ואף כי הש, על תיקון נפשו' ה

זבחי אלהים רוח נשברה [ יט, שם נא]וזה שאמר דוד המלך עליו השלום , שמקבל תפלתו על נפשו
ברוך הוא ומתפלל ברוח  פירוש כשאדם נכנע לפני הקדוש, לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה

ואמר לב נשבר ונדכה פירוש אף שרוחו נשברה מחמת , נשברה הוא חשוב כאילו הקריב קרבן
ה לישראל בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה "ש משרע"וז, ה אלהים לא תבזה"דכאותו ועניו אפ

ש "כמ והיינו דאמר כי תדרשנו בכל לבבך היינו, כל הכוונה הוא כדי שתבקש אותו וימצא לך
ר מלבקש עליו ומתוך כך "בשני יצריך כי הצעקה וצרות הגוף לא ימנע יצה[ ברכות נד א]ל "חז

 :כ על נפשו והיינו דאמר בכל נפשך"מתפלל ג
 
 

 תורה אור במדבר פרק י 
 

ש בזהר אית מאן "והנה ההתעוררות לתשובה מצד פחד העונש היא מדרגה שפלה עד מאד כמ
ון בניהו בחייהי או בגין דלא יחות מנכסי האי יראה לאו הוא יראה ה בגין דלא ימות"דדחיל מקוב

ה "אלא אית לן למדחל מקוב, ה"שלימתא דאי לית ליה בני או לית ליה נכסי לאו הוא דחיל מקוב
ז לא "ובכ, בגין דהוא רב ושליט עקרא ושרשא דכל עלמין וכל עלמין כולהו קמיה כלא חשיבין

יראת הרוממות שזה מיוחד רק לגדולי המעלה היודעים שמו  'לירא את ה' כל אדם יעלה בהר ה
י פחד יראת "א להשיבם אל דרך הטוב רק ע"אבל כל בני אדם מן ההמון א, ומכירים רוממותו

וישובו אליו מפחד הגמול ' כ גם התורה ברוב דבריה תזהיר את העם שיעבדו את ה"שע, העונש
כ גם ביום "וע, ולשמור מצותיו' ע בקול הכי זה הדרך לחנך את העם ההמונים לשמו, והעונש

בקול תקיעה שמציין שמחה , ה נצטוינו להעיר את העם מתרדמתם בשני מיני קולות"הדין בר
בו יתעוררו גדולי העם יודעי שמו העובדים מאהבה באשר יודעים כי עתה בא המלך , ואהבה

ובקול תרועה בו , רץהגדול בקרבם לבקר את מעשיהם בקום למשפט אלהים להושיע כל ענוי א
, יתעוררו גם ההמונים הבלתי נכונים להתעורר מאהבה ומשמחה כי בא האלהים אל המחנה



  לשבים' ה יעזור   
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חרדות ילבשו מקול המריע אשר זעקת שבר יעורר ויודיע כי ספרי חיים וספרי מתים פתוחים 
 .היושב על כסא דין והשיב לאיש כפעלו' לפניו ופלס ומאזני משפט לה

 

לשבים' יעזור ה

לשבים כאשר אין יד טבעם משגת ויחדש בקרבם רוח טהורה להשיג ' כי יעזור ה, והתבאר בתורה
אלהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום ' ושבת עד ה: "(ב, דברים ל)שנאמר , מעלת אהבתו

 ". אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך
 . להשיג אהבתו -" ך ואת לבב זרעךאת לבב' ומל ה: "(ו, דברים ל)ואומר בגוף הענין 

 פרשה ה  (וילנא)שיר השירים רבה 

 פתחי לי פתח

ני פתחו לי פתח אחד של תשובה אמר הקדוש ברוך הוא לישראל ב, רבי יסא אמר, פתחי לי
 .שיהיו עגלות וקרניות נכנסות בו כחודה של מחט ואני פותח לכם פתחים

 החודש  -פיסקא טו  (איש שלום)פסיקתא רבתי 

יוסי אמר הקדוש ברוך הוא פתחי לי פתח כחרירה של מחט ואני פותח לכם פתח ' פתחי לי אמר ר
 .יכולים נכנסין בו[ וכצוצריות]ם שיהיו אהלי

 .'ו', דברים ל אלקיך את לבבך' ומל ה

 ,ז"והיינו דקאי השתא בעוה ,על התשובה' הנה רבינו יונה מביא פסוק זה כהוכחה על עזרת ה
 .ר"יסיר את היצה' אכן יש לדון דיש לפרש אותו על לעתיד לבא שה. ובכל אדם ואדם

הבא  (שבת קד א)זהו שאמרו  -אלהיך את לבבך ' ומל ה: ל"הפירושים וז' ן הביא את ב"וברמב
 . מבטיחך שתשוב אליו בכל לבבך והוא יעזור אותך, לטהר מסייעין אותו

כי מזמן הבריאה היתה רשות ביד האדם לעשות כרצונו צדיק , ונראה מן הכתובים ענין זה שאומר
אבל . כדי שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב ועונש ברצותם ברע, וכל זמן התורה כן, או רשע

לא יתאוה להם הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ , תהיה הבחירה בטוב להם טבע, לימות המשיח
ומול הלב הוא שלא יחמוד ולא , כי החמדה והתאוה ערלה ללב. והיא המילה הנזכרת כאן. בו כלל
שהיה עושה בטבעו , קודם חטאו של אדם הראשוןוישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה . יתאוה

 :(ב ט)כמו שפירשתי בסדר בראשית , מה שראוי לעשות ולא היה לו ברצונו דבר והפכו
וכרתי את בית ישראל ואת בית ' הנה ימים באים נאם ה, (לב -לא ל )וזהו מה שאמר הכתוב בירמיה 

את הברית אשר אכרות את בית כי ז', יהודה ברית חדשה לא כברית אשר כרתי את אבותם וגו
וזהו בטול יצר הרע ועשות , ישראל אחרי הימים ההם נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה

והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי  (לב לגשם פסוקים )ולכך אמר עוד . הלב בטבעו מעשהו הראוי
ם ידעו אותי למקטנם כי כול' לעם ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה

אלא שיתבטל יצרם בזמן , ובידוע כי יצר לב האדם רע מנעוריו וצריכים ללמד אותם, ועד גדולם
 :ההוא לגמרי



  לשבים' יעזור ה   
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ועשיתי את אשר ' ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם וגו (לו כו כז)וכן נאמר ביחזקאל 
 (שבת קנא ב)וזהו שאמרו רבותינו . והרוח לחפץ ולרצון, והלב החדש ירמוז לטבעו, בחקי תלכו

שאין בהם לא זכות ולא , אלו ימות המשיח, (קהלת יב א)והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ 
ולפיכך אין בהם , באדם חפץ אבל יעשה בטבעו המעשה הראויכי בימי המשיח לא יהיה . חובה

 :כי הזכות והחובה תלויים בחפץ, לא זכות ולא חובה
 

אלהיך את ' ומל ה: ל"דקאי אלעתיד לבא וז. דברים דף נא (לקח טוב)והכי איתא בפסיקתא זוטרתא 
ועשיתי את אשר [ 'גוו]והסירותי את לב האבן מבשרכם  (יחזקאל לו)' שנא. לבבך ואת לבב זרעך

 .תלכו[ בחקי]

 יחזקאל פרק לו 

 ונתתי לכם לב בשר, נבואת יחזקאל
56

ֵבית ִיְשָרֵאל ִּכי ִאם ְלֵשם  ֹלא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני ֹעֶשהָלֵכן ֱאֹמר ְלֵבית ִיְשָרֵאל ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני יקוק  (כב)
 :ָקְדִשי ֲאֶשר ִחַלְלֶתם ַבגֹוִים ֲאֶשר ָבאֶתם ָשם

ְנֺאם ֲאֹדָני  ְוִקַדְשִתי ֶאת ְשִמי ַהָגדֹול ַהְמֺחָלל ַבגֹוִים ֲאֶשר ִחַלְלֶתם ְבתֹוָכם ְוָיְדעו ַהגֹוִים ִּכי ֲאִני ְיֹקָוק (כג)
 :ְיֹקִוק ְבִהָקְדִשי ָבֶכם ְלֵעיֵניֶהם

 :ֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכםְוָלַקְחִתי ֶאְתֶכם ִמן ַהגֹוִים ְוִקַבְצִתי ֶאְתֶכם ִמָּכל הָ  (כד)
 :ְוָזַרְקִתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים וְטַהְרֶתם ִמֹּכל ֺטְמאֹוֵתיֶכם וִמָּכל ִגלוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם (כה)
ֶאֶבן ִמְבַשְרֶכם ְוָנַתִתי ָלֶכם ֵלב ְוָנַתִתי ָלֶכם ֵלב ָחָדש ְורוַח ֲחָדָשה ֶאֵתן ְבִקְרְבֶכם ַוֲהִסֹרִתי ֶאת ֵלב הָ  (כו)

 :ָבָשר
 :ְוֶאת רוִחי ֶאֵתן ְבִקְרְבֶכם ְוָעִשיִתי ֵאת ֲאֶשר ְבֺחַקי ֵתֵלכו וִמְשָפַטי ִתְשְמרו ַוֲעִשיֶתם (כז)
 :ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאֹלִהים ִויַשְבֶתם ָבָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתִתי ַלֲאֹבֵתיֶכם ִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם ְוָאֹנִכי (כח)
 :ְוהֹוַשְעִתי ֶאְתֶכם ִמֹּכל ֺטְמאֹוֵתיֶכם ְוָקָראִתי ֶאל ַהָדָגן ְוִהְרֵביִתי ֹאתֹו ְוֹלא ֶאֵתן ֲעֵליֶכם ָרָעב (כט)
 :ֹוִיםְוִהְרֵביִתי ֶאת ְפִרי ָהֵעץ וְתנוַבת ַהָשֶדה ְלַמַען ֲאֶשר ֹלא ִתְקחו עֹוד ֶחְרַפת ָרָעב ַבג (ל)
וְזַכְרֶתם ֶאת ַדְרֵכיֶכם ָהָרִעים וַמַעְלֵליֶכם ֲאֶשר ֹלא טֹוִבים וְנֹקֹטֶתם ִבְפֵניֶכם ַעל ֲעֹוֹנֵתיֶכם ְוַעל  (לא)

 :תֹוֲעבֹוֵתיֶכם
 ס: ֵבית ִיְשָרֵאלבֹושו ְוִהָּכְלמו ִמַדְרֵכיֶכם ְנֺאם ֲאֹדָני ְיֹקִוק ִיָוַדע ָלֶכם  ֹלא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני ֹעֶשה (לב)

 שבת דף קד עמוד א 
 בא ליטהר מסייעים אותו

 . רשע -ש "רי, קדוש -ף "קו

                                         
56
משמעות פרשה זו היא שאינה שייכת להלכות תשובה ועזרתה מן השמים אלא פרשה אחרת היא שמתחילה בעזרה מן  

ל אז "רח' ה רואה שאין ברירה ואין ישראל מתעוררים ויש חילול ה"י והיינו כאשר הקב"השמים לפני התעוררות בנ
מ לבסוף ישובו בתשובה ככתוב וזכרתם את "מ אך. ר ונותן בהם רוח טהרה וזהו לא למענכם"הוא מסלק מהם את היצה

 .'דרכיכם ונקוטותם בפניכם וכו
 .[ועיין כוכבי אור. ]ויש לעיין בזה
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 . אין אני יכול להסתכל ברשע: אמר הקדוש ברוך הוא? ש"ף מרי"מאי טעמא מהדר אפיה דקו
אם חוזר בו אני קושר לו : אמר הקדוש ברוך הוא -ש "ף לגבי רי"ומאי טעמא מהדרה תגיה דקו

 . כתר כמותי
 . דאי הדר ביה ליעייל? ף תלויה"כרעיה דקוומאי טעמא 
 ? וליעול בהך
אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן  (משלי ג)מאי דכתיב : דאמר ריש לקיש, לקישלריש  מסייע ליה

 .מסייעים אותו -בא ליטהר , פותחין לו -בא ליטמא , חן

 י "רש

 .שאינה נדבקת עם גגה -ף תליא "כרעיה דקו
 .ויכנס בפתח של ימין, ף"יקיף תחת רגלי הקו - ליעול בהך

 .57ומכינין לו פתח -מסייעין אותו 
 .לא יסייעוהו ולא ימנעוהו, מעצמו יליץ -הוא יליץ 

 .ולמדה טובה הוא נמשך -ואם לענוים 
 .יסייעוהו מן השמים -יתן חן 

 מנחות דף כט עמוד ב 

ט תליא "ומ; שכל הרוצה לצאת יצא, מפני שדומה לאכסדרה? י"ומפני מה נברא העולם הזה בה
, כדריש לקיש; "58לא מסתייעא מילתא! "וליעייל בהך. דאי הדר בתשובה מעיילי ליה? כרעיה

בא לטהר מסייעין ? אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן ('משלי ג: )מאי דכתיב, דאמר ריש לקיש
אני [ בו]אם חוזר : ואאמר הקדוש ברוך ה? ט אית ליה תאגא"ומ. בא לטמא פותחין לו, אותו

 .קושר לו קשר

 י "רש

לא  .פתח התחתון דנפיק ביה -ולעיילו בהך  .בפתח העליון בין רגל שבתוכו לגגו -מעלין ליה 
הוא  .הלכך עבדי ליה סיוע פתח יתירה ,דהבא ליטהר בעי סיוע מפני יצר הרע -מסתייעא מילתא 

 .בעי סיועאלמא  -מסייעין אותו  .כלומר פותח לו להיות לץ (אותו) -יליץ 

                                         
57
. מבואר קצת אחרת שלא מסתייעא מילתא ליכנס מלמטה כי יוכל שוב ליפול משם[ הובאה להלן: ]מנחות כט' ובגמ 

לו שעוזרים ומסייעים לו ומשתדלים עבורו להכניסו  אכן כאן משמע שהוא רק להרבות לו פתח נוסף ומיוחד ולהראות
 .אל הקדושה

58
' כאן לא מסתייעא מילתא ואילו לגבי האות ק' כתבה הגמ' ף שבאות ה"י לקו"יש קצת להתבונן מדוע שינוי זה בין ה 
 .מילים אלו' ל לא כ"ד הנ"שבת ק' בגמ
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עבר ושנה -' אות ה

כמו שנאמר , ובזה כבדה מאד חטאתו, כי השונה בחטאו תשובתו קשה כי נעשה לו החטא כהיתר
ת לך כהיתר כי הרעות נעשו, "ותוכל"ביאור  -" הנה דברת ותעשי הרעות ותוכל: "(ה, ירמיה ג)

לית : שתרגומו, (יז, דברים יב)" לא תוכל לאכול בשעריך: "מלשון, וכדבר שהוא ביכלתך וברשותך
ושנה בה נעשית לו  כיון שעבר אדם עבירה: (קדושין מ א)ואמרו רבותינו זכרונם לברכה . לך רשו
 . כהיתר

ן ואילך אם יחשוב כי מכא, על איש שעבר עבירה ושנה בה (שם)ואמרו רבותינו זכרונם לברכה 
: (יט, ירמיהו ו)ועליו נאמר , מחשבתו הרעה מצטרפת למעשה, לעשות העבירה ונאנס ולא עשאה

 ". הנה אנכי מביא רעה אל העם הזה פרי מחשבותם"

 אות מה  -ל "י גיקטיליא ז"ספר המשלים לר

 יצר הרע בתחילה אורח ולבסוף בעל הבית

 :ביתלבעל ה -למה יצר הרע דומה בחוטא ושונה 
, משנכנס יצר הרע לחדרי הלב והשיא את האדם לעבור עבירה אחת והטעימו טעם חטא, פירוש

, וכשחטא אדם פעם שניה אז נעשה יצר הרע בעל הבית, חוזר ומשיאו לעבור העבירה פעם שניה
ואז מתחזק היצר הרע בלבו ומושל בו כבעל הבית השליט ומושל בביתו , על פיו יצא ועל פיו יבא

הותרה , עבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו (ב"יומא פו ע)ל "ועל זה אמרו חז, י שימחה בידוואין מ
 :א נעשית לו כהיתראל, ד"ס

 פרק יז  -ג אהבת רעים "חלק ב מאמר י -ספר הברית 

באמרו העצה , והן אמת כי גם חכם אחד קדמון מחכמי האומות הורה דרך קצרה וישרה בזה
, היותר נכונה למורה לתקן מעוות תלמידו הוא בעשותו המעשה מה שעשה התלמיד לנגד עיניו

כי אמת הוא כי , אפס נסרחה חכמתו ותקצר עצתו להגיע עד תכלית הענין וסוף התקנה בדבר הזה
א העוות והחסרון והבט אל עמל במעשה זולתו לזולתו מבמעשה עצמו יותר קל לאדם למצ

כל זה אם עדיין , ומומי זולתו נגלים ובולטים יותר ממומי עצמו ומחסורו אשר יחסר לו, לזולתו
לא רגיל באותו מעשה הרע ולא עשה אותה אלא פעם או פעמים אחת או שתים ואז כשיראה כזה 

אמנם אם כבר הורגל באותו דבר עבר ושנה בה , כי ברע הואהמעשה מזולתו לזולתו ירגיש תיכף 
ואז , עד שנעשה לו כהיתר בדעתו כבר נתעור העין ונתטמטם הלב על ידי ההרגל ויאמר לרע טוב

אדרבה , אף אם בעיניו יראה כזאת המעשה מזולתו לזולתו אינו מרגיש כלל שזה מעשה רע הוא
הלא תראה בני וחכם , עושים גם כן כמוהו במה שרואה שאחרים, נתחזק לבו שזה מעשה טוב

אדם שהורגל ללוצץ מבני אדם כשבא בין אנשים אשר גם הם לצים כמוהו יש לו שמחה עמהם 
וישב לו בתוכם וגם הוא יליץ עמהם ויחזק את לבו לחשוב שזה מעשה טוב ולא רע שהרי גם 

רע אף כי דבר קטן הוא  אבל כשזולתו עושה לו מעשה רע או מדבר אליו דבור, אחרים עושים כן
ומן אז והלאה מכירו מרחוק כי רע המעשה או , ודקה מן הדקה תיכף מרגיש האדם כי ברע הוא
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כן עשה הלל בעצתו וברוב קדושתו , הדבור ההוא וגומר בלבו שלא לעשות כזאת לשום אדם
 :להגיע בתיקון דבר זה עד תכליתו עמדה חכמתו

 מסכת קדושין  -עמוד קנב ספר חדושי אגדות חלק שני  -ל "מהר

שאם לא כן לא היה רופא שהיה מתיירא פן , כי נחשב האדם קל בעיניהם.. טוב שברופאים לגיהנם
כמו , כי כל דבר כאשר האדם רגיל בו אינו מקפיד כל כך להיות נזהר, יטעה ויאבד נפש מישראל

וכאשר , נזהר בזה תמידעבר עבירה ושנה בו הותרה לו ואי אפשר שיהיה  ('א' קידושין כ)שאמרו 
 ...ולכך טוב שברופאים לגיהנם, יחנעשה לו שתי פעמים הותרה לו ושוב אין משג

 מסכת ערכין  -ספר חדושי אגדות חלק רביעי עמוד קמג 

 :נעשית לו כהיתר' דאמר רב הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו. (ב"ע' שם ל)
החטא הוא שנוי לאדם ואין האדם בקלות יוצא מן  כי' פי. 'כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה וכו

ידוע דבר זה ממה שאמרו , ש ושנה בה"ומ. אבל כאשר עבר חטא ושנה בה הוקבע השנוי, הסדר
ודווקא . כי כל שני פעמים לחזק הדבר שיהיה כך קבוע לא בענין אחר, שנה עליו הכתוב לעכב

כי החומר יש לו מדריגה , ה שניהכי דבר זה ידוע מענין הצורה שיש לה מדריג, שני פעמים
ומדריגה הצורה מדריגה שניה , ואין מדריגות החומר מדריגה חזקה רק מדריגה חלושה, ראשונה

וכן , ולפיכך אמרו בכל מקום שנה עליו הכתוב לעכב. שהיא חזקה ואין שנוי לה כלל כאשר ידוע
ה שהוא שנוי מן כאשר עושה שני פעמים נחשב המעשה ההוא מעשה קבוע ואין נחשב לעוש

 :וצא מן הסדר ויש לך להבין את זהולכך נעשה לו כהיתר כלומר שאינו י, הסדר

  אות כשל סליחות ' ב ליום א"דרוש י -ח "ספר דרושי הצל

אלא נעשית לו , ד"הותרה ס, עבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו (ב"ו ע"יומא פ)ל "והנה ארז
ובתחלת העבירה אין הרשע נידון העושה להכעיס , רר הוא החומ"והענין כי עיקר היצה, כהיתר

, וכל עסקי תשובת המשקל הוא כפי הנאת העבירה, דבעי למיטעם טעמא דאיסורא, רק לתיאבון
שאין , כ הם רואים ומרגישים"וא, וכל הרשעים אי אפשר שלא יתחרטו אחר מעשה, יקבל יסורים

ה הרשע "אלא שבעו, טענה להסיתור שום "ושוב אין ליצה, הנאת עבירה שקול כנגד הפסידה
ר "כלומר כמו שעל דבר המותר אין היצה, ל נעשית לו כהיתר"וזה כונת רז', ר אנפשי"מגרה יצה

כי על כזה לא נאמר , ואין לו שום תקומה, ר מסיתו כלל"כן לזה נחשב כאלו אין היצה, מסית
 :ו נתמוטטו רגלי שונאיהם של ישראל"ובזה ח, ואשר הרעותי

 ג לעשרת ימי תשובה "דרוש כ -ח "י הצלספר דרוש

אם במלבושי איסור , ושאר מדות רעות קנאה ושנאה וגאוה ושאר הגוף לא פלט, הלב חורש און..
ומה שקונים מיני , וגם מאכלות אסורות, אשר כל אלו שכיחי אצלינו מאד מאד, ומלבושי גאוה

, מרקחת ששייך בהם איסורהנה וויינקסלען המה מלאים תולעים גם יש מיני , י"מרקחת מא
, שהרי לא נגמר פריו, י לרקחם ואתרוג אינו נאכל כמו שהוא חי"ואתרוגים שנותנים לרוקח א

ר "ובעוה, כהנה וכהנה אבות הטומאה ותולדותיהן כיוצא בהן, ונמצא אסור משום בשולי כותים
ומעתה על ', ל עבר עבירה ושנה כו"וכמאמר חז, כל כך הורגל והוטבע בלבנו עד שנעשה היתר

והי תורה והי מצות , הלא מכף רגל ועד ראש אין בנו מתום, ל"כ הבע"מה יש לנו להשען ביוה
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ר אנחנו באין בוידוי פה "אבל בעוה, כי אם הודוי ביום הכיפורים אם תהיה בלב שלם, דמגנו עלינו
כ "וביוה, עליוןאך אנחנו כגונבים דעת , ואיך יקבל ברצון וידוינו, ה יודע מחשבות"והקב, בלי לב

ולהיות , בלחשואין איש פורט מעשיו הפרטים , קול דברים אשמנו בגדנו על סדר הוידוי הרגילה
  .אנחה שוברת כל הגוף

 פ על עבירות של כל השנה"השטן משטין גם ביוכ

ואם , אבל זה משענת קנה רצוץ, ועיקר סמיכתינו כי השטן ביומא דכיפורי לית ליה לרשות לסטוני
אלא , ה חפץ חסד הוא"איפה כל הצרות דעדו ועברו על ראשינו והקב' כ אי"א, כן היה הדבר

ל האידנא יומא "וכמשרז, כ"שהשטן לית ליה רשות לסטוני בעבירות הנעשים ביוהקר יהע
אבל עבירות שעושין , ז אמרו דלית ליה רשות לסטוני"וע, דכיפורי ואיבעל כמה בתולות בנהרדעא

כ ואומר "ובהדיא מצינו במדרש שהשטן בא ביוה, כ"הם גם ביוהבכל השנה השטן מקטרג עלי
 :ישראל גנבים הם

 ב לחג הפסח "דרוש מ -ח "ספר דרושי הצל

, כ ורחץ"כ איך אמר אח"וא, הנה בכל מקום שנאמר קדש היינו קדש עצמך במותר לך, קדש ורחץ
רחצו הזכו הסירו , (ז"ט' א)ה "הנביא ע' וכמו שאמר ישעי, דהיינו לרחוץ מגילולי מעשים הרעים

איך , שזה כבר מעלה גדולה לחסידות ושלימות, ואם כבר התקדש במותר לו', רוע מעלליכם כו
 :כ ורחץ דמשמע שעדיין מטונף בטינופי המעשים המכוערים"אמר אח

לפי שכבר נתגבר כח , ל שנעשית לו כהיתר"ואמרו רז, אמנם עבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו
י "כ מתחלה כשאדם נותן לב ע"וא, ר שופטן"ורשעים יצה, ל האלקי שבקרבוהיצר על כח השכ

או יסורים לפרוש ממעשיו הרעים דומה בעיניו למדת חסידות ושהוא מקדש במותר לו , מוכיח
כבר הוחלש כח , י מה שמתחיל לפרוש ממעשיו"אמנם ע, לפי שכבר נעשה בעיניו כהיתר

ויודע שבאמת הוא מטונף בטנופי , פקחו עיניוונ, ונתגבר כח השכל ושפע האלקי, ר"היצה
 :ואז שייך לומר ורחץ, העבירות

 ' דרשה ג -אהבת ציון  -ח "ספר דרושי הצל 

, ר רבו המתפרצים בעם"אחי ורבותי הנה אנחנו בהאי צערא יתבינן בדור פרוץ הזה אשר בעוה
ות קלות וחמורות פושעים במצות התורה ואוטמים אזנם משמוע בדברי תוכחה כי נשתקעו בעביר

עבר עבירה ושנה בה נעשה לו  (ב"ו ע"יומא פ)ל "כמו שאמרו חז, וכל איסורי תורה נעשו להם כהיתר
ועליהם יש לומר שלא שמעו מקוצר רוח , ובהקשות ערפם ממאנים לשמוע בתוכחת מוסר, כהיתר

 :ועבודה קשה
בכל ספרי מוסר לא , רו לנור שכיח בדור הזה יהודים פרוצים בעבירות אשר אבותינו לא ספ"בעוה

תמצא תוכחת מוסר למנוע מאיסורים כאלו כי לא היה שכיח בדורות הקודמים פושעי ישראל 
פרוצים באיסורים כאלה וכל מי שבשם ישראל יכונה היה נמאס בעיניו לעבור על אותן איסורים 

יח לשום אדם והיו פרושים ממכשולות האלה מצד עצמם והיה נמאס בעיניהם ולא היה צריך להוכ
 :על זה
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 תיבת גמא במדבר פרק י [ ג"בעל הפמ]

כ כתיב כאן "משה אלשיך שם ע' ובר, חטא חטאה ירושלים על כן לנדה היתה, (ח, א)ועיין איכה 
כי בתורה מוקדם , ט סוף נדה"תוי' וע. ויראה עבר ושנה נעשה כהיתר וכדרך הטבע. ש"כפל יע

וזיבה אין רגיל , ה דרך הטבע אשר שם הבורא יתברך שמודרך נשים לי כי נד (לה, בראשית לא)נדה 
, היא שפכה דמו של עולם, כ נדה טבע ניתן בנשים"א. א יום שבין נדה לנדה"י, ושלא בדרך הטבע

רמז לחוטא במקרה מיד , שומרת יום' כ זיבה ראיה א"משא, לכן מיד שתפסיק טהורה מדין טהורה
חטא חטאה . נקיים' בכח הטומאה צריכה ז כ זיבה גדולה הוחזקה"משא, ישוב ביום מחר

אם יהרהרו ישראל בתשובה מיד , כ לנדה היתה"ע, ומשלישי ואילך נעשה להם כטבע ואונסים הם
משה אלשיך שם כי ' ובר. ל"אדוני אבי הרב ז' ועיין בס, כי אנוסים משלישי ואילך, מקבלם

י השגחה כמו זיבה שבא "ה השפיל אותנו שפיר ע"שהקב, ם"דאגתינו אילו היה מכירין עכו
כי גוי  (כח, דברים לב)ש "כמ', פ מערכה לא מה"כ הם חשבו לנדה דרך הטבע ע"משא, בהשגחה

ינחם אותנו בכפליים ובא לציון ' ה, כי כופרים בהשגחה פרטיות, מר לנו מאוד, אובד עצות המה
 :גואל במהרה בימינו אמן

 כא  פנים יפות בראשית יח

ק דקידושין "ל בפ"לפי פשוטו יש לפרש לפי שאחז. 'הבאה עלי וגו ארדה נא ואראה הכצעקתה
ש בפסוק הקודם כי חטא סדום "ולפמ, ה מחשבה למעשה"דאם עבר עבירה ושנה מצרף הקב.[ מ]

ה יש חילוק כדאיתא "אלא דאפ, כ המה ראויים לעונש אף על המחשבה"א, היה בהם שעברו ושנו
אבל על המחשבה לבד , המחשבה ואין לו תקנהשם אם המחשבה בא לידי מעשה נענש גם על 

, שופטים ח]כמו ויודע בהם את אנשי סוכות , ל אדעה שהוא לשון יסורין"וי. מתכפר לו ביסורין
, ד שלמעלה ואז דינן בכליון"והיינו דאמר אם כצעקתה הבאה אלי עשו ארדה נא ואדונם בב[ טז

לבדו אז ידונם ' נו מכיר בה אלא האבל אם צעקתם הבאה אלי אינו אלא מחשבה שהוא חטא שאי
 :ביסורין

 ספר פנים יפות על שמות פרק ח פסוק יב 

יש להבין למה לא היתה התראה במכה זו . 'אל משה אמור אל אהרן נטה את מטך וגו' ויאמר ה
שאם עבר .[ קידושין כ]ל "י משאחז"נראה דיש לפרש עפ, וכן בשחין וכן בחשך לא היתה התראה
[ ו, חבקוק ג]בפסוק [ ב"ז ב ע"ע]ל "וכענין הזה אמרו חז, אדם עבירה ושנה בה נעשה לו כהיתר

מצות ויתר להם שאפילו מקיימין אין להם ' ה שאין מקיימין ז"כיון שראה הקב, גוים ראה ויתר
כיון שנעשה לו כהיתר שוב לא התרה בו פעם לכן במכה ראשונה ושניה התרה בו אבל , שכר

לכך , אבל כיון שאמרו לו החרטומים אצבע אלהים היא היה ראוי שישים לבו לדבריהם, שלישית
ישית כהיתר לא התרה בו עוד כיון שנעשה ברביעית וחמ, ובששית .ישיתהתרה בו ברביעית ובחמ

וכיון , י לקמן"אלא שהשם החזיק לבו כפירש, אבל במכה ששית באמת לא החזיק לבו .בששית
ובמכת , וכיון שעבר ושנה לא הוצרך להתרות בו בתשיעית, פ"שנתחרט הוצרך להתרות בו עוד ב

כמו שאמר ותמאן לשלחו הנה אנכי , בתחלת שליחותו בכורות לא היה בהתראה אלא שהתרה בו
 .'הורג וגו
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 ספר פנים יפות על שמות פרק כא פסוק ה 

ולפי פשוטו יש לומר , ב"ל שיאמר וישנה כדאיתא בקידושין דף כ"אחז', אם אמור יאמר העבד וגו
ך זה והל, בטעם הרציעה אוזן ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים.[ שם]מפני שאמרו 

אלהיך אשר ' ה בסיני אנכי ה"ש הקב"פירשנו בחידושינו שם שהוא מ, וקנה אדון לעצמו ירצע
כדאי הוא יציאת מצרים [ ב, י לעיל כ"רש]ל "ופירשו חז, הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים

ת בכבודו "וכיון שהוא כולל אזהרת קיום כל המצות השמיע השי, שתהא לי לעבד לקיים מצותי
וכיון שזה קנה אדון לעצמו ופגם במצוה זו אשר שמע באזניו מפי , כנס באזניהםבעצמו שי

את פועלי ' והמטים עקלקלותם יוליכם ה[ ה, תהילים קכה]ת כדכתיב "מאס בו השי, הגבורה
ואין מספיקין , כיון שאדם עבר עבירה ושנה הותרה לו.[ קידושין כ]ל "והיינו מה שאחז, האון

ה "דכיון ששנה באולתו נעשה לו כהיתר אין הקב.[ פז]א בסוף יומא בידו לעשות תשובה כדאית
וזה והמטים עקלקלותם שהוא לשון עוקל כפול שאז מטה אותו כאילו הוא דבר המותר , חפץ בו

 :את פועלי האון ואין חפץ בעבודתם' ויוליכם ה
עת [ קכז, יטתהילים ק]' בפ[ ה"מ, ט"פ]ברכות ' ט בסוף מס"ל הביאו התוי"ם ז"ורמז בזה הרמב

והוא הטעם שפרק ממנו עול מלכות שמים להשתעבד לאדון אחר ירצע , הפרו תורתך' לעשות לה
כ הצריכה התורה שיאמר וישנה וכיון שעבר "ה רוצה בתשובה ע"וכיון שהקב, להשתעבד לעולם

 ...ושנה אין מספיקין בידו לעשות תשובה

 ספר פנים יפות על שמות פרק לב פסוק לא 

והיינו , עבר עבירה ושנה בה נעשה לו כהיתר ואין מספיקין בידו לעשות תשובה.[ פז שם]ל "אחז
ה חמור טפי במה "ל דאינו אלא שוגג אפ"אף כשנעשה לו כהיתר הרי הוא כאומר מותר דקי

ק "והיינו דאמרינן ספ, לחשוב את האסור להיתר' שחושבו כהיתר שהוא עצמו מרידה נגד תורת ה
דעיקר המרידה היא במחשבה , ה לו כהיתר נענש אף על המחשבהדכשנעש.[ מ]דקידושין 

לאחר ' קודם שיחטא וה' ה' אל רחום וגו' ה' ה' בפ[ ב"ה יז ע"ר]ל "והנה משאחז. שחושבו כהיתר
זהו מדה ראשונה קודם [ ה שלש עשרה מדות"ד]שם ' ולדעת התוס, שיחטא ועשה תשובה

ה מעביר חטא הראשון ונעשה משני "שהקב והענין הוא שבחטאים הבאים בחשבון כיון, שיחטא
ה מעבירו ראשון ראשון שהוא ראשון לאותו "נקרא אותו החטא הראשון שהקב, חטא הראשון

ויש בזה חסד , וזהו קודם שיחטא והיינו קודם החטא הראשון הבא בחשבון, ראשון הבא בחשבון
דאם לא היה מעביר , בהי שמעבירו ונעשה משני ראשון ומשלישי שני ומועיל לו התשו"כפול שע

י שמעביר את "וע, את הראשון כבר היה שלישי והיה בחינת פשע שהיא מרידה שתשובתו קשה
אף שנשאר במדת עון נקרא עובר על פשע , הראשון נעשה משלישי שני ומעבירו מהיות פשע

ועובר על פשע , לכך אמר נושא עון שהוא העון הראשון הבא בחשבון, שמעבירו מהיות פשע
ישמעאל ' וזהו שאמר ר. ל"י שמעביר את הראשון ראשון כנ"וא עון השלישי שנעשה שני עשה

, י שמעביר ראשון ראשון והיינו דקאמר וכן הוא המדה"דמה שהוא עובר על פשע היינו ע.[ שם]
 :ל"קודם שיחטא שמעביר ראשון ראשון כנ' ה



  עבר ושנה -' אות ה   

 

 

 

62 

 התשובה בדרכי

 ספר פנים יפות על שמות פרק לד פסוק יז 

כי , ן שהוא נמשך לאזהרת לא לא תכרת להם ברית"ש הרמב"ענינו כמ, ךאלהי מסכה לא תעשה ל
ז "כ לעבוד ע"ואח, כ יגרום להתחתן בהן"עבירה גוררת עבירה בתחילה לאכול מזבחו ואח

ויתערבו בגוים וילמדו ' ו לא השמידו את העמים וגו"וכן הוא בתהילים ק, לעשות אלהי מסכה
עבר עברה .[ קידושין כ]ל "פירוש כענין שאחז, מוקשמעשיהם ויעבדו את עצביהם ויהיו להם ל

והזהיר להם כל זה עתה בעבור שעדיין לא נמחה עון העגל וצריכין , ושנה בה נעשה לו כהיתר
ב "ל בחלק דף ק"ש חז"כמ, וכמו שהיה באמת בימי ירבעם, ו לסורם"הרחקה מאוד שלא יחזרו ח

 ...משנים ושלשה עגליםעד ירבעם היו ישראל יונקים מעגל אחד מכאן ואילך 

 ספר פנים יפות על ויקרא פרק ד פסוק ב 

ש "ענינו כמ, והיה עקב תשמעון עבירות שאדם דש בעקבו[ א, תנחומא עקב]ל "עוד אחז
ר להביאו לידי מעשה "ומתוך כך נותן כח ביה, עבר עבירה ושנה נעשה לו כהיתר.[ קידושין כ]

חשבה נסתלק ממנו חכמת הנשמה העליונה שהיא י שנעשה לו כהיתר ופוגם במ"כי ע, מבלי דעת
וכיון , מזימה תשמור עליך תבונה תנצרך[ יא, משלי ב]כדכתיב , השומרת את האדם מן החטא

שנסתלקת ממנו השמירה נכשל בשוגג וכיון שזה שנעשה לו כהיתר הוא רגלים לדבר להרגילו 
בעקבו שמה שנעשה לו  ש עבירות שאדם דש"להכי כתיב רגלי חסידיו ישמור והוא מ, בחטא

י "ה נפש לא טוב והוא שבא החטא הזה ע"ש גם בלא דעת אפ"והוא מ, כהיתר הוא מרגילו בחטא
' וכבר פירשנו לעיל בפ, דהיינו מה שכבר נעשה לו כהיתר הוא מרגילו חטא, שהיה אץ ברגלים

 שדחפה הנחש לחוה ליגע בעץ הדעת כי הוא בא מחמת[ ד, ר יט"ב]ל "ש חז"בראשית במ
ה וגם שינתה לומר פן תמותן בלשון ספק והוא עבירה גוררת עבירה "שהוסיפה על מאמר הקב

והיינו , ז היה כח בנחש לדחפה ולהטיל זוהמא"וע, כל המוסיף גורע.[ סנהדרין כט]ל "ש חז"כמ
 :'דכתיב גם בלא דעת וגו

 
ולישרים , מצוהלטובים דהיינו מצוה גוררת ' הטיבה ה[ ה, שם קכה ד]ונראה שזה אמר הכתוב 

והמטים עקלקלותם והיינו , בלבותם הם הבינונים שלא נעשה להם כהיתר ישמרם השם מן החטא
את פועלי האון שבא לידי עבירה בפעולה מבלי דעת ' עקול כפול שנעשה להם כהיתר יוליכם ה

 כדי שיתעורר ויתבונן במה שנעשה לו כהיתר ואמר שלום על ישראל פירוש שאין בזה חשש עונש
והיינו דכתיב הכא , כי לא מתערבי אלא על המזיד ולא על השוגג, על ישראל בשביל הערבות

ונפש כי תחטא ענינו שאין בשוגג חשש עונש על ישראל בשביל הערבות אלא על הנפש החוטאת 
אשר לא תעשינה שאין ראויה ' ז כי לא על חנם נכשל באחת ממצות ה"ואמר הטעם ע, עצמה

אלא שכבר עשה מאחת מהנה כלומר מאותו ענין , י שומרן מן החטא"להעשות מעצמן כי הש
והיינו דכתיב מהנה ששנה בחטא לכך צריך כפרה על , החטא עבר ושנה עד שנעשה לו כהיתר

 :השוגג
אוילים מדרך פשעם ומעוונותיהם יתענו כל אוכל [ יז]ז "ה בתהלים ק"ש דהמע"ויש לפרש בזה מ
, י מה שכבר הורגל ונעשה לו כהיתר ואינו מכיר בחטא כלל"בא עענינו כי העון ', תתעב נפשם וגו

והוא נקרא פשע , וכשבא לידו עון הניכר לו מתענה ואינו מפשפש במעשיו על שנעשה לו כהיתר
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ש "וז, י לעשותם כהיתר ולדושם בעקביו"כמבואר אצלינו במקומות רבות שהוא מורד במצות הש
דרך ישר ואינם שמים על לב ומתענים על עון שבא אוילים מדרך פשעם ממה שהיה להם הפשע כ

אין , ז נמאס בעיניו המאכל ונחלש מבלתי אכלו"והמשיל דבר זה לחולי בגוף ועי, י הפשע"ע
תקנה בזה לכופו להאכילו אלא צריך לרפאות אותו מחולי גופו שממנו בא מיאוס כן הוא זה שעון 

עשיו ויוודע לו עיקר הפשע כדכתיב א לרפאותו אלא יפשפש במ"א, בא לו מחמת חולי הנפש
ם אלשיך שיוודע החטא "ש מהר"כמ, ונודע החטאת אשר חטא עליו וכתיב או הודע אליו חטאתו

והיינו דכתיב בתריה ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם שירפא חולי , י בא לו חטא זה"שע
 :נפשם וימלט מהשחתות

 ספר פנים יפות על דברים פרק כט פסוק יח 

כיון שעבר אדם .[ קידושין כ]ל "כבר פירשנו בזה שאחז', רך בלבבו לאמר שלום יהיה לי וגווהתב
ר כי "מסיתו היצה[ ב"שבת סח ע]וכיון דאומר מותר שוגג הוא , עבירה ושנה בה נעשה לו כהיתר

והיינו דכתיב והתברך בלבבו לאמר בשרירות , לא יענש שוב מחמת שנעשה לו כהיתר שהוא שוגג
אבל כיון , ר"ט וביצה"בכל לבבך בשני יצריך ביצ.[ ברכות נד]ל "היינו משום שאחז ,לבי אלך

ש והתברך "וז, ט להטותו לטובה בהיותו אומר כי הוא היתר"שנעשה לו כהיתר שוב אין כח ליצ
היינו לאחר , ר לאמר כי בשרירות לבי אלך"ט ויצה"בלבבו בתחילה שיש לו שני לבבות יצ

כתרגומו , היינו דאמר למען ספות הרוה את הצמאה, ט להטותו"יצשנעשה כהיתר שאין כח ל
 :לאוספא שלותא על זדנותא

י לחשוב "אך כבר כתבנו שזה שנעשה כהיתר הוא חמור הרבה יותר מן המזיד שהוא מורד נגד הש
ל "ואחז, ונידון על המחשבה רעה הזאת כשנעשה לו כהיתר במעשה, זה שהזהיר עליו כהיתר הוא

סלוח לו שאין ' ש לא יאבה ה"וז, עבר עבירה ושנה אין מספיקין בידו לעשות תשובה.[ יומא פז]
, באיש ההוא דאף שקבלו ישראל ערבות זה בזה' ואמר כי אז יעשן אף ה, י רוצה בתשובתו"הש

הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו [ יז, ויקרא יט]היינו שמחויבין להוכיח זה את זה כדכתיב 
אל תוכח לץ פן ישנאך , נעשה לו כהיתר אין תועלת בתוכחה וסבר שהוא מותראבל לאחר ש, חטא

 :ואין בזה ערבות לכך אמר באיש ההוא

 ספר פנים יפות על דברים פרק ל פסוק א 
 תשובות' ג

וכתיב ואתה תשוב ', אלהיך וגו' פעמים תשובה כתיב ושבת עד ה' זו כתבה התורה ג' והנה בפ
ל דרמז בכאן למי שעבר עבירה ושנה "ולפי פשוטו י', וגו' אל הוכתיב כי תשוב ', ושמעת וגו

אפילו עבר עבירה כמה וכמה פעמים בתחלה צריך לעשות תשובה וחרטה , נעשה לו כהיתר
ז צריך שיעשה תשובה על שני "ואח, ו"גמורה על מה שפשע ונעשה לו כהיתר שהוא מרידה ח

' והוא הרמז בכאן ג, בירה כמה פעמיםאף שעבר על כל ע, צ לעשות"ושוב א, פעמים ראשונים
 :תשובות לפי שבגלות נעשה לו כהיתר
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 פנים יפות דברים פרק לב  

דהיינו שאינו חוטא אלא , אין אדם חוטא ולא לו[ מ ה ב"ב]ל "שחת לו לא והוא כענין שאחז
עבר ושנה בה [ קידושין כ א]ל "אך זהו בפעם ראשון אבל בהתמדת החטא אחז, בשביל הנאתו

 ..וזהו לו לא שאין בו הנאה, שעושה כן בלא הנאה שביק היתרא ואכל איסורא, לו כהיתר נעשה

 בית הלוי שמות פרק לד 

י התשובה משום דפושעי ישראל מלאים חרטה "דמשום הכי נעקר החטא אצל ישראל מעיקרו ע..
ומעיקרא היה עומד להתחרט ולשוב וזה שייך בפעם ראשון ושני אבל בפעם שלישי דאיתא 

' אמרי (א"דף פ)ובמסכת סנהדרין , בגמרא עבר ושנה הותרה לו ובפעם שלישית דומה לו כהיתר
, פעמים עבירות מחזיקות' דמי שלקה ושנה בפעם שלישית מכניסין אותו לכיפה דכיון דעבר ג

 ...נמחל לו מעיקרא' כ בזה הרי לכאורה לא שייך לומר דיחשב כמו שהיה מקודם בשוגג ויהי"וא

 לך ויקרא פרשת בהר נועם אלימ

פירוש אם יתמכר אדם את מעשיו חלילה מאביו שבשמים לעבור , וכי ימכור בית מושב עיר חומה
, ל ואמר הכתוב והיתה גאולתו עד תום שנת ממכרו"על מצותיו ותורתיו הקדושה הנקרא חומה כנ

רצה לומר אף על פי כן אל יתייאש מלחזור בתשובה ויכול עדיין לגאול נפשו בתשובה ומעשים 
כל ימי חייו אף על פי כן שערי תשובה ' ילו אם עבר ושנה והרבה לעשותה רע בעיני דאפ, טובים

. (א"ב ה"ירושלמי חגיגה פ)עד דכדוכו של נפש , תשב אנוש עד דכא (ג, תהלים צ)לא ננעלו כמו שנאמר 
 ..וזהו עד תום שנת ממכרו

 פרשת בראשית  -ספר ערבי נחל 

י "נתמלא אותיות שקר יו' שקר כי כשחוטא פעם בפ הצילה נפשי משפת "ל ע"י ז"דברי האר..
. ש"ע' ריש' קוף' נתמלא באותיות נפש כזה שין' ובחטאו פעם ג' רי' קו' שי, ה כזה"מספר הויה ב

אמר פשעי לשון  (ה', תהילים נא)פעמים אמר כי פשעי אני אדע ' ה כשחטא ב"א דוד המלך ע"ולז
' ל אני דואג פן אחטא עוד פעם ג"נגדי תמיד רהעבירות וקראם פשעים וחטאתי ' רבים הוא על ב

ואמר לשון חטא כי עבר עבירה ושנה בה נעשה כהיתר ואין בידו שוב הבחירה , ותבא נפשי לשם
 ..כי כעת לך לבדך חטאתי שעדיין לא נכנס נפשי לשם, כ ונחשב כמעט כשוגג"כ

 דרוש ב  -וישלח ערבי נחל 

 .לטובה, נעשית לו כהיתר

כי כבר בערה בו אש התאוה , אין תוחלת עוד שיתגבר על יצרו, כי עבר ושנה בהת "כי בראות השי
י בו שיהיה נעשה לו הדבר כהיתר ואינו רחוק מהדבר ההוא כאלו "אז הטביע הש, לדבר ההוא

כשל אפשרי שלא יויהיה ב ,כ"ז אולי לא יתגבר התאוה כ"ועי, אינו מצווה כלל ויש לו פת בסלו
 .59עוד בדבר ההוא

                                         
59
ואין והיה אלא לשון שמחה והיינו שאם , קיךאל' ואולי יש להמליץ בזה דברי הפסוק והיה אם שכוח תשכח את ה 

ולא יהא יודע רבונו ', פ יש מעט שמחה במה שישכח את ה"לכה, הגיע כבר למצב נואש שאין תקוה שישוב בתשובה
 .ומתכוין למרוד בו
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 דרוש ד  -יתרו  נחלערבי 

ש על כל "להורות גודל כח התשובה וחפצו ית, הענין בזה. 'תפסו הקדוש ברוך הוא לירבעם כו
החפץ אחפוץ מות רשע כי אם בשובו מדרכיו  (כג, יחזקאל יח' ע)וכמו שאמר הכתוב , רשע שישוב

שבעל עבירה יעשה כי רחוק הדבר , (יז, ויקרא יט)' ומטעם זה באה מצות עשה הוכח תוכיח כו', כו
ומה , י חפץ שישוב"והש, (יומא פו ב)ובפרט אם עבר ושנה בה שנעשה לו כהיתר , תשובה מעצמו

' והרי הבעל עבירה רחוק מה, האם יגלה אליו נבואה להוכיחו לשוב בתשובה, י"יעשה לו הש
אמנם ה, י זה ישוב"ת לכל היודעים באוולתו שיוכיחוהו וע"לכן צוה השי, ומתועב הוא לפניו

 (כט, א יא"מל)על פסוק  (סנהדרין קב א)ל "וכמו שאמרו רז, ירבעם בזמנו היה גדול יותר מכל ישראל
ולא היה בנמצא בין כל , שכל חכמי ישראל דומין לפניהם כעשבי השדה, ושניהם לבדם בשדה

א ולכן לפי של, כי כל אחד אמר בלבו מי לנו גדול ממנו, ישראל מי שיוכיחו ולהחזירו מדרכיו
לכן הוצרך , ש כי מן הנמנע שיעשה תשובה"ראה ית, וכבר נשרש בחטא, היה לו איש מוכיח

והדיבור אמר לו חזור , והשיג דיבור נבואיי כמו כל הנביאים', י לגלות אליו נבואה דיבורי ה"הש
י שישוב הרשע עד שנגלה לירבעם בהיותו חוטא "הרי גודל תשוקת הש, שיחזור בתשובה, בך

 .תשובתו נמנע מצד שאין לו מוכיח להיות, כ נגלה אליו"אעפ (ב"ה מכ"אבות פ)הרבים ומחטיא את 

 פרשת בהר  -ספר עטרת ישועה על התורה 

ו וכבר משוקע בטומאה קשה מאוד להוכיחו ולהנטותו לצד "והנה כשאדם חוטא בפועל ממש ח
בנקל להוכיחו  אולם טרם עברו על נפשו המים הזידונים טרם עברו בפועל המעשה אזי, הטוב

א להוכיחו כי אין אדם יודע "כ א"אולם על המחשבה לבד ג. ולהנטותו לצד הטוב ומצוה להוכיחו
ורק כאשר רואים שחטא האדם , מחשבת חבירו כי אף המלאכים אינם יודעים המחשבה שבלב

ו תיכף בפעם הראשון אזי נכון להוכיחו ולא להתיישן הדבר כי אז עדיין לא עבר ושנה בה ואינ
 ..עדיין בטומאתו ואזי יקבל תוכחהמשוקע 

 חלק ב פרק א  -ספר יסוד העבודה 

ואם תאמר כיון שהוא כחולה הזה גם את דברי המוסר קשה לו לקנות בלבו כי עתה לבו ערל 
ל לא די לרשעים שחוטאים אלא אפילו בעת שמזכירים לעצמם את יום המיתה לבם "וכמאחז

. ד שנים הרבה והמאור שבה יחזירו למוטב אז יחזיק במוסרכ אחר שילמו"ואשר ע, בריא כאולם
האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו  (דף פה)לא כן הם הדברים הלא תנן ביומא 

ואמרינן . אמר שם כדרב הונא עבר אדם עבירה ושנה בה נעשה לו כהיתר' ובגמ, לעשות תשובה
שה לו להיות נפרש ממנה וכיון שהוא מחוייב בעלמא בכו בכו להולך זה שעבר ושנה משום דק

ז המעלים עיניו מזה חוטא בנפשו ומה שבדעתו לשוב "להשתדל בכל המצות האלה לקיים הר
 .ז כמו אחטא ואשוב כי שונה באולתו שנעשה לו היתר"כ הר"אח

 ת "עשי -ספר שיח שרפי קודש 

כל הימים הם ימי  טעם למה נקרא שבת תשובה והלא, ה"ר מסאכטשוב זצללה"בשם האדמו
עוד ' הן ישלח איש את אשתו והלכה והיתה לאיש אחר הישוב אלי' שנ' בגמ' תשובה אך אמרי

וגם בזנות מותרת לחזור לבעלה והכא הוי כמו , ספר כריתות אמכם' אי' וצריך להבין הא כ', וכו
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נות לא נקשרת בהנואף י ז"אך הענין שחילוק בין זנות לנשואין שע (ואת זנית רעים רבים' כמו שנ)זנות 
עבר אדם עבירה ושנה בה  (קידושין כ)והנה אמרו , י זנות"י נישואין ולכך מותרת לחזור ע"כ ע"משא

י "ד אלא נעשה לו כהיתר והיינו שכל אדם יש לו קשר וצירוף אל הקדושה ע"הותרה לו הותרה ס
חלתו וזה בעצמו ש יעקב חבל נ"ז כמ"שורש נשמתו שהוא חלק אלהי ממעל ונקשר להקדושה עי

נפסק כל הקשר ' א נעשה הקשר חלש ונפסק קצת ובפעם הב"אינו מניחו לחטוא אולם כשחוטא פ
א "ל אל הסט"שחוטא נקשר רח' וממילא אין לו מניעה לחטא ונעשה לו כהיתר ובפעם הג

ת זו "וממילא על חטאים כאלו שפיר הוי כמו נשואים שנקשר בבעל אחר ותשובה דוחה את ל
כ אין לו שום מניעת "פ ונפסק מהקדושה א"ו ב"קשר של הקדושה אולם כשחוטא חוחוזר לה

ע לשוב לבוראו כיון שקשר שלו נפסק ונפגם וממילא אין לו כח "וחשק לתשובה כי במה יחזק א
[ ו המורדים והפושעים"ולא ח]במה לשוב אך בשבת שבא נשמה יתירה ובסתם כל איש ישראל 

כ לחטא כמו כל השבוע שעוסק "כל היום ומתפלל אינו מוכן כ מ בשבת שלומד"אם חוטא מ' אפי
בצרכי הגוף והולך בשוק וכדומה וממילא הנשמה יתירה שבאה בשבת זו לא נפגמה כלל והקשר 

ז "שלה חזק ואמיץ וממילא יש לו דבר המביא אותו לידי תשובה ויוכל לבא לידי תשובה עי
 ..ושפיר נקרא שבת תשובה ששבת גורם

 צוואת רבי משה חסיד מפראג  -צדיקים  ספר הנהגות

ל עבר עבירה "ש רז"עבירה זו לידך ובפרט אם שנית בה כמ' ו פעם א"ועל כל פנים אם תבא ח..
לא תעברנה מעל פניך בווידוי מעט רק תבכה מאוד על דבר זה ' נעשית לו כהיתר כו' ושנה בה כו

דרים ותקונים מכאן ואילך שלא פ תראה לעשות ג"ושמעתי שהוא תקון גדול על עבירה זו ועכ
 .תבוא לידי עבירה זו במאי דאפשר

 צוואת רבי משה חסיד מפראג  -ספר הנהגות צדיקים 

ל עבר עבירה "ש רז"עבירה זו לידך ובפרט אם שנית בה כמ' ו פעם א"ועל כל פנים אם תבא ח
מאוד על דבר זה לא תעברנה מעל פניך בווידוי מעט רק תבכה ' נעשית לו כהיתר כו' ושנה בה כו

פ תראה לעשות גדרים ותקונים מכאן ואילך שלא "ושמעתי שהוא תקון גדול על עבירה זו ועכ
 :תבוא לידי עבירה זו במאי דאפשר

 הנהגות מרבי יעקב יצחק מלובלין  -ספר הנהגות צדיקים 

, ל"ל כי עבר ושנה כנ"ות יחמיר כנאם נראה שטוב לדבר באותו גנ' ר אפי"וכן ליזהר מלשה. לא
:ל ולדקדק באלו"ר ר"ובזה מתקן זוהמת הנחש התחלת לשה

 צדוק הכהן מלובלין' ר

 

 ישראל קדושים אות ה  -

ומפני שהרגיש שמשון בניקור עיניו וההולכה לעזה דגם שני מעשים הראשונים הנשים הנכריות 
ם שם וכבר "נחשב לחטא דגירותם לא היה לשם שמים ולא היה ראוי לקבלם וכמו שכתב הרמב
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' מהו דתימא כדר (ב א"סוטה כ)ויש בזה סוד גדול קיבלתיו בפירוש הגמרא , עבר ושנה דהותרה לו
שלא ניתן לפרש בכתב כי אי אפשר להלביש הדברים יפה במכתב להיות , קמשמע לן' הונא וכו

והמכוון שיש בזה ענין גדול מה דנעשית כהיתר שהכל מחשבת גדול , מובנים לאוזן שומעת
העצה יתברך שמו להועיל לאדם אפילו לחוטא ורשע להיטיב אחריתו כשישוב ויתקן את אשר 

 . לא ידח ממנו נדח 60שיחת על ידי זה דוקא
ועל כל פנים גם אצלו נעשה כהיתר מעתה לילך אחר הרגלו דבשתי פעמים נקרא רגיל כמו שכתב 

וידוע דהרגל עושה טבע שני ועל כן חשב דהגם דהוא כפי טבע תולדתו .. (א"ו סוף ע"נדרים מ)ן "הר
מש בהיפוך כי כבר הרגיל לעצמו טבע שני דהוא מ, בתכלית הקדושה בלי שום שיקוע בגופנית

על ידי זה הקדושה , אין שיקוע גופנית לאיש הישראלי יותר מביאת ארמית דממשכא ערלתו
וחשב דלפי שחמד את שאינו שלו להשיג קדושת , שבתולדה שלכל נפש מישראל אובד גם כן

ועל כן חשב , ואפילו קדושה הטבעית שבתולדה לכל זרע יעקב, גם מה שיש לו נטלו ממנו, משיח
וידע בנפשו דכל שיקועיו רק , כבר אבוד דקדושת המילה שבבשרו הוא חותם קדושת הגוףדגופו 

מצד הגוף והוא בעצמותו חיגר שאין לו התלבשות בגוף כלל רק על ידי הסתת היצר נחש 
דעל ידי זה גרם המיתה דאין , הקדמוני נעשה מגופו שהיה כתנות אור נשתנה לעור משכא דחויא

על ידי זה נכנסה נפשו למאסר הגופני דחויא שהיתה כפי קדושת נפשו ו, לו תקנה אלא בקבורה
העצומה מורגש אליו ההתלבשות באותו גוף שיש בו התגברות היצר כל כך כיושב בבית 

וזהו הבית האסורים שהיה יושב שם שהוא לנפשו והגוף הוא שהיה בית האסורים , האסורים ממש
דרומז על בשר הגוף החומריי דלא היה שום שייכות וזהו סוד ויהי טוחן בבית האסורים , דנפשו

 ..במעשים אלו לנפשו כלל

 מחשבות חרוץ אות ז 

אור לי להאיר השחר מתוך החושך וקדרותא דצפרא דזהו הטוב מאוד שביצר ' כי אשב בחושך ה
ועל ידי החטא  (ד ב"ברכות ל)' כי במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים וכו, הרע

 : אחר כך לתשובה מגיע למדריגה יותר גדולה כשזוכה
רומזת על זה שבה בריאת עולם הזה דברישא חשוכא והדר דייקא נהורא אחר דליעול בהך ' והה

בפתח עליון יותר דלא מסתייע מילתא ליעול בפתח שיצא בו עצמו היינו שישוב מעתה להיות 
שהיצר מסיתו שנית ואלמלא  דלא מסתייע, צדיק גמור ולהתנהג כצדיק גמור וכאילו לא חטא

אבל אחר , הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו והעזר הוא מה שזוכר שדבר זה אסור וכובש יצרו
וכל שכן אם , שכבר נכשל וחטא אין סיוע זה מועיל לו שכבר גבר עליו היצר להסיתו לדבר האסור

נחשב עדיין לחטא עד  עבר ושנה דנעשה לו כהיתר דעל כן פעם ראשונה ושניה מוחלין לו ולא
דאז נכתם עוונו כיון שלא שב ליכנס דרך פתח הבעלי  (ו ב"פ)פעם שלישית כמו שאמרו ביומא 

חטאו השלישי הוא אצלו כהיתר ולא בקל כל כך יתעורר לשוב ממנו , תשובה אחר פעם שניה
שר א' ועל כן לא מסתייע ליה אם יכנס בפתח התחתון שהוא השער לה, כבפעם ראשונה ושניה

                                         
60
ו עבר ושנה הותרה ל (ו ב"יומא פ)וזה סוד גם כן מה שאמרו : ]ל"כוונתו כדפירש בצדקת הצדיק אות קכב וז' לכאו 

 [.ועל ידי ששב על ההיתרים דאחר כך ממילא נתכפרו הראשונים ואין כאן מקום להאריך. 'סלקא דעתך אלא וכו
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רק צריך לרומם עצמו למדריגה גבוהה , צדיקים יבואו בו להגדיר עצמו מצד מה שהדבר אסור
, יתברך' יותר שהוא הפתח העליון דהיינו שלא לעשות דבר מה שאינו לנחת רוח ומילוי רצון ה

, יתברך על כל פנים' ובזה אפילו שנעשה לו כהיתר מכל מקום מכיר דאינו עשיית רצון ה
יתברך בזה ושהוא אינו חפץ ' יתברך ומה רצון יש לה' התבונן אם הוא רצון הוכשמשים לב ל

, יתברך בזה הוא נמלט מכל מיני הסתת היצר ואפילו בתוקף הנסיון' לעשות דבר שאינו רצון ה
וזהו השער שבעלי , וכנודע הסיפור מה שקרה לאחד המיוחד שבקדושים בדור שלפני פנינו

אחרונה ' ראשונה דשם ובה' והוא הפתח התחתון שבה, וה יותרתשובה יבואו בו שהוא מקום גב
 : הוא פתח העליון דהתחתון הוא הפתח הפתוח לצדיקים

 פרי צדיק דברים לשמחת תורה 

יערוף כמטר מרמז על העוז והתוקף להכניע היצר הרע המסית לדבר איסור כי יערוף הוא לשון 
 (ב"כ, ט"תהלים ק)ה "כמו שנאמר בדוד המלך עוערפו את העגלה ו ('ד, א"שם כ)הריגה כמו שנאמר 

תזל כטל מרמז על האורה להאיר על מחשכי היצר הרע . ולבי חלל בקרבי שהרגו ליצר הרע כחלל
כי טל אורות טלך הוא הטל שעתיד להחיות בו המתים והיינו מי שבחיים קרוים מתים שמה 

עבר ושנה נעשית לו כהיתר ועל  (בו "יומא פ)ל "שנדמה לו שהוא חיים והוא מיתה באמת כאומרם ז
 ידי הטל אורות יאיר לו שהוא עומד בחושך היצר הרע ובטל תורה יחייהו מרדת שחת

 צדקת הצדיק אות קכב 

ועל ידי ששב . 'עבר ושנה הותרה לו סלקא דעתך אלא וכו (ו ב"יומא פ)וזה סוד גם כן מה שאמרו ]
 [כאן מקום להאריך על ההיתרים דאחר כך ממילא נתכפרו הראשונים ואין

 אות מג  -ספר קומץ המנחה חלק א 

הלכות תשובה )ם "וזהו טעם מכניסין לכיפה כי תשובתו קשה כמו שכתב ברמב)כרבי  (ב"ו ע"יומא פ)עבר אדם ושנה 

נעשית לו ( טעם קצת מעשרים וארבע דברים המעכבים שאינו חושבם לאיסור ('הלכה א' פרק ד
הסיתו ולכן היום אומר לו עשה כך ומחר עשה כך שאין צריך שאין היצר הרע צריך ל. כהיתר

החליק  ('ג, ו"תהלים ל)ועיין בספר רב ייבא על פסוק . להסיתו על של אתמול שכבר הוא אצלו היתר
בעיניו למצוא עוונו לשנוא מה שכתב על זה בשם הבעל שם טוב ומה ששאלו ממתיבתא דרקיע 

 :דעתי והשיבו דברים שאינם להשמיען לרבים לפי
 :צדוק הכהן' הבאתי כאן את הדברים שלכאורה אליהם התכוין ר]

 אות ט  -ספר תקנת השבין 

 ('ג, ו"תהלים ל)ואיברא נהירנא זה זמן רב שהיה בידי ספר רב ייבא וראיתי שם בתהלים על פסוק ]
החליק אליו בעיניו מביא מהבעל שם בשם מתיבתא דרקיע להתיר להביא עצמו הבעל תשובה 

כתב כן ופירש בשם יש מפרשים בזה מה  (ריש פרשת חוקת)ושוב ראיתי דגם בספר כלי יקר , כך לידי
במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד היינו דהם  (ב"ד ע"ברכות ל)שאמרו 

ואין כעת הספר , אסורים להתיחד ולהביא עצמם לידי נסיון מה שאין כן הבעל תשובה עיין שם
לדעת בוריין של דברים ובירורן ובעיקר דבר זה צריך לי עיון מאוד ולא ניתן ליאמר כלל וכמו  אתי

הלכה ' ירושלמי סנהדרין פרק ב)ה "ואם הותר היינו רק בעניני היתר כדרך שאמרו בדוד המלך ע, שכתבתי
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, לךאני מתאבך דבר המותר ' ואמר ליצר הרע וכו' בעשר פלגשים שהיה מקלען ומקשטן וכו ('ג
וזהו מדת בעל תשובה לגדור עצמו במותר ובזה יכול להביא עצמו לנסיון ולא בדבר האסור כלל 

והנה גם דבר זה אינו בירור גמור , ואולי גם הוא רצה לומר כהאי גוונא בדבר המותר' ובאותה וכו
אלא  דלא מייתבא דעתיה בהיתר .(ה"סנהדרין ע)כי היצר חושק וגובר רק בדבר האסור וכמו שאמרו 

במים גנובים ולא עשה זה לבירור תשובתו ולנסיון רק להרגיז יצר טוב על יצר הרע ולשבור 
 [:[תאותו

  אות לדפרשת לך לך  -ספר בעל שם טוב על התורה 

ואגב ביאר ', יתייצב על דרך לא טוב רע לא ימאס וגו (ו"ל' פסוקי תהלים סי)עוד שמעתי ממורי פירוש 
והטעם שסילק השם יתברך , אין פחד אלהים לנגד עיניו' לרשע וגו עוד המשך הפסוקים נאם פשע

ל "ר, כדי למצוא עונו לשנוא, שיהיה הכל חלק וישר בעיניו, כי החליק אליו בעיניו, פחד ממנו
דברי פיו , שישיג וימצא העון ויהיה מקום להשם יתברך לשנוא אותו רשע וסילק הבחירה ממנו

ל "ר, חדל להשכיל להיטיב', על רע שהוא טוב רק במרמה וכו ל שאינו טועה לומר"ר, און ומרמה
מיד , להיטיב, גם כשעולה לפעמים במחשבתו להשכיל להיטיב שיחקור וישכיל אם הוא דרך טוב

כי לפעמים מונע , כי האדם נקרא עולה ויורד, און יחשוב על משכבו', חדל ומונע פן ישוב וכו
ואז און יחשוב על משכבו , שיטריח יותר ויקבל שכרכדי ', השם יתברך מן האדם דרכי עבודת ה

 ..['וכו

 ת זעירא וסוד הזוגות "ת רבתי ובי"בי -ספר אור זרוע לצדיק 

ט "שם ק)ואינו אלא בעניני העולם אבל במעשה המצוות אמרו  .(י"פסחים ק)ובזה נבין ענין הזוגות 

העולם במה שהוא נברא והוא כאשר אמרנו כי יסוד . כוס של ברכה אינו מצטרף לרעה (ב"ע
להעלים יחודו ושיהיה נמצא כח הרע בעולם הוא על ידי זיווג וההרכבה ונמצא יסוד חלק רע 
בעולם הוא על ידי כח השניות והזוגות שנתגלה בעולם כאשר אמרנו לכן כח הרע מצוי למי 

רנו שעושה זוגות ולפי שתכלית המצוות הוא להיפך לגלות כח היחוד האמיתי בעולם כאשר אמ
ולכן בזוגות בעניני העולם המותרים משליט כח הרע כל שכן . לכן כוס של ברכה אינו מצטרף

 :עבר ושנה הותרה לו .(ז"יומא פ)באיסורין לכן אמרו 
רצה לומר מכח ]מפי עליון  (ח"ל', איוב ג)וביאור זה כי חלק הרע איננו בריאה בעצם וכמו שנאמר 

לא תצא הרעות רק הם ממילא על ידי שנעלם כח [ עילההרכבה שהוא בדיבור פה כמו שכתבתי ל
ולפי שהוא . היחוד ונתגלה כח ההרכבה וכל מורכב הוא חסר הרי ניתן מקום לחסרון ורע בעולם

בא ונגלה גם כן על ידי כח ההרכבה על כל פנים לכן יש לו גם כן כח מרכוב רצה לומר כח 
' ובא אליך מלך וגו (ד"י', קהלת ט)נאמר  המשתוקק וחפץ להשפיע לזולתו כמו שכתבתי לעיל ולכן

 (א"כ, ג"משלי י)שגיהנום צועקת הב הב ונאמר  .(ז"עבודה זרה י)ל "ואמרו ז' ובנה עליה מצודים וגו
דרדיף בתריה שרא דעניותא וכן טובי שהם רודפים  (ב"ה ע"חולין ק)ל "רשעים תרדף רעה ואמרו ז

ולפי שאינם בעצם הבריאה לכן אין להם . להשפיע מרעתם לזולתם בכח המרכיב ומשפיע שלהם
בת זוג בעצם רק במקרה והוא לעושי הרע ולרשעים תרדף רעה להשפיע להם מרעתה לעשיית 

טמא רק פותחין לו ולא מסייעין הבא ל .(ד"שבת ק)הרע עצמה היא גם כן רק במקרה וכמו שאמרו 
כדין הזיווג העצמי שיש לו כח מרכיב ומשפיע המסייעו מה שאין כן בזה אינו זיווג גמור ורק 
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בטעם כופין אותו עד שיאמר רוצה  ('הלכה כ' הלכות גירושין פרק ב)ם "וכמו שכתב הרמב. פותחין לו
עבירה רק מקרית ולכן התשובה ונמצא ה. אני כי עצם הנפש אינה חפיצה כלל בעבירה עיין שם

ולכן . מועלת לפי שהדבר שאינו בעצם אלא במקרה יכול להתבטל שהמקרה אינה קבועה בעצם
הבטחה לרעה  ('ח, ג"במדבר רבה כ)ל "ולכן אמרו ז. אין הרעה לעושי רעה זיווג עצמי להם רק מקריי

 :חוזר אבל לטובה אין חוזר
בירה עצמה ובזה כבר הזמין מקום לכח הרע ביותר ואמנם העובר ושונה עשה הזיווג במעשה הע

הותרה סלקא דעתך אלא נעשית לו כהיתר  (ב"ו ע"יומא פ)ל "ואמרו ז. כאשר אמרנו לכן הותרה לו
שכח עבירה ראשונה . רצה לומר שנתחזק כח ההרכבה של הרע בו על ידי ההרכבה שנעשה אצלו

לומר כאילו הוא בו בעצם כדבר  הולידה והרכיבה כח המעשה השניה עד שנעשה כהיתר רצה
 :היתר ולא במקרה

וזה כי כבר אמרנו כי כח . דאין מעניש על המחשבה אלא בעבר ושנה .('קידושין מ)ל "ולכן אמרו ז
ההרכבה אינו אלא בדיבור אבל המחשבה היא באחד ולכן אין כח הרע הנצמח על ידי ההרכבה 

למאמר הרהורי עבירה קשה מעבירה כי  ולכן אין מאמר זה סותר. מגיע להמחשבה שהוא הפכו
איכות החטא עצום מאוד שמכניס כח הרע שהוא תולדות ההרכבה למקום המחשבה שהוא 
האחדות אבל מכל מקום אין נענש על זה כי הרע אינו אלא זיווג מקריי לעושה הרע אי אפשר לו 

. אינו מורכבלחול במקרה אלא במי שהוא ממינו ולא במחשבה שאינה ממינו שהכח המחשביי 
. אבל מי שעבר ושנה כבר נעשה כח הרע לו זיווג עצמיי כמו שאמרנו לכן יחול גם על המחשבה

כי ידוע כי הזיווג העצמיי הוא גם בהפכים כמו שהוא בזיווג האיש ואשה ההפכים בטבעם כמו 
 מה שאין כן זיווג המקריי אינו אלא בדומים כמו שהוא אהבת האוהבים. שכתבו חכמי התולדה

 :רק במה שהם דומים והדברים עמוקים וכתובים
וזהו ענין צעקת הגיהנום הב הב כדי להשפיע מחלק רעתה כאשר אמרנו והב כמו אב המורה על 

כי הב הוא לשון הכנה כמו הבי המטפחת וזה צריך בכח . ההרכבה וכח המרכיב כאשר אמרנו
ת כי גם "א בי"ולכן אותיותיה ה. (ז"ט ,ח"י בראשית ל"רש)ההרכבה והזיווג וכמו שאמרו ביהודה ותמר 

א נברא העולם הזה שהיא כללית "בה ('י, ב"בראשית רבה י)ל "א מובנה ההרכבה כמו שאמרו ז"הה
ת זעירתא כאשר "ולכן בהב ראשונה הבי. ת הוא יסוד הזיווג וההרכב כמו שאמרנו"הרכבה ובי

ן כן בהב השניה כאשר אמרנו כי אמרנו כי אין זיווגם חזק לפי שאינו בעצם אלא במקרה מה שאי
 :מי שעבר ושנה אז שב זיווגו להיות בעצם והדברים עמוקים למבין

והיינו כי יש הרכבה חזקה והרכבה רפויה והנה הרכבת כלל , בדגש ורפה, ת כפולה"והנה אות הבי
ת הב הב רפויה לפי שהרכבת הרע רפויה לפי "אבל בי. ת בראשית דגושה"הבריאה חזקה ולכן בי

ת מלשון בית כי הבית הוא יסוד כח "ונקראת בי. שאינה הרכבה נבראת בעצם כמו שאמרנו
מה שאין כן אחד הפשוט הוא למעלה מן . כל מורכב יש בית ומקום המכילוההרכבה אשר ל

וכן מורה בית על כלל . יתברך איזה בית אשר תבנו לי' ולכן אמר ה. המקום כמו שאמרנו למעלה
כלל בנין העולם כמלך  ('א', בראשית רבה א)ל במדרש "כח ההרכבה כאדם הבונה בית שלכן משלו חז

בית לפי [ שהוא הזיווג והרכבה פרטית]יוסי קרא לאשתו ' ר (ב"ח ע"שבת קי)ל "ואמרו ז. הבונה בית
[ כענין אבא מזכה ברא שזכרנו לעיל]שבנין הבית הוא מורכב שכח המרכיב במורכב לעולם 
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שמזה נצמח יסוד היחוד על  (ג"ל, ג"איוב ל)ף נקראת כן לשון אאלפך חכמה "והאל. שהוא דר בו
 :לעיל שלזה הוא תכלית התורה לגלות היחוד לימוד חכמת התורה כאשר זכרנו

 אות ט  -ספר תקנת השבין 

שאז הוא זמן עבירות דתאוות בזנות כמו שנאמר ]ומדתן של תלמידי חכמים דעובר עבירה בלילה 
איתא דל פלגא דלילא דאז אין  (ב"ט ע"פ)ובשבת , דאין רואה' בנשף בערב יום וגו ('ט', משלי ז)

הגירסא איפכא תלמיד חכם שעבר עבירה ביום אל תהרהר  .(א"זוהר קמ תיקוני)ובזוהר , חוטאין
' כי סליק לפורייה אמר וכו .(ח"מגילה כ)ונראה דדרך לשוב בלילה לפני השינה כדרך שאמרו , בלילה

דהוא אחת  (ב"ז ע"ברכות נ)ובהרואה  .(ג"ב קע"ח)כי אז טעים טעמא דמותא כמו שאמרו בזוהר 
שוב יום אחד לפני מיתתך ואז שעת החשבון  .(ג"שבת קנ)ך שאמרו והוא על דר, מששים במיתה

אל תהרהר אחריו ביום דודאי עשה תשובה כמו [ למארי דחושבנא על כל מה שעשה באותו יום
 :לא בחרטה לבד רק בתשובה גמורה .(ט"י)שאמרו בברכות 

ודם שרואהו ומיהו אפשר דהך אל תהרהר היינו ק]ואפילו רואהו חוזר ושונה אחר כך בחטאו 
אבל כשראוהו שונה ותחילתו וסופו בחטא אפשר גם , שונה בחטא דמחזיקין ששב ולא יחטא עוד

בתלמיד חכם לא מחזקינן ששב בדליכא הוכחה או על כל פנים אחר פעם שניה ששנה בחטא 
אלא דיש לעיין , (ב"ו ע"פ)רשאי להרהר אחריו דהרי עבר ושנה נעשה לו כהיתר כמו שאמרו ביומא 

שב בינתים בתשובה גמורה דהוה ליה באותו שעה צדיק גמור כשחוזר וחוטא אין עליו דין  אם
עבר ושנה רק כתחילת חטא דהראשונה כבר נמחקה בתשובה הקודמת שבינתים והרי זה כצדיק 

מכל מקום בשעתו שב [ גמור המתחיל בחטא וגם כן אל תהרהר דגם אחר כך ישוב וצריך עיון
 :באמת

אפשר לומר מדלא סייעוהו  (ב"ח סוף ע"ל)ליטהר מסייעין אותו כמו שאמרו ביומא  ואף על פי שהבא
והך מסייעין היינו באותה רגע שבא ליטהר ואלמלא בא לידו אז באותה , על כרחך לא שב באמת

ואפילו תימא דגם באותה רגע לא יכול , ה עוזרו ויכול לו"רגע דבר עבירה אין הכי נמי שהיה הקב
ו להתקומם נגד יצרו בכל כוחו אף על פי שודאי אילו היה באמת בכל כוחו היה אם הוא גמר בלב

יכול לו מכל מקום אם אחר כך יצרו אלבשיה והסיתו לדבר עבירה יש לומר דלא נדחה על ידי זה 
תשובתו הקודמת שהיתה באמת דגם בההוא דקידושין לא חילקו אפילו ראוהו תיכף ברגע אחר 

ומה דמן השמים לא סייעוהו אחר שהחל ליטהר בהרהור תשובה , רכוהקידושין חוטא ומרשיע כד
הרבה תשובות למקום שהיה המשפט לנסותו ושלא לסייעו , שבלב עד שיש עליו שם צדיק גמור

 :ומכל מקום לא נדחה משם צדיק גמור באותה רגע דהרהור תשובה

 מהדורא קמא סימן נו  -ן "ספר ליקוטי מוהר

ידי  -דהינו שעל , :(ו"יומא פ)זכרונם לברכה , כמו שאמרו רבותינו', תרעבר ושנה נעשה לו כה'כי 
, עד שנעשה מאסור התר, ועושה צרופים אחרים בתורה, העברות הוא מהפך דברי אלקים חיים

נמצא שאפלו בתוך העברות מלבש . 'וכו" הוי האמרים לרע טוב ולטוב רע: "(ישעיה ה)כמו שכתוב 
הפך , דהינו שמחמת העברות. רק שהוא בהעלם. ותיות התורהדהינו א, שם חיות השם יתברך

וזה בחינת הסתרה , עבר ושנה נעשה לו כהתר, ל"עד שנעשה מאסור התר כנ, הצרופים של התורה
גם כן , ל שנעשה לו כהתר"דהינו בחינה הנ, וכשהשם יתברך נסתר ממנו בהסתרה אחת. אחת
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ם כל זה אפשר ליגע ולחתר עד שימצא אבל ע. מאחר שכבר נעשה לו כהתר, קשה מאד למצאו
כן אף שהשם יתברך נסתר  -על . פנים יודע שנעשה לו כהתר -כל  -מאחר שעל , אותו יתברך שמו

דהינו מה שנפל , עם כל זה אפשר שישיב אל לבו זה בעצמו. וכבר נעשה לו העברות כהתר, ממנו
שעל כל פנים יודע מזה  מאחר, ויבקש ויחתר עד שיצא מזה, והגיע לבחינת נעשה לו כהתר

 :שנעשה לו כהתר
שאינו יודע , דהינו שההסתרה בעצמה נסתרת. שיש עוד בחינת הסתרה בתוך הסתרה, אבל דע

רק כל הדברים , דהינו שאינו יודע כלל שנהפך אצלו האסור להתר, כלל שהשם יתברך נסתר ממנו
עושה יותר , ר שעבר ושנהאח, חס ושלום, הינו אם. חס ושלום, רעים דומות לו למישור גמור

רק שאינו יודע כלל משום , אזי נסתר ממנו אפלו זאת שידע שנעשה לו כהתר, חס ושלום, עברות
שההסתרה בעצמה נסתרת , וזה בחינת הסתרה שבתוך הסתרה. והכל הוא ישר בעיניו, נדנוד אסור

אותיות  דהינו, גם שם מלבש השם יתברך, ובאמת גם בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה. ל"כנ
ידי רבוי העברות הפך דברי אלקים חיים  -רק שעל . ל"כי בלעדיו אין חיות לשום דבר כנ, התורה
עד שאינו יודע כלל אפלו זה בעצמו שנעשה לו . עד שנהפך אצלו מחכמות התורה לפתיות, לגמרי

 :ל"שזה בחינת הסתרה שבתוך הסתרה כנ, ל"כהתר כנ
שהוא , ידי שממשיך אריכות ימים לתוך המלכות -על  וזה, ל"על כן צריך לגלות ההסתרות הנ

ואפלו בתוך , יוכל לידע שאפלו בתוך ההסתרה בעצמה, ועל ידי זה הדעת. ל"בחינת דעת כנ
ומאחר שיודע שאפלו בתוך . דהינו התורה, גם שם מלבש השם יתברך, ההסתרה שבתוך הסתרה

ואפלו מהסתרה . נעשה מהם תורהו, מזה בעצמו נתגלין ההסתרות, ההסתרות יש שם השם יתברך
רק מחמת . ל"הינו תורה כנ, כי באמת גם שם מלבש השם יתברך. נעשה תורה, שבתוך הסתרה

כשיודעין , ותכף. זה בעצמו הוא בחינת ההסתרות, שלא היו יודעין שהשם יתברך נסתר שם
ה ממנה ונעש, זה בעצמו נתהפכה ההסתרה שבתוך ההסתרה -ידי  -על , שהשם יתברך נסתר שם

וכיון שנחזר . מאחר שיודע שהשם יתברך נסתר שם, לדעת, והחזרה התורה שנסתר כאן, דעת
 :בבחינת, אזי התורה בעצמה מוכיחה אותם, ונעשה ממנה תורה, ההסתרה שבתוך הסתרה לדעת

 :(ו"נשא קכ, ח"אחרי נ, ו"זהר שמיני ל)' אוריתא מכרזת קמיהו עד מתי פתיים תאהבו פתי'
' בראש המיות תקרא וכו: "(משלי א)כמו שכתוב , רה מכרזת וצועקת ומוכיחה תמידכי באמת התו

. ל"מחמת ההסתרות הנ, רק שאינו שומע קול הכרוז של התורה. 'וכו" עד מתי פתים תאהבו
אזי תכף כשנעשה מהם , ל"ידי הדעת כנ -על , ומאחר שנתגלו ונחזרו ההסתרות ונעשה מהם תורה

 :ל"כנ' וכו" עד מתי פתים"ה אותם התורה בעצמה מוכיח, תורה

 ם הלכה א "הלכות מאכלי עכו -ספר ליקוטי הלכות 

כי , ל"כן שתי החותמות הנ -צריך גם , ידי ישראל מומר וחשוד -כן גם כששולחין על  -ועל 
כי כשעובר עברה שלש , ועקר החזקה הוא בשלש פעמים. הינו המועד ומחזק לכך, המומר
כי עבר ושנה והתרה לו הוא , כי הוא בחינת הסתרה בתוך הסתרה, דבר נעשה מומר לאותו, פעמים

כמובא , אזי הוא בחינת הסתרה בתוך הסתרה, חס ושלום, וכשעובר יותר. בחינת הסתרה אחת
כי נופל בבחינת , ם"שהוא שוה לעכו, כן אז נעשה מומר -ועל . (סימן נו)במאמר וביום הבכורים 

כן דין  -ועל . ל"שזה בחינת שבעין עממין כנ, רע לגמרישהוא בחינת , הסתרה בתוך הסתרה
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עבר , וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. ל"שצריך חותם בתוך חותם כנ, ם"המומר שוה לעכו
הינו בחינת הסתרה אחת שהיא בחינת , כי אז נופל בהסתרה שהוא בבחינת התר. התרה לו, ושנה

בתאוות , חס ושלום, מת אפלו כשהאדם משקעכי בא, ל"בחינת תרגום שמשם ההתר כנ, עץ הדעת
כי צריך לשמר עצמו מאד אפלו מתאוות , ל"שהוא בחינת תרגום כנ, של התר הוא בבחינת הסתרה

שזה בחינת שלמות לשון , קדש עצמך במתר לך, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, של התר
בחינת ההתר שהוא בחינת ידי  -כי צריך להשלים בחינת הקדשה על , ידי תרגום -הקדש על 

אפלו של התר כדי לשבר הרע , דהינו לשבר תאות ההתר ולנהג קדשה בכל דרכיו, תרגום
ידי זה  -ולעלות הטוב שיש שם אל הקדשה להשלים לשון הקדש על . שבתרגום שבבחינת התר

 .ל"כנ

 הקדמה  -ספר דרך פקודך  -צבי אלימלך שפירא מדינוב ' ק ר"הגה

הנה כפי הנראה בעבירת הזנות והתיעוב , רה גם המחשבה מצטרפת למעשהשאם עבר ושנה בעבי
ל "ובאפשר לפי הנראה אפילו בהוצאת ז, אין טעם לחלק באיזה סוג ומין ממיני התיעוב עבר ושנה

ו יצורף המחשבה "כ הרהר באיזה ערוה או אשת איש באפשר ח"ו ואח"ו כיון שעבר ושנה ח"ח
ד וצריכין לצירוף יסורין עם "סוג חייבי כריתות ומיתות בוהנה הוא מ, למעשה קודם לתשובתו

י ישמור רגליו מלכד "ומיהו כבר כתבנו בפתיחה מעניני חלוקי כפרה אשר לא יפול לב האדם עליו כי הש)כ "התשובה ויוה

וידע כי אינו ', פ צריך האדם לידע מזה לשוב אל ד"רק עכ (בשובו בתשובה ותהיה תורתו ומצותיו חלף יסוריו
, הוה שפל רוח בפני כל אדם[ ד י"אבות פ]ל "ולזה אפשר שארז, נקי אפילו מהעבירות החמורות

ז "עכ, הגם שיודע בבירור שהוא לא עשה עבירות חמורות כמו איזה רשע מפורסם בניאוף וכיוצא
והאיך אפשר לו לצייר בלבו באמת זה , וא גרוע יותריהיה בלבו שפל רוח לנגדו ויאמר בלבו שה

כ נקה לא ינקה "ש יונח כיון שגם הוא עבר ושנה בעבירות שהם מסוג זה ואח"ולפמ, הענין
וירחמהו ויחננו כימי ' ו חבילי חבילות עבירות חמורות ישוב אל ד"כ יש בידו ח"א, מהרהור

 :עולם
[ ב"יומא פו ע]ל "וי צריך לפרט החטא כמשארזלפי מה שנודע במצות התשובה וויד, אי לזאת( ד

דזה , ל אין די להתוודות הרהרתי בזנות"הנה לפי הנ, [שמות לב לא]מפסוק ויעשו להם אלהי זהב 
ו חטא מסוג "כי באם ח, רק צריך להתוודות בפירוש הרהרתי בערוה פלונית וכיוצא, הוא רק לאו

כ "ע, ו באפשר למעשה"המעשה יוחשב חו ההרהור שאחר "ל ח"הזנות במעשה אפילו בהוצאת ז
 :והטוב וסלח יסלח לו, צריך לפרוט החטא

והוא בנפול , ה בא בטרוניא עם בריותיו"דודאי אין הקב, וזאת לדעת מה שנראה לי בפרט הזה( ה
ז נצטוינו "דע, י הסתכלות פתאומי וכיוצא ודאי זה אינו מסוג הזה"לאדם איזה מחשבה באונס ע

לדחות ' ו לידו הרהור צריך לקיים ולא תתורו וכו"היינו כשיגיעו ח' בכם וכוולא תתורו אחרי לב
זה , והוא מאריך במחשבה ברצון, רק כאשר יזכירהו השכל שזה ההרהור אסור, הדבר ממחשבתו

אבל מה שנופל , הוא האיסור מן התורה אפילו לצייר התענוג של התענוג במחשבה ברצון אסור
יהיה חלקו בחיים ' ט יקיים ולא תתורו וכו"שיזכירהו השכל והיצותיכף , לאדם במחשבה באונס

וזה הוא הפירוש של ולא , תחשב בחשבון מצותיו' ואדרבה מצות ולא תתורו וכו, ואין בידו עון
היינו מרגלים שדרך המרגל לחפש ולחקור , [במדבר יד ו]מלשון התרים את הארץ , תתורו
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ולהאריך במחשבה הנופל פתאומית רק ידחנה כן נצטוינו שלא לחקור ולחפש , במטמונות
 :ממחשבתו ואז טוב לו

אחר הדברים האלה באתי להזכיר פרט אחד לי ולבני גילי את אשר נמצא כתוב בכתבי תלמידי ( ו
בנפול לאדם בשעת תורה ועבודה מחשבה זרה והרהור רע אל ידחהו , ה"ט זצלה"הבעש

ה מזנות וכיוצא שהוא מסוג בחינת אהבה דהיינו אם היא מחשב, ממחשבתו רק יעלנה לשורשה
וכן מחשבת היראה למדת הגבורה , יעלנה לשורשה למדת אהבה אמיתיית היינו מדת החסד

, ד למדת התפארת כי הם מהניצוצין שנפלו בשבירה ובאו אצלו לצורך עליה"וכיוצא בזה בבנ
עלנה לשורשה ז אין צריך לדחות המחשבה רעה ממחשבתו רק אדרבה להאריך עד שי"כ לפי"א

 :באופנים הידועים למשכילים
ת של "ו המצות ל"תדע ידידי שאין הדברים פשוטים לפני כל אדם כי אם תאמר כן הנה תפול ח

רק תדע שהדבריהם הללו מגיעים רק לצדיקים תמימים אשר לבם חלל , ולא תתורו אשר נצטוינו
מהיכן באה לו המחשבה והנה , בקרבם ויודעים בטוב אשר כבר בטלה אצלם החמדה והתאוה

כ זאת המחשבה מניצוצי "ע, הלזו בודאי זה אינו מצד יצרם הרע כי כבר הפכוהו לטוב ולמתוק
הגם שאינו עושה , כ מי שאש היצר עדיין בוער ומתאוה לתאוה"משא, השבירה באה להעלותם

 הנה איך תאמר, בפועל אבל התאוה בחובו נטמנת להתאוות להיתר ולאיסור תאוות גשמיות
כ לאיש כזה אין מנוס רק לקיים "ע, שיעלנה והנה זאת התאוה הוא מחלק הרע והחומר שבקרבו

 :[(ח"פכ]ל "ש זצ"התניא של החסיד הגאון מהרז' ז בס"עיין כ)ולא תתורו לדחות זאת המחשבה תיכף בזכרו 
מה  ל"רצ, הפסוק ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם' וזה לדעתי פי

שאני מצוה אותך ולא תתורו לדחות מחשבה רעה ממחשבתך תיכף כרגע היינו דוקא 
כשהמחשבה הזאת היא עדיין ממחשבות כאילו אשר אתם זונים אחריהם עדיין שיש בתוככם 

כ המחשבה הזאת הוא מצד תאוותך "א, עדיין חשקות ותאוה להענין הזה הנופל במחשבתך
ת אשר אינכם זונים אחריה עוד שכבר בטל אצלך היצר כ אם הוא מחשבה כזא"משא, הבהמיית

כי המחשבה היא מניצוצי השבירה ובאה לצורך ' אז יש עצה טובה מזה להעלותה לד, מזה הענין
 :עליה

 מצוה לה אות ב  -דרך פקודך 

ז מדאורייתא ולא "ומוזהר ע, כבר מבואר בחלק הדבור שגם ההרהור בעבירה הוא בכלל האזהרה
ל "ז משארז"והנה קשה ע, הרהורי עבירה קשו מעבירה.[ יומא כט]ל "מרו זוא' תתורו וכו

והנה ), ה מצרף לישראל מחשבה רעה למעשה זולת בהרהור עבודה זרה"דאין הקב.[ קידושין מ]

אבל רבים מהפוסקים ומפרשים , ל הרגיש בזה ופירש הרהורי עבירה קשים להכחיש בריאות הגוף יותר מעבירה עצמה"י ז"רש

[ 'אות ב' הקדמה ז]תזכור נא ידידי את אשר כתבנו בהקדמה  (ו הפירוש כפשוטו לענין העונש קאמרהניח
ה מצרף מחשבה רעה למעשה בישראל הוא "דהא דאין הקב .(ומקורו מקדושין מ)בשם רבינו יונה 
הנה יש לומר לפי זה דהא דאין , אבל עבר ושנה מצטרף מחשבה רעה למעשה, דוקא בפעם אחת

כי , קשין מעבירה (לשון רבים)כ הרהורי עבירה "משא, רף מחשבה רעה הוא בפעם אחתה מצ"הקב
 :שכמעט אין אדם ניצול ממנו בכל יום[ ב"ב קסד ע"ב]ל "אמרז
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ה מצרף מחשבה "ל דאין הקב"דמה שאמרז, אבל תדע ידידי התירוץ הנכון מה שנראה לי בזה
היה נזהר ולא עשה המעשה הרעה הוא כשבאת האזהרה בתורה על המעשה והאדם , רעה למעשה

כ כשבאת האזהרה שבתורה "משא, ה מצרף המחשבה למעשה"רק היה מהרהר בה אזי אין הקב
כ הרהורי עבירה קשים מעבירה כי כמעט "ע, כ המחשבה הוא העבירה"א, בפרטות על המחשבה

צריך האדם ו, ז מן התורה ולא תתורו אחרי לבבכם"והוא מוזהר ע, אין אדם ניצול ממנו בכל יום
 :י יצילהו ברוב רחמיו ממחשבות רעות והרהורים רעים"להרבות ולהפציר בתפלה להש

אם רואה אדם הרהורין רדפין , [א"צ ע"א ק"ח]ק "ותדע ידידי עצה היעוצה בדברי הזוה( ג
ובפרט העוסק בתורה אחר חצות לילה הוא כמו , אבתריה ירבה מאד לעסוק בתורה והיא תצילהו

 :בנה מכל מיני לכלוך וטיט היון האם המקנחת את

 שפתי כהן על ויקרא פרק יט פסוק ו 

כלומר ליצר להכניעו ולשוברו עד שיעברו קצת , כלומר לא תניחו מלאוכלו. ביום זבחכם יאכל
ממחרת , או לפחות אם עבר אותו יום, אלא ביום זבחכם באותו יום, כי אחר כך לא תוכל לו, ימים

בתלתא יומי , ואם תמתין עד יום השלישי כבר הוחזק, זהו וממחרת ,יום הבא מאחריו מן הבוקר
אם פגע בך  (ב"ב ע"סוכה נ)ל "כמו שאמרו חז, הוי חזקה ולא תוכל עליו כי אם באשה של תורה

אבל אם נתחזק שלושה ימים צריך , זהו אם פגע בך על דרך מקרה, מנוול זה משכהו לבית המדרש
ואם האכל יאכל ביום השלישי , ד שישרף באשה של תורהשיתמיד בבית המדרש התמדה גדולה ע

כמו שאמרו , כבר נעשה היתר, לומר אם בא יום שלישי ולא דחהו ואכל ונהנה ממנו בכמה אכילות
' כי את קודש ה, ואוכלו עוונו ישא, עבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר (ב"ו ע"יומא פ)ל "חז

נכרתה הנפש ההיא שהוא הגוף שחיותו על ידי נפש לזה ו, שהיא הנשמה שבו נתחללה, חילל
ואין כרת זה אמור אלא על , כי הנשמה אין לה ביטול עולמית, המתאוה שנקראת נפש הבהמית

, ולזה יפרדו זו מזו ונכרתה מעמיה, לפי שעל ידו נתחללה הנשמה שהיא קודש, נפש המתאוה
 :שעמה היא הנשמה

 ב "ו ע"דף פ -ספר תוספת יום הכפורים על יומא 

פעמים וכן אם ' עבירות דמוחלין הוא על כל עון ועון כגון שאכל חלב ג' ויש להסתפק אם הנך ג
מינין כגון ' עבירות מג' או דלמא דעשה ג, פ מוחלין לו וכן בכל עבירה ועבירה"שוב אכל דם ג

הוי ד כתב דזה לא "א פ"ובספר עשרה מאמרות מ, חמץ בפסח ודם וחלב מכאן ואילך אין מוחלין
ויראה דנפקא ליה מהא דאמר רב הונא לקמן עבר אדם עבירה ושנה בה . אלא בעבירות חלוקות

ויש לדחות דאיירי כששנה בחטא . נעשית לו כהיתר כלומר דאין מספיקין בידו לעשות תשובה
 .עבירות מכל מין מוחלין' והכי מסתברא דג, עונות ראשונים' מלבד ג

  933וד עמ -ז על זוהר ויקרא "פירוש הרמ

עבר אדם עבירה פעם , (ב, פו)אמר כן משום דקיימא לן בפרק בתרא דיומא ', חטי וחב זמנא וכו
וזה נראה להפך להא , אחת מוחלין לו שניה מוחלין לו שלישית מוחלין לו רביעית אין מוחלין לו

ן בידו וקם ליה באין מספיקי, כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר, (שם)דרב הונא 
ותרצתי בדרושי דהא דרב הונא איירי . ואם כן למה מחלו לו עד שלש פעמים, לעשות תשובה
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וזהו ושנה בה שהוזכר , בעשה תשובה בפעם הראשונה ואחר כך תהה על תשובתו וחזר לחטוא
כשחזר ועבר , אבל ההיא דמוחלין איירי בעשה תשובה בין כל עבירה ועבירה אבל, שכבר עבר בה

אך מאמרנו הוא בחוטא שלש פעמים בלי תשובה כלל , כבר נכשל בה ושעשה תשובהלא נזכר ש
ל "שר, וזהו דיוק אומרו חטי וחב. בכל אחד מהשלש פעמים זכר שכבר חטא ואפילו הכי לא נמנע

מה שאין כן מי שאינו זוכר בכל פעם שהוא לו , שידוע שהוא מתחייב והולך ומתמיד בחובתו
 :שאז הוא שוגג שלא זכר כלום, נשוי פשע כסויוזהו . בעוון אחד בכל פעם
כי אפילו בנפש דנפש , ן לפי מדרגתו"ד שידוע שלכל אדם יש בחינת נר"נלע, הא חובוי באתגלייא

צלמים כנודע מספר הכוונות בכוונת הושענא רבא ' וגם יש כנגדם ג, ן של אותה בחינה"יש נר
, ן שיש בתוך האדם"הפנימיים דנרוהנה אלו הצלמים סובבים ומשמרים את האורות (. שעא

וכשחוטא פעם אחת פוגם בנפש ומסתלק צלם אחד עד שבשלש פעמים מסתלקים כל שלשתם 
ט "ה שבבריאה ודמט"דקב, היינו בשתי ישיבות', ומפרסמי לון וכו. ונשאר מגולה לגמרי

ם אותו הם המלאכים שבעשיה ומכריזים אל שני המלאכים השומרי, וכרוזי אזלין קמיה, שביצירה
וגם אם עושה איזו מצוה עודו בעוונו שלא , וכמו כן אל כל הצדיקים הזוכים לשמוע אותו הכרוז

, נזיף הוא ממאריה. הכרוז מזהירו שלא יגש אליו, עשה תשובה ורוצה איזה ניצוץ להתעבר בו
ה דהיינו סוד האצילות וכל "אי נמי מאריה הוא הקב. כי סתם כל אדם הוא בצלמו, הוא זעיר

הם המלאכים שסודם מהחיצוניות אפילו משם אין לו הארה , נזיף הוא לעילא. ע"תפשטותו בביה
הוא שורש , דיוקנא דמאריה. הם המלאכי שמירתו, נזיף הוא לתתא. וכח שגם הם בדלים ממנו

ש בתוספתא ריש פרשת נח שלכל בן ישראל יש תרין רוחין חד לעילא "וכמ, נשמתו אשר למעלה
והיינו , וזהו דיוקנא דמאריה, ן כל הרוחין שיש למעלה הם בסוד פרצוף אחדואם כ, וחד לתתא

וזה ', ס השכינה הנקראת כבוד ה"ה, ליקרא דמאריה. ממעט את הדמות( ל שעב"מה שאמרו רז
י שהוא בעל הרחמים מגלה חובו "שאעפ, א"הוא ז, ה גלי חוביה"קב. החוטא מחללה ומשפילה

דאמר רבא ועוון , מעביר ראשון ראשון (א, יז)ש בראש השנה "למאי נמי ירמוז . ומכריע לצד הדין
פעם [ כל]' פי, דראשון ראשון הוא העוון הראשון שעושה( בדרוש שעג' ופי, עצמו אינו נמחק

ראשונה לכל עוון ועוון נקרא ראשון והוא עומד טמון אם לא שמרבה עוונות על הזכויות שאז גם 
 :ה מגליה חוביה"וקבש כאן "וז, אותם הראשונים מצטרפים

שהוא מאותם תמימי דרך שקובעים להם אורח סלולה ', נ אזיל וכו"ש וכד ב"ש מפורש מ"ובמ
שאז משימים דרך ממטה למעלה כעין צנור לעלות בו נשמתם ולהוריד דרך , ומתמידים תמיד בה

תדל ת אלא ואש"ולא די להם בקביעת הרגלים בעבודת השי. ה"והיינו אורחוי דקב', בו שפע ה
הוא ', ואזדמן ליה חטאה חד וכו. מחליף כח מידי יום ביומו להשתדל ולהוסיף לעבדו, בפולחניה

י שיהיה עוונו גדול מכל מקום נחשב לו "מפני שאעפ, ת מעביר לו ראשון ראשון"הוא שהשי
שעשה ' פי, ש אשרי נשוי פשע"וז( כשוגג להיות כאנוס מיצרו אשר תקפו כשבא לידו אותו שעד

שהכל היו מחפים , והוא היה מתחילתו כסוי חטאה, על פשע ראשון עד שנמחל ונמחקתשובה 
 :עליו להיות שפשעו היה נחשב לשגגה
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 פרק כז  -ב "ספר שמירת הלשון ח

למשה ' והנה באמת כל ישראל הם מאמינים בני מאמינים שהתורה כולה היא מן השמים מפי ה
איך יפעל בעצמו שיהיה , מאת הבורא יתברך כשהאדם מאמין על כל מצוה שהיא, ואם כן, עבדו

 ? איזה דבר מדברי התורה, חס ושלום, קל בעיניו
, ונעשה לו כהיתרכי אם מצד שעבר כמה פעמים , מסבת כפירה, חס ושלום, ובאמת אין זה בא

זה אבל , נעשה לו כהיתר, כיון שאדם עבר עברה ושנה בה, וכמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה
וכמו שהאריך בזה רבנו יונה , 'ן פלילי כשמרגיל עצמו לעבור על איזה דבר מדברי הגופא הוא עו

 :ועל כן יזהר האדם מאד בזה וטוב לו, בשערי תשובה

 פרשת ואתחנן  -ספר פרי הארץ 

והחוש מעיד אדם שאינו מרגיל עצמו בחיבת הקדש אף על פי ששכלו מחייב ואמונתו אתו 
ד עשות הרע ובפרט בענין הגדלות אף על פי כן אין בידו לעשות הטוב והישר וכמה טענות נג

ובודאי אין זה כי אם רוע לב והקליפה השורה עליו שאינה , ש"לעשות או להכנע נגד הבורא ית
' אלא נעשה כהיתר וכו' עבר ושנה בה הותרה וכו (ב"יומא פו ע)ל "או כמו שאמרו רז, מנחת אותו

כ הקליפה השורה עליו עושה לו הדבר כמו היתר "פהגם שיודע האיסור מן התורה והמושכל אע
ולכן כל מדה ומדה ואבר שבאדם שאינו מוקטר ומוגש , ל מידיעה זו"ומי יודע באיזה אופן ר

והקליפה שם ועושה כל מה שעושה כשכור חטאים  (שם)ש ממילא חל הטומאה "ומוקדש לשמו ית
י "בעצמו שכל מה שעשה עשוי עואחריתה מרה כלענה כשמתבונן , ועונות ופשעים בלתי הבין

ת בעצמו אלא שהטריח "ומלבד זה שנתרחק מהשי, הקליפה ואיה איפה הוא ותקותו מי ישורנה
מהיות  (ב"ד צה ע"ז תפ"ב ות"א קנב ע"עיין זח)את קונו בצמצומים רבים להשפיע חיות אל הקליפה כידוע 

יס ניצוצי הקדושה אל חיות האדם מחיות הקודש ואבר מהשכינה ובהתדבקו אל הקליפה מכנ
 (יג, ירמיהו ב)ומאמר הפסוק ' ולא עוד אלא שמטריחין אותו וכו (ב"ז נד ע"ע)ל "וזהו ארז, הקליפה

 :חטא חטאה ירושלים בכפל (ח, איכה א)שתים רעות עשה עמי וזהו 
והנה אחרי שהתבונן היותו כמתעתע ותועה בדרך צריך לחזור ולשוב בדרך אשר בא בה אל דרך 

אבל כל תשובותו הרמתה צריך להיות לסור ממוקשי מות אל דרכי , הו באותו מקוםהישר וז
ותחלת ', י התבוננות שב אל ה"לכן נקרא התשובה בינה וחירות שהרי ע, החיים בכל מדותיו

י התבוננות מתחרט ושב "קלקולו הוא מהתעות כשכור והקליפה שורה עליו ממילא ועכשיו ע
גם נקרא שופר שהרי כשמתבונן , ם הקליפה שהם מדות הרעותויוצא לחירות משבעה עממין שה

על כל מה שעברו עליו ממים הזדונים ואנה הלך ופנה הודו בהרחיקו מן הקדושה וחיי החיים 
כ כנזכר אז "והלביש שק ואפר שהיא הקליפה ולא על עצמו בלבד כי אם על הקודש ועל המקדש ג

 :ן וגיהנםתאחזהו פלצות ומרה תהיה לו מלבד יראת גן עד
והנה באמת כשהחי יתן אל לבו מרירות החטא בעצמו אחרי אשר כבר עשהו הוא יותר קשה בלבו 

והדין , ב כפלי כפליים"ז והן בעוה"של אדם מכל העונשים האפשרים להיות על חטא זה הן בעוה
נותן שהרי אותם העונשין הם רפואה ומזור ומירוק אותו החטא בכדי להבריאו ומסתמא המכה 

, א הגריעות והחסרון והמרירות יותר ויותר מן הרפואה ולהכי הוא מתרפא ברפואה מן המכההי
ה עלמא שהוא באותיות התורה וכידוע מן הזהר "באורייתא ברא קוב (א"א ה ע"זח)ל "והנה ידוע ארז
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ו מכניס האותיות ברע "ואם חוטא ח, שכל מעשה האדם ותחבולותיו הכל הם אתוון (ב"ב קעט ע"ח)
כ כשמתבונן על התעוותו את מעשיו ותופס בלבו "ב בכדי שאח"ו ולכן נתקן הודוי על דרך א"ח

ל שהוא כפליים מכל העונשים בודאי מתחרט וצועק על מה שעבר "גודל מרירות החטא בעצמו כנ
כי מגודל המרירות אש לא נופח אחזתהו , ת כל כחותיו ובטול מדותיואשמתי וכל הודוי עד כלו

אשר אי אפשר להכניסו בדבור ואמירה כי אם בקול הברה גנוחי גנח וילולי ילל  (כו, פ איוב כ"ע)
והאלקים יעננו בקול כי בזה מתעלים האותיות מן הרע שהרי הוא העלה ', וצועק סתם אל ה

וזהו שנקרא שופר ומן  (ב"א פו ע"עיין זח)א למעלה מן הדבור הדבור שהם האותיות אל הקול שהו
 :ההתבוננות בדעתו יכנס בבינה ומשם אל החכמה שהוא האהבה

 דרוש לשבת תשובה  -ספר פרי הארץ 

עבר ושנה  (ב"יומא פו ע)ל "שהעון נעשה אצלם שוגג ויותר מזה שנעשה היתר גמור כאשר אמרו רז..
 ...איסור והיתר וכל אפין שוין אצלם, הותרה לו

 בראשית  -ליקוטים חדשים  -ספר אוהב ישראל 

ש להמליך עליהם מלך מלכי המלכים "ח איבריו לעבודתו ית"צריך כל אחד לשעבד כל הרמ
ז יהיה אדם מרכבה לשכינתא קדישא ובעשייתו איזה "ה וזהו ענין מרכבה של מטה כי עי"הקב

ש כי "כ לבבות ישראל לעבודתו ית"רר גאז הוא מעו, מצוה בדחילו ורחימו בשם כל ישראל
אמנם צריך כל האדם . ע כל אחד בשורש שלו כנודע"ח מ"ח איבריו הם מקושרים ברמ"הרמ

י טירדת "להתבונן בנפשו אם עבודתו היא תמה מבלי הסתת היצר חלילה לבל יפול מן הדביקות ע
עבירה  (ב"ד מ"אבות פ)ל "חז וסיבת הזמן כי אז בניקל יגיע אליו עצת היצר חלילה להכשילו וכמאמר

והוא לא יבין כל זאת . עבר עבירה ושנה נעשה לו כהיתר .(קידושין כ)וגם אמרו . גוררת עבירה
והעצה היעוצה לזה להסתכל במי . כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו (ה"ב מ"נגעים פ)ש "כמ

גם הוא בדעתו מפני מה  שכנגדו היינו אם יראה באדם אחר שעושה איזה דבר שלא כהוגן יחשוב
ומחמת הסתת היצר . לפני לראות הדבר הזה אם לא כי הנגע הזה נוגע בקירות הבית שלי' הזמין ה

וירחמהו ובזה יגרום הפעולה להשני היינו כנגדו לעורר לב השני ' וישוב אל ה. טח עיני מראות
 .י כנגדו והבן"בתשובה כי עיקר הפעולה של התשובה שלו היה ע

 פרשת תרומה  -ליקוטים חדשים  -ישראל  ספר אוהב

פ מפעם שניה ואילך כי כבר "עכ, על מה שעברו כמה פעמים עבירה אחת אין להעניש אותם
אך העיקר מה , עבר אדם עבירה ושנה בה נעשה לו כהיתר .(קדושין כ)ל "נעשה לו כהיתר כמאמרם ז

. הם שיהיה בעיניהם כהיתרשיש לחייב אותם הוא על מה שעשו פעם ראשונה ושניה וזה גרם ל
ה בעד ישראל שאין לחייב אותם כי הם כמין שוגגין כי אין אדם עושה עבירה "ז טוען הקב"וגם ע

וכיון . ובעצה הזאת סולח להם גם על הראשונות .(סוטה ג)כ נכנס בו רוח שטות כמוזכר בגמרא "אא
שנפל גם מה שעשו במזיד  שנפל העיקר היינו הראשונות נפל גם המסתעפים מן הראשונות דהיינו

ה יסלח "דהיינו העיקר הוא שהקב, וזהו מעביר ראשון ראשון. ל"בשביל שנעשה להם כהיתר כנ
אבין שסובר שעון הוא ' וזהו דברי ר. לנו על הראשונות וממילא אין לחייב אותם על האחרונות

ולכך ממילא . ל"ל הראשונות כנ"דהיינו שמוחל את השוגג ר, הפסוק נושא עון' שוגג ולכך פי
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. מטעם שכבר נעשה לו כהיתר, כ"דהיינו שממילא עובר על הזדונות שעושה אח, ועובר על פשע
ה חוטף שטר של "היינו כיון שהקב. ה חוטף שטר של עונות וקורע אותו"ולכך אמר שהקב

 ..העונות דהיינו ראשונות אז האחרונות אין בהם ממש וזהו וקורע אותם

 כאינו מצווה ועושה

 פרשת נצבים  -בת עין  ספר

ז "כדי שיוכלו עי, ה רצה לזכות את ישראל ושיהיו מצוים ועושים מחמת גודל היראה"הקב
ראה שאין  (ב"ז ב ע"ע)ל "ולא כן עשה לאומות העולם כמאמר חז)להמשיך שפע רב על ידי מעשיהם הטובים 
יהיה אינו מצווה כדי שאפילו אם יעשו איזו מצוה , אומות העולם מקבלים התורה התיר להם

 (ב"יומא פו ע)ל "אמרו חז( ולא ימשיכו על עצמם שום שפע טוב וגם אפילו באיש הישראלי, ועושה
והוא אינו , פירוש כיון שעבר ושנה ולא עשה תשובה נעשה כמו שהותרה לו, עבר ושנה הותרה לו

 :ו שום שפע על ידי מעשיו"ואינו פועל ח, מצווה ועושה
שלשה ספרים נפתחין בראש השנה צדיקים  (ב"ה טז ע"ר)קשין על מאמר כ יתורץ מה שמ"ובזה ג

הלא אנו רואים  (י"במפרשי ע' ע)והקשו ', נכתבים לאלתר לחיים רשעים נכתבים לאלתר למיתה וכו
פירוש שהם אינם ממשיכים בעצמם שום חיות , ד יתורץ"ולפ. שהרשעים גם כן יש להם כל טוב

 :כמו אינם מצווים ועושים כי הם, וטובה עם מעשיהם הטובים

 דרוש לשבת תשובה  -ספר בת עין 

אבל , ה שיועיל לו"מה שבחינת תשובה הוא תרופה למכתו זה הוא בחינת חסד מבורא עולם ב
היינו שתחלת עשיית העברה היתה רק מחמת שיש לו סמיכה על , כשאדם אומר אחטא ואשוב

, תשובה לא היה עושה העברה' עיל בחיאבל באם שלא יו, בחינת התשובה שאחר כך שיועיל לו
כ העונש לזה מדה "ע, כי לולא החסד לא היה פוגם, נמצא נוטל זה החסד ופוגם עם החסד עצמו

כ אין מספיקין בידו לעשות "ע, כ"היינו הוא עשה עברה על סמך התשובה שיעשה אח, כנגד מדה
' ובלא עזר מאתו ית, ן השמיםאו שאין לו עזר מ, או שמעכבין אותו על ידי איזה מניעה, תשובה

שאין בכח אנושי  (ז"פ' אהבת ה' ש' ע)ש בספר חובת הלבבות "אין בכח אנושי לעשות תשובה כמ
 :ה"ב' לעשות שום מדה טובה קטנה בלתי עזר ה

שבאמת רוצה לעשות תשובה כמו שהיה , כ מה תקנתו לזה האיש שאומר אחטא ואשוב"ע
על התשובה שיעשה אחר עשיית עברה וגם עכשיו  במחשבתו בשעה שעשה העברה שסמך עצמו

כ העצה היעוצה לזה שתחלה יעשה "ע, רוצה בתשובה רק שאין מספיקין בידו ומעכבין אותו
, כ"ז שעשה עבירה על סמך תשובה שיעשה אח"היינו ע, ז שאמר אחטא ואשוב"תשובה ע

ן שאמר אחטא ויומתק זה העו, ז שפגם עם החסד בעצמו"ויתחרט ויתנחם מעומקא דלבא ע
ויהיה ממש כאלו לא פגם מעולם עם , ואשוב מכל וכל ולא ישאר מזה העון אפילו רשימה בעלמא

כ ינצל מזה העונש שאין מספיקין בידו לעשות תשובה ולא יהיה לו שום עיכוב "ע, החסד בעצמו
ו לי פתח (ש רבה ה ג"שה)ש "מן השמים אדרבה יהיו מסייעין לו שיעשה תשובה כאשר עם לבבו כמ

 :'כחודה של מחט וכו



  מומר לדבר אחד -' אות ו   
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כ עדיין נחשב אצלו לעברה זה "ע, אבל כל זה הוא רק עצה למי שאמר רק פעם אחד אחטא ואשוב
כ על "ז שאמר אחטא ואשוב ואח"כ יוכל לעשות תשובה מקודם ע"ע, שאמר אחטא ואשוב

היינו שעשה שני עבירות על זה הסמך , פעמים אחטא ואשוב' אבל כשאמר ב, העברה עצמה
נמצא נעשה לו כהיתר זה העברה שאמר אחטא ואשוב ופגם עם החסד , כ"שיעשה תשובה אח

כי לא נחשב אצלו כלל , ז שאמר אחטא ואשוב"כ אין רוצה כלל לעשות תשובה ע"ע, ל"עצמו כנ
פ "כ אע"א, לעברה מה שעשה עבירה על סמך התשובה מחמת שעבר ושנה ונעשית לו כהיתר

כ אי אפשר לו בשום "רה עצמה כי לא שנה בעברה עצמה אעפשרוצה לעשות תשובה על העבי
 :ל"כי אין מספיקין בידו לעשות תשובה כנ, אופן לבא לבחינת תשובה על העבירה עצמה

אחטא ואשוב אין מספיקין בידו ' כי באמת אפילו אמר רק פעם א, ד"נמצא הכל על נכון בס
כי , ל תרי זימני"שה הגמרא לכ מק"ע, רק שיש עצה לזה, לעשות תשובה על העבירה עצמה

ז משני הגמרא לכדרב הונא אמר רב עבר "וע, כ אין מספיקין בידו"באמת אפילו בחד זימנא ג
גם כן ' ם שבפעם א"כ פסק הרמב"ע, נמצא מחמת זה אין לו שום עצה, ושנה נעשה לו כהיתר

' פעם א רק שיש עצה למי שאמר רק, כי באמת לפי מסקנת הגמרא גם כן כך, מעכב התשובה
 ..ם לא מיירי מזה שיש עצה לבא לבחינת תשובה"והרמב. אחטא ואשוב

 .פרשת כי תשא דף קצה -ספר ישמח משה 

כשנדייק עוד דקודם שחטא . (ב"ז ע"ה י"ר)ל לפרש אני הוא קודם שיחטא אני הוא לאחר שיחטא "נ
תיד לחטא הוא דמי שע, ואיך יתכן בו קודם ומאוחר, דיחטא הוא לשון עתיד, היה ראוי לומר

 . ומי שאינו עתיד לחטא אם כן לא יצוייר ביה אחר שיחטא, תמיד בסוג יחטא
ואם כן מי שלא שנה , עבר ושנה נעשה לו כהיתר (ב"ו ע"יומא פ)ל "ל דכיון למה שאמרו רז"על כן נ

ובאמת , והיינו קודם שיחטא. אם כן עדיין אינו בחזקה שיחטא ומקרה הוא שקרה לו, באיולתו
אלא גם , דלא מבעיא שכבר חטא דמה שעבר אין, הוא אחר שיחטא, ומי שעבר ושנה. טאכבר ח

 . ד"והבן כי נכון הוא בס, לרחם עליו' מכל מקום אני ה, על העתיד הוא בחזקת שיחטא
ש דמקרה היא לו "פעמים אומר ית' שקודם שחטא ג, ל הטעם דמעביר ראשון ראשון הוא"ונ

כבר הוא , (ב"ו ע"מ ק"ב)כיון דאחזק בתלתא זימני דהוי חזקה אבל מ, ובודאי שוב לא יעשה כן
מכל מקום כבר הוא , עבירות חלוקות' אלא אפילו בג, לא מבעיא בעבירה אחת, בחזקת שיחטא
על כן משלישי ואילך , (א"ע' חגיגה ד)כמו בנגח שור חמור גמל דנעשה מועד לכל , בחזקת שיחטא

 . מתחיל המנין
' אני ה, שהוא אינו בחזקת שיחטא' דהיינו קודם פעם ג, ל"כנ' חטא וכוקודם שי' והיינו אני ה

דמכל , שהוא בחזקת שיחטא' לאחר שיחטא לאחר פעם ג' ואני ה, המעביר הראשונים לגמרי
ב "עיין ירושלמי מכות פ, יחזקאל יח כ)מקום אינו מתנהג עמו כפי מדת הדין דאמרה הנפש החוטאת תמות 

מכל מקום אינו מחזיר הראשונים רק אם , ילתא דהוא בחזקת שיחטאועוד דאף דאגלאי מ, (ו"ה
 :ד"ל נכון בס"כנ, איכא רובא עונות

מומר לדבר אחד -' אות ו
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גם אם הוא מהעונות , אך כל אשר אינו נזהר מחטא ידוע ואינו מקבל על נפשו להשמר ממנו
מומר " (חולין ד ב)קראוהו חכמי ישראל , אף על פי שהוא נזהר מכל העבירות שבתורה, הקלים

כל אשר : כי אם אמור יאמר העבד לרבו. וגדול עונו מנשוא, ואת פושעים נמנה, "לדבר אחד
 ..והישר בעיניו יעשה, כבר שבר עול אדוניו מעליו -ולתי דבר אחד תאמר אלי אעשה ז

 שער שלישי אות קמג  דברי רבינו יונה להלן

 הנפש אשר תעשה ביד רמה

היצורים כולם נבראו . המדרגה העשירית חומר העבירות אשר אין לעושיהן חלק לעולם הבא
". כבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיוכל הנקרא בשמי ול: "(ז, ישעיה מג)שנאמר , לכבוד השם יתברך
כי לא רב לו אשר לא יקים מה , ובוזה דברו אבדה תקותו' כי המחלל את ה, אכן נודע מן השכל

אבל שלח ידיו לעשות התמורה וההפך , שנדרש ממנו מעיקר יצירתו לכבד את השם ולקדשו
 :(לא-ל, במדבר טו)וכן כתוב . ולחלל את שם קדשו

בזה ' הוא מגדף ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה כי דבר ה' את ה -רמה והנפש אשר תעשה ביד "
כי לא יכפר המות עליו ואין לו חלק לעולם ". ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה

 . כי לא זכר כן בשאר כריתות, "עונה בה"על כן הזכיר בענין הזה . הבא
וכן , ירות ידועות לבני אדם בפרהסיאכגון העושה עב -" והנפש אשר תעשה ביד רמה"ופירוש 

 . כי גם הוא עושה ביד רמה, הפורק עול מלכות שמים ואפילו בסתר
ואף על פי , כגון הכופר לאכול נבילות או לאכול חלב ודם או לחלל יום טוב, וענין הפורק עול

 .אחרי אשר הסיר מעליו עול אזהרה אחת כבר מרד בשם יתעלה, שאינו עובר על שאר המצוות
בהתגבר עליו , אבל אין זה בלתי על דרך מקרה, אמנם כי גם פעמים הצדיקים נכשלים בחטא אחד

 . ונזהר ממנו אחרי כן, היצר ונפשו מרה לו על הדבר
מומר הוא הנקרא  לעבור 61כל עת אשר יתאוה, לפרוק מעליו עול אזהרה אחתאבל האומר בלבבו 

 . שערי התשובהוכבר הקדמנו לבאר זה בשער הראשון מ. לדבר אחד
כי הרועים לא מעלים אותם מן הבור ולא מורידים אותם : (א, עבודה זרה כו)ואמרו זכרונם לברכה 

, פורקים מעליהם עול אזהרת הגזל, אנשים ירעו בהמתם בשדות אחרים -" הרועים"וענין . לבור
  -לתאבוןוענינם כענין המשומד לאכול נבלות או לאחת משאר עבירות 

והמשומד לאכול נבלות להכעיס גם הוא בכלל , סים מורידים אותם לבוראבל האפיקור
כי גם בהיות לפניו בשר שחוט , שאיננו חוטא לתאות מאכל תאוה -" להכעיס"וענין . האפיקורסים

 :כי הוא מורד ואינו מקבל על נפשו להשמר מאיסור נבלה, יקח מן הנבלה

 טור יורה דעה הלכות שחיטה סימן ב 

צ אפילו בדיקת הסכין תחילה או סוף "אר עבירות שוחט אפילו בינו לבין עצמו ואמומר לאחד מש
 . כ בדיקת סכין"ל הצריך ג"ם ז"והרמב

 ..ם גמור"ז וחילול שבת בפרהסיא אבל מומר לאחד מאלו הוי כעכו"מ לשאר עבירות חוץ מע"וה

                                         
61
 .וכדלהלן. אף שהוא רק לתיאבון ולא להכעיס 
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 בית יוסף 

תורה כולה חוץ ממשומד אסיקנא דמשומד לדבר אחד לא הוי משומד לכל ה .(ה)בריש חולין 
 .לנסך את היין ולחלל שבתות בפרהסיא

 שולחן ערוך יורה דעה הלכות שחיטה סימן ב סעיף ו 

 .ם צריך"ולהרמב, צ לבדוק לו סכין"א, מומר לאחד משאר עבירות

 שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן קיט סעיף ז 

או , חוץ מעבודת כוכבים וחלול שבת בפרהסיא, מי שהוא מפורסם באחד מעבירות שבתורה
, אפילו על אותו דבר, ובשל אחרים נאמן. נאמן בשאר איסורים, ל"שאינו מאמין בדברי רבותינו ז

 . לומר מותר הוא
, (ד"א סימן ס"רשב)לא מקרי חשוד , מי שהוא חשוד בדבר דלא משמע לאינשי שהוא עבירה: הגה

 .מיהו לאותו דבר אינו נאמן

  סעיף ח שולחן ערוך הרב חושן משפט הלכות נזקי גוף ונפש ודיניהם

ואפילו ישראל בעל עבירות כגון מומר לאכול נבילות לתיאבון מצוה להצילו ואסור לעמוד על 
 .דמו

בכלל  ומכל מקום אין חיוב להוציא ממון על הצלתו שכיון שהוא מומר לדבר אחד מן התורה אינו
דם רעך וכן אין חייבים להחיותו ולפרנסו שאינו בכלל וחי אחיך עמך אלא טורח לבדו בלא 
הוצאת ממון חייבים לטרוח בשביל הצלת גופו ואפילו בשביל הצלת ממונו משום שנאמר לכל 
אבדת אחיך ודרשו חכמים לרבות אבדת המומר לתיאבון ושם נאמר והשבותו לו ולא נאמר 

חכמים והשבותו אותו בעצמו שאם גופו אובד מצוה להשיבו ולהצילו וכמו  והשבות לו ודרשו
שמצות אבדת ממון היא בטורח בלבד בלא הוצאת ממון אפילו לישראל כשר כמו שנתבאר 

אלא . בהלכות מציאה כך מצות השבת אבדת הגוף והצלתו אינה אלא בטורח בלבד למומר
 .מלא תעמוד על דם רעךלישראל כשר חייבים להוציא ממון על הצלת גופו 

(ג)ויש אומרים
שמומר לתיאבון הוא בכלל אחיך ורעך כמו שדרשו חכמים לכל אבדת אחיך  62

לרבות המומר לתיאבון שהוא בכלל אחיך ולפיכך חייבים להוציא ממון על פרנסתו ועל הצלת 
 : וירא שמים יחוש לדבריהם להחמיר על עצמו בשל תורה. גופו כישראל כשר

 
 סעיף ט

זה במומר שאינו עומד ברשעו תמיד כגון שאוכל נבלות לתיאבון כשאין לו בשר כשר  וכל
לפעמים וכן כיוצא בזה בשאר עבירות שעובר לפעמים כשיצרו תוקפו אבל מי שעומד ברשעו 
תמיד כגון רועי בהמה דקה בזמן שהיו רוב השדות של ישראל והיו מרעין אותן בשדות של 

                                         
62
ונימוקי יוסף בפרק , (עיין שם שתלה איסור ריבית בלהחיותו)ט "קנ' ד סי"דבבא מציעא טור יו' ש פרק ה"רא (ג) 
כל שכן , ואפילו מסור מיקרי אחיך. עיין שם שתלה האיסור במי שנקרא אחיך)ן "דבבא מציעא בשם הרמב' ה

ם סבירא ליה כמו שכתב המרדכי פרק איזהו נשך בשם "ולרא. מדאסור לכולי עלמא להלוות לו, מומר לתיאבון
 :(ק"ודו, א"רנ' ד סי"ז בי"וכן דעת הט, בודה זרהמע' וכן כתב בפרק ג, י שההיתר הוא במכל שכן מגופו"ר



  מומר לדבר אחד -' אות ו   

 

 

 

83 

 התשובה בדרכי

ם דינם כנכרים ואסור להצילם ממות ואסור לסבב להם המיתה אבל אחרים תמיד וכן כל כיוצא בה
 : ש בהלכות עבודה זרה"מותר למנוע מהם ההצלה כמ

 
 סעיף י

וכל זה במומר לתיאבון אבל מי שעבר עבירה להכעיס אפילו פעם אחת כגון שהיו לפניו איסור 
ים מישראל והיתר שוין בטעמן והניח ההיתר ואכל האיסור להכעיס הרי זה מין והמינ

והאפיקורסים מישראל והם שכופרים בתורה ובנבואה וישראל שהמיר לעבודה זרה אפילו 
לתיאבון אם לא היה אנוס או שיכול לברוח ואינו בורח מצוה להרגן אם יש בידו כח להרגן 
בפרהסיא הורג ואם לאו יבא עליהם בעלילות עד שיסבב להם המיתה ולא בטלו דיני נפשות בזמן 

 : בבית דין אבל אלו מיתתם בכל אדם וכל הקודם זכההזה אלא 
 

 סעיף יא
פעמים מיתתו בכל אדם ' וכן המוסר אפילו ממון קל של ישראל ביד נכרים אם הוחזק במסירות ג

 .מפני שהוא כרודף כמו שנתבאר בהלכות נזקי ממון

 ת משיב דבר חלק א סימן ט "שו

חללים את השבת בפרהסיא חלילה ד להצטרף עם המכונים בשם בית יעקב והמה מ"אך ע
' עבריין כו (א"ה סי"נ' סי)ע "ואף על גב דמבואר בשו' להתחבר עמהם בשום דבר השייך לעבודת ה

ג דכתיב זבח "נמנה למנין עשרה אבל זה אינו אלא מומר לדבר אחד שאע' או שעבר עבירה כו
וכדי שיחזרו  ('ה)מ הרי מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדאיתא בחולין "רשעים תועבה מכ

ש בתפלה הקלה אבל המודה באלילים והמחלל שבת בפרהסיא שאין מקבלין ממנו "בתשובה ומכ
, כ האיך אפשר להצטרף עמו"כ גם תפלתו תועבה וא"קרבן משום שמוחזק הוא שלא ישוב עוד וא

 : :(דף כב)והרי במקום שתפלתו תועבה אפילו בדיעבד לא יצא ידי תפלה כדאיתא בברכות 

 אורח חיים סימן יא  -ת רב פעלים חלק ב "שו

לזמן עליו , ו מומר לעבירה אחת הוא כישראל לכל דבריו"תט' ג סי"ז ח"ש הרדב"ז מ"ולפ..
ונאמן הוא , ל מומר לדבר אחד אינו מומר לכל התורה"דהכי קי, ולצרפו לעשרה הוא דין אמת

 ...ודינו בשאר דברים כישראל גמור, בשאר איסורים
דיש חרם קדמונים באדם המכה לחבירו וצריכין , א כתב"ך ס"ת' מ סי"ל בח"ם ז"ודע כי מור

ומיד שמקבל עליו לעשות דין מתירין לו אף על פי שאין המוכה , להתיר לו כדי לצרפו לעשרה
, ע דאין צריך לנדותו מחדש אלא מנודה ועומד זה המכה מחרם הקדמונים"וכתב הסמ, מתרצה

' ד סי"ל ברוח חיים יו"ח פלאגי ז"וכתב הרב הגדול מהר, ו לעשרהורק יתירו לו עתה כדי לצרפ
מ דאם אינו רוצה לקבל עליו את הדין אין מתירין לו ואין לצרפו למנין "ש, ל"ח וז"ק י"ד ס"של

ולא ראינו דחכמי הדור , והנה דבר זה שכיח הרבה, ל"עשרה אף על פי שלא נידוהו והוא ברור עכ
והנה , לעשות התרה להמכה את חבירו כדי לצרפו לעשרה, זה בכל מקום ומקום חוששין לדבר

וגם , אשר נהגו בכל תפוצות ישראל לעשות קודם חודש אלול' ודאי התרת נדרים וחרמות וכו
גם , והמתירים מתכוונים לדבר זה ולכיוצא בו, תועיל לזה, כ"ה וערב יוה"וערב ר, ח אלול"בער
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ועוד יש , חבירו רוב ככל אין יודעים ומכירים בו בודאי זה החרם של הקדמונים באדם המכה את
 ..לצדד בכל זה ובכיוצא בו

 ת בצל החכמה חלק ה סימן עח "שו

מ לברכת "ק שבמקומו אין אפשרות לקבץ עשרה שומרי תו"בנוגע לסעודת ברית מילה ביום ש
ר אם מות, ר מחללי שבת"אבל יש לבעל השמחה קרובים הדרים שם אבל אלה הם בעוה, הזימון

ת לאסור מכמה טעמים "ודעת מעכ, לצרף אותם לעשרה כדי לברך בברכת הזימון נברך לאלקינו
 ... ורב אחד חולק עליו

ש אין "דמי שאינו קורא ק (א"ט סק"קצ' סי)א "א לאסור על יסוד דברי המג"ת שליט"טעמו של מעכ
כ "רשע בפרהסיא וכש ושהדבר פשוט דמי שהוא עובר עבירות והוא, (ב"א שם סק"ובמג)מזמנין עליו 

 . מומר שאין מזמנין עליו
דמה ' שכ (ה גמור"ה ע"שם סוד)ב "מ' י דברי הביאור הלכה שבס"כ עפ"והרב השואל דחה דברי מע

ל דשפיר "אבל לא לענין עשרה די' א דרשע אין מזמנין עליו היינו דוקא לענין זמון בג"שפסק המג
 ...כ"עושין אותו סניף לעשרה ע

 יציב חלק אורח חיים סימן פ ת דברי "שו

ויש מקילין אם נותן , א"והגיה רמ, לא יתן לאכול אלא למי שיודע בו שיברך', ע סעיף ב"ובשו
י משום דמצות צדקה היא ודאי וספק אם יטול "ז דנראה טעמו של הרר"ובט, לעני בתורת צדקה

ל "ח דס"וציין להב, ורא דאם יודע בודאי שלא יברך אס"ובמג, ידיו ואין ספק מוציא מידי ודאי
דלא , ר כתב"ובא. ש"עיין מחצה, ה גמור ואינו יודע לברך מותר אף דהוי ודאי"שאף שהוא ע

 . ח עיין שם"ג מודה הב"ה שכתב דאסור מיירי באינו מברך מחמת רשעות ובכה"שהשל, פליגי
, אחדמ לא הוי אלא מומר לדבר "דמ, ומשמע דמצות צדקה שייך אף שאינו מברך מחמת רשעות

וסיים ונראה שאם , ו שעורר בזה"א סק"ג בא"ר בפרמ"ושו. י וברכת הנהנין מדרבנן"וגם דנט
' ט ריש מס"ב ותיו"ועיין רע. ם ולשבת ולהכעיס אין מחוייב ליתן לו צדקה עיין שם"מומר לעכו

חתם סופר שם דלא הוי טעה בדבר מצוה שהעני הזה אינו הגון ואין מחוייב להחיותו ' ובחי, שבת
 . ק"עיין שם ודו

 ת משנה הלכות חלק ד סימן קפו "שו

ז כי את כל מעשה יבא אלקים במשפט על כל נעלם זה שנזדמן לו אשה "קע' ובספר חסידים סי
בקרן זווית אם פגעה בו ולא נתכוין לראותה וראה אותה יפה ושמח על שראה אותה וחושב בלבו 

 . זה נאמר יביא אלקים במשפט מאחר שבלא כוונתי ראיתיה אין לי עון על ככה ועל
 . א פני אשה פני רשע"פני ע, שלשה פנים אסורים לראות, ח"קע' ובסי

ועיין , ז"לב דוד פט' א בס"ורבינו יונה כתב המסתכל בנשים הוה מומר לדבר אחד הביאו החיד
 .ק"ד ודו"ח ויומא ע"ד ועירובין י"שבת דף ס' גמ

 :פרשת קרח דף ס -ספר ישמח משה 

נראה דהיינו טעמא , ל"וז, ה דחשיד אממונא לא חשיד אשבועתא"בד (ב"ע' א ה"דף ה)מ "בבתוספות 
ואם תאמר אם כן אמאי גזלן פסול לשבועה דאמר שכנגדו נשבע ', משום דשבועה חמורה וכו
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. [(כג אשמות ]משום אל תשת רשע עד , ולעדות הוא דפסול מדאורייתא, ל דגזלן לא פסול לשבועה אלא מדרבנן"וי), ונוטל
משום דשמא על ידי , הא דחשיד אממונא כשר לשבועה, ר יהודה חסיד"ויש מפרשים בשם הר

 . עד כאן, הוא הדין משבועה, כמו שממון אינו פורש, אבל גזלן ודאי. שבועה יפרוש מגזל
, ואי לא חמירא. אם כן אפילו גזל ודאי נמי לא, דאי חמירא לאינשי שבועה, והוא תמוה לכאורה

ואין לומר , ואם חשיד אהא חשיד נמי אהא, למה ישבע, אם האמת אתו, נימא ממה נפשךאם כן 
ש התוספות "ובודאי אין ספק מוציא מידי ודאי כמ, דבספק אמרינן שמא מלוה ישינה יש לו עליו

 . דאם כן היינו תירוץ אביי, ה ספק מלוה ישינה עיין שם"ד (א"ו ע"דף וא)שם 
, הלא קיימא לן מומר לדבר אחד', י תיתי נימא מיגו דחשוד וכודהא קשה מהיכ, ל בזה"אבל הנ

כמבואר בריש , אינו חשוד לדברים אחרים, וכן חשוד לדבר אחד, לא הוי מומר לכל התורה כולה
 . ט"וסימן קי' ד סימן ב"וביו (ב"ע' ד)חולין 

נקודות הכסף והנה ה. הקשה קושיא עצומה עיין שם (ק"ס)ד "ביו' סעיף ג' ז בסימן ב"אך הלא הט
יעשה דכבר , דהחשוד בדבר אף אם יתלוה אליו עוד דבר חמור באותו דבר, והתבואות שור תירצו

 . עיין שם, יצרו תקפו בזה
אבל היכא דעדיין , והיינו דוקא היכא דכבר נכשל בהקל', והשתא אתי שפיר הא דמיגו דחשיד וכו

וזה , ל"ר יהודה חסיד הנ"דברי הר והוא ממש, ל דמשום החמור יפרוש מהקל"אדרבא י, לא נכשל
 .ברור ונכון מאד

 ספר פרדס יוסף שמות פרק ג פסוק כב 

, ם"ואם לאו אתם לעכו, ם הרי אתם לשמו"י אם מובדלין אתם מעכו"ברש (ו"כ, כ)ועיין בקדושים 
, דאיסור ללבוש בגדי נכרים להדמות להם (ט"ז סימן קפ"ק הלכות ע"מהדו)ת טוב טעם ודעת "ועיין שו

ועוד לא הוי ליה למימר ', וב' י לא בביטול תורה חדא זיל קרי ביה רב הוא בתוכחה א"וכוונת רש
ונהי דקיימא לן מומר לדבר , רק הכוונה על חוקותיהם, בלשון הזה רק אם תקיימו התורה מוטב

 היינו רק בעובר סתם על עבירה שבתורה ואין היכר שרוצה, .(חולין ג)אחד אינו מומר לכל התורה 
ם או במי שרוצה לדמות לנכרי הוי "אבל אם עושה מעשה לילך בחוקות עכו, ם"להדמות לעכו

[ ה ושמתם"ד ד"ג ט"וארא דף מ]ועיין עוד בספר שתי ידות , בזה עצמו כמומר לכל התורה
[ ה"אות כ]ועיין עוד בבא [ ה וזקני"אות מ ד]והביאותי בויקהל  (ק סימן ה"ח מהדו"או)ד "ת הרד"ובשו

 :בדברי האבן עזרא כאן[ ה ואתי"ג ד"דף תקע]יוסף ויצא  ובפרדס

 ספר פרדס יוסף שמות פרק יב פסוק מח 

איתא אפילו לחכמים דחשוד לדבר אחד לא הוי חשוד לכל התורה מכל מקום  (ב"ל ע)ובבכורות 
, [ה"ב דדמאי ה"פ]וכן איתא בתוספתא , בגר שנתגייר וחשוד לדבר אחד הוי חשוד לכל התורה

לפי מה שאמרו בעירובין , הוא הדין דבגר אמרינן דמומר לדבר אחד מומר לכל התורהז "ולפי
דהא דרבי מאיר סבירא ליה מומר לדבר אחד מומר לכל התורה [ מ"ה אי כר"ד]' ובתוס .(ט"ס)

וכן כתב , כ כן בגר"וא, משום דסבירא ליה חשוד לדבר אחד חשוד לכל התורה דשווין זה לזה
וכתב הטעם דאם נעשה מומר לדבר אחד הוי כמו , [ד"סורי ביאה היג מאי"פי]בצפנת פענח 

 :הוכיח סופו על תחילתו ובטל הגירות מעיקרא
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 פרשת וישב  -ספר הציוני על התורה 

. הקשה רבי שם טוב בר אברהם הואיל וער ואונן רשעים היו ומדת הדין נותנת שערירים ימותו
ותירץ . כ למה זכו למלכות"אונן ויהיו בני יהודה אוימת ער ו' ובפרץ וזרח נתקיים מצות יבום שנא

פ שרשעים היו בדבר זה מומר לדבר אחד לא היו מומרים לכל התורה כולה והנהו טעמא "כי אע
 :שמגלה ומפרסם הכתוב חטאם

 ארורין ,פתיחה, ספר חפץ חיים

עוד על  עובר, שאינו מקבל על עצמו להשמר ממנו, נעשה הדבר אצלו כמו הפקר, חס ושלום, ואם
, "ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם", (ו"ז כ"דברים כ)ארור שלישי והוא 

, לדבר אחד על ידי זה (ד)והוא נקרא מומר , שפרושו אשר לא יקבל על עצמו לקים את כל התורה
מו כ, אצלו להפקר' והוא מחזיק דבר זה של תורת ה, כיון שבשאט נפש עובר על אסור החמור הזה

ארורין המצויין לבוא על ידי ' הרי חשבנו ג. ועל כן גדול עונו מנשא, שאר מומר לכל התורה כלה
 :מדה רעה הזו

 באר מים חיים 
אעתיק לך דברי , וכדי שלא יפלא בעיני המעיין כי קראתי את הרגיל במדה הרעה הזו בשם מומר

בשאט נפש לעבור עליו נקרא  כי אפילו חטא קל מי שמרגיל עצמו בתמידות, רבותינו נוחי עדן
בשם גנאי זה ועל אחת כמה וכמה בחטא חמור כזה שחמור מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות 

 ...'יונה בשערי תשובה במאמר ו' ל הר"וז (ב"ו ע"ט)דמים כמבואר במסכת ערכין 

 פרק כד  -חלק ראשון  -ספר התניא 

ל אמרה תורה חלל עליו "חז' יהרג היינו כפיומה שפיקוח נפש דוחה שאר עבירות וגם יעבור ואל 
תדע שהרי שבת חמורה ]קלות העבירות וחומרן ' שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה ולא משו

הכי ' כ במומר לגילוי עריות ואפי"משא' ב' ד סי"ז לענין שחיטת מומר לדבר אחד בי"ושקולה כע
 [ע אלא דגזירת הכתוב הוא"פיקוח נפש דוחה שבת ולא ג

 פרשת ואתחנן  -ערבי נחל  ספר

ש קצת מפרשים דאף דהידיעה אין מכריח את "וכמ, דהנה דבר אלהינו יקום לעולם, ויראה
ש נתבטלה "ה עבור ששמע כל התורה מפיו ית"לכן משה רבינו ע, מ הדיבור מכריח"מ, הבחירה
אל כל  הרי הטה את נפשו, נתלבשו בקולו ודיבורו שהוא נפשו ממש' כיון שדבורי ה, הבחירה

 . נשאר הבחירה חפשיית אצלם, י שליח"כ ישראל עבור ששמעו ע"משא, הטוב
מומר לעבודת גלולים הוי מומר לכל התורה כולה  (א"חולין ה ע)ל "ואחשוב שלטעם זה אמרו רז

מומר לדבר אחד לא הוי  (ב"ט ע"עירובין ס)ל "מה שאין הדבר בכל שאר דיני התורה דקי, ודינו כנכרי
וכמו שביארנו בפסוק , 63והיינו כיון דאנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, ורהמומר לכל הת

ולא אותו דור בלבד שמעו אלא נשמת כל כלל ישראל , דברות אלו בלי אמצעי' ששמעו ב, הקודם
כי את אשר ישנו פה ' ה ולא אתכם לבדכם כו"כמש, של כל הדורות שעתידין לבוא כולם שמעו

                                         
63
 .ע"ויל. ז"ל כוותיה דמומר לחלל שבת הוי כמומר לע"אין זה מתאים להאי תנא דקיי' לכאו 
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כ "וא, כ הציווי שלא לעבוד עבודת גלולים כולנו שמענו מפי הגבורה"א ,ואת אשר איננו פה' כו
ג מופת חותך הוא שכבר נסתלקה "ולכן העובד ע, ג מכל נשמת ישראל"נתבטל הבחירה לענין ע

דאם לא כן לא היה לו בחירה לעבודת גלולים , מאתו נשמה הישראלית טרם שעבד עבודת גלולים
 :ל"ם וק"ולכן דינו כעכו

 [ ג]ב מרבי יעקב יחזקיהו "י סדר א"הנהגות ומדות טובות עפ -צדיקים הנהגות 

ל "ק עבודת ישראל דר"ומבואר בסה, איזהו גבור הכובש את יצרו (א"ד מ"אבות פ)ל "ארז. גבורה
ק שלכל אדם יש יצר מיוחד "וזל]' יצרו המיוחד לו שלכל אדם יש יצר המומר לאותו דבר וכו

לעשות לעצמו גדרים וסייגים בדברים שרואה שיצרו תוקף עליו א "מומר לדבר אחד לזה צריך כ
להכשילו בו כי כל אחד גלל כן נברא וזהו שמצינו בגמרא שכל אחד מהאמוראים היה נזהר טפי 

 [..ל"בדבר אחר עכ

ארור אשר לא יקים את דברי התורה -' אות ו

 

אשר לא יקבל , ביאורו -" ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם": (כו, כז דברים)
ולא אמר , "אשר לא יקים לעשות"ויורה על זה , על נפשו לקיים כל דברי התורה מראש ועד סוף

  ".אשר לא יעשה אותם"

 כו  דברים כז

ֵרי ַהֻתֹוָרה ַהֻזֹאת לַ  בְּ ר לֹא ָיִקים ֶאת ֻדִ ֶ ֹות אוֹ ָארֻור ֲאש  ל ָהָעם ָאֵמןֲעש  ָאַמר ֻכָ  פ: ָתם וְּ

 י "רש

 :כולה וקבלוה עליהם באלה ובשבועהכאן כלל את כל התורה  -אשר לא יקים 

 ם "רשב

 :על כל עבירות שבסתר -ר לא יקים ארור אש

 ן "רמב

שיודה במצות בלבו ויהיו בעיניו אמת ויאמין שהעושה אותן יהיה , כי הקבלה הזאת, ולפי דעתי
ואם יכפור באחת מהן או תהיה בעיניו בטלה לעולם הנה הוא , כר וטובה והעובר עליהן יענשלו ש
כגון שאכל החזיר והשקץ לתאותו או שלא עשה סוכה ולולב , אבל אם עבר על אחת מהן. ארור

אלא אמר , כי לא אמר הכתוב אשר לא יעשה את דברי התורה הזאת, איננו בחרם הזה, לעצלה
והנה הוא . (אסתר ט כז)כטעם קיימו וקבלו היהודים , ברי התורה הזאת לעשותאשר לא יקים את ד

 :חרם המורדים והכופרים
רבי שמעון בן יקים אומר , וכי יש תורה נופלת, אשר לא יקים, ראיתי (ד"ז ה"פ)ובירושלמי בסוטה 

שמואל  דמר רב יהודה ורב הונא בשם, רבי שמעון בן חלפתא אומר זה בית דין של מטן, זה החזן
אמר רבי אסי בשם רבי תנחום בר חייא למד ולימד , על הדבר הזה קרע יאשיהו ואמר עלי להקים
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בית , ידרשו בהקמה הזאת. ושמר ועשה והיה ספק בידו להחזיק ולא החזיק הרי זה בכלל ארור
ואפילו היה הוא צדיק גמור , המלך והנשיאות שבידם להקים את התורה ביד המבטלים אותה

וזה קרוב לענין , והיה יכול להחזיק התורה ביד הרשעים המבטלים אותה הרי זו ארורבמעשיו 
 :שפירשנו

, ולי נראה. שאינו מקים ספרי התורה להעמידן כתקנן שלא יפלו, זה החזן, ואמרו על דרך אגדה
כמו שמפורש במסכת , על החזן שאינו מקים ספר תורה על הצבור להראות פני כתיבתו לכל

שמגביהין אותו ומראה פני כתיבתו לעם העומדים לימינו ולשמאלו ומחזירו לפניו  (ידיד )סופרים 
שמצוה לכל אנשים והנשים לראות הכתוב ולכרוע ולומר וזאת התורה אשר שם משה , ולאחריו

 :וכן נוהגין, (לעיל ד מד)' וגו

 תפארת ישראל פרק נא  -ל "מהר

פירש , "'ם את דברי התורה לעשות אותם וגוארור אשר לא יקי" (כו, דברים כז)והכתוב שאמר 
והוא הכופר בכל התורה , זה על דבר שהוא בלב בלבד" ארור"ולפי דעתו הנה ... ל "ן ז"הרמב
סוטה )ובפרק אלו נאמרין . כי הוא מין גמור, "ארור"כי אין שייך במי שהוא כופר , וזה טעות. כולה

כל הפרשה כולה לא נאמרה , שמעון בן לקישדרש רבי יהודה בר נחמני מתורגמניה דרבי , (לז ב
, "'ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת ה" (טו, דברים כז)שנאמר , אלא בשביל נואף ונואפת

אמר . ועבד עבודת אלילים, והוליד בן, אלא שבא על הערוה, סגי ליה" ארור"דעביד פסל ומסכה ב
ומכל שכן איך נאמר . עד כאן, לו שכך גרמו, ארורים אביו ואמו של זה, הקדוש ברוך הוא

מן  (ן"הרמב)והראיה שהביא . סגי ליה" ארור"וכי ב, שהפרשה הזאת נאמרה בכופרים בתורה לגמרי
קיימו "ושייך בזה , כי שם היה התחלת קבלת המצוה, אינה כלום (כז, אסתר ט)" קיימו וקבלו"

 . צריכה קבלה עודואין , אבל התורה כבר קבלו אותה. שיהיו קיום לקבלתם, "וקבלו
 

שלא היה משמע ', אשר לא יעשה'ולא אמר , "אשר לא יקים"שלכך אמר , ועל דרך הפשט יראה
ואינו דומה . וזה משמע על מצות עשה', אשר לא יעשה דברי התורה'שכך משמע , רק מצות עשה
אלהינו והנגלות לנו ולבנינו לעשות את כל דברי התורה ' הנסתרות לה" (כח, דברים כט)למה שנאמר 

וכאן לא נאמר . אף על הלאוין, ובודאי על הכל נאמר, "כל דברי התורה"דשם נאמר , "הזאת
אין , אבל לענין שבועה. נילף לא תעשה בקל וחומר, מצות עשה" לעשות"אם פירוש , ועוד". כל"

אשר "ולכך נאמר . דאין בשבועה רק מה שנשבע, על החמור לומר אם נשבע על הקל קל וחומר
. (יז, ויקרא ג)כי האוכל חלב נאמר שלא קיים מצות חלב . שהוא לשון על לא תעשה גם כן, "לא יקים

ואחר כך כתיב . כיון שאין במצוה הזאת מעשה כלל, ולא שייך לומר שלא עשה מצות חלב
 . היא מצות עשה, "לעשות אותם"
 

שודאי יש לפרש אחד , "לא יקים התורה"ל לא נדחק לפירוש זה בשביל מלת "ן ז"בובודאי הרמ
, העובר על מצוה אחת" ארור"כי למה לא יהיה בכלל , ובלאו הכי גם כן אינו קשיא. מדברי תורה

רק , כרת וערירי" ארור"כי אין בלשון . (יח, דברים כז)" משגה עור בדרך"כמו שהוא בכלל ארור 
, הרי כאשר יראה חטא בחברו חייב בודאי לנדותו, פילו אם הוא לשון חרם ונדויוא. ארור בעלמא
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שהוא " ארור"כל שכן , ואם כך אפילו נדוי בבית דין שלמטה חייב. ודבר זה נזכר בכמה מקומות
 . שהוא חייב, נדוי מן השמים

 
וכי יש תורה , (כו, דברים כז)" לא יקים את דברי התורה"דרש על מקרא ד (ד"ז ה"סוטה פ)ובירושלמי 

. זה בית דין שלמטה, רבי שמעון בן חלפתא אומר. זה החזן, רבי שמעון בן אליקים אומר, נופלת
ולא , והיה סיפק בידו להחזיק, למד ולימד ושמר ועשה, אמר רבי אסי בשם רבי תנחומא בר חייא

שצריך , "יקים"כי הם ידרשו כי פירוש , ויראה פירושו. עד כאן, "ארור"הרי זה בכלל , החזיק
וזהו . רק יאחז אותה למטה ויקים אותה למעלה, ולא יאחז אותה למעלה, החזן להקים הספר תורה

, ואם יאחז אותה שלא בכבוד. דבר זה קיום התורה, כי כאשר נוהג בה כבוד, הקמתה ממש גם כן
יב כלומר שהאדם חי, "אשר לא יקים"לכך כתיב . שגורם שתפול התורה, דבר זה הוא נפילה

ואם . אז הכל עושים את התורה במעשה, וזה כאשר יתן כבוד לתורה, לעשות שהתורה לא תפול
דבר זה גורם לה , ואינו דרך כבוד, כמו החזן שאוחז בו למעלה, חס ושלום מבזין את התורה

ולדעת רבי . 'זה החזן'וזה שאמר . שיאמרו מה היא התורה חשובה, שלא יקיימו התורה, נפילה
הרי הוא בכלל , ואם אינו עושה, להחזיק התורה ביד אחרים שיעשו את התורה שצריך, אסי

 . שלא החזיק בתורה, "ארור"

 ספורנו  

החשוד שלא יקיים ויודה שראוי לעשות את כולם אבל תהיה איזו מצוה מהם לבטלה אצלו והוא 
 :לדבר אחד

 אברבנאל 

הם וכסות חטאה לרמות בם את שלא יקים אותם לעשות אותם כי אם להיותם קרדום לחתוך ב..
וכפי זה הדרך היושב ואינו מקיים . והנה הוא כמשגה עור בדרך שראוי שיחרם ויאבד. ההמון

כי הנה זה הארור האחרון מיוחד אל . דברי התורה מעצלה ומרפיון ידים אינו בכלל הארור הזה
 .מקיים התורה במרמה וחנפות לא זולת זה

 
ט שהיה משבט יוסף שחטא והחטיא את הרבים ועשה את העגלים ולפי שצפה ענין ירבעם בן נב..

להסיר את לב ישראל מלכת לירושלם ועשה כהנים מקצות העם והוא היה מעלה עולות ומקטיר 
קטרת על המזבח שעשה ובדא חגים ומועדים מלבו כדי לבטל מצות בתורה בכללותם לכן אמר 

זאת לעשות אותם כי הארור הזה הוא במי כנגד שבט יוסף ארור אשר לא יקים את דברי התורה ה
לבטל מצות התורה ולעשות אחרות במקומם כמו שעשה ירבעם וזהו ' שיכנס בו צד אפיקורסו

 .אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם
 

שזרחה במצחות האנשים ' וצרותיה והוא האפיקורסו' וראה עוד סבה אחרת בראות האומ..
. שה רבינו עליו השלום עניני הפריצים שקלקלו בבית שני את התורהוראה מ. החטאים בנפשותם

. ירושלם כפי מה שספר יוסף בן גריון' שהם סבבו חרבן הבית ושוממו. וגלו בה פנים שלא כהלכה
וצפה גם כן ברוח נבואתו ענין הצדוקים הנמשכים אחר המקרא ומלעיגים על הפירוש המקובל 
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ים את דברי התורה לעשות אותם אין הארור על אשר לא מסיני ועליהם אמר ארור אשר לא יק
כי אם על אשר לא יקים רוצה לומר שלא יאמין בהם ויקבל על עצמו שהם . יקיים כל מצות התורה

. דברי אלהים חיים כדי לעשותם כאשר יבאו לידו על דרך קיימו וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם
אבל אמר את . א יקים את כל דברי התורה הזאתואפשר לומר עוד שהכתוב לא אמר ארור אשר ל

דברי התורה הזאת והיא הקדמה סתמית שכחה כח החלקית שארור יהיה האיש אשר לא יקים קצת 
וכבר אמר . כי אם לא קיים מצוה אחת מימיו ארור הוא ביום ארור הוא בלילה. דברי התורה הזאת

והשיבו המשיב כלום מעשה בא לידך רוצה  .מה אני לחיי העולם (ח"י' ז ד"ע)חנינא בן תרדיון ' ר
. לומר הלא בא מימיך לידיך מעשה מצוה מה לעשות אותה כי אותה תספיק לך לחיי העולם הבא

על  (ב"כ' ד)ם בפירוש המשנה במסכת מכות "ולכן כתב הרמב. ואמר שנזדמנה לו מצות הצדקה
לפיכך הרבה להם תורה  אותה משנה דאמר רבי חנניא בן עקשיא רצה המקום לזכות את ישראל

שהשרש אצלו שבעשיית מצוה אחת לבדה לשמה יזכה . חפץ למען צדקו וגומר' ומצות שנאמר ה
לפי שאי אפשר שלא . ובהיות המצות רבות רצה המקום לזכות בם את ישראל. לחיי העולם הבא

 .יקיים בזמנו מצוה אחת מן המצות

 צרור המור 

רמז שצריך לכבד התורה במחשבה ובדיבור . תורהובאומרו ארור אשר לא יקים את דברי ה
וזהו ארור אשר לא . ולחשוב מחשבות היאך יקים התורה מעפרה. ולהקים פרצותיה. ובמעשה

וזהו . וכנגד הדבור אמר את דברי התורה הזאת שצרך לדבר בם ולכבד התורה בדבריו. יקים
 :ש"תם לששצריך שיעשה או. וכנגד המעשה אמר לעשות אותם. סלסלה ותרוממך

 אור החיים 

שאם היה אומר אשר לא יקים לבד או אשר לא יעשה לא היתה תקומה לשונאי ישראל כי מי הוא 
ומה גם מי שאין סיפוק בידו לקיים כגון אין לו שדה , זה שיוכל לקיים את דברי התורה הזאת

פירוש שאינו לזה אמר לעשות , לקיים מצות התלויות בה או אין לו עבד לקים מצות התלויות בו
ולזה לא אמר אשר לא יקים או , בכלל ארור אלא מי שלא יקים עליו לעשות כשתשיג ידו עשות

 :אשר לא יעשה אלא אשר לא יקים לעשות פירוש יקים בלבו הדברים לעשותם כשתשיג ידו

 ם "מלבי

ד הפשט הארור הזה בא על המתפלספים האומרים שהן אמת שהתורה קיימת לעולם אבל רק "וע
אבל מעשה המצות שיסודם במעשה האדם שתכונתו ' נימיות ורוחניות התורה שהם אצולים מהפ

א ארור האיש אשר לא יקים "ולז. שונה מזמן לזמן וממדינה למדינה היתכן שמעשה אחד לכלם
לענין המעשה מפני שגם . לעשות אותם: שלא יעשה אותה לדבר קיים לעד' פי. את דברי התורה

לעולם ולא נשתנה מזמן לזמן כדכתיב כמה פעמים חקת עולם לדורותיכם  מעשה המצות קיימים
וכן לא ישתנה ממדינה למדינה כדכתיב בכל מושבותיכם זולת מצות התלויות בארץ אינם נוהגים 

 :אלא בארץ
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 ר הירש "רש

מי שמדמה בלבו שהדבר איננו , מי ששולל מדבר אחד של התורה את התוקף ואת הכח המחייב
מי שאיננו עושה את שלו : כמו כן. (ן כאן"רמב)שכבר אבד תוקפו ומשמעו , להיעשותקיים ועומד 

מי שאיננו נכנס בעובי הקורה ואיננו : הוה אומר, כדי לקיים את דברי התורה הזאת לעשות אותם
והיתה סיפק בידו להחזיק ולא , שמר ועשה, למד ולימד. "פעיל בכל כוחו למען קיום התורה

 .(על פי הירושלמי, ה רבי שמעון בן יהודה אומר"ב ד"תוספות סוטה לז ע)" ל ארורהרי זה בכל, החזיק

 כלי יקר 

ופירט אחת עשרה אלו לדבר בהווה כי בהם הדבר מצוי להסתירם והוא הדין בכל מצוות התורה 
ומה מאד מסכים לזה מה שדרשו אשר לא . שחזר וכללם בארור אשר לא יקים את דברי התורה

תורה שלא לשמה והיינו דבר שבסתר שהוא לומד לשם יוהרא ואין כוונתו כדי יקים זה הלומד 
בבא )ל "לקיים המצוות ומי יוכל לעמוד על דעתו ואפילו מלאכי השרת טעו בזה כמו שאמרו חז

על מה אבדה הארץ דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכים ולא פירשוה עד  (מציעא פה א
כי בנגלה היו רואים אותם עסוקים ', ויאמר על עזבם תורתי וכושפירשה הקדוש ברוך הוא בעצמו 

על כן , בתורה אבל לא ידעו שלמדו שלא לשמה וכשבאו לידי מעשה עזבוה כמנהג רוב דורינו
אמר אשר לא יקים את דברי התורה מה שהוא מדבר בפיו אינו מקיים שמע מינה שהוא לומד 

 :ו בארורשלא לשמה ואין לך סתר גדול מזה על כן החרימ

 תורה תמימה 

רבי שמעון בן  (כזזה החזן שהוא עומד, שמעון בן יקים אומר, וכי יש תורה נופלת -אשר לא יקים  
 [: ד"ז ה"ירושלמי סוטה פ] (כחד של מטה"זה ב, חלפתא אומר

למד ולימד ושמר ועשה והיה סיפק בידו להחזיק , תנחום אומר' רבי אחא בשם ר -אשר לא יקים 
לא למד ולא לימד ולא שמר ולא , חייא אומר' ירמיה בשם ר' ר, הרי זה בכלל ארורולא החזיק 

 [: שם שם] (כטעשה ולא היה סיפק בידו להחזיק והחזיק הרי הוא בכלל ברוך

                                         
(כז

ת לאחר הקריאה להראותה לעם צריך להקימה "יש מפרשים דקאי על המגביה ס, דבר זה' כמה פירושים נאמרו בפי 
, ן בנמוקיו פירש זה החזן שאינו מקים ספרי תורה בארון הקודש כתיקון שלא יפלו"ורמב, כראוי שיראו כולם הכתב

החזן רואה היכן התנוקות ' א א"וגם יש לפרש דקאי על מלמדי תנוקות שנקרא חזן כמבואר במשנה שבת י. ש"יעו
הנני עומד , עליהם כמו ועננך עומד, והלשון שהוא עומד הוא מלשון השגחה, [ט"ם ותוי"מ לרמב"ש בפיה"ועיי]קוראין 
דמלמד המרגיל לתלמידין בשבושים הוא ' א ב"ב כ"ומבואר בב, והמלמד עומד ומשגיח על התלמידים ולמודם, לפניך

פ תצא "ועיין לפנינו ס]י זה אפשר לבא לעקירת דבר מדברי תורה עיין שם "כי ע, רמיה' בכלל ארור עושה מלאכת ה
 :ק"ודו, כלל ארור אשר לא יקים את דברי התורהוהירושלמי מפרש דהוא ב, [בדרשה זכר עמלק

(כח
ועל הדבר הזה קרע , וכן המלך והנשיא וכל מי אשר בידו להקים את התורה ולמחות ביד המבטלים והמהרסים 

עלי , אמר, ת ומצא כתוב בה ארור אשר לא יקים את דברי התורה"יאשיהו המלך את בגדיו כשהביא לו חלקיהו את הס
 :כנודע בכתוב' כל יהודה וישראל לכרות ברית חדשה ללכת אחרי ה מוטל להקים וקיבץ

(כט
ואמרו עתיד , עץ חיים היא למחזיקים בה' כ במשלי ג"כל זה פשוט ומבואר שמדבר במעלת החזקת לומדי תורה וכמש 

קים הקדוש ברוך הוא לעשות צל לבעלי מצות כבעלי תורה כלומר ששכר המחזיקים ביד לומדי תורה שוה לשכר העוס
 :אשרי אנוש יחזיק בה, בה
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 ח"י' ת ג"דברי רבינו יונה שע

ארור אשר לא יקים את דברי : "(כו, דברים כז)שנאמר , והנה נתבאר בתורה עונש בטול המצוה
 . יורה כי זה נאמר על בטול מעשה המצוות -" לעשות אותם"אמר , "הזאת לעשות אותםהתורה 

והפועל , ודע כי נתחייב הנברא להיות ציר נאמן ועבד משכיל בכל מלאכת עבודת אדניו. יט
ועיניו על דרכיהם לראות אם , הנאמן יהיה מהיר במלאכתו וישגיח על מלאכת הפועלים חביריו

כי חפצו ורצונו אשר תעשה מלאכת , הירם ויודיעם את המעשה אשר יעשוןבאמונה הם עושים ויז
ירושלמי סוטה פרק )ואמרו רבותינו זכרונם לברכה . על כן יחזיק ידי עושי המלאכה, אדוניו בלא רמיה

אדם שלמד ושנה ולימד לאחרים וקיים את התורה ויש בידו כח  -" ארור אשר לא יקים: "(הלכה ד, ז
 ". ארור אשר לא יקים"ק בתורה ובמצות ולא החזיק הרי הוא בכלל להחזיק ידי העוס

  (ב)אלשיך מלאכי פרק ב 

ועל השנית אמר ואם לא תשימו על לב , שהוא לבלתי אמור כדבר ההוא שאמרתם. אם לא תשמעו
ארור , ושלחתי בכם את המארה היא האמורה בתורה, לתת כבוד לשמי שלא יעשה כן בישראל

ומלבד שלוח המארה ההיא , דברי התורה הזאת שבכללה הקרבת בעל מום אשר לא יקים את כל
 :אוסיף עתה וארותי את ברכותיהם

ולמה תשוב לארר עתה באמור , הרי שלחת המארה ההיא שהיא ארור אשר לא יקים, ושמא תאמרו
על כי אינכם שמים על לב , כי מה שוגם ארותיה פעם שנית עתה הוא, אל תתמה', וארותי וכו

על כן הוצרכתי לארר , אשר בחינה זו אינה בכלל ארור אשר לא יקים, ש ולתור על הזולתלדרו
 :והארירה השנית שאמרתי וארותי את ברכותיהם הוא, עתה על חלוקה זאת השנית

  (ל)אלשיך איוב פרק לא 

כי , אין צריך לומר לקללו על שהיצר לי', לא נתתי לחטא חכי שהוא אפילו בלחש ביני לבינו ית
שהוא כי יש אלה , ה באלה נפשו"שהוא לשאול עליו מהקב, ם אפילו לשאול באלה נפשוא

ולא שעל הנוגע אלי , והוא עבר על דת כי הרע לי, וארירה על אשר לא יקים את כל דברי התורה
וזהו לשאול באלה , כי אם על הנוגע אליך שעבר על שבועת האלה, יענש שהוא על שהיצר לי

עם היות שכל בני ביתי היו , אפילו על זה לא נתתי לחטא חכי, ה נפשונפשו שהוא בשביל האל
 ..מאלצים אותי לינקם ממנו עד מות

 אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לא 

ועל ]דברים בעלי בתים נמסרים למלכות על שהם מלוים בריבית ' ג[ בעון]הוא היה אומר 
ועל שפורקין עול מעליהם ]נותנין צדקה ברבים ואינן [ ועל שפוסקים]שטרים פרועים [ שכובשים

ועליהם הוא אומר ארור אשר לא יקים את [ ונותנין העול והמס על העניים והאביונים האומללים
 :אלו בעלי בתים (ו"ז כ"דברים כ)דברי התורה הזאת 

 פרשת קדושים פרשה כה  (וילנא)ויקרא רבה 

עשה ויחיה אם היה למוד לקרות רב הונא אמר אם נכשל אדם בעבירה חייב מיתה בידי שמים מה י
דף אחד קורא שני דפים ואם היה למוד לשנות פרק אחד ישנה שנים ואם אינו למוד לקרות 

שאילו נאמר ארור , ולשנות מה יעשה ויחיה ילך ויעשה פרנס על הצבור וגבאי של צדקה והוא חי
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עמלים בה לא אלו נאמר עץ חיים ל, אשר לא ילמד לא היתה תקומה אלא ארור אשר לא יקים
ר אחא בשם "כי בצל החכמה בצל הכסף א (קהלת ז), היתה תקומה אלא עץ חיים היא למחזיקים בה

ר חייא למד אדם ולימד ושמר ועשה והיתה ספק בידו למחות ולא מיחה להחזיק ולא "תנחום ב' ר
דם ולא חייא לא למד א' ירמיה אמר בשם ר' ד ארור אשר לא יקים ר"החזיק הרי זה בכלל ארור הה

עשה ולא שמר ולא לימד לאחרים ולא היתה ספק בידו להחזיק והחזיק ולא למחות ומיחה הרי זה 
 . בכלל ברוך

 קהלת פרק י  (לקח טוב)פסיקתא זוטרתא 

ארור  (כו, דברים כז)שאמר , זה קללת משה. ישכנו נחש: כל מי שהוא פורץ גדר התורה. ופורץ גדר
 . אשר לא יקים

 תמנייא ותלתין דף עח עמוד ב  תיקוני זוהר תקונא

דא חבורא דחתן וכלה כי אז אהפוך אל ' ודא רזא ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת וכו
 ..ן"ודא רזא ואמר כל העם אמ' עמים שפה ברורה וכו

 סוטה דף כא עמוד א  מאירי

וראן מה קיים המצוה הוא מה שמעמיד רוב בני אדם שאי אפשר לרוב בני אדם להשיג מכבוד ב
שראוי להשיג מדרך חכמה וחקירה ודים שישיגוהו מצד הקבלה וקיום המצות וכמו שאמרו בדרש 
ארור אשר לא יקים את דברי התורה אלו נאמר אשר לא ילמד את דברי התורה לא היתה לעולם 
תקומה אלא אשר לא יקים וכן עץ חיים היא למחזיקים בה אלו נאמר לעמלים בה לא היתה לעולם 

 ..ה אלא למחזיקים בהתקומ

 א חידושי אגדות מסכת סוטה דף לז עמוד ב "מהרש

והיה צריך עוד כריתות ' והענין מבואר שהיה צריך כריתות ברית בכלל ארור אשר לא יקים גו
ברית בפרט לכל מצוה ומצוה כי הוא ידוע כי מצד הנותן שהוא האחד האמיתי כל התורה היא 

והעמידה על [ חבקוק] (מיכה)ב דמכות בא "ש ספ"יא האמונה כמלכל התורה וה' ויסוד א' כמצוה א
בכלל מצד הנותן ' כ בא כריתות ברית ברוך א"ש וצדיק באמונתו יחיה כמפורש שם וע"אחת כמ

כ בא גם הברוך וכריתות הברית לכל מצוה "ג ע"ולפי שנתרבו המצות מצד המקבלים כמנין תרי
 :ומצוה בפרט

 וד ב פני יהושע מסכת שבת דף נה עמ

אלא דאכתי איכא למידק הא דכתיב ארור אשר לא יקים את כל דברי התורה הזאת ועל כרחך ..
ה לא סגיא ליה בהאי ארור "דהאי כל דברי היינו מכל דברי דאי אכל התורה ממש קאי הא בלא

כיון שכבר חטא בכל הנך עוונות דקחשיב בארורים דלעיל מיניה אלא על כרחך דבחד מינייהו סגי 
ך אפשר לומר כן שהרי כל השבטים חטאו במכירת יוסף לבד מבנימין והיאך עמדו זרעם והאי

כ מראובן נמי לא מייתי "בהר עיבל ואמרו ארור אשר לא יקים וליכא למימר דעבדו תשובה דא
 ..א מידי דהא כתיב ביה וישב ראובן אל הבור ודרשינן ששב לשקו ולתעניתו"רשב
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 וד א חתם סופר מסכת שבועות דף לו עמ

ושמר נפשך מאוד סיפא דקרא פן תשכח הדברים אשר ראו עיניך ומיניה ילפינן כל השוכח דבר ..
ים דברי התורה אחד ממשנתו מתחייב בנפשו והיינו משום דגורם קללה לנפשו ארור אשר לא יק

 ..הזאת לעשות אותם

 קובץ הערות סימן טז 

ומקורו . 'הקהל הוי שבועת שוא וכוהנשבע שלא ליכנס בתקנת : ג"ח סעיף ל"רכ' ד סי"יו]
דכתיב , דהוי נשבע לבטל את המצוה, י"בשם תשובת רש[ ה"תשנ' סי]ג דשבועות "במרדכי רפ

א "ובביאור הגר. והיינו דכל תקנות הקהל הן למיגדר מילתא, ארור אשר לא יקים את דברי התורה
דשבועה חלה על מצות , ל"דמאי אולמא דתקנות הקהל יותר מתקנות רז, הקשה[ ד"ק צ"ס]שם 

 .ואיסורין דרבנן עיין שם
 

היינו , אף שמצוה מן התורה לשמוע לדברי חכמים, והנה הא דשבועה חלה על איסורין דרבנן
מן , ב"כגון הנשבע שלא להתענות בט, משום דעל המעשה בעצמה אינו מוזהר כלל, טעמא

, לעבור על דברי חכמיםת שלא "אלא דכיון שמוזהר מה, ב"התורה אינו מוזהר להתענות בט
וכיון דהמעשה מצד עצמה , שאם לא יתענה הוא עובר על גזירתן, ב"ממילא צריך להתענות בט

, ז בנשבע על המעשה לעשותה או שלא לעשותה"וכ. ה שבועה חלה"משו, ת"אין בה אזהרה מה
 דזהו נשבע לבטל את המצוה, ודאי אין השבועה חלה, אבל הנשבע שלא לשמוע לדברי חכמים

אם נשבע לעשות המעשה , וכן לענין תקנת הקהל. שהרי התורה צותה לשמוע לדבריהן, ממש
, דלא חמירא תקנת הקהל מאיסור דרבנן, ודאי השבועה חלה, בפרט שהקהל תקנו שלא לעשותה

ת להקים "דמצוה מה, הוי נשבע לבטל את המצוה, אבל הנשבע בכלל שלא ליכנס בתקנת הקהל
ג איירי שם "כ אפשר דבכה"וא, הן הקמת התורה למיגדר מילתא ותקנות הקהל, את התורה

 [:י"בתשובת רש

 סימן אלף צו  (מרגליות)ספר חסידים 

ומי שאומר שלא אוכל היום שלא אוכל עד ערב הוא בארור . ויואל הוא שבועה ושבועה הוא ארור
 .אשר לא יקים

 ע שער ג "ספר יסוד מורא לראב

כל מצות עשה והיא בכרת באשר תסתכל טעם כל ארור הוא ועתה ארמוז לך מצוה אחת כוללת 
על סתר כי כן החל וברובם מפורש ודבר חותנת ואחות כי יתיחד עמם בלי חשד והבהמה אין לה 

כי בגלוי בית דין . ארור אשר לא יקים את דברי התורה להכעיס בסתר+ ז"שם כ+פה ובסוף אמר 
 ..יכריחנו או יקח הדין ממנו

 סימן תכט מחזור ויטרי 

ואף . נוטרייקון נזם זהב. נזוף. שהיא עלובה על שאין לה עוסקין. שמעלבין את התורה. מעלבונה
ארור אשר לא יקים ' דכת. שהוא כמנודה לשמים. ונזף ביה אבוהי' מתרג. ולשון ויגער בו אביו

 .ולא עם הארץ חסיד. דאין בור ירא חט. ושאינו לומד היאך יקיים. 'וגומ
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 אבן שועיב פרשת חיי שרה י "דרשות ר

צוה לחפש אחר אותו ספר ולא מצאו עד בשמונה עשרה , וכשמלך יאשיהו בנו והיה ירא שמים
כמו שכתוב שם ומצא , שנה למלך יאשיהו שעלה חלקיה הכהן להוציא הכסף לחזק בדק הבית

 או שמצאו בלשכה במקום שהיה שם, ויתכן שמצאו ביסודות הבית כשהיה מחזק אותו, הספר
וכן כתיב שם ובהוציאם את הכסף מצא חלקיה הכהן את ספר , הכסף שלא היה נכנס אדם שם

והיה , ושלח לבשר המלך כי נתיאש כבר ממנו שחשב שנשרף או נקרע ונאבד, ביד משה' תורת יי
אצלו ענין גדול שאותו הספר היה מכתיבת משה רבינו עליו השלום אותו שכתוב בו לקוח את 

ובדברי , א הידיעה"ולכן אמר ספר התורה מצאתי בה, ובו היה קורא המלך ,ספר התורה וגומר
כי נמצא הספר נגלל משני , ומה שפחד המלך וקרע בגדיו, ביד משה' הימים את ספר תורת יי

 . כמו שאמרינן בירושלמי, קצותיו על ארור האיש אשר לא יקים וגומר
[ עזרה] ('תור)רבי אחא בר יעקב ספר וידוע כי ספר עזרא לתחלתו הוא נגלל כמו שמצינו אמר 

ובא בתלמוד אמר רב , וזה נגלל משני קצותיו על ענין הקללות שבמשנה תורה, לתחלתו נגלל
 .יודא על כתוב אשר לא יקים קרע אמר עלינו להקים

  402המצוות עמוד  -מנורת המאור פרק ו 

אשר לא יקים את כל דברי אומר ארור ' הכתו[ עליו], אבל מי שלא הניח מצוה שלא עבר עליה 
 .התורה הזאת

 חיי אדם חלק א כלל א 

 סעיף ד
, מכל מקום מה שיוכל לקיים, אף על גב שעדיין לא בירך ברכת התורה ואסור לדבר דברי תורה

ולכן יפנה מחשבתו לקיים מצות התלויות בלב ויכול האדם לקיים אותם בכל רגע . יקיים
ת התורה הן מצות דאורייתא או מצות דרבנן בכל עת וגם יקבל עליו לקיים כל מצו, במחשבה

אפילו , שיאמר שיקיים כל המצות חוץ מזו, וכל הפורק ממנו עול מצוה אחת. שתבא לידו לקיים
ארור אשר לא יקים את דברי [ כו, דברים כז]ועליו נאמר , הרי זה נקרא רשע, היא מצוה קלה

רצה לומר שאינו מקבל עליו לקיים , יקיםאלא אשר לא , ולא נאמר אשר לא יעשה, התורה הזאת
 : (י"ת לר"ש)כל התורה 

 ן סימן סה "ת הר"שו

ה מפי הגבורה על כל מי אשר לא יקים את "ולא עדיפא קללה בחרם וארור מארור שאמר משה ע..
דברי התורה ולא עלה על דעת שמי שיעבור על אחת מכל המצות דקיימי בארור שיהא אסור 

ואם , שלו אף על גב דקאי בארור ומצוה לאררו ולשמתו ובר נדוי ובר חרםלישב תוך ארבע אמות 
שאם , דכן דרך כשיאמרו על מי שיעשה כך יהא בנדוי, יחרימוהו אחר שעבר אז יחרם ונבדל ממנו

 ..לא כן אין דינו כמנודה אבל הוא מחויב נדוי ומצוה לנדותו

 סימן רח  (אורח חיים)ת חתם סופר חלק א "שו

פ נכנס בין בתרי "כי עכ, פונית המנשב בעולם מרפא אפילו השוכבים בביתא דשישאדהנה רוח צ
אך לכנוס בין בתרי ענני כבוד שהיו מלובטים ומדובקים זה בזה , עביד' ז ואיהו דידי"נקבי הפארו
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י טבע עוצם אדיקותם לא היה אפשר לרוח צפונית לכנוס "אדוק היטב דלא לבדרו ענני כבוד ועפ
מ כל זמן שלא היו נזופים נעשה להם נס ונשב להם דייקא רוח "ומ, יתפרדו זה מזהביניהם אם לא 

ונכנס בחדרי משכבי הילדים הנימולים ונס זה נעשה למחנה לוים , צפונית או דבר אחר כיוצא בו
אבל ישראל שהיו נזופים לא נעשה להם נס להכניס רוח צפונית , שנה והיו מחוייבים למול' כל מ

ה ולשום מנהיג "חלילה למרע, אבל זולת זה. כ מדינא היו אסורים למול בניהם"בין הבתרים ע
שלא יכנס בעובי הקורה למחות בעוברי עבירה או במתעצלי קיום , מישראל אשר בידו למחות

בשם [ ו"ז כ"דברים כ]תבוא ' ן פ"ש רמב"בארור אשר לא יקים כמ' ואם לאו קם לי, עבודה ותורה
 ...ש"מלך יהודה יע' יש בידם להקים ביד העוברים ושזה הרע ליאשיד של מטה ש"ספרי דקאי אב

 סימן רעו  (יורה דעה)ת חתם סופר חלק ב "שו

כי תבא על פסוק ארור ' ן בפ"ש רמב"היא וכמ' ת ולהראות חזותו לעם קרוב לדאוריי"ס' והגבה
 .ש"אשר לא יקים את דברי התורה הזאת ע

 ת משיב דבר חלק ב סימן מג "שו

ת "ן עה"יעיין ברמב, ז בכלל ארור אשר לא יקים"שעובר בשאט נפש על איזה דבר מצוה הוכל מי 
 ..שם

 סימן פא  (חושן משפט)ז חלק ג "ת הרב"שו

. י"ש בפירש"ע. נתפס על אנשי ביתו, כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו, ב"ד ע"שאמרו בשבת נ
ידו למחות ואינו מוחה קלקלתו ללמדך שכל מי שיש ב: ד אמרו גם כן"ה סוה"ובירושלמי שבת פ

וכן הוא עוד בירושלמי . ל"עכ' כאילו הוא עשה העון בעצמו וכו": קרבן עדה"ופירש ה. תלויה בו
מי שהיתה סיפוק בידו : ('א -ה "סדר קדושים פכ)" מדרש רבה"וכן הוא ב. ש"א ע"ג ה"כתובות פי

סדר )" מדרש תנחומא"וא בוכן ה". ארור אשר לא יקים"הרי זה בכלל ' למחות ולא מיחה וכו

ובכסף משנה . ]ז"ו ה"דעות פ' ם הל"וכן פסק הרמב. ש"ח ע"עבודה זרה י' ובמס ('ז' משפטים סי
לשער הציון מכל , ולא הובא ביתה רב יוסף סיני ועוקר הרים (ב"ד ע"נ)לא ציין רק משבת , שם

ת באחרים ולא דכל שאפשר למחו, א"ד ה"תשובה רפ' ם הל"וגדולה מזו פסק הרמב[. האמור
ם "ז שפיר פסק הרמב"עפי, ואם כן. ש"אין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו לעשות תשובה ע, מיחה

מטעם שכל אלו יש בידו למחות , בעל עבירה, וקרוביו הנלוים עליו, בבניו ובני ביתו' שלא יהי
מן  ואם כן אין ביתו ריקם. נחשב כאילו הוא עשה העון בעצמו, ואם אינו מוחה בהם, בהם

 . וזה פשוט וברור. העבירה

 סימן ק  (חושן משפט)ז חלק ג "ת הרב"שו

אלעזר בן עזריה היתה יוצאה ברצועה ' פרתו של ר" (ב"ד ע"נ)ששנו הכמים בלשון המשנה שבת 
, ומתוך שלא מיחה בה, של שכינתו היתה: תנא (שם)ובגמרא " שבין קרניה שלא ברצון חכמים

ופירש , נתפס על אנשי ביתו, ולא מיחה, שר למחות לאנשי ביתוכל מי שאפ', נקראת על שמו וכו
אשתו היתה : "איתא (ד"ד סוה"שם פ)ובירושלמי שבת ". נענש על עבירות שבידן: "(ה נתפס"ד)י "רש
אשתו היתה שיצאת במה שאסרו ": "פני משה"ופירש ה". שנאמר לולא חרשתם בעגלתי' וכו

כבודו כינו חכמים ואמרו פרתו יצאת ברצועה ומשום , חכמים לאשה לצאת ברצועה שבראשה
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ללמדך שכל מי שהוא סיפוקא בידו : "(שם)ז אמרו בירושלמי "ואח. (ע"ש בק"ע)' שבין קרניה וכו
" כאלו הוא עושה העון בעצמו": "קרבן עדה"ופירש ה". למחות ואינו מוחה קלקלתו תלויה בו

ללמדך שכל מי שהוא סיפוקא בידו : "(א"ג ריש ה"פי)וכן הוא עוד בירושלמי כתובות . ל"עכ' וכו
למד אדם " ('א -ה "סדר קדושים פכ)" מדרש רבה"וכן הוא ב". למחות ואינו ממחה קלקלה תלויה בו

הדא הוא דכתיב , הרי זה בכלל ארור' ולימד ושמר ועשה והיתה סיפוק בידו למחות ולא מיחה וכו
ומאן דלא מוכח מתפיס : "('ז' טים סימשפ' פ)" מדרש תנחומא"וכן הוא ב". ארור אשר לא יקים

" נתפס על אנשי ביתו, דאמר מר כל מי שאפשר לו למחות באנשי ביתו ואינו מוחה, בההוא עון
חנינא בן תרדיון ' שגזרו על אשת ר (א"ח ע"י)עבודה זרה ' וגדולה מזו אמרו במס. ש"ע' וכו

. ש"נענש עליו ע, מכאן אמרו כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה. משום דלא מיחה ביה, להריגה
 (ל"ב הנ"ד ע"נ)והלא בבבלי שבת , "מכאן אמרו"ויש לדייק קצת בלשון חכמים שנקטו בלשונם 

משמע דלמדו זאת  (ל"ג הנ"פי)ובירושלמי כתובות ? אלעזר בן עזריה' משמע דלמדין זאת מר
לומר דאפילו , ואפשר דרבותא השמיענו הכא בעבודה זרה. ל"וי? מהמשנה דשני דייני גזילות

מאי האי דשדר לן להיות כל איש : ל"כמאמרם ז. אשה דרשות בעלה עליה ומשועבדת היא אליו
הכי חכמת נשים -אפילו (ב"ב ע"מגילה י)פשיטא אפילו קרחה בביתיה פרדשכא ליהוי , שורר בביתו
ל "כעין אמז. ולהפרישו מאיסורא, ומחוייבת היא להרחיק את בעלה מן העבירה, בנתה ביתו

שהרי , וחומר דהבעל נענש בעון אשתו ובני ביתו-וקל. און בן פלת אשתו הצילתו (ב"ט ע"סנהדרין ק)
דו למחות ואינו וכל שאפשר בי: ל"וז (ז"ו סוה"דעות פ' הל)ם "וכן פסק הרמב. ודאי יש בידו למחות

ובכסף משנה שם לא ציין רק . ]ל"כיון שאפשר לו למחות בהם עכ, מוחה הוא נתפש בעון אלו
וגדולה מזו כתב [. ולא בא רב יוסף סיני ועוקר הרים לשער הציון מכל האמור, ב"ד ע"משבת נ

הוא  אין הקדוש ברוך, דכל שאפשר בידו למחות באחרים ולא מיחה (א"ד ה"תשובה פ' ה)ם "הרמב
ה "שם סק" פתחי תשובה"' ובס', א' ז סעי"קנ' ד סי"א יור"ראו ברמ. ]מספיק בידו לעשות תשובה

אישתמיט מינייהו , ובמהילת כבוד תורתם. ש"ומה שכתב עליו ע, "תיבת גמא"בשם הספר 
 .ש"ע' א' ב סעי"י' א חושן המשפט סי"הרמ

 סימן סו [ ת"האדר] -ת מענה אליהו "שו

ל שמכין אותו עד שתצא נפשו בעשה הוא מדכתיב ארור אשר לא "מקור דברי חזד, ונראה לי ברור
כ חובה עלינו להקים את הדת ולראות לקיים מצות "וא. יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם

ועיין חתם סופר חלק , ועל כל מי שיכולת בידו להקים חל הארור, יתברך שמו כפי יכולתינו' ד
חייב לכוף לקיים  (מי שיכולת בידו)שעל כל ישראל , פשוט כדברי הנתיבות כ נראה"וא. ה"ר' ח סי"א

 . ולדברינו הכי נמי בלא תעשה, מצות עשה

 ת מנחת יצחק חלק ג סימן לה "שו

א "ובמק ('ה ג"ז ד"קע' מ סי"חו)ס "ש בחת"כמ, ד דוקא"בודאי צריך ב', והנה אף דבנוגע לענין כפי
, כל ישראל בכלל אשר לא יקים את דברי התורה הזאת ,אבל אם יש בידו למחות, כתבתי מזה

בין , ד אלא כל אדם מישראל"לאו דוקא ב, (תבוא' פ)ן "ש ברמב"כמ, ד שלמטה"ש בספרי זה ב"ומ
ס "חת' ע בתשו"וע, /'ה ג"ז ד"קע' מ סי"חו/ס שם "ש החת"כמ, אם יש בידו לעשות, קטן וגדול

שהביאו  (ב"תע' סי)א "וכנראה שזה טעם הרשב, (ז"כ' יח ס"א או"ח)זקן אהרן ' ובתשו (ב"פ' ח סי"או)
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ואין , אם אין אחר שימול, למול בחנם, ד כופין את המוהל"דהב, (א"רס' ד סי"יו)א "לפסק הלכה ברמ
א ציין "והגר, ד"כי המצוה מוטלת על המוהל כמו על הב, יד האיש משגת לתת לו שכרו עיין שם

כמו ' ומוכח מדבריו דשייך בזה דין כפי, (ב"א ע"ק צ"א וב"ז ע"פבחולין )מקורו למה דאיתא בכיסוי הדם 
והיינו מטעם כיון שהאב רוצה , (ו"כדאיתא בכתובות פ)ע עד שתצא נפשו "דכופין על מ, על האב

כי , ע"וכופין אותו על מ, המוהל עומד במקום האב, ואין שם מוהל אחר, וכיבד להמוהל, למולו
, א לדחות המצוה"הו' האיך יהי, ון שהוא עומד במקום אבכ כי"וא, המצוה מוטלת עליו כעת

 ..או אפילו משום מצוות שמחת יום טוב, בשביל עונג שבת

 ת מנחת יצחק חלק ג סימן קיא "שו

חתם סופר ' בתשו' ועי, אם יצא את ידי חובתו בזה, ולא ירא ולא יפחד, ומי הגבר אשר יראה זאת
אם יש , אלא כל אדם מישראל קטן וגדול, ד"דלאו דוקא ב (ש"ומ' ה ג"בד)שכתב שם , (ז"קע' מ סי"חו)

' ועי, שנתמנו שליחא דישראל עיין שם, ד שליחותיהו דכל ישראל עבדי"והב, בידו לעשות
ת דארור "גם ל, ע דתוכחה"ז יש נוסף על מ"ולפי, ('ד' שם סי)י "ובערך ש (א"סק' ג' מ סי"חו)בנתיבות 

רק דהוי , ת"ל דגם בל"משום דס, ל"א צ"ולדעת הרמ, ממונו ת צריך לבזבז כל"ובל, אשר לא יקים
ד "שם ביו)א "בגליון המהרש, וכמו שהוכיח מדבריו, צ לבזבז כל ממונו"א, לאו שאין בו מעשה

אבל לא , ושלא ימעלו בשליחותם, דהוי שליחותייהו דכל ישראל, ד"או שיש לחלק בין ב, (ז"קנ
ש "הריב' מתשו (ד"ביו/ ז"קנ/שם )א "רעק' דהוכיח בחי כ לפי מה"וא, ל"ס כנ"משמע כן מדברי החת

פ "וגם עכ, ל לכמה פוסקים"וכן ס, צריך לבזבז כל ממונו, דאף בלאו שאין בו מעשה, (ז"שפ' סי)
אף , צריכים להכניס עצמן, ל"ן הנ"ד וגדולי ישראל שבידם להקים התורה וכדברי הרמב"בב

והמורה הוראות אם הזהיר , להציל רבים מעון כדי, ש היכא דלא ברי היזקא"ומכ, בהפסד ממון
' ועי, (ז"מ' ב סי"ח)ץ "ש בתשב"עליו נאמר אתה את נפשך הצלת כמ, והם לא הוזהרו עליו, את העם

, דעת הגאון זכרון יוסף שם' ויש לומר דכל זה הי, ב וביאור הלכה שם"וביותר במ (ח"תר' סי)ח "או
 . בנוגע לנדון דידן

לבטל בכל עוז הריקודין והמחולות , מוטל על כל מי שיש בידו למחותדהחיוב , ז"והיוצא מכ
ד להעמיד שוטרים "דחייבים הב, (ט"תקכ' בסי)ע "ם והש"ז בכלל מה שפסקו הרמב"וכ, המתועבות

דהחיוב , ופשיטא דאסור להשתתף בשמחה של עבירה כזו, ולהזהירם בדבר זה עיין שם' וכו
וגם הוא , ש שלא יסייע לדבר עבירה"ומכ, ל"ערבות כנמטעם , למחות מוטל על כל אחד מישראל

' ועי, (א"ו ע"כתובות מ' במס)ועובר על מה דאיתא , ר"ומגרה בו היצה, עצמו בעל עבירה בהשתתפותו
 .ק"ובשטמ (ג"כ' סי)ע "ובא (ט"ב הי"א' א מה"בפכ)ם "ברמב

 ת באר דוד סימן י "שו

איש באחיו איש בעון אחיו מלמד שכולן ב וכשלו "ז ע"ט סנהדרין דף כ"בשבועות דף ל' ועי
וגם ארור אשר לא יקים . ובמומר אין בידו למחות, התם היה בידם למחות ולא מיחו, ז"ערבין זל

ומסתברא דלא קנסו , לא מיירי במומר שפורק עול תורה ומצות לגמרי, את דברי התורה הזאת
, ת להוסיף להם חטא על פשעואין תכלי, חכמים כיון דמומר לאו בר קבילא תקנתא דרבנן הוא

וכשם שמצוה לומר , כיון שבודאי לא ישמע עליהן, ע לא תתן מכשול"אדרבה יש לחוש על לפ
ג אלא אמרינן "ע כה"הגם שאינו שייך לפ. דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע
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שות תקנה ל ואין לנו לע"ם וז"מ לרמב"בפה' ועי, א"ש מ"ה ממע"פ' עי, הלעיטהו לרשע וימות
משמע דהיכא , ל"ז דבר אמתי עכ"וכ, לגזלן שלא יבואו לידי מכשול לפי שעון הגזלנות יותר גדול

מ אין לנו תכלית להוסיף להם חטא על "מ, שעובר עבירה גדולה אין לנו לחוש לעבירה קטנה
 : פשע

 ת משנה הלכות חלק יז סימן קפד "שו

 ' נתיב ג
 זה מי נכנס בכלל ישראל ומי יוצא מכלל 

וכתב היסוד השמיני הוא , ג עיקרי הדת ויסודותיה"חשב י (א"סנהדרין פי)המשנה ' ם בפי"הרמב
ה שהיא "י משה רבינו ע"היות התורה מן השמים והוא שנאמין כי כל התורה הזאת הנתונה ע

וכי הוא היה כמו סופר ', יתברך וכו' כלומר שהגיעה אליו כולה מאת ה, כולה מפי הגבורה
ואין הפרש , ו והוא כותב כל מאורעות הימים הסיפורים והמצוות ולפיכך נקרא מחוקקשקוראין ל

' אלקיך ושמע ישראל כי הכל מפי הגבורה והכל תורת ה' ובין אנכי ה' בין ובני חם כוש וגו
וזה שאומר שכמו אלה הפסוקים והסיפורים משה סיפרם מדעתו , תמימה טהורה וקדושה אמת

יאנו כופר ומגלה פנים יותר מכל הכופרים לפי שחשב שיש בתורה לב הנה הוא אצל חכמינו ונב
וזה ענין , ה"ושאלה הדברי הימים והסיפורים אין תועלת בהם ושהם מאת משה רבינו ע, וקליפה

ל הוא המאמין שכל התורה מפי הגבורה חוץ מן הפסוק זה שלא "אין תורה מן השמים אמרו חז
וזה שאנו ', וכו (א"ל, ו"במדבר ט)בזה ' מו וזה כי דבר האמר הקדוש ברוך הוא אלא משה מפי עצ

עושים היום מתבנית הסוכה ולולב ושופר וציצית ותפילין וזולתם הוא בעצמות התבנית אשר 
והמאמר המורה על יסוד הזה הוא מה , י למשה והוא אמר לנו והוא נאמן בשליחותו"אמר הש
שלחני לעשות כל המעשים האלו כי לא ' ויאמר משה בזאת תדעון כי ה (ח"כ, ז"במדבר ט)שנאמר 

 . מלבי
 

י לא מזולתו ועליה אין "והוא כי התורה הזאת מועתקת מאת הבורא הש, היסוד התשיעי ההעתק
 . ש"ע' לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה וכו, להוסיף וממנה אין לגרוע

 
האדם אלה היסודות כולם ונתברר בה אמונתו בהם הוא  וכאשר יאמין, ל"ג סיים וז"ואחר יסוד הי

י איש לחבירו מן "נכנס בכלל ישראל ומצוה לאהבו ולרחם עליו ולנהוג עמו בכל מה שצוה הש
עשה מה שיכול מן העבירות מחמת התאוה והתגברות הטבע הגרוע הוא ' ואפי, אהבה והאחוה

וכשנתקלקל לאדם יסוד מאלה , שראלב והוא מפושעי י"נענש כפי חטאיו אבל יש לו חלק לעוה
היסודות הרי יצא מן הכלל וכפר בעיקר ונקרא מין ואפיקורוס וקוצץ בנטיעות ומצוה לשונאו 

 . 'אשנא וגו' הלא משנאיך ה (ט"י, ט"תהלים קל)ועליו נאמר , ולאבדו
 

ין מי ל זה החילוק שכתבנו ב"ם ז"והנה מבואר לן בביאור בהיר וברור מדברי רבינו הגדול הרמב
עשה כל העבירות שבעולם מחמת התגברות התאוה ' שמאמין בכל התורה דקדוקיה ופרטיה אפי
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אבל , הוא נענש על חטאו אבל הוא נכנס בכלל ישראל, ובתורתו' מ הרי הוא מאמין בה"והטבע ומ
 . ו יצא מן הכלל ואינו בכלל ישראל ומצוה לשונאו ולאבדו"מי שאינו מאמין באחד מכל אלו ח

 
ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת  (ו"כ, ז"דברים כ)פ "ת עה"ן עה"וכחילוק זה כתב גם הרמב

ויאמין שהעושה , ל ולפי דעתי כי הקבלה הזאת שיודה במצות בלבו ויהיו בעיניו אמת"וכתב וז
ואם יכפור באחת מהן או תהיה בעיניו בטלה , אותן יהיה לו שכר וטובה והעובר עליהן יענש

אבל אם עבר על אחת מהן כגון שאכל חזיר והשקץ לתאותו או שלא עשה , ם הנה הוא ארורלעול
כי לא אמר הכתוב אשר לא יעשה את דברי התורה הזאת , סוכה ולולב לעצלה איננו בחרם הזה

. קימו וקבלו היהודים (ז"כ', אסתר ט)אלא אמר אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות כטעם 
ל בזה דיש חילוק בין אינו "ם ז"הנה כתב ממש כדברי הרמב. מורדים והכופריםוהנה הוא חרם ה

ובין מי , מקיים מצות מחמת עצלות או מחמת תאות לבו ויודע ומאמין אלא שיצרו מתגבר עליו
 . ו"שאינו מאמין בו ח

 
ני אומה שאוכלין ב]בההוא גברא דזבין נפשיה ללודאי  (א"ז ע"גיטין מ)י "כ רבינו הגדול רש"וכ

אמרו לו רבנן , ו דמוכר את בניו"אמי לפדותו מק' ואתא לקמיה דרבי אמי שיפדנו ורצה ר[ אדם
אמר להו אימא לתיאבון , אמי האי ישראל מומר הוא דקא חזי ליה דקאכיל נבילות וטריפות' לר

, אמרו ליה והא זמנין דאיכא היתירא ואיסורא קמיה ושביק התירא ואכיל איסורא, הוא דקאכיל
ולא הוה מין אלא מומר , י אימא לתיאבון הוא דקאכיל"ופרש. זיל לא שבקי לי דאפרקינך ל"א

ונראה . ובמינים הוא דאמרינן מורידים אבל לא מעלין אבל מומר אמרינן התם סמי מכאן מומר
והא אכתי האי אוכל נבלות וטריפות הוה ומאי איכפת ' דזימנין וכו' י קשיא ליה אתירוץ הגמ"דרש

דאטו האוכל , יק היתירא ואכיל איסורא והלא האיסור בעצמו אינו בר חיוב מיתה הואלן אי שב
י דהאוכל לתיאבון לא הוי מין "ולכן דייק רש, נבילות וטריפות חייב מיתה והרי לא הוי אלא לאו

יהא מומר לכל התורה כולה אבל אכתי לא יצא מכלל ישראל ' אלא מומר והגם שהוא מומר ואפי
ל "אבל האוכל נבלות להכעיס הו, וישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, מומר אלא הוי ישראל

ש "ובתורתו והמינים הם בכלל מורידין ולא מעלין כדלהלן וכמ' מין ולא מומר שאינו מאמין ה
 . ד"וזה ברור בס, ם דמצוה לאבדו"הרמב

 
ופר במדרשים ת שכ"על האומר אין תחיית המתים מה (א"ע' סנהדרין צ)י להדיא "כ עוד רש"וכ

יהא מודה ומאמין שיחיו המתים אלא דלא ' ואפי, ת"מנין לתחיית המתים מה' דדרשינן בגמ
ת מה לנו ולאמונתו וכי מהיכן "הואיל ועוקר שיש תחיית המתים מה, רמיזא באורייתא כופר הוא

ה לרבינו "יין ברמע, ואגב מה שציין שם על הגליון מבאר שבע). ל"הוא יודע שכן הוא הלכך כופר גמור הוא עכ

 . (י ופשוט"י שהביא זה בשם רש"מאיר הלוי שהיה בדורו אחר רש
 

ז מחמת יצרו הרע או "ונפל בתאות עוה' נמצא שיש חילוק בין אדם מישראל המאמין בתורת ה
חברים רעים או טבעו הקשה והסביבה והוא יודע שברע הוא אלא שאינו יכול להתגבר על יצרו 

אלא כשלא יזדמן לפניו , יו היתר ואיסור ישמח בהיתר ולא יאכל האיסורוכשיש לפנ, וטבעו הרע
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אבל מי , וזה נכנס בכלל ישראל, עבירות החמורות' ואפי, של היתר אוכל איסור או עושה האיסור
עושה מצות ומקיימן רק ' ו אחד או אפי"ק' רק דבר אחד ואפי' ואפי' שאינו מאמין בתורת ה

י משה רבינו הרי זה מין וכופר בתורת "ן שכך כתוב בתורה וניתן עמחמת שנהג כן אבל אינו מאמי
ם שגם "ואינו לא ישראל ולא עכו, ם"והרי הוא יצא מכלל ישראל כדברי הרמב, י"כדברי רש', ה

ל וכן "א וז"הי -י "מלכים ה' ח מהל"ם בפ"מצות שעליהם לקיים כמבואר ברמב' להם יש להם ז
 . עיין שם' ת כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו בני נח וכוצוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף א

 תשובות והנהגות כרך ד סימן רפט 

נראה דרב , שהיא אדעתא דנפשה עוברת באיסור אשת איש, לכן אף שהרב לא יעבור בלפני עור
וארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לדאוג , בישראל חייב לדאוג לקיום התורה בישראל

, ל"י זנות מרבים ממזרים ואין גבול לניאוף שמפקירה עצמה ר"וע, תורה בישראללעתידה של 
ד ראוי לו "לע, או שתזנה בלא גט, ולכן בנידון דידן שמשוכנע שלא תקיים קדושת הנישואין

ויש לצרף שיטת הפוסקים שפילגש מותר להדיוט אם היא ). ת ותישאר אצלו כפלגש לבד"למנוע קידושין מה

 . (מיוחדת לו
 

, אמנם מה ששמעתי על רב אחד שהכריז שבכל הקיבוצים יש לסדר קידושין באופן שלא חל
וצריך זהירות יתר לא להרחיב , זה אינו נראה, הואיל ומצוי שם גירושין וחיים בזנות בלי גט

שאם ידעו שאינה , ובפרט יש ליזהר לא לגלות הדבר ברבים רק יהא בהבלעה, ההיתר יותר מדאי
' וה, והחכם עיניו בראשו לחשוב ולהתבונן הפסד ושכר בדבר, יהיה פרוץ ביותר אשת איש ההיתר

 . ש"יוליך הכל כרצונו ית

 טור תפא [ הוצאה והכנסה], אנציקלופדיה תלמודית כרך ח

ויש מהראשונים , גדלו וגו' אחד וגו' ת בשעה שאומר שמע ישראל וגו"ץ צריך להגביה הס"הש
שאומר גדלו הוא בכלל ארור אשר לא יקים את דברי  ת בשעה"כתבו שאם אינו מגביה הס

 .64התורה

 דברים פרק כז פסוק יב  -ז על התורה "הט

כ אמר "ה וע"כ כוונתו למרוד נגד הקב"דבכלל אם עובר אחד על אחד מהם אינו בכלל ארור אא..
 ..ן דקדוק זה"ש הרמב"לא יקים ולא אמר אשר לא יעשה כל התורה כמ

 ק כז פסוק כו ספר כתב סופר דברים פר

צריך להבין אחר שאמר כל הארורים . ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם
מאחר שאמר אשר לא , וגם צריך להבין מאי לעשות אותם. ן"עיין רמב, מאי ארור אשר לא יקים

והנפש אשר [ ל, במדבר טו]ש "כתב על מ[ א"פרק מ' חלק ג]ם במורה "ל דהנה הרמב"ונ. יקים
' כי מי שעובר עבירה לתאבון אבל מאמין שהוא מצות ה, הוא מגדף' את ה' תעשה ביד רמה וכו

                                         
64
 .ז' ארחות חיים שני וחמישי סי 
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כ הפסוק והנפש "וז. אותה' כ כמי שכופר ומכחיש שלא ציוה ה"אין עונשו גדול כ, שלא לעשותם
י עבירה קלה שבקלה "שאפילו ע, הוא מגדף' את ה, שיהיה בעיניו כהיתר, אשר תעשה ביד רמה

ל דתחלה כתובים הארורים על עבירות "ז י"ולפ. יען שאין מאמין בו ובתורתו', את השעבר מגדף 
כ אמר בכללות אשר לא "ואח, החמורות שעושה אותם האדם לתאבון וזדון לבו השיאו לחטא

וביד רמה , שלא יסכים בדעתו לעשות אותם שראוי לעשות אותם, יקים את דברי התורה הזאת
עוד כי המתחדשים אומרים . ל נכון"כנ, על עבירה קטנה שבקטנות זה ארור אפילו, יעבור עליה

. וטוב מעט בכונה מה שאפשר לקיים, י זה שיכבד העול יפרוק הכל"כי ע, טוב למעט עול התורה
.[ ברכות נד]ל "ואמרו ז, הפרו תורתך' עת לעשות לה[ קכו, תהלים קיט]ופירשתי בזה הפסוק 

, פירוש שמפירים התורה משום עת לעשות', עשות לההפרו תורתך משום עת ל, מסיפא לרישא
שלא יקים , כדי לעשות אותם, כ הפסוק ארור אשר לא יקים את דברי התורה לעשות אותם"וז

 :ויסכים בכל התורה כדי לעשות במקצתה
, ואומרים כי רחמנא לבא בעי, ל נגד אלו האפיקורסים שדורשים טעמא דקרא ומצות"עוד י

ועשיית המצות היא רק , ומי שהוא חכם להבין את אלה אין צריך לעשותם ,שיכוין לרמזי המצות
ונגד אלו אמר . והבל יפצה פיהם, ואין אמונת אומן חקוק בלבם, להמונים שאין להם לב להבין

 :ל"שאומר שאין קפידות למצות בעשיה רק בלבא תליא וק, לעשות אותם' ארור אשר לא יקים וכו

 פסוק ג ספר כתב סופר דברים פרק לב 

על העובר עבירה מחסרון אמונה נאמר והנפש אשר [ א"ג פרק מ"במורה נבוכים ח]ם "הרמב' וכ
בקרא דארור [ כו, כז]תבוא ' ן פר"ועיין רמב, בזה' הכרת תכרת כי דבר ה' תעשה ביד רמה וכו

 :מ"ז ואכ"ויש להאריך והארכתי בכ, אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם
ודבר , קצרה כי חמור עונשו של עובר עבירה מחסרון אמונה ממי שעובר מחמת תאוהונקיטנא ב

זה אין אדם יוכל להבחין כשרואה שעובר עבירה אם מחמת תאוה או מפני שאין אמונת אומן 
בוחן לבות יודע מחשבות יודע ונותן לרשע רע כרשעתו אם ' אדם יראה לעינים אבל ה, בלבו

ומשום הכי לא ידעו החכמים ולא הבינו , ודעה נפסדה שבקרבומחמת תאוה או חסרון אמונה 
כי סבורים היו , כ"למה נענשו בעונש חמור כ', הנבונים על מה אבדה הארץ נצתה כמדבר וכו

ה ואמר על עזבם את תורתי ולא "ולא פרשוהו עד שבא הקב, שחטאו מחמת תאוה ולא מזדון לבם
ת "כשציוה אותם על המצות בשוא' שמעו בקול ה משום שלא' היינו שעזבו תורת ה, שמעו בקולי

או בקום ועשה רק משה מפי הגבורה בשמו אמרם ונפל ספק בלבם אם אמת הגה חיכו בכולה או 
ל שלא ידעו לפרש עד "פ שפרשוהו חז"ע' ומובן הא דאמר קרא מי חכם עד ויאמר ה. במקצתה

' אמר ר, בקולי ולא הלכו בהוהוסיף ומדקדק הכל חדא מלתא על עזבם ולא שמעו , ה"שבא הקב
רצונו דמי שחוטא מחמת תאוה והוא מאמין כי כל , יהודה אמר רב על שלא ברכו בתורה תחלה

אלא לפעמים , ונתן לנו את תורתו' הוא גם הוא מברך ברכת התורה אשר בחר וכו' התורה מאת ה
אבל מי , פעמיםהוא עובר מתאות לבו לשעה ואין זה עוזב התורה אלא שעובר על מה שלפניו ל

ואם , שאינו מאמין כי התורה בכולה או במקצתה מן השמים אין זה מברך ונתן לנו את תורתו
 :בלשונו יכזב לו מה שאין בלבו, מברך בפה ולבו בל עמו אין זה מברך אלא מנאץ
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כ מפני שלא ברכו "דהיה עונשם גדול מאוד כ, והיינו דאמר רב על שלא ברכו בתורה תחלה
נתן לנו התורה כולה וגדול עונם מאוד עד כי היו ראויים ' שלא היו מאמינים כי ה מפני, בתורה

שעזבוה משום שלא שמעו בקולי שלא צויתי בעצמי , לעונש גדול כזה והיינו על עזבם את תורתי
ואמר הדור האחרון בניכם אשר [ כא, לעיל כט]נצבים ' כ בתורה בפר"וכ. ועל כן לא הלכו בה

בוודאי לא נעלם מהם כי , ומה חרי האף הגדול הזה' ככה וכו' על מה עשה ה' ויקומו מאחריכם וכ
כי , אלא שהיה תמוה בעיניהם על מה ענשם גדול, חטאו לאלקים ולא עביד רחמנא דינא בלא דינא

י כן "סבורים המה שמחמת שלא יכלו לכבוש תאות לבם דגברו עלימו וישמן ישורון ויבעט ע
ואמרו על אשר עזבו את ברית אלקי אבותם , כ"האף הגדול הזה כ וישכח אלוק עשהו ומה חרי

. והם כופרים בכריתות ברית זה ועוזבים התורה עזיבה תמידית כי אין אמונה בהם, אשר כרת עמם
היינו כי מי , ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם[ כ, להלן לב]ה "וכן אמר משה רבנו ע

, ין יתקן מעשיו כי יתמעטו תאותיו וטוב אחריתו מראשיתושהוא בעל תאוה יש תקוה שככל שיזק
והיינו , אבל אלו שאינם מאמינים אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובה ואין תקוה

שכל שמזקינים מושרשים יותר בדעתם ומתישבת , אראה מה אחריתם כי דור תהפוכות המה
 :ת אומן בקרבםכי המה בנים לא אמון בם אין אמונ, ומתטפשת עליהם

 הכתב והקבלה על דברים פרק כז פסוק כו 

ע יש כמה אנשים שמראין עצמן בגלוייהן עוסקים "שפיר אמר רי. לעשות אותם' לא יקים וגו (כו)
שיחשיבום בעלי , אמנם עיקר כוונתם לעשות מזה כסוי חטאה לרמות בני אדם, במצות ובתורה

ואלו הן , או להפקיד בידם נכסי היתומים וזולת זהלמנותם פרנסים על הצבור , תורה ואנשי מעשה
כ לא "כמו שאה', כי הם שנואים ומאוסים לפניו ית, באמת החנפים אשר לא יראו אל פני השכינה

כי מי שיקים , ועליהם אמר ארור אשר לא יקים דברי התורה הזאת לעשות אותם, לפניו חנף יבא
ולא שיראה עצמו עושה מצוה , וראשונה דבר מדברי התורה חייב שיכוין לעשות אותם בעצם

לפי שמאנה בה , כי הנה אז המצוה היא עמל וכעס בעיני המקום, ויהיה הרמאות בה בעצם
כי המדה או , ('משלי כ)גם שניהם ' וכיוצא בזה אמר החכם אבן ואבן איפה ואיפה תועבת ה, הבריות

והעובר , ו היתרה או החסירהכמ' האבן הישרה שמכסים עמה הגדולה או הקטנה גם היא תועבת ה
ומעתה היושב ואינו מקיים את דברי , ז ראוי לעמוד עליו בארור יותר ממשגה עור בדרך וחבריו"ע

שעושה אותה ' אבל עומד בארור החנף ומרמ, התורה מהתרשלות ורפיון כח אינו עומד בארור
המזהיר  ש"עטרה להתגדל בה שלא לשם שמים או קרדום לחתוך בה חתיכה דאיסורא וכמ

 :והוא פירוש יפה לפי הענין ולפי הכוונה, "תחיינה מהיר ותספינה יהיר"

 העמק דבר על דברים פרק א פסוק ג 

ז שהיו ישראל ביית ראשון לא הרבו תלמידים "ז הוא מפני שכ"ומה שהגיע להנביא להזהיר ע
שנמצא ת "עד שהגיע ליאשיהו המלך החסיד וראה בס. ת ולהגדיל תורת העיון"ופלפולה ש

ז שראה יאשיהו המלך הכתוב ארור אשר לא יקים את "סוטה פ' בירו' ואי. שמוכנים לילך גולה
והיינו שראה הגלות גם התבונן כי בזה האופן . ז קרע בגדיו ואמר עלי להקים"ע' דברי התורה וגו

 כ החזיק"ע. ו"עלול שתאבד תורה מישראל ח' שהיו גדולי ישראל בזמנו שלא הרבו תלמידים הי
 .במעוזו
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 העמק דבר על דברים פרק כז פסוק כו 

קדושים איתא אפילו למד ולימד ושמר ועשה ' ר פ"ז ומ"סוטה פ' בירושל. 'אשר לא יקים וגו (כו)
ואיתא שם דיאשיהו המלך החסיד . ז בכלל ארור אשר לא יקים"בידו להחזיק ולא החזיק ה' והי

ל להקים הוא להעמיד דברי התורה על תכונת "מבואר דמפרשי חז. קרע בגדיו ואמר עלי להקים
א להיות עמל בתלמוד אם לא שיחזיקו ידי העמל ולומדי "ובאשר א. עמל התלמודהדיוק והוא 

מ "ז עיקר כריתת ברית בע"וע. 'התורה שיהיו פנויים למלחמתה של תורה למען יחזקו בתורה ה
י אחרים וכל שאפשר "לא ישתדל להקים עשיית התורה ע. פ והיינו אשר לא יקים"כמו שכתבנו כ

שמוכרח . ו משמעות עשיית דברי התורה"ב מ"ע להלן ל"שיהא וע להגיע על ידו באיזה ואפן
 :כ שהוא תקון הדברים ממש"לפרש כמש

 באר שבע מסכת סנהדרין דף קיא עמוד א 

ומה שנראה בעיני טוב וישר : 'כ (ם"ה ולדעת הרמב"ד, י מינץ הדרוש השני"דרשת מהר)ל "י ז"והרב מהר..
לקיש בין לרבי יוחנן פירושא דפערה פיה הוא דיורד דבין לריש , בביאור דברי הני אמוראי הוא

ותרוייהו דרשי לבלי חק במי ששמר כל מצות שבתורה ולא , לבאר שחת ונדון שם לדורי דורות
ריש לקיש מוקי ליה לקרא במי שעבר ולא נזכר מעולם , ובהא הוא דפליגי. עבר אלא על חק אחד

שעבר ולא נזהר מעולם בלבישת שעטנז או כאלו תאמר , כלל בחק אחד כקץ ומזלזל במצוה ההיא
שעשה החק ההוא שיור , וזהו מה שאמר למי שמשייר אפילו חק אחד, שאר מצות לא תעשה

, ואף על גב דברייתא הנזכרת קתני היו בכלל מחצה עונות שלהן עון פושעי ישראל בגופן. ופאה
עד אבל מי שעונותיו מרובים ' כגון קרקפתא דלא מנח תפלין יורדין לגיהנם ומצפצפים ועולים וכו

לאחר , ב חדש"ובכלל אותן עונות עון פושעי ישראל בגופן יורדין לגיהנם ונידונים בו י, מזכיותיו
. 'ב חדש גופן כלה ונשמתן נשרפת וגיהנם פולטתן ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי הצדיקים וכו"י

ובה עונות אינו נדון בגיהנם כי דשמעינן מינה דמי שזלזל ולא נזהר במצות אחת אפילו אם היה מר
סבר ריש לקיש דהיינו דוקא במי שעבר על אחת ממצות עשה שזלזל בה בשב ואל , ב חדש"אם י

אבל מי שלא נזהר מעולם , כגון קרקפתא דלא מנח תפלין דמפרש בברייתא וכדומה לה, תעשה
הזה גדול עונו האיש , ומזלזל בה בשאט בנפש בקום עשה, אשר לא תעשינה' באחת מכל מצות ה

וקאמר ליה רבי יוחנן לא . וסבר ריש לקיש דיורד הוא לבאר שחת ונדון בה לדורי דורות, מנשוא
מ אינו "מ, דנהי דעון פלילי הוא וראוי לעונש גדול בלי ספק, ניחא למרייהו דאמרת עלייהו הכי

פירוש שלא , רהאלא מאי לבלי חק למי שלא קיים אפילו חק אחד מן התו, נדון עליו לדורי דורות
דאיש , שהוא מכחש וכופר בחק ההוא היותו מן התורה, קיים וקבל עליו אפילו חק אחד למצוה

כל האומר כל התורה כולה מפי  (א, לעיל צט)ל "וכמו שאמרו חז, הזה יקרא כופר בתורה מן השמים
ומי שלא , בזה' כי דבר ה (לא, במדבר טו)עליו הכתוב אומר ' הקדוש ברוך הוא חוץ מפסוק אחד וכו

ארור האיש  (כו, דברים כז)ן "וכן פירש הרמב. (כז, אסתר ט)קיים הוא מלשון קיימו עליהם היהודים 
דהיינו אשר לא יקבל עליו שהוא חייב לעשות , אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם

מד ונעים מאד מצד הענין והפירוש נח, זהו מה שנראה לי בביאור ופירוש הך מימרא. את כולם
 :ל"י ז"ל הרב מהר"עכ, המכוון בעצמו ומסכים אל הלשון מכל צד
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לא , אומר אני אחר אלף מחילות מעצמותיו הקדושים, ועם כל השבח הזה שהוא משבח פירושו
לא , הלא פירוש זה אין לו קיום והעמדה כלל ועיקר, כן אבי חס ושלום פה קדוש יאמר דבר זה

מכמה ספיקות עצומות וקושיות חזקות הרבה מאד דלית נגר ובר נגר , מצד הלשוןמצד הענין ולא 
לא מצד הענין שפירש דלדעת ריש לקיש מי שלא נזהר מעולם באחת . דיפרקינהו לפי עניות דעתי

מחמת שמזלזל בה הוא יורד לבאר שחת ונדון בה , ממצות לא תעשה ועבר עליה בזדון לבבו
וזה אי אפשר בשום . ליג עליה וקאמר שאינו נדון עליו לדורי דורותורבי יוחנן פ, לדורי דורות

ועבר עליה בזדון , דממה נפשך קשה אי מיירי שלא נזהר מעולם באחת ממצות לא תעשה, פנים
שהרי רבי , כ פשיטא דלא הוה פליג רבי יוחנן בזה על ריש לקיש"א, לבבו להכעיס ולא לתיאבון

 :ר אחד להכעיס נקרא מיןיוחנן גופיה אמר בהדיא דמומר לדב
 (א, יא)האחד הוא בפרק בתרא דהוריות , ולא במקום אחד בלבד אלא בשני מקומות אמר כן בהדיא

רבי יהודה אומר אף הלובש ', ואיזהו מומר אכל נבלות וטריפות וכו, ר אכל חלב זהו מומר"ת
אי קאמר אמר רבה מ', אמר מר אכל חלב זהו מומר ואיזהו מומר אכל נבלות וטריפות כו, כלאים

, אכל חלב לתיאבון הרי זה מומר להכעיס הרי זה מין, בר בר חנה אמר רבי יוחנן הכי קאמר
הוא בעבודה זרה פרק אין ' והב. 'ואיזהו מומר דבסתמא מין הוי אומר אוכל נבלות וטרפות כו

ן ולא ם והרועים בהמה דקה לא מעלי"תני רבי אבהו קמיה דרבי יוחנן העכו (ב, כו)מעמידין 
אמר ליה אני שונה לכל אבדת , אבל המינין והמסורות והמומרים מורידין ולא מעלין, מורידין

סמי מכאן מומר ולישני ליה כאן במומר אוכל נבלות , אחיך לרבות את המומר ואת אמרת מורידין
והא ודאי . כלומר והא תנא ליה ריש לקיש, לתיאבון כאן במומר אוכל נבילות להכעיס מין הוא

אלא הוא הדין הלובש כלאים , דלאו דוקא אוכל נבלות וחלב להכעיס קאמר רבי יוחנן שנקרא מין
ד "ל בהדיא בפ"ם ז"כמו שפסק הרמב, כמפורש בברייתא הנזכר וכל שאר מצות לא תעשה

ל המינין והם עבודה זרה או העושה עבירות להכעיס אפילו אכל נבילה "וז ('הלכה י)דהלכות רוצח 
הלכה )ג דהלכות תשובה "וכן פסק בפ. כ"ע' ז להכעיס הרי זה מין מצוה להורגן כואו לבש שעטנ

ל המומר לעבירה אחת זה שהחזיק עצמו לעשות אותה עבירה בזדון ונתפרסם בה והורגל "וז ('ט
ונמצא כאלו בטלה , כגון שהוחזק תמיד ללבוש שעטנז או להקיף פאה, אפילו היתה מן הקלות

כלומר ואין לו חלק ' והוא שיעשה להכעיס כו, הרי זה מומר לאותו דבר מצוה זו מן העולם אצלו
ם "ע אמאי פסק הרמב"צ. ה"הגה). לעולם הבא אלא נידון בגיהנם לדורי דורות לעולם ולעולמי עולמים

ג דהלכות תשובה שהבאתי פסק כדברי "ובפ, ד דהלכות רוצח שהבאתי כרבי יוחנן דמומר לדבר אחד להכעיס נקרא מין"בפ

ל דלענין שאין לו חלק לעולם הבא לא קפיד "ושמא י. דאפילו להכעיס נקרא מומר ולא מין, המיקל בפלוגתא דרב אחא ורבינא

 :(ה"כ הגה"ע. מאחר שמין ומומר תרוייהו שוים שאין להם חלק לעולם הבא, לקרותו מין
אפשר לומר דפליג היאך , אם כן כיון דקסבר רבי יוחנן גופיה דמומר לדבר אחד להכעיס נקרא מין

הלא בברייתא דפרק קמא דראש , הכא על ריש לקיש וסבירא ליה שאינו נידון בגיהנם לדורי דורות
אמר המינין והמומרים יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות וגיהנם כלה , (א, יז)השנה הנזכר 

גבי סמי מכאן  (ה סמי"ב ד, ז כו"ע)בפרק אין מעמידין ' וגדולה מזו כתבו התוס. 'והם אינם כלים וכו
אבל לדברים , דדוקא לגבי הורדה לבור מסמי רבי יוחנן מומר מלמתנייה בהדי מינים' מומר כו

אחרים מצינו בכמה מקומות שונה מינים ומומרים יחד בפרק קמא דראש השנה המינים והמומרים 
דראש השנה משמע בהדיא מדבריהם דהא דקתני הברייתא בפרק קמא . 'יורדים לגיהנם כו
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ואפילו רבי , היינו אפילו מומר לתיאבון', והמומרים עבודה זרה יורדים לגיהנם לדורי דורות כו
שהרי רבי יוחנן לא מסמי מומר מלמתנייה בהדי מינים לגבי הורדה לבוא אלא , יוחנן מודה בזה

קמא הלא בפרק , ואין להקשות על התוספות היאך אפשר להו לומר הכי. דוקא מומר לתיאבון
ל דהיינו "די. מבואר בהדיא דמומר לדבר אחד לתיאבון ישראל מעליא הוא (ה מעם"ב ד, ה)דחולין 

אבל התוספות רצו לומר במומר לתיאבון , דוקא כשאינו עומד ברשעו ושונה באולתו תמיד
דומיא לקרקפתא דלא מנח תפלין מעולם דמפרש בברייתא , שעומד ברשעו ושונה באולתו תמיד

 ...הנזכר

השונה בחטא כעובר עבירות חלוקות -' אות ז

הנה הוא נחשב , אף על פי שנזהר מכל העבירות, כי השונה עבירה אחת עשר פעמים, ועוד תדע
אל "לנזיר כי אם יאמרו , (מכות כא א)וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה . כעובר על עבירות חלוקות

כמשפט האוכל , לוקה באחרונה על כל אחד ואחד, והוא שותה" אל תשתה", והוא שותה" תשתה
 . וחלב ודם, בהמה טמאה, טרפה

 משנה מסכת נזיר פרק ו משנה ד

נזיר שהיה שותה יין כל היום אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל תשתה אל תשתה והוא שותה חייב 
היום אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל תגלח אל תגלח והוא על כל אחת ואחת היה מגלח כל 

מגלח חייב על כל אחת ואחת היה מטמא למתים כל היום אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל תטמא 
 : אל תטמא והוא מטמא חייב על כל אחת ואחת

 בדיני שמים גם ללא התראה חייב על כל שתיה ושתיה

 . ם פירוש המשניות"רמב

הוא בדיני אדם שאינו מתחייב מלקות אלא אחר , ת אלו אינו חייב אלא אחתזה שאמרנו בבבו
אבל בדיני שמים , ולפיכך צריך התראה על כל מלקות והוא אמרם אמרו לו אל תשתה, התראה

ועל , וכל טומאה שיתטמא עבירה, וכל גלוח שערה עבירה, הרי כל שתיית רביעית עבירה בידו
. ואין הבדל בין אסור לאו או אסור כרת או אסור מיתת בית דין .דרך זו תדון לכל אסורין שבתורה

ואף על פי , הלוא ידעת שהבא על הערוה איזו ערוה שתהיה חייב על כל ביאה וביאה לדברי הכל
ואם הומת . יעניש אותו על כל עבירה ועבירה' הרי ה, שאין אנו יכולים להענישו אלא עונש אחד

ולא מחמת שבעונש האחד . ר לו הכל מחמת התשובהעל אחת מאלו העברות והתודה נתכפ
 .ונבאר כל זה במקומו. שהענישוהו בית דין יתכפרו העוונות המרובים

 א מסכת מכות דף כא עמוד א "חידושי הריטב

אף על פי שהיה שותה בלא . אמרו לו אל תשתה ואל תשתה והוא שותה חייב על כל אחת ואחת
 ..הפסק
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 משך חכמה ויקרא פרק ה 

בנודע ביהודה . (ח, תהלים עט)" מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאוד, תזכר לנו עונות ראשוניםאל "
מהדורה קמא מביא בשם ספרים שהשב על חטא שעשה פעמים רבים אינו צריך תשובת המשקל 

אל תשתה אל "ם בפירוש המשנה בנזיר גבי "ורמב. רק על שלוש פעמים הראשונים יעויין שם
נעשית  -עבר עבירה ושנה בה 'והענין ד. שמים חייב על כל שתייה יעויין שםכתב דבידי " תשתה

שהרצון וההרגל מטעה אותו עד שחושב שהוא מותר בלא מרד ובלא כונה , (ב, יומא פו)' לו היתר
ולכן מצאנו שבטומאת . אך לא חמורה כעל מרד, וגם זה צריך כפרה -והוי כמפעל בלא מכוון 

ורק מעשה , שנתכוון לדבר מצוה לאכול קודש או ליכנס למקדש, ובהשהכוונה ט -מקדש וקדשיו 
ונמצא שעל הפעמים שעבר אחר . חילוק בין דל לעשיר ובין דלי דלות, לחוד יש בחיוב כרת

אל תזכר לנו עונות "וזה שאמר . שחטא שלושה פעמים בזה החטא יש חילוק בין עשיר לעני
בהם יש  -כ "שוב על העבירות שחטא אח, וניםשכיון שאינו מזכיר הפעמים הראש -" ראשונים

 .ק"ודו" ומהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאוד", חילוק בין עשיר לעני

 סימן כו  -ספר דברי יחזקאל  

וטעמא נראה דחיוב המלקות הוא בעד כל חסימה וחסימה ואף שאינו לוקה אלא אחת ..
היום כולו אינו חייב אלא אחת אמרו לו נזיר שהיה שותה יין אפילו כל  ('דף כ)וכדאמרינן במכות 

אל תשתה אל תשתה חייב על כל אחת ואחת ואין הטעם דבעי התראה כדי לשווייה מזיד על שאר 
, ל כולו חדא איסורא וכאלו לא שתה אלא רביעית"השתיות אלא דכל שלא התרו בו בנתים הו

כן מתבאר שם מדברי ו, ל התראה במזיד כמו ידיעה דמחלקת בשוגג"אלא דהתראה מחלקת והו
ל וכשהתרו לו גם כן ואמרו לו זה שאתה שותה שיעורו כך וכך ועל כל "מ וז"ם בפיה"הרמב

הרי מבואר מזה , ל"בירושלמי עכ' שיעור כך ממנו אתה חייב מלקות לוקה כפי השיעורין וכך פי
ית צ כלל התראה באמצע השתיה אלא מתחלת השתיה סגי שיאמרו לו שיתחייב על כל רביע"דא

ואי נימא דהתראה הוא כדי לשווייה מזיד , ה"יעוש (ז"א הל"ד ממ"פי)ם "וכן משמע גם מדברי הרמב
כ דעיקרה לחלק הוא "מ הך התראה מידי דהרי כבר עבר יותר מכדי דיבור לשאר השתיות וע"ל

וכן , ובלא התראה מחלקת התראה ראשונה אכולה קיימא וממילא לוקה בעד כל השתייה כולה
ה "ד (א"ז ע"דף י)ן בנדרים "כ הר"ש וכ"ה לא צריכא יעו"ד (ב"ע' דף כ)במכות ' ברי התוסמבואר בד
ל כולה חדא איסורא והתראה "ב דליכא התראה בנתים הו"נ בהעראה וגמ"ואם כן ה, ה"כיון יעוש

 :ל חייבי מלקות מזידין"ב והו"ראשונה אכולה קיימא וממילא מחויב מלקות גם אגמ

 עשין  -פתיחה להלכות אסור לשון הרע  -הלכות אסורי לשון הרע  -ספר חפץ חיים 

, אפלו אם רק יחשב הקדוש ברוך הוא עמנו על כל רגע ורגע, מה נענה, ואוי לנו מיום הדין
שדברנו שיחה בטלה של גנאי וקלות ראש או רכילות ולשון הרע על העון של פרישת התורה בזה 

ואם , למוד התורה הוא מקים מצות עשה בפני עצמהכי באמת בכל תבה ותבה של , הזמן בלבד
ל בשנות אליהו "א ז"הוא מקים כמה מאות מצות כמו שכתב הגר, לומד פרק משניות או דף גמרא

ואם כן נבוא לחשבון כמה אלפים תבות , בשם הירושלמי (בפרוש הארוך' משנה א)דפאה ' פרק א
וכנגדם הכנסנו כמה , בטלנו בידיםשכל אחת בפני עצמה היא מצוה רבה ש, קדושות של תורה

 :אלפים עונות של בטול מצות עשה דתלמוד תורה בעת הזה גופא
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אפלו דבר אחד שלא , שאם אדם עושה במזיד, וכמו שכתב רבנו יונה בשערי תשובה -ה "הגה]
בנזיר  (א"דף כ)וראיה ממכות , נחשב לו כאלו עשה עונות חלוקין, כמה פעמים, כדין תורה הקדושה

וממילא פשוט . כאלו היו עונות חלוקין, חיב על כל אחת! אל תשתה! אל תשתה, ו לושאמר
, דשאני התם, ואינו דומה לנטילת לולב או שופר וכדומה. דהוא הדין במצות עשה בנדון דידן

ולא נפטר רגע זו , שהמצוה היא כל רגע ורגע, מה שאין כן כאן, היה רק פעם אחת ביום' שצווי ה
 [:עובר בכל רגע מצוה בפני עצמה, ילא דהמבטל כמה שעותממ, במה שלפניה

, שהוא פורש עצמו מן התורה הוא מספר לשון הרע וכדומה לזה, ועל אחת כמה וכמה שבעת הזה
דף )וכאמרם במכות , כי בכל ספור וספור של גנות שהוא מספר על חברו עובר על לאו בפני עצמו

והנה אם באנו לחשב רק בעון של פרישת התורה . ל בשם רבנו יונה"וכנ', אל תלבש וכו (ב"ע' כ
ואף כי יצרף לזה הרבה , יתרבו עליו כמה מאות לאוין ועשין, בכל רגע ועון של דבור לשון הרע

 :ולכן צריך לזהר מספורי הבלים כאלה, שהארכנו עד פה, לאוין ועשין אחרים

 ג "ת תרפשנ -ספר שם משמואל פרשת בא 

אמרו לו אל  .(ב"נזיר מ)ל "כאמרם ז, שהוא מתרה בו בכל פעם והוא מסרב שהיא תוספת עבירה
ה שמעתה לא יצוה אותו "כ חשב מרע"וא, תשתה אל תשתה והוא שותה חייב על כל אחת ואחת

, ז נאמר לו בא אל פרעה והתרה בו"וע. להתרות בו אלא יביא עליו את יתר המכות בלי התראה' ה
' וזהו כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי וגו, ההתראה נצרכה למען קדושת השם כי

 ..'וידעתם כי אני ה' ולמען תספר וגו

חשבון הנפש -' אות ח

המצות אשר קצרו הדברים אשר נכשלו בהם ו, וכן ראוי לכל בעלי תשובה לכתוב במגלת ספר
 . ולקרוא בספר זכרונותם בכל יום, בקיומן

 .ח להיות חטאתו נגדו תמיד"עיין להלן בדברי רבינו יונה בעיקר הי

 סימן כא  (מרגליות)ספר חסידים 

חסידים הראשונים היו כותבים באגרת עונותיהם כשהיו חוטאים כדי להתודאות על חטאתם וכדי 
י שזוכר עונותיו שהוא עתיד ליתן דין וחשבון עליהם ויעשה שיזכור ויתחרט ויעשה תשובה מפנ

וזוכר יום המיתה . וחטאתי נגדי תמיד ('א ה"תהלים נ)תשובה ולפיכך טוב לכותבם לקיים מה שנאמר 
. אך ברמז יכתבם שלא ימצאם שום אדם. וגיהנם ויום הדין ולבסוף אהבת שמים כי היא מובחרת

הו שמגיד לכל אשר חטא אבל מותר להגיד לאדם צדיק ז' ומה שאמרו חציף מאן דמפרש חטאי
או ישאל לו סתם אדם שעשה עון זה ובא . וצנוע אחד מעונותיו כדי שיורה לו האיך יעשה תשובה

 .לשוב האיך יעשה תשובה

 פרשת קרח דף קעח עמוד א  (במדבר)זוהר כרך ג 

מדורא , ן על מדוריןבגיהנם אית ביה מדורי, א כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול"ד
מאן דנחית לשאול ידונון ליה ומתמן , מדורא תתאה מניה אבדון ודא סמיך לדא, תתאה שאול
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מוריד שאול ויעל ומאן דנחית לאבדון תו לא סליק  (שמואל א ב)יצפצף ועולה הדא הוא דכתיב 
אוקמוה דבכל מארי דחושבנא הא  (א אי טבא איהו"ס)מאן דאית ביה עובדא טבא או דאיהו , לעלמין

ליליא ולילא עד לא ישכב ועד לא נאים בעי בר נש למעבד חושבנא מעובדוי דעבד כל ההוא יומא 
ט בההיא שעתא בגין דההיא שעתא אילנא דמותא שארי "ויתוב מנייהו ויבעי עלייהו רחמי מ

בעלמא וכל בני עלמא טעמין טעמא דמותא ובעי בההיא שעתא למעבד חושבנא מעובדוי ויודי 
וכן מאן דאשתדל בדעת ובחכמה , ייהו בגין דאיהי שעתא דמותא ואלין אקרון מארי דחושבנאעל

למנדע למאריה כד יעברון ליה לאסתכאה ולאסתכלא באינון חייבין דאתטרידו בגיהנם ובדרגא 
דשאול וכלהו צווחין מאינון דרגין הוא לא ישתאר תמן ולא ישתכח בינייהו ועל דא אין מעשה 

וחכמה בשאול ולא ישתכח אלא לעילא לעילא באתר דכמה נהורין ובוצינין וכמה וחשבון ודעת 
לאשתעשעא עם שאר צדיקייא די בגן  (א ותאיב ליה"ס) (ביה)כסופין שארן ביה וקודשא בריך הוא אתי 

אך צדיקים יודו  (תהלים קמ)זכאה חולקהון דצדיקייא בהאי עלמא ובעלמא דאתי עלייהו כתיב , עדן
 :שרים את פניךלשמך ישבו י

 [קסד]השער השלשה עשר  -ספר הישר 

 .על הצורך בעשיית חשבון הנפש מזמן לזמן

לראות מה שבין מעשיו בשנה זו ובין , וצריך לו לשקול מעשיו בכל יום ובכל חדש ובכל שנה
ואם יראה כי . ישמח ויגיל ויכיר כי נפשו חכמה, ואם יראה כי הוסיף מדות טובות. השנה שעברה

והוא לאות על , וכי היא עיפה מלרדוף אחר המצות, יכיר כי נפשו חלושה, הוסיף ולא החסירלא 
יבכה , ואם יראה כי החסיר בשנה זו מן המעשים הטובים שעשה בשנה שעברה. כי איננה גמורה

לבד אם תעירהו נפשו לתפור מהרה מה שקרע , וייאש מלהשיג רצון אלהיו, על אחריתו הרעה
 :וצריך לחסר מעט מעסקי העולם ולהנזר מרב הסחורות והעסקים. תולתקן את אשר עו

 בבאור חלקי הזהירות ספר מסילת ישרים פרק ג 

שיתבונן מהו הטוב , האחת: שתים הנה ההשקפות הצריכות לו, הנה הרוצה לפקח על עצמו
על המעשים אשר הוא עושה , והשניה. והרע האמיתי שינוס ממנו, האמיתי שיבחר בו האדם

 -בשעת מעשה : בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה, וזה. ות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרעלרא
שיעלה  -ושלא בשעת מעשה . שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקול אותו במאזני זאת הידיעה

כן במאזני המשקל הזה לראות מה יש בם מהרע  -לפניו זכרון כלל מעשיו וישקול אותם כמו 
אז יתבונן , ואם ימצא בהם מן הרע. טוב להתמיד בו ולהתחזק בוומה מן ה, למען ידחה ואתו

 . ויחקור בשכלו איזה תחבולה יעשה לסור מן הרע ההוא וליטהר ממנו
 

נוח לו לאדם שלא נברא יותר : (עירובין יג)ודבר זה הודיעונו חכמינו זכרונם לברכה באמרם 
ותראה ששני . מעשיוואיכא דאמרי ימשמש ב, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, משנברא

כי הנה הפשפוש במעשים הוא לחקור על כלל : הלשונות הם שתי אזהרות טובות ומועילות מאד
' הנמצא בהם מעשים אשר לא יעשו אשר אינם הולכים על פי מצות ה, המעשים ולהתבונן בו

אך המשמוש היא החקירה אפילו במעשים . כי כל אשר ימצא מאלה יבערם מן העולם, וחקיו
לחקור ולראות היש בענינם איזה פניה אשר לא טובה או איזה חלק רע שיצטרך , בים עצמםהטו
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כן ימשמש  -והרי זה כממשמש בבגד לבחון הטוב וחזק הוא או חלש ובלוי . להסירו ולבערו
יהיה האדם מעיין על : כלל הדבר. במעשיו לבחון תכונתם בתכלית ההבחנה עד שישאר זך ונקי

שכן עבירה  -כל , על כל דרכיו שלא להניח לעצמו הרגל רע ומדה רעהומפקח , מעשיו כולם
 . ופשע

 
והנני רואה צורך לאדם שיהיה מדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו כסוחרים הגדולים אשר יפלסו 

אלא , ויקבע עתים ושעות לזה שלא יהיה משקלו עראי, תמיד כל עסקיהם למען לא יתקלקלו
, וחכמים זכרונם לברכה הורונו בפירוש צורך החשבון הזה. דה הואכי רב התול, בקביעות גדול

כן יאמרו המושלים  -על : על כן יאמרו המושלים בואו חשבון: (בבא בתרא עח)ל "והוא מה שאמרו ז
. 'הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עברה כנגד הפסדה וכו, בואו ונחשב חשבונו של עולם, ביצרם

יוכלו לתת אותה ולא לראות אמיתה אלא אותם שכבר יצאו  לא, כי העצה האמיתית הזאת, וזה
אין עיניו רואות האמת הזאת , כי מי שהוא עדין חבוש במאסר יצרו. מתחת יד יצרם ומשלו בו

והנה הוא כהולך בחושך שיש לפניו מכשולות , כי היצר מסמא את עיניו ממש, ואינו יכול להכירה
זה , (תהלים קד)תשת חושך ויהי לילה : (בבא מציעא פג)ל "והוא מה שאמרו ז. ואין עיניו רואות אותם

 . שדומה ללילה, הזה -העולם 
 

כי הנה חושך הלילה שני מיני . והבן כמה נפלא המאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין בו
או , או יכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל: טעיות אפשר לו שיגרום לעין האדם

כן חומריות וגשמיות  -ואדם כאילו הוא עמוד , ה עמוד כאילו הוא אדםשיטעה אותו עד שירא
אינו מניח לו  -האחת : וגורם לו שתי טעויות, הנה הוא חושך הלילה לעין השכל, העולם הזה

ונמצאים הפתאים הולכים לבטח ונופלים ואובדים מבלי , שיראה המכשולות שבדרכי העולם
, דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו: (משלי ד)ב והוא מה שאמר הכתו. שהגיעם פחד תחלה

, וכסיל מתעבר ובוטח: (שם יד)ואומר , ערום ראה רעה ונסתר ופתיים עברו ונענשו: (שם כב)ואומר 
והטעות השניה והיא קשה מן . ונופלים טרם ידעו מהמכשול כלל, כי לבם בריא להם כאולם

, והטוב כאילו הוא רע, לו הוא ממש טובהיא שמטעה ראייתם עד שרואים הרע כא -הראשונה 
כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת לראות . ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים

אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות ונסיונות מוכיחים לסברותיהם , הרעה אשר נגד פניהם
והוא . ל באר שחתוזאת היא הרעה הגדולה המלפפתם ומביאתם א, הרעות ולדעותיהם הכוזבות

וכל זה מפני ', העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן וגו -השמן לב : (ישעיה ו)מה שאמר הכתוב 
הם , אך אותם שכבר יצאו מן המאסר הזה. היותם תחת החושך וכבושים המה תחת ממשלת יצרם

 . אדם עליו -רואים האמת לאמיתו ויכולים ליעץ שאר בני 
 

שהנטיעות , הידוע אצל השרים, הוא הגן הנטוע לצחוק, המבוכה -לגן ? הא למה זה דומה
והתכלית , כולם דומים זה לזה, וביניהם שבילים רבים נבוכים ומעורבים, עשויות כתלים כתלים

ואמנם השבילים האלה מהם ישרים ומגיעים באמת . בם הוא להגיע אל אכסדרה אחת שבאמצעם
ואמנם ההולך בין השבילים הוא . משגים את האדם ומרחיקים אותו ממנהומהם , אל האכסדרה
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כי כולם שוים ואין הפרש ביניהם , לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזב
אם לא שידע הדרך בבקיאות וטביעות עין שכבר נכנס בם והגיע אל התכלית , לעין הרואה אותם
על האכסדרה הוא רואה כל הדרכים לפניו ומבחין בין  והנה העומד כבר. שהוא האכסדרה

מי , והנה! זה הדרך לכו בו: לומר, והוא יוכל להזהיר את ההולכים בם, האמתיים והכוזבים
ודאי , ומי שלא ירצה להאמין וירצה ללכת אחר עיניו. יגיע למקום המיועד, שירצה להאמין לו

 . שישאר אובד ולא יגיע אליו
 

אך . לא יוכל להבחין ביניהם, הוא בתוך השבילים, שעדיין לא משל ביצרומי : כן הדבר הזה
הדרכים  -שכבר יצאו מן השבילים וראו כל , המושלים ביצרם שכבר הגיעו אל האכסדרה

ואמנם מה . ואליהם צריכים אנו להאמין, הם יכולים ליעץ למי שירצה לשמוע, לעיניהם בברור
כי כבר הם ניסו וראו , בואו ונחשב חשבונו של עולם, ןבואו חשבו? היא העצה שהם נותנים לנו

 . וידעו שזה לבדו הוא הדרך האמיתי להגיע האדם אל הטובה אשר הוא מבקש ולא זולת זה
 

מה , צריך האדם להיות מתבונן בשכלו תמיד בכל זמן ובזמן קבוע לו בהתבודדו, כללו של דבר
ואחר כך יבוא להתבונן על מעשיו אם . בוהוא הדרך האמיתי לפי חק התורה שהאדם צריך לילך 

וכמו . כי על ידי זה ודאי שיהיה לו נקל לטהר מכל רע וליישר כל דרכיו, הם על הדרך הזה אם לא
נחפשה דרכינו : (איכה ג)ואומר , דרכיך יכונו -פלס מעגל רגליך וכל : (משלי ד)שהכתוב אומר 

 .'ונחקורה ונשובה עד ה

 ספר מסילת ישרים פרק ד 

כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין : (קהלת ט)וא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום וה
כי מה שאין האדם עושה עד , והיינו. מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה

שהכח מסור בידו מבוראו הוא הכח הבחיריי המסור לו כל ימי חייו שהוא בהם בחיריי ומצוה 
כי מי שלא הרבה , שאין הכח הזה עוד בידו, כל לעשותו עוד בקבר ובשאולהנה לא יו, לעשות

לא יהיה , ומי שלא חשב חשבון מעשיו. כן -אפשר לו לעשותם אחרי  -אי , מעשים טובים בחייו
כי אין : (שם)וזהו שאמר . לא יתחכם בקבר, הזה -ומי שלא התחכם בעולם . לו זמן לחשבו אז

 . ול אשר אתה הולך שמהמעשה וחשבון ודעת וחכמה בשא

 ספר יסוד התשובה  -ל "דברי רבינו יונה זצוק

אלהים שובו והשיבו מכל ' נאום ה, וביד יחזקאל הנביא, ה ביד עבדיו הנביאים"שלח לנו הקב
ועשו לכם לב , השליכו מעליכם כל פשעיכם אשר פשעתם בם, פשעיכם ולא יהיו לכם למכשול
ר פשע וחטא ובא לחסות תחת כנפי השכינה ולהכנס אדם אש, חדש ורוח חדשה ולמה תמותו

 :בדרכי התשובה אשכילך ואורך בדרך זו תלך
ויעשה עצמו כאלו בו ביום נולד ואין בידו לא זכות ולא , ביום ההוא ישליך כל פשעיו אשר עשה 

ודרך זו , היום יפלס אורחותיו שלא יטו מעגלותיו מדרך הטוב, וזה היום תחלת מעשיו, חובה
כי הוא יעשה עצמו כמשליך מעליו כובד העונות ועוצם החטאים , ו לשוב בתשובה שלמהתביאנ

איך אוכל : כי יחשוב, ולא יבהילוהו רעיוניו ולא יניחוהו לשוב כי יבוש מחטאיו, אשר עשה
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להעיז פני ולשוב ואני חטאתי עויתי פשעתי כזאת וכזאת עשיתי עברתי ושניתי ושלשתי עד אין 
ואף איך ארמוס , כי בושתי לעמוד לפניו, א עוד לפניו כבושת גנב כי ימצאואיך אבו, ספורות

 :חצריו ואיך אשמור חוקיו
צופה ומביט להכשילו , מתחדש עליו בכל יום, כי המסית יושב כזבוב במפתחי הלב, אל יחשוב כן

ן לכ, ידו פשוטה לקבל שבים, רק יחשוב כי כן מדת הבורא יתברך, ומשום לבו לעצה הרעה הזאת
וכה יעשה ביום טהרתו בהתנדבו רוחו אותו להיות , טוב לו להשליך פשעיו ולעשות לו לב חדש

 :ויאמר, עבד לבוראו יפיל תחינתו לפני בוראו
ועתה , אנא השם חטאתי עויתי פשעתי כזאת וכזאת עשיתי מיום היותי על האדמה עד היום הזה

ושלם בכל לבי ונפשי ומאודי ולהיות  נשאני לבי ונדבה אותי רוחי לשוב אליך באמת ובלב טוב
, ולהיות זריז וזהיר ביראתך, מודה ועוזב להשליך מעלי כל פשעי ולעשות לי לב חדש ורוח חדשה

, פתח ידך וקבלני בתשובה שלימה לפניך, ואתה יי אלהי הפותח יד בתשובה ומסייע לבאים לטהר
ה ומבקש נפשי להמיתני לבלתי ועזרני נגד השטן הנלחם בי בתחבול, וסייעני להתחזק ביראתך

ותגער בו לבלתי יעמוד על , ותשליכהו במצולות ים, ח איברים שבי"והרחיקהו מרמ, ימשול בי
' אנא ה, ונתת לי לב בשר, ועשית את אשר אלך בחוקך והסירות לב האבן מקרבי, ימיני לשטני

ועון את תפלתי ואל יעכב שום חטא , וקבל תשובתי, אלהי שמע אל תפלת עבדך ואל תחנוניו
ואם בחטאי הרב , ויהיו לפני כסא כבודך מליצי יושר להליץ בעדי להכנס תפלתי לפניך, ותשובתי

חתור לי אתה מתחת כסא כבודך וקבל תשובתי ולא אשוב ריקם מלפניך , ועצום אין לי מליץ יושר
 :ותמיד ירגיל בתפלה זו. כי אתה שומע תפלה

בבוקר בעת : להרגיל עצמו להשמר מכל חטא, שר יעשהואת המעשה א, וזה הדרך אשר ילך בה 
. ולא יעוות לפי כחו אפילו פסיעה אחת, הקיצו משנתו יחשוב בדעתו כי ישוב ויפשפש במעשיו

יתודה על דבר , לעת האוכל קודם שיאכל יתודה על כל עונותיו ואם עשה עיוות בשום דבר
בא לידו דבר עבירה יזהר ממנה ויאמר כי אם י, והוידוי הזה ירחיקהו מכל עון וחטא, בהעוותו

ואהיה מאותם שנאמר עליהם ויפתוהו , להתודות עליה, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת: בלבבו
ואף כי , ואהיה כטובל ושרץ בידו, בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו

אותי מפני כבודו שעה מועטת שלא אוכל לעמוד כנגד ת, אהיה בדעת קלה ומעוטה לפני בוראי
 :אז ישמר מעבירה, ובהעלותו דבר זה בלבו ורוחו, כזאת

ואף מעון עקביו יהא נזהר כי כל דרכיו , ויהיה קל כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביו שבשמים 
והם העונות ומצות " למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני: "ה"וכן אמר דוד המלך ע, יהיו במשקל
אז יהא , הגיע עת האוכל ויחפש ולא מצא את התרפים. בעקביו ולא יחשבם לכלוםשאדם דש 

ובזה , ז"וזכה להיות שעה אחת בתשובה בעוה, מודה ומשבח לפני בוראו על אשר עזרו משונאיו
וקודם אכילת הערב יתודה הכל כאשר אמרנו וכן מזמן אכילה שבערב יעשה , יאכל אכילת שחרית

 :עד זמן שכיבה
שלשה פרקים לשלשה וידויים ככה יעשה כל הימים מיום תחלת תשובתו עד חדש ימים הרי לך  

וכשישמור עצמו מן העבירות , או שנה תמימה עד שיתחזק ביראת הבורא ויניח כל מעשיו הרעים
ואף : לא יירא עוד כי מן השמים יסייעוהו, שהיה רגיל בהם וכמה פעמים שבאו לידו ונזהר מהם

 :זכותהעבירות יחשבו לו ל
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ועל פשעיו הישנים אשר השליך מעליו יהיה תמיד תוהה ומתחרט ומבקש עליהם מאת המקום  
ואם אדם חלש הוא שאינו יכול לסבול עינוין , וגם יענה נפשו עליהם, למחותם מספר הזכרונות

' לא במאכל ולא במשתה וכן אמר הרב ר, ואל ימלא כל תאוותו, קשים ותעניות ימשוך מתאותיו
 :הגדר הגדול המעולה המופלא מניעת המאכלות: ר דוד שהיה אחד מחסידי עולםאברהם ב

כי דייך מה שאסרה תורה אך בעת , וכן פירוש דבריו על יעזוב לגמרי מלאכול בשר ולשתות יין 
יניח ממנו לכבוד הבורא מתאוותיו ואל יאכל כפי תאוותו ודרך זה , מאכלו ועודנו תאב לאכול

כי זה בכל יום תמיד מדי אכלו , אהבת הבורא יותר מתענית אחד בשבוע ויזכרנו, ימנענו מחטוא
 :ומדי שתייתו יניח מתאוותו לכבוד הבורא

ת שמביא לידי מעשה "כי גדול ת, וישים לבו בתורה אם היה רגיל ללמדו דף אחד ילמוד שני דפין 
לך אדם במצות ויהיה מייסר עצמו בכפיית יצרו לתורה ולמצות והן הם יסורין של אהבה ואל י

ואל , הבורא כאדם העושה במקרה פעמים עושה פעמים מניח אלא כולן יעשה בלב שלם תמיד
 :כגון, יניח משום ענין לא מפני עצלות ולא מפני בושה

אל , סעודות שבת למצוה ונתארח אצל בני אדם שאינם מחזיקים באותה מצוה' אם רגיל לאכול ג
אלא יעיז פניו ויאמר שימו ואסעוד כזית , ותה בושהיניח המצוה מפני הבושה כי אוי לה לא

 :וכן כל כיוצא בזה, כמצות הבורא
מ יש לו להיות כפתי בעיניהם ולא יעבור מצוה קטנה "מ, אם יהיו העולם מתלוצצים עליו' ואפי 

 :ממצות הבורא שעל זה נאמר
, יך ולדון בהכלומר באהבתה של מצוה תהיה שוגה ופתי להניח כל עסק, "באהבתה תשגה תמיד"

שהיה יושב בצד שוק התחתון של צפורי ועוסק בתורה וסדינו , א בן פדת"ודוגמת זה מצינו בר
, מוטל בצד שוק העליון והיה נראה כפתי בעיני העולם בשביל אהבת מצות הבורא לעסוק בתורה

 :(כיצד מעברין בעירובין' בפ)
שנה ימי שנותינו במצות וזה שאמר ' כל ענותנין לו שכר כאלו חי , ואם עשה כן ונפטר בחצי ימיו 

 :ה בחכמתו"שלמה המלך ע
אם ימיו מרובין או מעוטין שכרו של מועט " מתוקה שנת העובד אם מעט ואם הרבה יאכל"

ושקלן הכתוב , שנים' ושמואל הנביא פרנס י, שנה' משה פרנס את ישראל מ, כשכרו של מרובה
משל למלך ששכר פועלים והתחילו . וראי שמומשה ואהרן בכהניו ושמואל בק: דכתיב, כאחד

הלך עמו , במלאכה לעשות באמונה אמר המלך לאחד מהם בוא ונטייל במדינות בגנות ופרדסים
לעת ערב באו למלך ואמרו תן לנו שכרינו ובא אותו שטייל עם , כל היום ואחרים טרחו במלאכתן

א לא טרחת כל היום כולו באמונה הל, אמרו האחרים ומה יש לך ליקח, המלך ושאל שכרו כמו כן
כן כתב , וראה המלך שהדין עמו ונתן לו שכרו, השיב להם על ידי לא נשאר לפעול! ?במלאכה

 :במדרש תנחומא
כי איך תעמוד תשובתי , והשב אל ידמה בנפשו לומר למה זה הבל איגע לריק ולתהו כחי אכלה

כי הבטיח , אל יאמר כן, ות שעברו עלילפני עונותיו וכל מה שאוכל לעשות לא יועיל כנגד העונ
 :דכתיב, כי פשעיהם לא יזכרו עוד, י יחזקאל הנביא"ה ע"הקב

ועשה משפט וצדקה חיה יחיה , ושמר את כל חקותי, והרשע אשר ישוב מכל חטאתיו אשר עשה"
 תם ונשלם". בצדקתו אשר עשה יחיה, וכל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו עוד, לא ימות



  חשבון הנפש -' אות ח   

 

 

 

114 

 התשובה בדרכי

 שער חשבון הנפש פרק ג  -הלבבות שער ח ספר חובות 

אם התעסק בהם בעבודת אלהיו או , חשבון האדם עם נפשו על מה שעבר מימיו, והאחד עשר
, והזהירו, כאלו המלך נתן לו ממון להוציאו בפנים מאופני הוצאותיו, וימשל בזה. בעבודת יצרו

כלות שנתו ולא ימחל לו ממנו כי יחשב אתו עליו ב, והודיעו, שלא יוציא ממנו מאומה בזולתם
לדעת מה , האין מן הזריזות לו שיחשב עם נפשו בסוף כל חדש וחדש מחדשי השנה, מאומה

ויהיה נזהר בשאר הממון ובשאר הזמן קודם שיפגעהו החשבון , שהלך מן הממון ובמה הוציאו
שתפקד את צריך , אחי, ועל הדמיון הזה. והוא אינו יודע מה שיש לו ומה שיש עליו, פתאום

ועם . בכל יום מימיך ותחשב עמה על עבודת האלהים שהיא חובה עליך בו, אם תוכל, נפשך
ואל תדלק : אין פחות משתחשב עם נפשך במה שנשאר מהם, התעלמת מזה במה שעבר מימיך

אלהיך העלמה ולא הנחה ולא ' כי אין לפני ה, אחר ההעלמה בהעלמה ותרדף ההנחה בהנחה
אל תהיו כסוס : ואמר, כתבו בהם מה שתחפצו שיזכר לכם, כי הימים מגלות, וכבר נאמר. שכחה

 .גם שיבה זרקה בו והוא לא ידע: ונאמר במי שארך זמן התעלמותו מחשבון נפשו, כפרד אין הבין

 שער חשבון הנפש פרק ה  -ספר חובות הלבבות שער ח 

אומר בתשובת השאלה , אך אם החשבון הזה חובה על האדם תמיד או בקצת הזמן מבלי קצתו
, אם יוכל, תמיד עם כל הרף עין, כפי כח שכלו ומעלת הכרתו, כי החשבון חייב בו האדם, הזאת

המשקיף עליו ' כדי שלא יפרד ממנו המורא והפחד והבושת מהאלהים ית, ועם כל נשימותיו
', וגו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר: וילמד ממה שצוה בו האל את המלך באמרו, תמיד

והיו : ואמר', לא ימוש ספר התורה הזה מפיך וגו: ואמר', והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו וגו
וכתבתם על מזוזות ' וקשרתם לאות על ידך וגו: ואמר', הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום וגו

ני ומה נשאר מעני. למען תזכרו: ואמר, והיה לכם לציצית: וחזק הענין בציצית באמרו. ביתך
ראוי לך להתנהג , אחי, וכפי זה? שלא זרזנו בו, אשר הוא בענין זכרון הבורא, הזרוז על החשבון

ואל תמעט בעיניך שום טובה , בהרגיל החשבון עם נפשך בכל שעה ובכל רגע לאל יתברך
והקרוב , כי המעט ממך רב אצלו וכן בענין העברות, שתעשנה לשמו אפילו במלה או בראיה

וכן העתקת הצל , תעתק בגלגל מילין הרבה, העתקת השמש בארץ שעור אמה שבדמיונים בזה
כי במעט שבטובות שיש לו עליך כפל , ואם יהיה לשמו, ואל ירבה בעיניך מעשיך. באצטרולב

על כן אל תתעלם מעשות חשבונך בינך ובין בוראך . מעשה כל יושבי העולם עם דקדוק החשבון
ואם חלף , יהיה בלילה, ואם לא יפנה לבך בזה ביום, ך יום יוםעל גודל טובו עליך ורוב חסדיו עמ

בכל עת יהיו בגדיך : ואמר, שוב יום אחד לפני מיתתך: ל"כמו שאמרו רז, השג בשני', לך יום א
 .לבנים

 שער התשובה פרק ה  -ספר חובות הלבבות שער ז 

כמו , עיניו ובלבוהתודותו בעונותיו ושירבו ב, אחד מהם: תנאי בקשת המחילה כמו כן חמשה
כי : ש"כמ, שיזכר אותם תמיד וישימם לנגדו ונוכח פניו, והשני. כי רבו פשעינו נגדך: שנאמר

 ...פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד
אשר נטה בהם מאחרי אלהיו ולא השגיח לעבודתו , שיתן אל לבו הימים, השלישי.. ותנאי הקבלה

לם שברתי עלך נתקתי מוסרותיך ותאמרי לא כי מעו: ש"כמ, עם התמדת טובותיו עליו בהם
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, לא אעבר בבריתך: כאלו אמר, לא אקבל עבודתך ולא אבוא בבריתך -ופרוש לא אעבר , אעבר
 .אלהיך' לעברך בברית ה: מענין

 ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק מו 

 דכמו שנאמר וחטאתי נגדי תמי, כל חוטא וכל איש מרי שצריך לזכור ולהזכיר חטאו תמיד..

 ן הדרוש הששי "דרשות הר

הן בעבירות שבין אדם למקום הן בעבירות שבין , אלא צריך לכל אדם לפשפש במעשיו תמיד..
כי פשעי אני  (תהלים נא ה)ושיהיו עונותיו לנגד עיניו תמיד כמו שאמר משיח צדקנו , אדם לחבירו

האומר דוד חטא אינו אלא  כל (שבת נה ב)ל "אמרו רבותינו ז[ש]עם היות . אדע וחטאתי נגדי תמיד
והיה דואג ומצטער , היה שם חטאו נגדו תמיד, אף על פי כן מפני שהיתה לו קצת שגגה, טועה

, עם היות שלא חטא החטא הנראה, כי עוני אגיד אדאג מחטאתי (תהלים לח יט)עליהם כמו שאמר 
 . וכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה

 
שהרי אנו רואים דוד שלא חטא על דרך , ד עיניו תמידשצריך לבעל תשובה לשום חטאיו נג..

לכן כל אדם ראוי שיתבונן בענינו בשעות , ואף על פי כן היה אומר וחטאתי נגדי תמיד, האמת
 . בתשובה שלמה' כדי שישוב אל ה, וידקדק אחרי פרטי כל מעשיו, ידועות

 
שיחזק הבטחון שיבטח בשם אבל ראוי , ואחרי זאת אין ראוי לאדם שירך לבבו מאד ויפחד לצרה

 .יתברך

 אור החיים דברים פרק ד 

ל מאן אינון מארי חושבנא אינון דבכל לילה "וז (ג קעח א"ח)ל בספר הזוהר "על דרך אומרם ז( 'ו
והנה אם האדם , כ"ע' עבדין חושבנא בנפשייהו במה דעבדין בההוא יומא ומתקנין ארחייהו וכו

וזולת , במעשיו הרעים וישוב על השגגות ויתודה על העבר עושה כדבר הזה דבר יום ביומו ירגיש
זה לצד מיעוט הרגשתו בהם יתמיד עשות כהם וגדולים מהם וגם כי ישוב לא יזכור את אשר 

ולזה צוה משה במאמר וידעת היום פירוש שבכל יום ידע מעשהו של , עברוהו להתוודות עליהם
ל לבבך שלא יתמיד בהם ואין צריך לומר אותו יום והוא דרך מארי דחושבנא ובזה והשבות א

 .שלא יוסיף להרע

 ה עשרה מאמרות מאמר עשירי "של

וכן אמרו . 'לנגדי' שויתי ה'ה אמר "ודוד המלך ע, נצב עליו' יחשוב כי ה, יהי מורא שמים עליו
שלאחר תפילת העמידה נותן שלום תחילה לשמאלו שהוא לימין הקדוש  (יומא נג ב)ל "רבותינו ז

מי שהוא צדיק גמור , הענין הוא*. ואחר כך לימינו שהוא שמאל של הקדוש ברוך הוא, הואברוך 
אז שכינה למעלה מראשו , אשריו, והוא צל עליון הולך בדרכיו, שמעולם לא ָטַעם טעם חטא

 (חולין סט א)' כל אבר מחזיק אבר'בסוד ', עין תחת עין כו, רגל תחת רגל, יד תחת יד, ממש דבק בו
וכמו שאמרו רבותינו , וזהו שהלך בסטרא דימינא. (קנא -אות קכג )בהקדמת תולדות אדם שכתבתי 

אבל מי שחטא והיו מעשיו ומדותיו מנגדים למדות . למימינים בה סמא דחיי (שבת פח ב)ל "ז
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למשמאילים בה סמא  (שם)ל "וכמו שאמרו רבותינו ז, הקדוש ברוך הוא ודבק בסטרא דשמאלא
בסוד , שמתהפך שמאלו לימינו של הקדוש ברוך הוא, יר ולשום שכינה נגדואז צריך לצי, דמותא

לנגדי ' שויתי ה'ועל זה קאי . זדונות נעשות זכיות (יומא פו ב)ל "שאמרו רבותינו ז, תשובה מאהבה
שזה , נמצא. 'תמיד'מ' תמיד'ונלמד בגזרה שוה ', וחטאתי נגדי תמיד' (ה, תהלים נא)וכתיב . 'תמיד

וכן אנחנו . ותמיד לא יזוז מתשובה כל ימי חייו, מיירי בבעל תשובה' וגו'' ה שויתי'הפסוק 
רוב בקשתינו שיתן לנו לב להבין  - (א, תהלים קב)כתיב ' תפלה לעני כי יעטף' -בתפילת העמידה 

ואנחנו עושים כבעלי ', ושיסלח לנו עוונותינו כו, ושישיבנו לתורתו הרוצה בתשובה, החונן דעת
ונותן מתחילה שלום לשמאלו ', לנגדי תמיד' שויתי ה'ן אחר התפילה אנו מקיימין על כ. תשובה

 . 'כו

 ה מסכת חולין פרק דרך חיים תוכחת מוסר "של

וזה לשון בעל ראשית . יבדוק במעשיו, לשבוע קודם שישכב, הרבה[ תורה]ואחר שלמד . קסז
יבדוק במעשיו במה , קודם שישכב ,וסדר הלילה כך הוא, (פה -ז אותיות פד "פ)חכמה בשער הקדושה 

כן , (ה, תהלים נא)' וחטאתי נגדי תמיד'שעשה ביום ההוא ויכתוב מעשיו ברמז לבל ישכחם לקיים 
דבכל ליליא וליליא עד לא ישכב ועד לא , (א"ח ע"ג דף קע"ח)ובזהר , (א"כ' סי)כתב בספר החסידים 

מאי , מא מינייהו ויבעא עלייהו רחמינאים בעי בר נש למעבד חושבנא מעובדוי דעבד כל ההוא יו
טעמא בהאי שעתא בגין דבההיא שעתא אילנא דמותא שארי בעלמא וכל בני עלמא טעמין טעם 

ובעי בהאי שעתא למיעבד חושבנא מעובדוי ויודי עלייהו בגין דאיהו שעתא דמותא . דמותא
כי , (י"ב מ"אבות פ)' תתךשוב יום אחד לפני מי, 'וסימן לדבר. ל"עכ, ואלין איקרון מארי דחושבנא

 . השינה אחד מששים במיתה, (ברכות נז ב)ל "וכן אמרו רבותינו ז. השינה טעם דמותא

 ה מסכת ראש השנה פרק דרך חיים תוכחת מוסר "של

אני תמיד בחרטה על , הכי קאמר', וחטאתי נגדי תמיד' (ה, תהלים נא)ה "ומה שאמר דוד המלך ע. קמ
שהבעל תשובה יעלה החטא אל לבו , ולזה ראוי. במקומו (ק שם"ברד)י וכן פירש הקמח. חטאתי זאת

אבל לא לקבל צער ויסורין וסיגוף . ויודעו ומכירו כדי שלא ישוב עוד לחזור בו ולכיוצא בו, תמיד
וחטאתי נגדי 'ה "מה שאמר דוד המלך ע, או נוכל לומר. אם לא שנה בחטא, הגוף פעמיים ושלש

וכשאדם . שהיה מעלה על לבו אותה תמיד ומתבייש ממנה, שההוא אמור לענין בו', תמיד
אלהי בשתי ' (ו, ט)וכן אמר עזרא . לא ישוב עוד לחזור בו ולכיוצא בו, מתבייש מחטאו אשר עשה

ותתפעם , ומי האיש הבעל תשובה הירא ורך הלבב מעבירות. 'וכו' ונכלמתי להרים אלהי פני אליך
, רוצה לעזוב התשובה כל ימיו לעולם לאהבת השם יתברך ואינו, רוחו בקרבו על העבירות שעשה

ולא ימס את לבב העם , במקום אין רואה, בלב נשבר ונדכה, על כן ילך וישוב בתשובה בביתו
וקל , ינעול הדלת בפני השבים מטעם דלעיל, דאם יעשה בפרהסיא. שאר בעלי תשובה כלבבו

 . להבין

 ה מסכת יומא פרק נר מצוה "של 

ובכל לילה . שלש פעמים ביום, ויתודה בכל יום, (ד"סימן ס)ה בעמק ברכה "כתב אבא מורי זלה. נט
ויפשפש במעשיו אשר , וישב בדד וידום, יעשה חשבון ממעשיו שעשה אותו היום, קודם שיישן
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כמו שאמר דוד , וישימם לנגד עיניו ולנוכח פניו, עד היום הזה[ האדמה]מיום היותו על , עשה
 . ל"עכ', וחטאתי נגדי תמיד' (ה, תהלים נא)ה "עהמלך 

 מזמור נא  (בובר)מדרש תהלים 

ונושא ונותן עם , ומתיירא ממנו, ומתפלל על החטא, מיכן אתה למד שכל מי שיודע שחטא
, ומעבירה כנגד עיניו, וכל מי שהוא חוטא ושואפה ברגליו, ה מוחל לו"שהקב, הקדוש ברוך הוא

אותן , (תהלים מט ו)שנאמר למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני , ימנוהקדוש ברוך הוא מבקשה ה
אמר , וכן משל הדיוט אומר עקרבא דמית לגמלא ושואפה בעוקבא, שדועכין את העון בעקביהם

וכל , הקדוש ברוך הוא פורע לו, כך כל המעביר עונו מנגד עיניו, לו חייך עד קדקדך הוא מטי
 .לכך נאמר כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד, מוחל לוהקדוש ברוך הוא , המתפחד ממנו

 י תהלים פרק נא "רש 

 :מתוך שאני מתחרט ודואג עליו דומה לי כאילו הוא לפני תמיד כל שעה -וחטאתי נגדי תמיד  (ה)

 י מסכת יומא דף פו עמוד ב "רש

 .עומדוהרי הוא תמיד כאילו הוא נגדי , איני סבור שכפרת לי -וחטאתי נגדי תמיד 

 ן ויקרא פרק ט "רמב

היה החטא ההוא קבוע לו , ואין בנפשו חטא זולתי מעשה העגל' כי בעבור שהיה אהרן קדוש ה
והיה נדמה לו כאילו צורת העגל שם , וחטאתי נגדי תמיד (תהלים נא ה)כענין שנאמר , במחשבתו

 מעכב בכפרותיו

 רבינו בחיי שמות פרק ל 

כי יעשו בבנין דבר מיוחד ומסויים : יגיד, "לכפר על נפשותיכם' הוהיה לבני ישראל לזכרון לפני "
: כטעם, והיה הדבר ההוא לבני ישראל לזכרון כי יזכיר חטאם תמיד ויתנחמו בו, מכסף השקלים

 "וחטאתי נגדי תמיד" (ה, תהלים נא)

 אלשיך בראשית פרק ג 

וזה בטוב , לבוש הקדושהידעו כי ערומים הם ממ, אחר התעוררות ופקיחת עיניהם להביט ברעתם
ולכן . וחטאתי נגדי תמיד (תהלים נא)ה האומר "על כן בחרו בעצת דוד המלך ע, שכל שלא בטבע

תפרו עלה , לשוב בדאגה ובשממון על אשמתם, למען יהיה להם מזכרת עונם תמיד נוכח פניהם
ה להם לזרוז שיהיה ז, וזהו ויעשו להם חגורות. לזכור תמיד מה שחטאו בפריה, תאנה על עצמם

ומעין זה יהיה מאמרם בספר הזוהר שהוא על הציצית שיהיה לזכור את כל . מתנים לעומת יצרם
 :'מצות ה

היה נמנע ' שאם לא כן גם שמיעת קול ה' זכו כי וישמעו כו, ועל ידי זכות זה שהחלו לשוב (ח)
 .מהם
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 אלשיך תהלים פרק נא 

רק , מר לא אומר שכשתמחם אשליכם אחרי גוילו, הלא פשעי אני אדע לא אמר אני יודע רק אדע
כנודע ממדתו , ואשר אני זוכר אתה תעביר מלפניך, אני אדע אותם תמיד להיות דואג ומתקן תמיד

וכן , ואשר אדם זוכר הוא יתברך מעבירו, יתברך שהעון שהאדם שוכח הקדוש ברוך הוא זוכרו
שהוא הקטיגור , העביר חטאתך' ה גם (יב יג, שמואל ב)חטאתי שהעברת מלפניך כמאמר הנביא 

הפך המהבילים את השוגג , הוא נגדי תמיד, שנעשה מהחטא שלא יהיה לפניו יתברך לקטרג
 :באומרם לא נתכוונתי

 פנים יפות שמות פרק לב 

מהאי , כי עיקר התשובה הוא הכרת החטא[ ה, תהלים נא]כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד 
כי זולת זה , כשנעשה לו כהיתר אין מספיקין בידו לעשות תשובה[ איומא פז ]ל "טעמא אמרו חז

אך יותר מהמה הפשע שהוא המרידה , שהעבירה היה פגם בנשמתו וראוי לרפאות אותה מנגעה
ז כי אין לדבר "ועיקר התשובה להכיר הפשע הזה ויתמרמר בלבו ע, ה הקדוש ברוך הוא"נגד ממ

כמו שמצינו , י ובשפלות האדם"יותר בגדולת הש כי כל מה שיתקדש יכיר, הזה שיעור וסוף
לפי גודל הכרתו וחכמתו מכל אדם כן היה ענותנותו מכל [ ז, לעיל טז]ה שאמר ונחנו מה "במרע

כי בטוח אני כי בכל , כי פשעי אני אדע בלשון עתיד[ ה, תהלים נא]ה "והיינו דאמר דהמע, אדם
א לאדם להכיר גדולת "כל מה שאכיר אאבל ב, מה שאתקדש יותר אכיר יותר הפשע והמרידה

, ש וחטאתי נגדי תמיד שלעולם לא יהיה הכרה שלימה כיון שאין סוף לגדולתו יתברך"וז, ס"א
וביותר , ה הקדוש ברוך הוא"ה אתם חטאתם חטאה גדולה שיכירו גודל החטא נגד ממ"ש מרע"וז

י "וזהו שהמליץ לפני השבעת התקרבותם לפני הר סיני ושמעו אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה 
ז אמר "ע, ואמר חטא העם הזה חטאה גדולה שהכירו בחטאם הגדול והתמרמרו בחרטה גדולה

ש שלמה "כמ, ז אמר כי גם אני מי יאמר זכיתי לבי"ע, א להכיר גדול החטא"ואם אין היינו שא
[ טו, יוב טוא]ונאמר ' מי יאמר זכיתי לבי וגו' מלך יושב על כסא דין וגו[ ח, משלי כ]ה "המע

אלא שאין הקדוש , כ גם אני איני זך בעיני אם תדון אותי לפי גדולתך"וא, ושמים לא זכו בעיניו
ומקבל תשובה מכל אחד לפי יכולת הכרתו וראוי לך [ ז ג א"ע]ברוך הוא בא בטרוניא עם הבריות 

 :כיון שהכירו כפי יכלתם וחזרו בתשובה, לשאת את חטאתם

 סעיף החיי אדם חלק א כלל לה 

כד אזיל בר נש בכל יומא , [א, קצא]וישב ' ק פ"ל הזוה"וז. וראוי לכל אדם להתודות קודם השינה
בכל יומא ויומא כד אתי ליליא בעי לאסתכלא ולמבדק בכל מה דעבד . בעי ליה לאסתמרא מחובוי

דאת אמר כמה , בגין דייתוב קמיה מאריה, בגין דייתוב מינייהו ויסתכל בהו תדיר, כל ההוא יומא
 . 'וחטאתי נגדי תמיד כו[ ה, תהילים נא]

בשעתא דבני נשא דמיכין וטעמין טעמא , תא חזי, [ב, קכא]ל "נשא וז' ק פ"ועוד רבות כהנה בזוה
, קיימא באתר דקיימא ואתבחנת על עובדהא דעבדת כל יומא, דמותא ונשמתא סלקא לעילא

ילא ואסהידת על עובדוי דבר נש ועל בגין דנשמתא סלקת לע, מאי טעמא. וכתבין לה על פתקא
סלקא ובקע רקיעין , בגין דההיא מלה דאפיק בר נש מפומיה, כל מלה ומלה דנפיק מפומיה
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, וקיימא באתר דקיימא עד דעל ליליא ונשמתא סלקא ואחיד לההיא מלה ואעיל לה קמי מלכא
 :'משוכבת חיקך שמור פתחי פיך וכו[ 'ה' מיכה ז]הדא הוא דכתיב 

 פרק ח  -ב "רת הלשון חספר שמי

 דברי כבושין בענין חשבון הנפש
, (ז"א כ"במדבר כ)מאי דכתיב , יונתן' אמר ר, אמר רב שמואל בר נחמני, (ב"ח ע"בבבא בתרא דף ע)גרסינן 

בואו ונחשב  -באו חשבון . אלו המושלים ביצרן -המשלים ". על כן יאמרו המשלים באו חשבון"
שזה , הפשט הפשוט ידוע. נגד שכרה ושכר עברה כנגד הפסדההפסד מצוה כ, חשבונו של עולם
ששעה אחת של קרת רוח בעולם , וגם שזה תענוג קלוש מאד וזה תענוג נורא, לעולם וזה לזמן

 :וכן להפך לענין עברה, הבא היא יפה מכל חלקי התענוג של עולם הזה
כתוב ההפסד שיגיע לו על  ובכף אחת, שיציר בנפשו שכפות מאזנים עומדות לנגדו, ועוד נראה לי

עד , כי כף השכר מכריע הרבה והרבה יותר, ותראה, ובכף שכנגדה כתוב השכר, ידי קיום המצוה
יציר שבצד אחד , וכן להפך בעברה. ועל ידי זה ינגף היצר, שכמעט אין נראית כלל הכף שכנגדה

ומחשבים עליו ובכף שכנגדה רואה את המשחיתים עומדים , של הכף עומד התענוג של העברה
 :ליסרו ביסורים קשים ומרים

והנה כאשר . עד כאן לשון הגמרא שם. תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא -תבנה ותכונן 
ונראה לבאר על פי ? מאי שיכא הכא, נתבונן מאי סמך רב שמואל בר נחמני המוסר לפסוק הזה

רשע נוטל חלקו וחלק , בגן עדןצדיק נוטל חלקו וחלק חברו , .(ו"דף ט)ל בחגיגה "מה שאמרו חז
וגם לאיזה צדיק נותנים , הלא אלקים אמת הוא ושופט צדק, והנה לכאורה יקשה. חברו בגיהנם

והרשע מתלוצץ תמיד על הנהגתו של , כגון ששניהם דרים בעיר אחת, אכן באור הדבר הוא? זה
חזק וסובל עלבונו ואינו והצדיק מת, על תורתו ועל עבודתו ומטיל דפי עליו בעיני הבריות, הצדיק

הרשע מאבד חלקו , אז כשיבוא לדין לעתיד לבוא, לתורתו ועבודתו' בא בריב עמו והולך בדרך ה
וגם קרר על ', עוד היה מתלוצץ ממי שהוא עובד ה', כי מלבד שהוא לא רצה לעבד לה, בזכיותיו

וגרם , שהיה מתלוצץ עליו ,לצדיק שכנו -ולמי שיכות כל זכיותיו . בעיני הבריות' ידי זה עבודת ה
נוטל חלקו , וזהו שאמרו], וגם היה צריך להתחזק תמיד ולא להתרפות מעבודתו, לו בזיון וכלמה

 [:וחלק חברו בגן עדן
שהיה , שעל ידי הלעג והליצנות שלו, כגון, רשע נוטל חלקו וחלק חברו בגיהנם, ומה שאמרו

אז מכרח הרשע לקבל אותן , בעבודתונתהוו לצדיק כמה קלקולים , מתלוצץ תמיד מן הצדיק
 :היסורים על עצמו אחרי שעל ידו נסבב הדבר הזה

ואמרו המושלים לסיחון , הנה ידוע שמתחלה היו העירות שיכות למואב. ועתה נבוא לעניננו
חלקי התקון , והנמשל בעניננו. והיא תהיה נחשבת עתה לעיר סיחון, בואו לעיר חשבון, וחיליו

ולא ' ועבדו לה, המושלים ביצרם, יהיו שיכים לצדיקים, ידי מעשה הרשעים שנעשו בגן עדן על
 :שבזו אותם ועבודתם, הסתכלו על הרשעים

הינו שלעתיד לבוא יתכוננו הצדיקים , תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא, וזהו שאמרו
 :עוד יש להם חלק הרשעים, כי לבד שיש להם חלקם מה שתקנו בעצמם, בשלמות
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כי אש יצאה ", (ח"א כ"במדבר כ)דכתיב אחריו , (באפן אחר)ודרשו עוד תבת עיר סיחון בגונא אחרינא 
אם אדם עושה , ודרשו הכי". בעלי במות ארנון, אכלה ער מואב, להבה מקרית סיחן, מחשבון

תצא אש , דהינו שמתפתה ביצרו, שמהלך אחר סיחה נאה, הזה (חמור צעיר, פרוש)עצמו כעיר 
שנקראו , אלו הצדיקים -" להבה מקרית סיחון. "דהינו ממחשבין חשבונו של עולם, מחשבון

ובאור הדברים לעניות דעתי הוא על פרט . ותאכל את שאינן מחשבין את סופן, (אילנות טובים)שיחין 
כי אש יצאה ", וזה שאמרו. שהרשע נוטל חלקו וחלק חברו בגיהנם, ל"האחר שהודיעו לנו חז

ועל מי . שלא תשלט בהם, תצא אש מהם, שנבראה על ידי העונות, אש של גיהנם הינו -" מחשבון
לרמז  -אכלה ער מואב , וזהו שסים הכתוב. שאינם מחשבים את סופם, על הרשעים? תשלט

בעלי במות "(. "ויחל העם לזנות אל בנות מואב", ('ה א"במדבר כ)כמה דכתיב )שתאכל בעלי תאוות 
 :אלו גסי הרוח -" ארנון

 פרק יא  -פר שם עולם חלק א ס

 :בפרק זה יבואר גודל ענין חשבון האדם עם נפשו

דאילו אבא הוי סייר נכסיה , אמר שמואל אנא חלא בר חמרא לגבי אבא .(ה"דף ק)הנה איתא בחולין 
שמואל לטעמיה דאמר שמואל האי מאן דסייר נכסיה , תרי זמני ביומא ואנא לא סיירנא אלא חדא

 . סתיראכל יומא משכח אי
. וכי בשביל שלא חישב פנקסו בכל יום שתי פעמים יקרא על עצמו חומץ בן יין, ולכאורה קשה

וכל איש ירגיש , נראה כי הוא ירוד מאד, דהנה כאשר נתבונן על מצבנו הרוחני, אך יש כוונה בזה
. זהבנפשו שאין בו ידיעת התורה כרצון השם יתברך ומה נשיב ליום פקודה כי יפקדנו האל על 

ה לדון את "ישמעאל בא וראה כמה קשה יום הדין שעתיד הקב' וכדאיתא במדרש משלי אמר ר
ה הופך פניו ממנו ומצירי גיהנם "הקב, בא מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה, העולם כולו

 [. 'והעתקתי כל המאמר בשמירת הלשון שער התורה פרק ז]', מתגברין בו וכו
ואנו דואגים יותר על איבוד איזה רובל מהזכרת שמות , ך כהוגןגם אין בנו יראת השם יתבר

שעל זה נאמר כי קרוב אתה בפיהם ורחוק , שהוא עון פלילי]הקדושים בתפלה שלא בכוונה 
בזה ' שעל זה נאמר כי דבר ה, או בטול תורה איזה יום[ ל"ח בשם חז"מכליותיהם וכדאיתא בס

 . בתורה ואינו עוסק ל שזה קאי על מי שאפשר לו לעסוק"ואמרו חז
אין זה כי אם שהבלי העולם טמטמו לבנו כל כך עד שנתהוינו כמו חולה שכבדה עליו מחלתו עד 

כן אנו . וכשרוצים ליתן לו רפואה הוא מתמה עליהם ואומר על מה זה, שאינו מרגיש בחליו
מה בא שוכח האדם את העיקר על , מרוב הטרדות שהיצר הרע מטריד את האדם, בענייני הנפש

  -לעולם הזה
להתבודד , שיקבע האדם בכל יום או על כל פנים בכל שבוע עת לנפשוואין לנו שום עצה כי אם 

בחדרו ולהפנות מטרדותיו ולחשוב עצות בנפשו אודות ענייני אחריתו באיזה אופן לתקן את 
 . עצמו

האדם לידע שאף  כי צריך, ולא יביט על זירוז בני ביתו שהם מזרזים תמיד רק לענייני פרנסה
מכל מקום הם , שאשתו ושאר בני ביתו בודאי הם אוהביו ואין לו בעולם הזה אוהבים יותר מהם

והוא , אבל אחר כך כל אחד פונה לדרכו והוא נשאר רק לבדו, רק אוהביו עד שער העיר ללוותו
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מה ל על הפסוק ומגיד לאדם "צריך להשיב תשובה בעת המשפט על כל דבוריו כמו שאמרו חז
וכן על כל שעותיו כל ימי , שיחו אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגיד לו לאדם בשעת הדין

האם כוון בו לכבוד השם יתברך או אולי רק , ואפילו אם עשה איזה דבר טוב, חייו מה עשה בהן
וכמו דכתיב בקהלת כי את כל מעשה האלהים יביא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם , להתיהר

היינו על , על כל הנעלם. ינו אפילו דבר טוב כתורה ותפלה וכיוצא בזה יובא במשפטוהי, רע
ומי יחוס על האדם אם הוא אינו חס על עצמו בימי . המחשבה שלו אם היתה לשם מצוה או לא

 :חייו להתבונן בהם תמיד לחשוב עם נפשו ולתקן בהם צידה לבית מועדו שלא ילכו לריק
ולזה אבוה . קאי על קנינים הרוחניים שהם נכסיו באמת לנצחל "ולדעתי כוונת הגמרא הנ

פעם בצהרים להתבונן אם קיים מה , חשב עם נפשו שתי פעמים ביום, דשמואל שהיה חסיד ביותר
היה , אבל שמואל בנו שהיה קטן ממנו. וכן בלילה כהאי גוונא, שקבל עליו עול המצות בבקר

לזה אמר שמואל דהאי מאן דסייר משכח אסתירא ו, מתבונן רק פעם אחת בכל יום על ענין זה
 . רוצה לומר שכשאשר יחשוב עם נפשו בודאי ימצא דברים שאינם מתוקנים ויתקנם

אמר היכי [ רוצה לומר שהיה חושב עם נפשו]ואיתא שם אביי הוי מסייר נכסיה כל יומא ויומא 
כי היה איש קדוש , תקןרוצה לומר שלא מצא על ידי חשבונו דבר שראוי ל, אסתירא דמר שמואל

 . (ב"א ע"דף כ)כדאיתא בתענית , מאד דהוו שדרי ליה שלמא מן שמיא כל ערב שבת
שהוא המשתתף עם  רמז ליצר הרעלדעתי , האריס]יומא חד פגע באריסיה דדרי פתכא דאופי 

אמר ליה , אמר ליה הני להיכא[ האדם בכל עניניו ומעורב במזג רוחו כמו שכתב בחובת הלבבות
ושאלו בשביל מי תרצה , והיינו שאביי התבונן על יצר הרע שרוצה לעשות איזה פעולה]י מר לב

כבר קדמוך , אמר ליה[. דהיינו לשם מצוה, והשיבו אני מכוין בזה בשבילך לטובתך, לעשות זאת
 . רבנן

א ואני מתבונן שאתה מרמני בזה כדי לחסרני ול, שהורוני שאחשב תמיד עם נפשי אודותיך, והיינו
, שעל ידי חשבון הנפש התבונן אביי על היצר הרע איך שרוצה לרמותו, והכונה בכל זה. לטובתי

 . אבל לא היה אומר ודברים כלל
אפשר דהיה , וכן המעשה דרב אסי שהובא שם בגמרא דאמר שם דרמא קלא ואתו אינשי וסכרוה]

וכל העצות , ים כמו שםי אנשים אחר"ב וההצלה הייתה ע"אצלו מעשה כעין רב עמרם בקדושין פ
י שהיה להם תמיד חשבון הנפש והיה להם בדעתם מתחילה כל ההתחכמות נגד "הללו היה להם ע

 [:היצר הרע שלא יתגבר עליהם
על כל פנים על איזה שבועות או לפחות , יסע מביתו לעיר אחרת גדולה שלא יהיה מנכר מילתא...

ם במעט בלימוד התורה ובהתבוננות לקיום על איזה ימים כדי שיהיה יכול להשיב את נפשו ש
וככה . ממנו' וכל זה תועלת שלא ישתכחו זיקי אהבת ה, התורה על הימים שיהיה אחר כך בביתו

כיון שאינו יכול ללמוד , כמה חדשים בביתו וכמה שבועות באיזו עיר ללימוד התורה, יתנהג תמיד
חודש מכל מקום נכון יותר שייחד לזה ה, ואף שדבר זה טוב תמיד. בביתו כראוי מפני רוב טרדתו

 :אלול
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 פרק יט מאמר חשבון הנפש -ספר זכור למרים 

כי בעת שהיו צריכים לדבר איזה דברי תוכחה או שאר ענינים , מצינו בגדולי החכמים שלפנינו
 :ואף אנו נלך בעקבותיהם, היו מסבירים דבריהם כדי שיתקבלו, בתורה ועבודה

כמה טוב ויפה לאדם כשהוא בעולם , ל שאמר פעם אחת לתלמידיו"א ז"שמעתי אומרים על הגר
אם יבא האדם לעולם הבא ויבקש שיניחו , השיב להם. באיזה ענין, רבינו, אמרו לו תלמידיו. הזה

ופה , לא יוכל בשום אופן, ובשכר זה יתן חלק גדול מעולם הבא שלו, לו לעשות עוד מצוה אחת
שאלו אותו . למדרגה גבוהה מאד עד כדי קבלת פני השכינהכשהוא בעולם הזה יכול הוא לעלות 

ל כל הזהיר במצות ציצית זוכה ורואה "שאחז, כגון מצות ציצית, ענה להם. במאי, רבינו, תלמידיו
 :וזה יכול להשיג במטבע קטנה שבקטנות כל זמן שהוא בעולם הזה, פני השכינה

א יכול להצליח כל זמן שהוא נמצא אם יחפוץ האדם להתבונן עד כמה הו, כן הדבר בענינינו
במדינה אחת . ונבאר דברינו במשל. ו אם יעקם דרכו ולא ילך בדרך הישר"ולהפך ח, בעולם הזה

והיו נחוצים לו פלטרין ובנינים גדולים לשריו שמספרם מגיע למאתים וחמישים , היה מלך גדול
יתן לו בעד זה , ן והבניניםהוציא כרוז בכל מדינתו שכל מי שיבנה ויכין את כל הפלטרי. איש

והנה כל צרכי הבנינים הנחוצים לו וגם שכר הפועלים . פלטרין גדולים ונאים מאד עבור שכרו
אך השכר האמיתי עבור מלאותו את רצון ופקודת המלך יתן לו לאחר כמה , שכירי היום נתן לו

נות את כל סכום שישתדלו לב( א, והתנה, שנים בעת שיבא לבקר ולראות אם מילא הכל כחפצו
שיהיה ( ג. שיעשו מהודרים כיאות לבניני מלכות( ב. הבנינים הנחוצים למאתים וחמישים השרים

לאחר כמה שנים בא המלך לראות את בניניו אם נתמלאו כפי . שם המלך רשום על כל בנין ובנין
זו מצא וגם במחצית , והנה לגודל תמהונו מצא שממספר הבנינים לא נבנו רק מחציתם, רצונו

וגם , עד שנשארו בנינים מהודרים בסך הכל לערך מאה, הרבה בנינים שהיו מלוכלכים בטיט ועפר
כי תחת לרשום שמו על כל , קרתה סיבה נוראה, באותה מאה שמצא כבר לכאורה לפי רוחו

כי במשך זמן בנין הפלטרין והבנינים היתה , מצא על הרבה מהם רשום גם שם שונאו, הבנינים
, כ גרשוהו מארצו"הגם שאח, דולה במדינתו ובא שונאו וצוה לרשום שמו על הבניניםמרידה ג

, ולא שם המלך הראשון שצוה לבנות הבנינים, בכל זאת נשאר על כמה בנינים רשום שם השונא
. אך מעט מזעיר נשארו בנינים מהודרים שגם שמו חקוק עליהם, ולא הספיקו לתקן ולרשום שמו

 :ספר שהוא חומש מצרכי המלךחמשים במ, כחפץ המלך
, ח מצוות עשה שעלינו למלאותם ולעשותם"נתן לנו תורתו עם רמ, ה"המלך הוא הקב, והנמשל

לקיים כל ( א -והנה אנו מחוייבים במשך ימי חיינו בשלשה ענינים . (ה הם שנשמור שלא לעשותם"כי השס)
ה נברא היכל קדוש לשמו של כי מכל מצוה ומצו, ועבור זה נזכה לעולם הבא, ח מצוות עשה"רמ

( ג. ע"שכל מצות עשה צריכה להעשות בכל פרטיה ודקדוקיה כמבואר בגמרא ובשו( ב. ה"הקב
כשיבוא , והנה לאחר ימי חיי האדם, ה"שכל מצות עשה תעשה לכבוד שם שמים ולרצון הקב

כי . האדם לחשבון עם הבורא יתברך שמו ימצא בודאי שחסרים לו מחצית מצוות עשה לגמרי
בודאי יחסרו לו מחציתם , כשישאלו את האדם אם ידועים לו מספר המצוות עשה שבתורה

ויתר המצות שהן לערך מאה ויותר ימצא בהם , שחסרה לו הידיעה לגמרי אם נמצאים הן בתורה
וכמה מהם שנעשו שלא , ע"הרבה שלא נעשו כדין בכל פרטיהם ודקדוקיהם כמבואר בגמרא ושו

ח מצוות עשה לערך חמשים שיהיו "והלואי שישארו מהרמ, פניות וגאותלשם שמים שנעשו עם 
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ל על הפסוק על כן יאמרו המושלים באו "וזהו בכלל מה שאחז. נקיים ומהודרים לכבוד שם שמים
 :באו ונחשוב חשבונו של עולם, חשבון

, ההיוצא מכל זה שהאיש החכם והנבון יחשוב עם נפשו תמיד אם מקיים הוא המצות עשה שבתור
וכמה מהן , כמה מהם הוא מעביר תחת ידו ואינו משגיח עליהם כאילו לא נצטוה מעולם עליהם

' כי שם אפי, כדי שלא יחסרו לו לעולם הבא כל המצוות עשה שבתורה, מקיים ומהו אופן קעמן
 :ל"א ז"וכמו שהזכרנו לעיל בשם הגר, אם יתן את כל הון ביתו עבור מצוה אחת לא יוכל להשיגה

 ליקוטי אמרים פרק כט תניא 

ושם הוא למעלה מהזמן ' ובפרט כשיזכור טומאת נפשו בחטאת נעורים והפגם שעשה בעליוני
ו ממש ואף שכבר עשה תשובה נכונה הרי עיקר התשובה בלב והלב "וכאלו פגם ונטמא היום ח

כן ומדרגות רבות והכל לפי מה שהוא אדם ולפי הזמן והמקום כידוע ליודעים ול' יש בו בחי
עכשיו בשעה זו שרואה בעצמו דלא סליק ביה נהורא דנשמתא מכלל שהיום לא נתקבלה תשובתו 
ועונותיו מבדילים או שרוצים להעלותו לתשובה עילאה יותר מעומקא דלבא יותר ולכן אמר דוד 

ק "וגם מי שהוא נקי מחטאות נעורים החמורים ישים אל לבו לקיים מאמר זה. וחטאתי נגדי תמיד
חשבון עם נפשו מכל המחשבות והדיבורים והמעשים ' ממארי דחושבנא דהיינו לעשולהיות 

ל דהיינו "שחלפו ועברו מיום היותו עד היום הזה אם היו כולם מצד הקדושה או מצד הטומאה ר
א "לשון ס' המה ולרצונו ולעבודתו שזהו פי' כל המחשבות והדיבורים והמעשים אשר לא לה

כי כל עת שהאדם מחשב מחשבות קדושות נעשה מרכבה בעת זו ומודעת זאת [ ו"בפ]ל "כנ
להיכלות הקדושה שמהן מושפעות מחשבות הללו וכן להפך נעשה מרכבה טמאה בעת זו 

עוד ישים אל לבו רוב . להיכלות הטומאה שמהן מושפעות כל מחשבות רעות וכן בדבור ומעשה
נקי כפים ' ש מי יעלה בהר ה"וכמ חלומותיו שהם הבל ורעות רוח משום שאין נפשו עולה למעלה

ולזמנין ' ואינון סטרין בישין אתיין ומתדבקן ביה ומודעין ליה בחלמא מילין דעלמא וכו' וגו
א "ה ע"כ' ד]ש בזהר ויקרא "כמ' דחייכן ביה ואחזיאו ליה מילי שקר וצערין ליה בחלמיה כו

וגם בעיונו בספרים להיות והנה כל מה שיאריך בעניינים אלו במחשבתו . ש באריכות"ע[ ב"וע
לבו נשבר בקרבו ונבזה בעיניו נמאס ככתוב בתכלית המיאוס ולמאס חייו ממש הרי בזה ממאס 

א ומשפילה לעפר ומורידה מגדולתה וגסות רוחה וגבהותה שמגביה את עצמה על אור "ומבזה הס
ל "אמר רזוגם ירעים עליה בקול רעש ורוגז להשפילה כמ. קדושת נפש האלהית להחשיך אורה

דהיינו לרגוז על נפש הבהמית שהיא יצרו הרע ' ר שנאמר רגזו וגו"ט על יצה"לעולם ירגיז אדם יצ
ככל השמות ' בקול רעש ורוגז במחשבתו לומר לו אתה רע ורשע ומשוקץ ומתועב ומנוול וכו

יה ה הממלא כל עלמין היה הוה ויה"ס ב"ל באמת עד מתי תסתיר לפני אור א"שקראו לו חכמינו ז
ה לבדו קודם שנברא העולם בלי שום שינוי "ס ב"בשוה גם במקום זה שאני עליו כמו שהיה אור א

מכחיש האמת הנראה לעינים ' ואתה מנוול וכו' לא שניתי כי הוא למעלה מהזמן וכו' ש אני ה"כמ
 .ראייה חושיית' דכולא קמיה כלא ממש באמת בבחי

 תניא איגרת התשובה פרק יא 

תשמיעני ששון ' ו דהא כתיב בתרי"ש וחטאתי נגדי תמיד אין המכוון להיות תמיד עצב נבזה ח"ומ
ל כל ימיו בתשובה עילאה שהיא בשמחה רבה "ומשום שצ' ורוח נדיבה תסמכני וכו' ושמחה וכו
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. י מרחוק"ל אלא נגדי דייקא כמו ואתה תתיצב מנגד מנגד סביב לאהל מועד יחנו ופרש"כנ
לבלתי רום לבבו ולהיות שפל רוח בפני כל האדם כשיהיה לזכרון בין עיניו שחטא והמכוון רק 

ואדרבה לענין השמחה יועיל זכרון החטא ביתר שאת בכדי לקבל בשמחה כל המאורעות . 'נגד ה
וזו עצה טובה להנצל מכעס וכל )י הבריות בדיבור או במעשה "המתרגשות ובאות בין מן השמים בין ע

עושים מאהבה ' חרפתם ואין משיבי' ל הנעלבים ואינן עולבין שומעי"וכמארז ('מיני קפידא וכו
 :לו על כל פשעיו' וכל המעביר על מדותיו מעבירי' וכו' ביסורי' ושמחי

 ם מינץ סימן פז "ת מהר"שו

לפני ' שוב יום א, וכן, וחטאתי נגדי תמיד' שנ, אבל חרטות עונות טוב לאמרו בכל יום ובכל עת..
 .בכל עת יהיו בגדיך לבנים, וכן, מיתתך

 אור המאיר ויקרא פרשת בהר 

, ג קעח"ק ח"עיין זוה)להיות מאנשים שהם מארי דחושבנא , ה בכל לבו ומאודו"שישוב אל הבורא ב..

איזה , ליתן דין וחשבון טרם ישכבו על מה ולמה כלה אצלם היום מעת בוקר עד זמן השכיבה, (א
לעובדו  (ז, בראשית ב)ונפח באפיו נשמת חיים , יאות זה היוםה בבר"פועל יוצא היה להבורא ב

ומונה כל , בודאי יתחרט, וכיון ששם ללבו לעשות חשבון, יתברך עם פרטי חלקי עתיו ורגעיו
ואם כן מעשיו בודאי ימנה גם כן את פרטי , שעה ורגע מהיום מצאתו עד בואו מה פעל ועשה

וזהו אינו נאכל אלא , צורך אל התורה ועבודה שלא להוציא דבור לפני אלהים ללא, דבוריו
 ..וזה מועיל לעצור רוחו, כי אם בהיותו ממארי דחושבנא באופן שנתבאר, למנויו

 מראה יחזקאל ויקרא פרשת אמור 

שמחוייב האדם לבחור ולברור שעה ביום והזמן המובחר הוא בלילה כי ילך לישון על משכבו ..
אזי ישים אל לבו להיות מארי דחושבנא ויחשוב מתחלת אין איש רואהו אם הוא ער או ישן 

הבוקר עד הערב כלו אשר פעל ועשה אם עשה תנועה אחת קטנה בשביל כבוד שמים באמת 
מ לא עשאה באמת ובתמים לעשות נחת רוח ליוצרו "י שהתפלל ולמד ועשה קצת מצות מ"אעפ

שכל מגמתו וכל מעייניו , ניךומצאת את לבבו נאמן לפ' וכדמצינו גבי אברהם אבינו שנא, ש"ית
 .ומי יוכל להתפאר בזה, ה"לא חשב מחשבה אחרת רק לעשות נחת רוח להקב

 מילה דוחה שבת -חשבון הנפש בשבת קודש 

 סימן ד  -ספר רמתים צופים 

כי בודאי אין . ע בלשונו הזהב האיך מותר לחשוב חשבון הנפש בשבת"ר זי"הקשה אדמו[ לו]
. וקראת לשבת עונג (ג"י, ח"ישעיה נ)וקרא כתיב . לבו גודל שפל מצבו להאדם תענוג בהעלותו על

כי צריך לזה עבודה קשה המפרכת . ומה גם לעסוק בתיקון נפשו אשר זאת איננה מלאכה קלה
ומלתם את  (ז"ט', דברים י)ואמר בלשונו הקדוש כתיב . והאיך מותר זאת בשבת. הגוף ומשברתו

 :ומילה דוחה שבת. ערלת לבבכם
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 פרשת בראשית  -ר שיח שרפי קודש ספ

ה אמר לכאורה קשה "ם זצללה"הרי' ק בעל החי"שמעתי אשר הה. למה חרה לך ולמה נפלו פניך
אך , ז החטא"וכי החטא קטן הוא להרוג איש את אחיו ושלא יפלו פניו ע, ת"מה שאל אותו השי

עצבות ונפילת ת לימד אותו לעשות תשובה לחשוב מקודם מהכין בא לו ה"הוא שהשי' הפי
כי בסתם עצבות שאדם עצב על חטאיו פתאום , הפנים אם מחמת חרטה גמורה או סתם עצבות

 :בלי חשבון הנפש אין זה תשובה

 פרשת מקץ  -ספר שיח שרפי קודש 

ואתם , אתם אומרים שכנים אתם ולא מרגלים', הפי', את אלהים אני ירא וכו, דיוסף אמר לאחיו
' ומאת ד, ואני רואה עליכם שמרגלים אתם, גם עלי שאני ירא אלהים תחשבו, כולכם יראי אלהים

ויהי כי , והאמת אתכם וכנים אתם', ולמה תחשבו ששקר אני דובר ואין בי יראת ד, נסכה זאת
והוא ירא אלהים ורואה עלינו , אולי האמת אתו, עולה על דעתם' שמעו הדברים האלה אז הי

שהשבטים , ויעשו כן' ועונותינו גרמה לנו וזהו פי, בנו והאשם תלוי, ו"ברוח קדשו איזה רע ח
', כ באה עלינו כו"ע, ואז אמרו אבל אשמים אנחנו, עשו חשבון הנפש כמו שרמז להם יוסף

ואז אמרו , והאיש באמת ירא אלהים ומן השמים הראו לו את כל אלה לחשוד אותנו במרגלים
 :והבן, כדי לנקום נקם, לחשוד אותנו, אלהים מצא עון עבדך

 פרשת שלח  -ספר שיח שרפי קודש 

כ עשו "ל א"ר העניך מאלכסנדר זצ"והקשה הר. כי חטאנו' הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ד
במדרש שאלו לחכמה נפש  (ו"ב הל"ירושלמי מכות פ)ל "אך הנה אמרו חז. תשובה באמרם כי חטאנו

לתורה אמרה . חוטאת תמית לנביאים אמרו נפש. החוטאת מה יעשה אמרה רשעים תרדוף רעה
אם אדם חטא ויחשוב . הוא שאלו לחכמה' הפי. ה אמר יעשה תשובה"להקב. תביא קרבן ותכפר

ונפשו מרה לו מאוד ואין רואה שום עצה . ה"בדעתו ובחכמתו כמה גודל חטאו שמרד בהקב
לו ע ללמוד תורה וימצא "כ כשרואה שאין לו עצה יקח א"ואח. עבורו רק נפש החוטאת תמית

ק "ז אין זה עצה עבורו כי קרבן הוא דוקא בזמן שבהמ"אבל עוד בזה. עצה להביא קרבן ויכפר
ה בעצמו ויתן לו עצה לעשות תשובה ויתחרט על מה "עד ששואל להקב. ועוד נפשו מרה לו. קיים

כ התשובה שנתן לו "ויאמר חטאתי עם החרטה א. שעבר ויקבל על להבא לעשות הטוב והישר
אז . ל אשר כמעט שאין לו שום עצה"הוא דוקא לאחר שעבר עליו כל המרירות הנ. ית עצה"הש

יאמר חטאתי בלי שום . אבל באם תיכף אחר החטא. ש"ה מקבלו בתשובה שלימה לפניו ית"הקב
 :והבן. כי חטאנו' כמו כן הם אמרו הננו ועלינו אל המקום כו, ל אין זה תשובה"חשבון הנפש כנ

 כות סו -ספר שיח שרפי קודש 

 :יח
דהנה ' ע הפי"מ זי"הרי' והוא תמוה ואמר החי, ולקחתם לכם ביום הראשון ראשון לחשבון עונות

ואמר שמע שמת אהרן ' ה ויבא הכנעני מלך ערד הוא ערד הוא סיחון וכו"ל בריש ר"אמרז
ת ולכל מידה יש הסתר "והענין דהנה יש לישראל הרבה מידות לעבוד השי, ונסתלקו ענני כבוד

ז וסיחון מלך "ומלכי כנען הם השרים הממונים ע, נו קליפה המנגדת ומכסה על הקדושהדהיי
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ז ואינו מניח "על מידה של חשבון שיש לישראל דהיינו חשבון הנפש והוא מכסה ע' חשבון הי
ל ומקודם שנסתלקו ענני כבוד לא יכול לכסות על הקדושה רק "לישראל לבוא לחשבון הנ
' כ וכו"כ כשנפל נאמר ע"א מלך ערד הוא סיחון מלך חשבון ואחכשנסתלקו ענני כבוד אז ב

המושלים בואו חשבון בא ונחשוב חשבונו של עולם שאז יכולים לבוא לחשבון וכן עתה הקליפה 
מסתרת ואינם יכולים לבוא לחשבון רק בסוכות שאז חוזרים ענני כבוד ממילא הוא ראשון 

 :ל"לחשבון עונות שאז יכולים לבוא לחשבון כנ

 דין וחשבון  -ספר שיח שרפי קודש 

ב אחר חצות "בשעה י' ל הי"מלובלין ז' ל מטשערנאביל פני הק"מאטילע ז' ר' כאשר קידם הק
עשיתי חשבון הנפש במה עסקתי השנים , ל"מ ז"הר' ל להק"מלובלין ז' אמר הק, הלילה

בזכרי כי אמות  א"ש אין לי שום נחמה לנפשי כ"והחדשים הימים והשעות איך הכעסתי להבוית
כ ונחמתי על "ש זה נחמתי וזשה"ואבא בכלח עלי קבר ויתהוה מאתי עפר ואז לא אכעיס הבוית

 :עפר ואפר
 

דירתו אצל אחד ' ל והי"עני גדול מאוד ר' ל בנערותו הי"משה ליב מסאסוב ז' ק רבי ר"הה: א
ר לו שיסע אתו על ק ויאמ"א נכמרו רחמי האיש על הה"פ, ליסע על יומא דשוקא' אשר מסחרו הי

יומא דשוקא לעמוד אצל הסחורה שלא יארע גניבה ובעד שכר טרחתו יתן לו לחם על כל ימי 
ד להתפלל "ק לביהמ"ק ונסע אתו ובבואם השכם בבוקר העירה הלך הה"השבוע ונתרצה הה

ובבואו חזרה ראה הסוחר כי לא יצלח מאומה למסחר ולא נתן לו , בציבור ושהה הרבה בתפילתו
ק לביתו ואשתו ובניו נתוודעו כי לא הביא בידו מאום צעקו "ובבוא הה, מה ממה שהבטיחומאו

למה לא אבכה הלא אנכי ' ק ארצה בבכי"י נפל הה"ותומ, בקול מה הבאת לנו מיומא דשוקא
הייתי על יומא דשוקא יום אחד ותשאלו לי מה הבאתי ועל היומא דשוקא הזה ששלחו אותי 

 ,לי מה להשיב ולא אבכה' לו לי מה הבאת ולא יהיה שנה וישא"ממרום זה כ
 

כי שערי תירוצים לא , אמר לאחד שהשיב לו תירוצים על איזה ענין, ה"ק מקאצק זצללה"הה
ואיך יכול לומר  (הוא שר העיר)ל א תירוץ קען מען זאגען פאר א בארמישטץ "בזה, ננעלו אמר לו

 :מחשבות ויודע, ת שהוא בוחן כליות ולב"תירוצים לפני השי

 הנהגות ישרות מרבי שמואל אברהם ממעזיבוז  -ספר הנהגות צדיקים 

בלא ' ל ולא יפסיק קודם השינה אפי"ש שעל המטה של האריז"לקרות בכל לילה קודם השינה ק. ז
ברכת המפיל ויתודה ויבקש מחילה בכל לבו ויעשה חשבון הנפש איך מצבו בזה העולם ומה 

והשנים עוברים כצל ויבכה בדמעות וירחץ בדמעותיו את מצחו  עשה כל היום ואיך שכל הימים
ואת פניו וישפוך את נפשו היטיב נוכח פני אל חי אבינו הקדוש שבשמים רב שליט על כל עלמין 

 :ולהיות ממארי דחושבנא

 . ח. פרשת וישב -ספר ערוגות הבושם 

 ...איתא שבת במנחה עת רצון זמן חשבון הנפש
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 ם מועדי -ספר קול שמחה 

, כ"בתשעה לחודש הכנה ליו. זה ערב יום כיפור, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב
 .פ"עינוי נפש חשבון הנפש להכין עצמו ליוהכ

 פרשת כי תבא  -א "ספר קול מבשר ח

אשר כל , שבכל ערב יום הכיפורים היה המנהג. בדידי הוה עובדא, ל"ר מאלכסנדר זצ"אמר אדמו
, כאשר חשבתי את עצמי חשבון הנפש, ואנכי. ל"בונם זצ' עצמן לפני הרבי ר החסידים הזכירו את

, אך ההכרח לא יגונה. ולא יכולתי בשום אופן להכנס ולהזכיר את עצמי, בושתי להתראות לפניו
ותיכף בחזירתי . וכן עשיתי. ולחזור בחפזון, ולהזכיר את עצמי, ונתישבתי להכנס בתוך הבאים

. הוטב על לבי אשר רבינו רוצה להביט עלי -וכשאר קרא אותי , אליו קרא אותי לחזור, ממנו
 .ולא רצה להביט עלי עוד, תיכף אמר לי שלא צריך אותי עוד -וכאשר הוטב לי 

 אות ט  -ספר פרי צדיק פרשת קרח 

ד "ד ספרים שנקראים כ"בקישוטין אזלא ומאנין ולבושין כי קישוטין מרמז על חכמת התורה בכ
ומאנין הוא בחינת תשובה על ידי חשבון הנפש . שתלמיד חכם צריך להיות בקי בהםקישוטי כלה 

ומאנין מרמז על כלי הנפש לטהר אותם על ידי החשבון מהזוהמא מה שנדבק על ידי מעשיו והוא 
ולבושין ירמז . כענין צלוחית של פלייטין שהוא כלי בושם העשוי להעביר את הזוהמא וריח רע

ע שמזה נעשה לבוש הנפש בגן עדן כמו שנאמר הסירו הבגדים הצואים על מעשה המצות כידו
ל שלבוש של "מענדעלי ליבאוויצער זצ' ואלביש אותך מחלצות וכמו שאמרו בשם הרב הקדוש ר

המצוה נקרא בשם מחלצות מפני שהוא חולף ופושט לבושי העולם הזה מהנפש אשר המה הם 
ל זוכים כל נפשות ישראל בקדושת יום השבת כי "הענינים הנ' והנה בחינת ג. הבגדים הצואים

בחינת מעשה המצוה הוא על ידי ששובתים כל יום השבת ממלאכה וידוע שישב ולא עבר עבירה 
ותשובה שהוא חשבון הנפש הוא דייקא בקדושת יום השבת כמו . נותנים לו שכר כעושה מצוה

אליעזר כדא דאת אמר ומודה ' רואיתא בפרקי ד' שנאמר במזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה
ל "וכאמרם ז (א"ר פ"בתדבא)ודעת וחכמה כידוע שבשבת יעשה כולו תורה כמו שאמר . ועוזב ירוחם

 :בפסיקתא לא נתנו שבתות אלא לעסוק בתורה

 ח "שנת תרע -ספר שם משמואל פרשת ויצא 

ד מצוה כנגד שכרה הפס, חשבון הנפש חשבונו של עולם (ב"ח ע"ב ע"ב)ל "ובתיבת חשבון דרשו חז
שאין לך המאפיל את השכל כמו השטוף בתאוה רעה זו שהיא מעשה , ושכר עבירה כנגד הפסדה

שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב הפנוי מן  (ב"סוף הלכות איס)ם "וברמב, בהמה היפוך השכל
חשוב וזהו שקליפת סיחון אשר בחשבון ואינה מניחה ל, כ היא היפוך חשבון הנפש"וע, החכמה

 :חשבונו של עולם

 ' ק ליל ד"מוצש -חנוכה  -ספר שם משמואל פרשת מקץ 

, ש"אך באין לקדושת שבת רק מחמת שטרח בע. ע כבתה אין זקוק לה"איתא בספרים שבשבת לכ
 ...י חשבון הנפש כמה הוא רחוק"ע
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 ג "שנת תרע -ספר שם משמואל פרשת יתרו 

וכמו שאמר ההוא , הנפש אין מקום להחזיק מעמדהיינו אף שלפי חשבון ', ועתה אם שמוע וגו
שכמו , מ אם תקבלו עליכם יערב לכם מכאן ולהבא"מ, צדוקי אפשר אש בנעורת ואינה מהבהבת

עם שהוא , ושמרתם את בריתי, שביציאת מצרים הגביהם למעלה מבוץ טומאת מצרים כן לדורות
 ...ת הבריתביכולתם לשמור א' מ לוטה פה גם הבטחה שישראל יהי"המצוה מ

 ב "וזכור שנת תרע -ספר שם משמואל פרשת תצוה 

י חשבון "אלא ע, עיר פרא אדם יולד (א"איוב י)והנה להיות השכל נבדל מהחומר אין זה מתולדה כי 
', בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם וכו (ב"ח ע"ב ע"ב)ל "הנפש בחשבון צדק כאמרם ז

אך . מהפסולת והשכל נעשה בכל עת יותר מובדל מהחומר ולאט לאט הוא הולך ומתקדש ונתנקה
דא עקא כי בעוד מצואתו לא רחץ ותאוות לבו שמתולדתו מעורות את עיניו ואינו יכול לראות 

יתן חכמה מפיו דעת ' כי ה ('משלי ב)אבל כתיב . איך יכול לעשות חשבון הנפש בצדק, נכוחו
והיינו למי , ש"עיי, שהוא אוהב מפיו דעת ותבונה יתן חכמה ולמי' כי ה (א"מ' פ)ר "ובמד, ותבונה

כי דעת היא המבדילה , שהוא משתמש בחכמה במה שראוי להשתמש לזה נותן מפיו דעת ותבונה
ובכן אם האדם רוצה , אם אין דעת הבדלה מנין (ב"ה ה"ירושלמי ברכות פ)ל "בין דבר לדבר כאמרם ז

יודע לעשות חשבון ' נין לו מן השמים דעת שיהיובא להטהר ולהבחין בין הראוי לשאינו ראוי נות
, כי מתנה היא דבר שאינו שייך להאדם, יתן חכמה' וזה פירוש הכתיב כי ה. ל"צדק עם נפשו כנ

הוא עדיין בלתי מזוכך ואינו ראוי לחכמה נותנין לו בתורת ' והיינו שלכל אדם כמו שהוא אפי
 :ל"ונה כנז ביכולתו להזדכך ולהשיג דעת ותב"ושוב עי, מתנה

וזוהי הבאת שמן זית זך למנורה , והנה ידוע שלכל דבר הניתן מהשמים צריכים לעורר מלמטה
 ...ל"יכול לעשות חשבון צודק כנ' בלי פסולת שיהי' י יתן חכמה וגו"שבזה מעוררין שהש

 ע בתוך ימי האבל "שנת תר -ספר שם משמואל פרשת תשא 

ק אבי "הנה כ. ה במלאך אחר שכבר נתרצה בזה"ל מדוע מיאן מרע"ן ז"ליישב קושיית הרמב
' א שיהי"ת אז א"לאדם השתוקקות לעבודת השי' ע אמר שאם תהי"מ זי"ה הכ"ר זצוקללה"אדמו

, ערב הוא בדבר שהתשוקה ההיא תוציא אותו החוצה משם כחץ, שמה' ואם יהי, בגיהנם
ואמר אשר ראויים הם  טען, ע מיתה"י וקיבלו ע"ה התשובה שעשו בנ"ואחר שראה מרע. ק"עכלה

והבן , ישראל להשראת שכינה בלי אמצעי כאשר היתה להם ההשתוקקות העליונה בלי אמצעי
וככה יעשה אדם , וממאמר זה יוכל האדם להבין עד היכן מגיעה השתוקקות ותשוקה. היטב

, ז יסתלק מן העבירה"ועי, שישקול בדעתו עד כמה גברה תשוקה של מצוה, חשבונו חשבון הנפש
 :וזכור זאת

 ע "ויקרא וזכור שנת תר -ספר שם משמואל פרשת ויקרא 

ויש להבין הלא עדיין לא ניתנה . ל שרפו ידיהם מן התורה"וילחם עם ישראל ברפידים ואמרו ז
ת בודאי רק מסיני "מ מצות ת"מ, ואם נאמר דקאי על הפרשיות שניתנו להם במרה, להם תורה
ונראה לפרש דהנה בעודם במצרים . רפיון ידים מהתורה ולמה הגיע להם עונש על', נצטוו עלי

 (ג"כ' ר פ"ש)ואיתא במדרש , ת תעבדון את האלקים על ההר הזה"ה מאמר השי"הודיע להם מרע
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וכתבו המפרשים שספרו ספירה , הרי שידעו זה מראש, ל על ים סוף בואו ופרעו את השטר"שא
והנה בודאי ידעו כי לקבלת התורה צריכין . יום יום והיו משתוקקים מאד לבוא ליום הנכבד ההוא

כ כשהגיעו לרפידים שהוא המסע "וע, כך שפסקה זוהמתן' וכמו שבאמת הי, הזדככות רבה
האחרון קרוב לסיני והיו סבורין מקודם שכאשר יגיעו לעת ההיא כבר יהיו מזוככים כראוי 

רחוקים מזה ורפו  אבל כאשר עשו חשבון הנפש מצאו עצמם עדיין, ומוכנים לקבלת התורה
וזה שרפו ידיהם מן התורה , ידיהם כמתיאשים שבעוד ימים ספורים יגיעו להזדככות כראוי

, לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידים (ז"מ' ירמי)ל "והוא ממש כלשון שהביאו ז, שעתידין לקבל
חשב נ' וזה הי. ששם נאמר על מורך הלב מפחד המלחמה שנגד פניהם והיו בעצמם כמתיאשים

להושיע ' כי אין מעצור לד, ת ולעשות ככל אשר נצטוה"כי יש לו לאדם לבטוח בהשי. להם לחטא
, הרי שלוחו של אדם כמותו, ת"כי מאחר שהאדם עושה כמו שנצטוה והוא שליח השי. ברגע אחד

ובודאי סוף הכבוד לבוא ואין שכירות , ת הוא העושה"וכל מה שעושה הרי הוא כאלו השי
ובכן איננו רחוק לאיש שעדיין איננו מזוכך שבעוד זמן קטן יגיע לשלימות . לבסוףמשתלמת אלא 

כי אולי בעוד זמן קטן זה יקבל שכרו , ת בתמימות כמו שנצטוה"אם הוא רק עושה מצוות השי
ת "כי גם זה מתנת השי, ואז ימצא עצמו מזוכך בפעם אחת, בפעם אחת מכל מה שעשה עד הנה

ת וחשבו שההזדככות צריכה "שבזה הסירו הבטחון מהשי, ן על להבאולא יפה עשו החשבו, היא
כ כשבאו "ובאמת שבעוד ימים מספר אח. ל"וזה שקר כנ, ת"לבוא מעצמם ואיננה מתנה מהשי

ל אם שקרת במדות ומשקלות הוי דואג מגירוי דאויב "וזה בכלל אמרם ז. לסיני פסקה זוהמתן
ידיהם ונתיאשו ונתקררו בעבודה משכו עליהם ועוד שכאשר רפו . כ בא עמלק שורש השקר"וע

חטא מרגלים ' וכעין זה עצמו הי. את עמלק וקררם עוד יותר כמו שכתבו בפירוש אשר קרך
ומה , א"שחשבו עצמם שאינם ראויים לנצח את מלכי כנען וחזק הוא ממנו כמו שכתבנו במק

 . 'כתוב שם וירד העמלקי והכנעני וגו

 ד "שנת תרע -ספר שם משמואל פרשת אמור 

כ עריכת נרות המנורה שרומזת "וע, והסימן להתשוקה היא כשיודע כמה הוא רחוק מהנדרש
זה מציל מעריכתו של , י חשבון הנפש להיטיב מעשיו"להערכת הלב לדברי קדושה והיינו ע

 ..כ אינה סובלת מי שיש בו דעת וחשבון"ע, גיהנם שהוא צלמות ולא סדרים

 ע "שנת תר -ספר שם משמואל פרשת חקת 

' מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים וגו (ב"ח ע"ע)ב "ס ב"בש. כ יאמרו המושלים בואו חשבון"ע
המושלים אלו המושלים ביצרם בואו ונחשב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר 

ה "יש להבין הלא המושלים ביצרם היא מן המעלות הגדולות שנאמרו באאע. עבירה כנגד הפסדה
צ עוד לחשוב חשבונות כאלו "והם א, אליעזר עבדו המושל בכל אשר לו ושליט ביצרו כמותווב

אך נראה דהנה אוהב . והכל גלוי לפניהם שאינם כלל בסוג אחד לחשוב אם זה יותר טוב או זה
ולכאורה איך יכול איש , הדיין מופשט מכל נגיעה' כי לדון בדבר צריך שיהי, ושונא פסול לדין

 :מר לחשובהמוטבע בחו
ונראה כי ירושה היא . את החשבון הזה הלא הוא מלא נגיעות ואינו יכול לראות ולשפוט לנכון

באשר הם היו מופשטים מהחומר ולא היתה להם , זאת להם לאומה הישראלית מאבות העולם
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י "ושוב כל ישראל יכולים לחשוב ע, הם פתחו את הפתח לחשוב חשבונו של עולם, שום נגיעה
 . ל"סיוע המושלים הנ

מלכי כנען הם שבע המדות הרעות כנודע שהיו צריכים ישראל לנצחם ולשרש המדות ' והנה ז
וזהו סיחון מלך האמורי . י חשבון הנפש לשרש מתוכם את המדות הרעות"וזה ע, הרעות האלה

ע שזה הוא שיושב בקרב כל איש "ה מגור זי"ם זצלל"ר הרי"ק אדומו"ואמר כ, שיושב בחשבון
ה דוקא בכחו "ל נצרך לזה משה רבינו ע"והנה לכבוש את סיחון הנ. ת עצמוומונעו לחשוב א

מופשט מכל חומריות לכבוש אותו כדי שעל ידו יוכלו אחר כך כל ישראל לכבוש ' הגדול שהי
 :והבן. אותו ולחשוב בחשבונו של עולם

וניהרב כבסני מע -אות ט 

. ולפי המדרגות יתקרב האדם אל הקדוש ברוך הוא, והנה מדרגות רבות לתשובה

אך לא תטהר הנפש טוהר שלם להיות העונות , ואמנם לכל תשובה תמצא סליחה

וכן כתוב . זולתי כאשר יטהר האדם את לבו ויכין את רוחו כאשר יתבאר, כלא היו

 -"ין ברוחו רמיהלו עון וא' אשרי אדם לא יחשוב ה: "(ב, תהלים לב)

אך , כי המעט מן הכבוס יועיל בו להעביר הגעל ממנו, וכענין הבגד הצריך כבוס

ותכבס הנפש מן , "הרב כבסני מעוני: "(ד, תהלים נא)וכן כתוב . לפי רוב הכבוס יתלבן

 ". כבסי מרעה לבך ירושלים: "(יד, ירמיה ד)שנאמר , כפי אשר תכבס את לבה העון

 נא פסוק ד  אבן עזרא תהלים פרק

 :'צריך לכיבוס וטהר' שנתגאלה לעשות מה שאיננו נכון כדבר מטונף שהו' והנה דימה הנשמ

 ק תהלים פרק נא פסוק ד "רד

הרב , פירושו, הרב כבסני. ֲעֵשה גם עתה ומחה פשעי, הרבה חסדים עשית עמדי: (ת נא"מדר)ובדרש 
מאד כבסני מעוני כי העון בנפש כמו , מרכלו. הרבה: כמו, או יהיה הרב שם. רחמיך וכבסני מעוני

 :שנטמאה הנפש בעון, טהרני. הכתם בבגד

 ם תהלים פרק נא פסוק ד "מלבי

ש כי פשעי אני אדע "ומ)הרב ושיעור הכתוב הרב כבסני מעוני ומחטאתי טהרני למען תצדק בדברך  (ד)

והחטא הוא המעשה , העון הוא עיות השכל שכופר במצוה זו או במצוה עליה, (הוא מאמר מוסגר
, כי הטעות נמצא עדיין בשכל החוטא גם אחר המעשה, העון הוא כתם הנשאר בנפש, עצמה

אבל החטא יחוסו עם החוטא אחר , א כבסני מעוני שיכבס את נפשו מן הכתמים שבה"ועז
, אבל דבר המטמא איננו עוד אצלו, המעשה היא רק כטומאה שנגעה בגוף שהחטא טמא אותו

ז סר הכתם מן הנפש אחר שעתה אינו מכחיש עוד "ועי, ל הטומאה שנגעה בו בעברוצירך טהרה ע
 ..ונגד מחטאתי טהרני אמר וחטאתי נגדי תמיד ששב עליו בתשובה, את המצוה ויודע שפשע
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 מסכת שמחות פרק ח הלכה יא

 !לוקה ואומר לאביו הלקני

, ואחד לוקה ומתחנן, מבעטואחד לוקה ו, אחד לוקה ושותק, רבי עקיבא אומר ארבעה בנים למלך
 . ואחד לוקה ואומר לאביו הלקני

שנאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ , אברהם לוקה ושותק
, ושותק, כי ביצחק יקרא לך זרע, אתמול אמרת לי, היה לו לומר, המוריה והעלהו שם לעולה

 . ת שני נעריו אתו ואת יצחק בנושנאמר וישכם אברהם בבקר ויחבש את חמורו ויקח א
 . שנאמר אומר אל אלוה אל תרשיעני הודיעני על מה תריבני, איוב לוקה ומבעט

שנאמר והטוב בעיניך , ויש אומרים אף היה מבעט', שנאמר ויתפלל אל ה, חזקיה לוקה ומתחנן
 . עשיתי

 .שנאמר הרב כבסני מעוני ומחטאתי טהרני, דוד אמר לאביו הלקני

 מזמור נא  (בובר)לים מדרש תה

מכאן אתה , כדכתיב הרב כבסני מעוני, ממך הרפואה לפי שהמכה גדולה תן לי אספלנית גדולה..
ואף דוד אמר כן , ואין מזין עליו אלא באזוב, כל מי שעובר עבירה כאילו מיטמא בנפש מת, למד

ומר ולבי חלל וכן הוא א, אלא בעון שהנפש הוא חלל, וכי נטמא דוד, תחטאני באזוב ואטהר
 ..(תהלים קט כב)בקרבי 

 מדרש משלי פרשה כ 

, שהטהרה והקדושה שלו היא, ה מבורך"יהיה שמו של הקב. מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי
לב טהור  (יב, תהלים נא), דוד אבי אמר, אמר שלמה. והוא מטהר את ישראל, והוא בוחן לבות וכליות

הרב כבסני מעוני  (שם ד), חזר ואמר, ן שידע שלא שאל כעניןוכיו, שאל שלא כענין. ברא לי אלהים
הואיל והשפלת עצמך על השאלה אני נותן לך , ומה השיבתו רוח הקודש. ומחטאתי טהרני

מי , אף הוא אמר, כיון שראה שלמה כך. לו איש כלבבו' בקש ה (יד, שמואל א יג), ואמר עליו. גדולה
וכי . למלך' וישב שלמה על כסא ה (כג, דברי הימים א כט), כךמה שכר נטל על . 'יאמר זכיתי לבי וכו

כך , ה שליט בכל העולם"מה כסאו של הקב, אלא. ה"יש לך אדם שהוא יושב על כסאו של הקב
כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה בכל  (ד, מלכים א ה)שנאמר . שלמה שליט בכל העולם

 :מסביב מלכי עבר הנהר ושלום היה לו מכל עבריו

 אלשיך תהלים פרק נא 

אם תמרק בייסורין שלשתן או , פשעים ועון וחטא, הבא נא לי שלשה שטרי חובות, כן אמר דוד..
ושל עון , אך עשה זאת איפה השטר של פשעים ומחה אותו, השנים הגדולים לא אוכל לסבול

כבסני שאתייסר פעמים וזהו הרב , ולא יהיו ייסורין קשים למרקו פעם אחת, אפרע אותו קו לקו
ומה גם שהם במקום מיתה שהוא , רבות שהם הרבה כבוסים מעט מעט לבל יכבד בפעם אחד

 :והחטא בבת אחת טהרני מה שאין כן העון שצריך כבוסים הרבה עד יטהר, חילול השם
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למחות פשעי על ידי , כי להיותי לחן בעיניך חנני כחסדך בבחינת החסד שבך ובבחינת רחמים..
כי הרב כבסני בייסורין , ועל ידי בחינת הדין שבך המייסרני על העון. י בטענותי שאני מסדרבקשת

 .ולא בבת אחת כי יכבד החולי, שהוא כבוסים הרבה

 [ א]ספר כד הקמח ראש השנה 

 .הרב כבסני מעוני שהמשיל התשובה הגדולה אל הכבוס הגדול..

 המקנה מסכת קידושין דף כ עמוד א 

ובמצוותיו אלא ' עבירה כהיתר הוא חמור טפי ממזיד שהמזיד מכיר בתורת הדכשנעשה לו ה..
וזה החטא הוא גדול מן . כ כשנעשה לו כהיתר שהוקל בעינו מצות הבורא"שיצרו כופהו משא

  -המזיד וגם תשובתו קשה מאוד לפי שנחשב לו כהיתר
כ שאל "י ואחא ששאל בתחילה כרוב רחמיך מחה פשע"ה בתהלים נ"וזהו שאמר דוד המלך ע

ל העונות אשר נדמו כחטא שהוא כשוגג כידוע שחטא הוא "הרב כבסני מעוני ומחטאתי טהרני ר
  -שוגג והוא צריך כיבוס הרבה יותר מן המזיד

שכיון , כ חטאתי נגדי תמיד"ל שהוא יודע שחטא משא"ואמר הטעם על זה כי פשעי אני אדע ר
י שנעשה לו "ל ע"ר' אמר לך לבדך חטאתי וגושנדמו לי כהיתר קשה לי לפרוש ממנו והיינו ד

שבתחלה הוא מכיר ' ואמר עוד למען תצדק בדבריך וגו, כהיתר אינו מכיר בחטא אלא אתה לבד
שכיון שהוא מכיר בחטא תולה העונש בחטא אבל כשנעשה לו כהיתר ' בעונש אם יענישוהו ה

ה כיון שהוא צדיק "ת ב"אינו מכיר בחטאו וכשמקבל העונש הוא מתרעם על מידותיו של השי
  -הנביא על מה תוכו עוד תוסיפו סרה' ש ישעי"בעיניו ובזה יגדל החטא יותר כמ

י שהוא מכיר החטא מצדיק עליו הדין "ל ע"ר, ה למען תצדק בדברך תזכה בשפטך"ש דוד הע"וז
וזהו תזכה בשפטיך והיינו דאמר הכא טעם גדלות , והמשפט ובזה נתהפך מדת הדין לרחמים

 .נש יותר שאם יתמיד בחטא נעשה לו כהיתרהעו

 ה מסכת תמיד פרק נר מצוה "של

כי הוא ', וגו' הרב כבסני'. זהו חסד', חנני אלהים כחסדך'רמזים לספירת חסד , בזה המזמור
ומשלג 'וזהו שכתוב אחר כך . (יח, ישעיה א)' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו'בסוד , המלבין

 .מגלה עמוקות מני חכמה, החסד שהוא ענף מהחכמה', ה תודיעניובסתום חכמ'. 'אלבין

 ווי העמודים עמוד הדין פרק כא 

לכו וראו ותנו לבכם ועיניכם במעשה דוד המלך עליו השלום אשר הרבה , ואתם בית ישראל. ג
 (ה -ג , תהלים נא)ואבאר שמה הפסוק . א"כמו שמוזכר בתהלים סימן נ, להתודות על חטאיו ופשעיו

כי פשעי אני אדע וחטאתי ', הרב כבסני מעוני וגו, נני אלהים כחסדך כרוב רחמיך מחה פשעיח'
. 'וחטאתי נגדי תמיד'במה שאמר , ושוב שנית. מה מורה הכפל ידיעת הפשעים, וקשה. 'נגדי תמיד

קראקא , ך"על תנ)והבעל אילה שלוחה . י לא פירש כלום על זה"כי רש', הרב כבסני'ואגב יובן מלת 

עדיין ראוי ליתן טעם מה מורה רבוי , הרבה כיבוס כבסת אותי: כלומר', הרב כבסני, 'פירש (שנה
 . הכביסה
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תני עבירות שהתודה ביום : (ז"ח ה"פ)על דרך ירושלמי דיומא פרק יום הכיפורים , ויראה לי. ד
מאי . ובחתני רבי אליעזר אומר הרי זה מש. אין צריך להתוודות ביום כפורים אחר, כפורים זה

וחטאתי נגדי 'ומה מקיים רבנן טעמא דרבי אליעזר ', וחטאתי נגדי תמיד, 'טעמא דרבי אליעזר
על )ופירש בעל יפה מראה . אלא כשעשאן ונמחל לו, שלא יהיה בעיניו כאילו לא עשאן', תמיד

ד כאן ע, בחסד העליון ויהיה שפל בעיניו לעולם, פירושו: על כשעשאן ונמחל (ברלין תפה, ירושלמי
 . לשונו

 
כרוב רחמיך מחה ' (ג, תהלים נא)במה שאמר , וקאי אלמעלה, כל משא ומתן זה ירומז פה, והנה. ה

וזה רומז באומרו שלא . שלא יהיה שום רושם ניכר, ביקש רחמים למחות הכל, והנה. 'פשעי
ולכן , םרק אני חוזר ומתודה כל ימי הכפורי, התודיתי על חטאי פעם אחת ביום כפור ולא יותר

אף שאתה , כלומר, רק בכמה כביסות, כלומר לא די בכביסה אחת', הרב כבסני' (ד, שם שם)אמר 
מכל מקום הייתי מתודה כמה פעמים כאילו אני צריך , כבסתני כביסה אחת ומחלת לי העון

שלא יהיה בי , אף שבקשתי שתמחה פשע זה לפניך, ואחר כך מפרש דבריו ואמר. תכבוסת הרבה
אני אדע זה ולא , רצה לומר', כי פשעי אני אדע' (ה, שם שם)אך על עצמו אמר , ם ניכרשום רוש

אם כן , אזכור החטא וגם המחילה, ושמא תאמר. רק אני זוכר עוני תמיד, כי אתה מחלת לי, אתה
משום , לומר שהשם יתברך מחל לי אותו עון, למה לי הזכרון של החטא כשאזכור בצדה המחילה

החטא הוא נגדי תמיד ולא המחילה , רצה לומר', וחטאתי נגדי תמיד' (שם) הכי סיים לומר
ומכח זה שאנכי אזכור את חטאתי , והכל הוא בעבור זה שאהיה שפל רוח בפני עצמי, והסליחה

 . צריך אני לכביסות הרבה, תמיד
 
כי ', אזכוראנכי אנכי הוא מוחה פשעיך למעני וחטאותיך לא ' (כה, ישעיה מג)ובזה יובן הפסוק . ו

וזה הוא שטר ושוברו , קאי שלא יזכור שהיה לו שום חטא כי מחלתי לו, מוחה על גוף החטא
 . וידוקדק הכל על נכון, עמו

 דרוש ו  -ערבי נחל דברים שבת שובה 

דוד בשתים דבת  (יומא כב ב)כי ידוע ', הרב כבסני מעוני כו, א"ובזה נתבארו פסוקי תהלים סימן נ
מ הוא החזיק שניהם "מ (שבת נו א)שהאמת כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה  ואף, שבע ואוריה

ש בפתח דברינו על וחטאתם כי כבדה "והראשון נקרא עון והשני נקרא חטא וכמ, לעונות חמורים
ה שעל ידי "וביקש דוד המלך ע, כי מחמת שעבירה גוררת עבירה נקראת השניה בשם חטא, מאד

כי הוא ראוי למדת כובש ונושא בהיות לו מדות אלו כדברי , למדת מעביר ראשון ינצל מהכ
 . 'ה כי פשעי אני אדע כו"השל

 
מאחר שיש לי מדה זו כי פשעי אני . וגם מחטאתי טהרני. היינו הראשון, א הרב כבסני מעוני"ולז

לכן תוכל למחול הכל על ידי מדה דמעביר ראשון , וגם וחטאתי נגדי תמיד, אדע היינו הראשון
ל השני שהוא נקרא חטא אינו חוטא אלא בערך לך "ר, שהרי לך לבדך חטאתי דייקא, אמרןוכד

, כ"אין זה נקרא רע רק מחמת שעשיתיו בעיניך שמכה -' והרע בעיניך עשיתי כו, לבדך חטאתי
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למען תצדק , כ כשצריך הדבר להיות על ידי עדים"משא. וכתירוץ התוספות שראו הדיינין בעצמן
אז אין החטא השני , ל דלהוי כחדא שני המשפטים עילא ותתא"ר, טך כפלבדברך תזכה בשפ

אלא הסתר , שלא תדון אותי על פי שראית בעיניך, כ הסתר פניך מחטאי דייקא"א. נחשב כלל
שהעון הראשון יש , כ דהיינו מעביר ראשון"וכל עונותי מחה אח, ועדים לא יועיל, פניך מהחטא
 . והבן ונכון, בידך למחול

 כהן על במדבר פרק טו פסוק כח  שפתי

מאי על הנפש , היה לו לומר וכיפר הכהן עליו. וכיפר הכהן על הנפש השוגגת בחטאה בשגגה
לא די זה אלא שחזר ואמר , ודאי שהיא שוגגת, הא כבר אמר נפש כי תחטא בשגגה, השוגגת

ם גרמו שבא לידי שלושה חטאים שהיו בידו ה ('ספרי פרשה זו ו)ל "לזה אמרו חז. בחטאה בשגגה
שכן דרכו של יצר הרע מסיתו על ההיתר תחילה ומההיתר , שעבירה גוררת עבירה, חטא זה

אין מספיק לו סליחה לבד כמו חטא , אם כן לזה וכפר ונסלח, לאיסור ומהאיסור לעבודה זרה
כי הם שלוש מדריגות מחילה . לא נאמר בהם כפרה, הציבור שאמר ונסלח לכל עדת בני ישראל

כמו . או מלשון מתיקות, כנגד חטא עוון פשע מחילה הוא מלשון אחלה פניו, יחה כפרהסל
מתוק בלשון ערב ', מלמד שהתפלל עד שהחלהו וכו, ויחל משה את פני .(ב"ברכות ל)ל "שאמרו חז

וסליחה הוא לשון , סליחה הוא כנגד העוון שהוא מזיד. והוא על החטא שהוא בשוגג, חליא
שנאמר , ה בעוון אמר כיבוס"וכן דוד המלך ע, סלח בגימטריא צח, טוב וסלח' כי אתה ה, ליבון

הוא , כפרה. שצריך כיבוס הרבה עד שיצחצח בליבון, ואמר הרב, הרב כבסני מעווני ('ד, א"תהלים נ)
 .זהו וכיפר עליו ונסלח לו, ואחר הקינוח צריך כיבוס, מלשון קינוח מלכלוך וצואה
לפי שנתפתה כמו האשה , על הנפש השוגגת, אמר נפש כי תחטאו, בחטא הזכירו בלשון נקבה

וכי  (ו"ט, ב"שמות כ)וכן הוא אומר , הרי חוה פיתה אותה השטן ולא לאדם, שהיא קרובה לפיתוי
אבל אחר שנתכפר אמר לכפר , וכל מי שמתפתה הוא מסיטרא דנוקבא', יפתה איש בתולה וגו

 :בלשון זכר, ונסלח לו, עליו

 שוקת א  -בריכת אברהם -לאברהם חסד/ ' ק אתומר דבורה פר

וכן הוא , כענין שאמר דוד הרב כבסני מעוני, האדם מתוודה וכוונתו בוידוי לקבל עליו טהרה
, אינו מתפלל אלא שיהיו יסורין קלים שלא יהיו בהם ביטול תורה, אומר מחוק ברחמיך הרבים

בהיותו אומר ואתה צדיק על כל הבא עלי ממש וכן הוא מכוון , ש אבל לא על ידי יסורים רעים"וז
וכך היא , מפני שיש עונות שיסורים או מיתה ממרקת, הוא מקבל יסורין בסבר פנים יפות להתכפר

ל "שהוא חלק סמא, בזוהר פרשת פקודי כדפירשו, ה גוזר מיד שזה מתודה בתפלתו"הקב, ממש
, ל והולך וגובה חובו"זדמן שם סמאה גוזר עליו יסורים ומיד מ"ומהו חלקו שהקב, כעין השעיר

והנה הכל , וישראל מתטהרים, ה נותן לו רשות לגבות חובו"שהקב, והרי נושא השעיר העונות
 :ל"יתגלגל על סמא

וזה , וזה טעם ואת הבהמה תהרוגו, ה גזר על עולמו שכל מי שיעשה דין שיתבטל"והטעם שהקב
והרי בזה ממש , שהשלים דינו מתבטל ונקברכיון , טעם שקוברין האבן שנסקל בו והסייף שנהרג

אבד , מסרם ביד פרס. אבד נבוכנצר, שנמסרו ישראל ביד נבוכדנצר רישא די דהבא, סוד הצלם
ה מעמידם ועושה "בסוף הקב, ומה היה תכלית הכל. אבד מלכותם, מסרם ביד רומי. מלכות פרס
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הנה בתחלה ', קו כחדא דהבא וגובאדיין ד, חיצי כלים והם אינם כלים, חיצי אכלה בם. בהם דין
שכבר נתבטל כחם ונכרת ראש , כתיב ומחת לצלמא על רגלוהי אין מכל הצלם אלא רגליו

ל ורשעים שעשו "ה להעמיד סמא"עתיד הקב, ז בסוף דיקו כחדא"ועכ', ודרעוהי ומעוהי וגו
הדין להפעל ירצה משליך כח , והיינו ותשליך במצולות ים כל חטאתם, פעולתיו ויעשה בהם הדין

, רפש וטיט אלו הם עושין דין בישראל', והרשעים כים נגרש וגו, על ידי אלו שהם מצולות ים
ה מתנחם "והטעם למה מפני שאחר שישראל קבלו הדין הקב. אמנם שב אחר כך גמולו בראשו

 :אפילו על מה שקדם ותובע עלבונם

 מעיין י תמר ו  -ספר מעיני הישועה לאברבנל 

וענין זה שהעוונות ההם טומאה חזקה . מרו לכלה הפשע ולהתם חטאת ולכפר עוןא' התכלית הא
ולכלוך גדול מונע אותם מלהדבק בבוראם כי כמו שהבגדים מכבדים את האדם ולפני הגדולים 
ינחוהו ובהיות עליהם לכלוך וכתמים סורו טמא קראו למו ולא יקרבו אותו לפני מלכים אם לא 

ככה מעשה , וזכותם עם רובי ההכאות והסחיטות אשר יעשו להם בהסר אותם הכתמים ברחיצתם
לכן צריך שיהיו בו מעשים טובים כמו שאמר , אדם לבוש נפשו ויתראה בו לפני מלכו של עולם

בכל עת יהיו בגדיך לבנים ואם יהיו בו כתמי עונות ולכלוך מעשים הרעים המבדילים  (ח, קהלת ט)
רחצו  (טז, ישעיה א)הכבוס ביסורין למרק אותם כמאמר הנביא בינו ובין אלהיו יצטרך אל הטהרה ו

הרב כבסני מעוני ולכן היו היסורים הכרחיים אל העונות  (ד, תהלים נא)ודוד אמר , הזכו הסירו וגומר
 :כדי לטהר הנפשות

 פרק שביעי  -שער התשובה  -ספר בית אלקים 

 : כמו כן במעשה התשובה ,כמו שיש הפרש בשלשת אופני עשיית החטא בכוונת התשובה..
עם כל זה אינו מכופר חטאתו , כי גם שבהרהור התשובה בלבו נקרא צדיק כמו שכתבנו למעלה
 . עדיין עד אשר ייטיב מעשיו בפועל ויקבל יסורין כפי חומר החטא

  -כי כשחוטא במזיד יכבדו עליו היסורים, וגם זה אינו שוה בשלשת אופני עשיית החטא
 . למרק עוצם מרדו ופשעו, ה החטא במרד ובמעלויותר מהמה כשיהי

יספיקו לחון ולחוס על ' כי דמיון חסדי האל ית, חנני אלהים כחסדך (א"תהלים נ)ה "וכן אמר דוד ע
  -כל מי שצריך רחמים וחנינה

, ת"כי כפי עוצם עונש הפושע ומורד בהשי, הרב כבסני מעוני ,מחה פשעיכרוב רחמיך  (שם)ואמר 
 . ואם לא כרוב רחמיו כביכול לא היה מרחם ומכפר, צריך רוב רחמיו לחמול עליו ולכפר חטאתו

כי גודל העון בהיותו במרד ובפשע הוא כאילו מעבה הנפש מעוצם העון עד , ואמר בפשעים מחה
דמיון , ממשות שצריך לגררו ולמחותו כאילו הוא נראה ויש בו, שצריך להעביר אותו למחות אותו

 . הטינוף המדובק בשולי המעיל שצריך גרירה ומחייה במים להעביר אותו
דמיון המעיל , ועם כל זה צריך כיבוס הרבה, כ כמו הפשע"כי אינו כ, ובעון אמר הרב כבסני מעוני

 . אלא מעורב וצריך כיבוס הרבה להעבירו, המטונף ואין טינופו בעין בפניו
כי בניעורו או בהעביר אותו במים לבד בלי , חטא אמר טהרני שהוא כמו אבק הנדבק במעילוב

 :כי אינו שוה החוטא בשוגג לחוטא במזיד, כיבוס יהיה טהור ומלובן
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 שער עט  -ספר עקידת יצחק 

כמו שכן עשה דוד , והיה מהראוי שתבא בת שבע אם שלמה ותכפר על מעשיו כי היא אמו
כמו שאמר , ולבסוף באת בת שבע וכפרה עליו במירוק וזיכוך התשובה, רשנשתמש בדבר איסו

עד ' כי פשעי וגו', הרב כבסני וגו, בת שבע ממש, בבא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע
כמו שנאמר בפירוש , כי הנה הוא שחט את הפרה ושרפה, (א"תלים נ)' תחטאנו באזוב ואטהר וגו

מכלל דראשון אזל . 'בזה המזמור לב טהור ברא לי אלהים וגו וכנגד זה אמר, ולבי חלל בקרבי
ופרשת , על כל אלה עמדתי, כמו שאמר שלמה, והוא מה שהורה עליו שלמה במאמר ההוא. ליה

שכבר ירד , והכוונה. אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, ושאלתי ופשפשתי, פרה אדומה חקרתי
ולבסוף , התחכם בה לאמר אחטא ואשובהלפי מה שחקר ודרש ופשפש בה וחשב ל, לטעמה זה

 ..כי לא עלתה תשובה בידו כדוד אביו לחזור וליטהר בטהרתה, נמצאת רחוקה ממנו

 . ה, חלק ג פרק ז -ספר יסוד העבודה 

 . כחסדך כרוב רחמך מחה פשעי הרב כבסני מעוני ומחטאתי טהרני' אמר חנני א
 . ות של חטאתו והן בנקיון שלהםלהבין כוונתו בכפלי לשונות ובשמות חלופים הן בשמ

, על ידי חטא גדול יודת לבריאה' י שבחינת נשמה דאצילות הנקרא חי"פ כתבי האר"יתבאר ע
 . יורדת לקליפות' ונפש דעשי', יורדת לעשי' ורוח דיציר, ונשמה דבריאה יורדת ליצירה

ם עליון לעולם ונמצא שעיקר הפגם מכולם היא בנפש מפני שכולם הגם שיורדים ונעתקים מעול
 . מ עדיין הם בקדושה אלא שירדו מקדושה חמורה לקדושה קלה"אך מ. שלמטה ממנו

ובוודאי נראה שבכל עולם . אבל ירידת הנפש שהיא יורדת לקליפה זאת היא פגם גדול מאוד
 . היותר גבוה שם יותר רחמים וחסדים

מפני שראה גודל השפלה . נשמה רוח ונפש שלו' בחינות של חי' כ יש לפרש שדוד בקש על ד"ע
הורידה בבריאה וכשהאדם שב בתשובה יכול ' שניצוץ נשמתו שבאצילו, י חטאו"שבהם ע

 . למעלה לאצילות' אצילות שתתעלה בחינת חי' להמשיך חסדים מבחי
אלא צריך להמשיך רחמים שזהו המתקת הדין . א בחסדים גמורים"אבל בנשמה דבריאה שם א

וכיון . הנשמה מיצירה למעלה לבריאה' יאה ליצירה שתתעלה בחיעם החסד שנקרא רחמים מבר
  -כ צריך תיקון וזהו מחיית הפשע"שאין שם חסד גמור ע

הנפש על ידי המעשה . ויש עוד טעם לזה כי בחטא האדם נפגמים הם הרוח והנפש הרבה
אדם  י התשוקה ורצון הלב והדיבור אכן הנשמה מיד כשחושב"כ ע"והרוח ג, שהעשיה הוא בנפש

סילוקה ' אבל בחינת חי. ז רושם שלה עוד נשאר ונפגם"לעבור עבירה מיד הנשמה מסתלקת ובכ
כ "כ גורם ירידה ג"מ כיון שהנשמה נפגמת מעט ויורדת ע"תיכף ומיד בהתחלת המחשבה ומ

בלא שום . שתחזור למקומה באצילות' ועל כן כשעושה תשובה יכול לתקן את החי. 'חי' לבחי
 . שמה צריכה תיקון מעט והרוח יותר והנפש יותר ויותראכן הנ. תיקון

 . י חנינה שלך"שתעלה חייתי באצילות בלא שום תיקון ע, וזהו חנני אלהים כחסדך
כ "ע, שהוא המרד השייך להנשמה שבמות שיודע רבונו ומורד בו. כרוב רחמיך מחה פשעי

 . בקשתי שתמחה את הפשע ברוב רחמיך
 . להרוח שלי שהורדתי אותה לעשיה, הרב כבסני מעוני
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 . שפגמתי בנפשי וטמאתי אותה בירידתה בין הקליפות בקשתי ומחטאתי טהרני, ומחטאתי
והוא ' והנה עיקר הדאגה והמרירות צריך אדם על הבחינה עליונה שהיא קרובה לפני כסא כבוד ה

ונה שהיא הנפש הגם שהיא רחוקה הרבה וכן על הבחינה אחר, פגם בה והרי זה כמבזה בגדי מלך
הנפש שהשליכה למקום הקליפות ניאץ אותה בזה מאוד ' כי בחי, אבל הפסדה יותר מאוד מרובה

 . ז הקליפות הם יונקים מהקדושה"שעי
וזהו שאמר דוד כי פשעי מרידתי שגרמתי לנשמתי שבאצילות וגם שבבריאה שהיא תחת כסא 

ואמר אדע מפני , וזהו פשעי לשון רבים]ומתמרמר עליהם , אדעאני , ואני הרחקתי אותם' כבוד ה
, אבל חטאתי שבנפש שהשלכתי אותה למקום הטומאה נגדי תמיד, [שהם רחוקים למעלה ממנו
 :דבר זה הוא תמיד לנגד עיני

 אות צט  -ספר צדקת הצדיק 

יאמר לבעל  שלא (ב"ח ע"בבא מציעא נ)סימן לתשובה גמורה כשאינו זוכר כלל החטא כמו שאמרו 
כי כל כוחות . וכן השם יתברך אין מזכיר לבעל תשובה הגמור וממילא אינו זוכר' תשובה זכור וכו

וכן כוחות המחשבה והזכירה ואם אין השם  (א"י' שמות ד)' האדם מהשם יתברך מי שם פה וגו
ומר איני ה ל"שעתיד הקב ('פרק א)ובתנא דבי אליהו רבה . יתברך שופע לו ומזכיר לו אינו זוכר

ה לבן של ישראל "הקב ('ב' שיר השירים רבה ה)ל "וכבר אמרו ז, זוכר עוונותיו ואין עולין על לבי
ממילא גם על לבו של אדם אינו עולה וזהו מעין עולם הבא ' צור לבבי וגו (ו"ג כ"תהלים ע)שנאמר 

ועל זה , יחאוכל זמן שלא הגיע אדם לעומק התשובה כזה שהוא תכלית שלימות הכפרה אינו בני
כי פשעי אני אדע והאדם מצידו צריך ' הרב כבסני וגו ('א ד"תהלים נ)אמר דוד המלך עליו השלום 

 :להיות חטאתו נגדו תמיד

 אות יא  -ספר תקנת השבין 

וכידוע המשל למי , וזהו המקום שבעלי תשובה עומדין שגדול יותר כי יש שם שמחה יתירה..
ה זמן בין אויבים ומצירים כששב לבית אביו יש שמחה יתירה שהיה בן יחידו מרחוק בשביה איז

וזהו אפילו אם , כפלי כפלים לאין ערך ממה שהיה בהיותו בבית אביו תמיד ולא נפרד ממנו כלל
וזהו על , שב רק כמות שהיה מקודם וכל שכן אם שב במעלות יתירות שהגיעו לו על ידי השביה

וכן ביקש בתחילת דבריו , ה יותר ממה שהיה מקודםידי הכיבוס דמשלג אלבין שישוב יפה הרב
כי , שיכובס כיבוס מרובה עד שיהיה נחוור לגמרי גם מחטא שנעשה כשגגות' הרב כבסני וגו

הרגיש בנפשו התעוררות תשובה מאהבה שראוי להתלבן על ידי הכיבוס דתשובה יותר מאותו 
 :שלא נתלכלך

 ז אות י -ספר פרי צדיק פרשת וילך ושבת תשובה 

ה שהתנצל את עצמו גם כן בענין זה של החטא שלו שאין לו כח רק "והנה מצינו בדוד המלך ע
להתוודות בפיו כמו שאמר כי פשעי אני אדע אבל לענין שיהיה התשובה מעומק הלב שעל ידי זה 
יהיה נמחה העון לגמרי על זה ביקש מהשם יתברך חנני אלהים כחסדך כרוב רחמך מחה פשעי 

זה המשל במדרש למי שהיה לו מכה גדולה ובא הרופא ותמה על מכתו הגדולה  וכדאיתא על
שיעלה להון רב לרפאותו והשיב לו החולה יש לי מעט מעות לשלם לך ואת המותר עשה עמי 
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רוצה לומר שאני אין בידי כח אלא מה שאדע ', כי פשעי אני אדע וגו' וזהו הרב כבסני וגו. בחסדך
שבא לרפאות המכה לחולה אמר לו חבל לי עליך שיש לך מכה  ועוד שם משל לרופא. פשעי

גדולה מאוד אמר לו ומה איכפת לך הלא עבורך הוא שתטול שכר הרבה כך אמר דוד לך לבדך 
 .חטאתי כדי להורות תשובה ליחיד

 ספר פרדס יוסף על ספר ויקרא פרק כג פסוק כד 

ומלקין , פור אחד שניים עד עשרהבמעשר בהמה היה צריך לס, כל באי עולם יעברו כבני מרון
והוא מוכן , ושה העשירי אינו יודע אם יש על עשירי סימן, בחוט הסיקרא לסימן שהוא קודש

אבל אם השה היה פיקח היה הולך למים לרחוץ מעליו , לשחיטה והולך בדיר יחד עם אחרים
 :הכתם שלא להכירו והיה ניצול אז ממוות

ויכול להיות שיש בבית הכנסת איש אשר , ת שבטו ומונהמעביר צאן קדשים ישראל תח' כן ה
אבל יש עיצה , עליו הסימן מחוט הסיקרא אשר יהיה קודש בשנה הזאת והולך בשמחה לביתו

 הרב כבסני מעווני ומחטאתי טהרני (ד, א"נ)ובתהלים , י תפילות ובכיות"לרחוץ הכתם במים ע

 .אות טו. ת שבט הלוי חלק ה הקדמה"שו

אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו  (ח"י' א' ישעי)כ "כשלג וכצמר כמש הלבן חטאינו
ק "ק דנגעים ופ"א כי השלג הוא הכי לבן כמבואר פ"כבר אמרתי במק, כתולע כצמר יהיו

א "אמנם שלג יש לו ריעותא שאם נתלכלך שוב א, דשבועות בהרת עזה כשלג שאת כצמר לבן
כ אבל יש לו מעלה שכל שאתה "צמר יש לו ריעותא שאינו לבן כלעומת זה , להלבינו עזה כשלג
  -מכבסו מתלבן יותר

ו שוב חוטאים כצמר יהיו שכל רבוי "אבל אם ח, לבן כשלג' והיינו כשלג ילבינו ההלבנה יהי
  -א הרב כבסני מעוני ומחטאתי טהרני"וכה, הכבוס מתלבן יותר

ת "מקרא זה לא אמרו אלא כנגד בע' ב כנגד מי אמר ישעי"ז פכ"ובזה מתפרש מאמר דתדבא
ה יושב על כסא "וידי אדם מתחת כנפיהם מלמד שהקב' ה ידיו פרושות לקבל שבים שנא"שהקב

  -כבודו וידיו פרושות מתחת כנפי החיות ואומר מתי יעשו ישראל תשובה
ל דאם מדבר מחטאים "דפשיטא מה קמ' וגו' ידלכאורה יפלא מה שאמר כנגד מי אמר ישע

אבל הכוונה דמי שמשוקע הרבה בחטאים , כ מיירי מחוטאים שעליהם לשוב"והלבנת החטא א
ופגם מה שפגם אינו רוצה להאמין שיתכן כלל שאפשר לטהר עצמו מחטאיו לגמרי ולא ישאר 

  -שום רושם מהם כלל
ואדרבה הקדוש , ת"ל שעולה בלב בע"ה הנל נגדו והפוכו של מחשב"ומדויק אמרו כנגד מי ר

ברוך הוא מכריז ואומר אם יהיו והיינו הקדוש ברוך הוא אומר כן עוד לפני ששבו שאני מבטיחכם 
  -רושם כלל' שגם אם יהיו כשנים כשלג ילבינו וכצמר יהיו שלא יהי

, דבר' פי הואם תאמנו ומריתם חרב תאכלו כי ' וזה גם סיום הקרא דלהלן אם תאבו ושמעתם וגו
, ל שהבטיח לכם הקדוש ברוך הוא לקבל אתכם בתשובה והורה חטאים בדרך"קאי על דבור הנ

ואם בכל זאת לא שמעתם אתם , מדת הרחמים' וזה מצד הרחמים כי אין רחמים כזה והיינו פי ה
 . תשאו התוצאות
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אישבעודו  - 'אות ט

 (א, תהלים קיב)" 'אשרי איש ירא את ה: "(עבודה זרה יט א)ואמרו רבותינו זכרונם לברכה 

כי תשובת האדם המעולה בימי בחורותיו בעוד כחו , רצונם לומר, בעודו איש -

 . עליו ויתגבר על יצרו

תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו : "(ג, תהלים צ)כמו שנאמר , אכן כל תשובה מועילה

עד דכדוכה : (ירושלמי חגיגה פרק ב הלכה א)ואמרו רבותינו זכרונם לברכה , "בני אדם

 . של נפש

 . לג, עיין בדברי רבינו יונה להלן שער ב

בבואו בימים ויחלש כח היצר לא יקבל שכר על התשובה [: להקדים לשוב]השמינית [ הסיבה]
: (א, ב"תהלים קי): (א, עבודה זרה יט)ואמרו רבותינו זכרונם לברכה . כאשר בתקון לבבו בימי בחורותיו

כאשר לא תמצא יד הגנב לגנוב יחזיק : (א, סנהדרין כב)ואמרו , בעודו איש -" 'אשרי איש ירא את ה"
 . נפשו כאיש שלם

איננו עוצר כח לחדש מסלות בלבבו ולערוך , בהעדר כח ההרגשות, בימי הזקנה. התשיעית
ולטרוח ולעמול בתורה ובפעולות כמו שנאמר , ולהשיג המעלות, מחשבות להלחם בהן ביצרו

וזכור את בוראיך בימי בחורותיך עד אשר לא יבאו ימי הרעה והגיעו שנים אשר : "(א, קהלת יב)
: (ס, תהלים קיט)כענין שנאמר , על כן ראוי לאדם להחיש מפלט לנפשו". תאמר אין לי בהם חפץ

 ".חשתי ולא התמהמהתי לשמור מצותיך"

 פרק רביעי  -שער התפילה  -ם ספר בית אלקי

בעליית ימיו ובעמידתם , שיהיו כל ימי האדם בזה העולם, תפלות אלו' עוד נרמז בזמני ג
' וישוב יום א. (ג"שבת קנ)ולא ימתין עד אשר יבאו ימי הזקנה . 'ית' מכוונים לעבודת ה, ובירידתם

ה תפלת "רהם אבינו עולזה תקן אב, ונמצא כל ימיו בתשובה ובמעשים טובים, לפני מיתתו
ולא ימשך אחר המדות , שיהיו מכוונים לעבודתו, שהוא דמיון תחלת ימי האדם, שחרית

לרמוז כי מאמצע ימיו והלאה צריך לחפש בדרכיו יותר , ויצחק תקן תפלת המנחה. הגופניות
לרמוז כי גם שטרח בתחלת ימיו , ויעקב תקן תפלת ערבית. ולהוסיף אומץ בעבודתו יתברך

גם בשעת הערב השמש שהם ימי הזקנה צריך האדם לעשות מה ', צעותם בעבודת השם יתובאמ
בזמן , גם כי אינו יכול לטרוח ולעשות כל כך כמו שהיה עושה בעודו איש', שיוכל מעבודת ה

שאין הזקן יכול לעבוד , ובערך זה נקרא תפלת ערבית רשות. אפילו הכי יעשה מה שיוכל, בחרותו
וזכור את בוראיך בימי  (ב"קהלת י)וכמאמר שלמה עליו השלום , מצד כבדותובשלמות ' עבודת ה

בבקר זרע זרעך ולערב  (א"שם י)וכן אמר . והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ' בחורותיך וגו
וגם בערב . ואמר כי בהם צריך לטרוח ולעמול, הנה שהמשיל ימי הבחרות לבקר. אל תנח ידך

. אלא יעשה מה שיוכל, אל יכחיד מלעשות דבר מכל וכל, לטרוח כל כך שהם ימי זקנה שלא יוכל
ומבחרותו . להישיר האדם על תכליתו, ועל זאת הכוונה איפשר שסדרם המשורר בהפך תיקונם
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ואמר ערב ובקר וצהרים , ולכן התחיל מהערב, ותחלת ימיו יביט וישגיח ימי זקנתו והערב שמשו
בבקר ובצהרים ישיח , שישים המות מגמת פניו, הערב כי בהיות מחשבתו על. אשיחה ואהמה

 .בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה' ה ('תהלים ה)וכן אמר . ויהמה וישמע אל קול תפלתו
כי גם שמהבקר שהוא זמן הבחרות אינו שלם . בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה' ואמר ה..

 ,מע קול הערכת תפלתועם כל זה יש, האדם כל כך לשיהיה ראוי שתשמע תפלתו

 פרק שני  -שער התשובה  -ספר בית אלקים 

הוא שמתחרט על , עד דכדוכה של נפש (ו"ר פ"ב)ל "וכן מה שאמר הכתוב תשב אנוש עד דכא ואז
לא ישוב עוד לעשות מה , שמסכים בלבו כי גם שיקום ממטתו ויהיה בריא, מה שעשה ושב לעתיד

, כן אמר הכתוב תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדםול. ובזה לא יזכרו לו חטאותיו, שעשה
שאין בידו כבר לעשות , פ שהיא תשובה רעועה"ה מקבל תשובת השב אע"כלומר כי גם שהקב

ז ראוי לבן אדם בהיותו בן אדם בבחרותו שישוב עד לא יבאו ימי הרעה "עכ, מה שהיה עושה
על  (ט"ז י"ע)ל "ש ז"ד מ"ע, בו בני אדםש ותאמר שו"וז, ויגיעו שנים אשר יאמר אין לי בהם חפץ

 ..שלא יתעצל עד ימי הזקנה, בעודו איש' פסוק אשרי איש ירא את ה

 י אבן שועיב פרשת שופטים "דרשות ר

מאחר שיש קץ לימי חייו שיעיין בעניינו ויתקן [ שנים]וכן יש לו לאדם לחשוב שאפילו יחיה כמה 
כי , בעודו איש, במצותיו חפץ מאד' איש ירא את יי ל אשרי"וכמו שאמרו ז. נפשו בעודו בבחרותו

ועל , ואם יניחנו עד שתתייבש לחלוחיתו בעקמימותו אינו יכול לתקנו, העץ הלא יכול אדם לתקנו
ה וזכור את בוראיך "ואמר שלמה המלך ע, כשהם לחים. 'זה אמר דוד אשר בנינו כנטיעים וגו

ומאחר , ו ואולי ימות בלא תשובה ומעשים טוביםכל שכן שלא ידע זמנו וקצ. 'בימי בחרותיך וגו
כי מן הראוי היה למי , שהשם יתברך עושה חסד גדול עם האדם שחוטא לפניו ומקבלו בתשובה

שחוטא לאדון העולם נורא ועליון שגמל עמו כמה חסדים שלא יקבלוהו בתשובה והוא מחל 
ועל זה הזהיר בכמה , יום לפניו כמה יש לו למהר ולשוב בכל, כבודו וסולח ומכפר למי ששב אליו

בספר משלי בעצלה של תורה ' וכן אמרו במדרש כל עצלה האמור. מקומות בענין העצלה
 . 'ועל זה אמר על שדה איש עצל וגו, ותשובה הכתוב מדבר

  68תשובה עמוד  -מנורת המאור פרק ג 

ובעוד שהוא  והיא העושה תשובה בימי בחרותו, המעלה האחת היא יותר מעולה מן השנייה
אומר וזכור את בוראך בימי ' ועליו הכתו, וכבש את יצרו ועשה תשובה שלימה, בתוקפו ובגבורתו

והמעשים הטובים והתשובה . ל בעודו איש"ופירשו ז. 'אשרי איש ירא את ה' וכתי, בחורותיך
ה כ' שנא, ה זוכר אותם תמיד ומרחוק מחזיק לו טובה בשבילם"הב, שאדם עושה בימי בחרותו

 .זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך' אמר ה
אבל שב מפני שהוסרו , והיא השב בימי בחרותו, המעלה השנית יותר מעולה מן השלישית

ובתוך שהיה אוהב אותה הלכה , היה בא על אשה בעבירה והיה אוהב אותה, כיצד. העונות ממנו
ועשה , ואיל ועזבה ולא רדף אחריהה. או כיוצא בזה, מאותה המדינה או כבשוה גויים או ליסטים
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, ה"ותשובתו מקובלת לפני הב, בעל תשובה הוא, אף על פי שהוסרה ממנו על כרחו, תשובה
 .ועליו נאמר והסירותי דמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו

כגון שהוכיחו , והוא השב מפני היראה מן הייסורין, המעלה השלישית יותר מעולה מן הרביעית
שבשביל עון של כך וכך ייסורין , אם לא תעשה תשובה יבואו עליך ייסורין רעים, לו' מוכיח ואמ

, בעל תשובה הוא, ואף על פי שעשה תשובה מפני יראתו מן הייסורין. של כך וכך באים על האדם
, כמו שמצאנו באנשי נינוה שלא עשו תשובה עד שהוכיחם יונה, ה"ותשובתו מקובלת לפני הב

ומיד ויאמינו אנשי נינוה , ויקרא ויאמר עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת, א בעירויחל יונה לב' שנא
וירא אלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה ' שנא, ה"ונרצית תשובתם לפני הב', באלהים וגו

 .'וינחם אלהים על הרעה אשר דבר לעשות להם וגו
ואף על פי שלא . יו ייסוריןוהיא השב אחר שבאו על, המעלה הרביעית יותר מעולה מן החמישית
' ועליו הכתו, ותשובתו מקובלת, בעל תשובה הוא, שב אלא מפני שהיו מקיפין אותו הייסורין

 .אומר שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית ישראל
והוא השב בימי זקנותו ובעת שאי איפשר לו לעשות , המעלה החמישית יותר מעולה מן הששית

' ועליו הכתו, ותשובתו מקובלת, כ בעל תשובה הוא"אעפ. ו וחלישות כחועבירות מפני זקנות
 .אומר תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם

כשיראה כי קרב עתו למות , והיא השב בעת פטירתו, המעלה הששית יותר פחותה שבכולן
ושב הואיל , ואף על פי שלא עשה תשובה עד שעת פטירתו. והגיעה השעה שיפטר בה מן העולם

אומר עד אשר לא ' ועליו הכתו, ה"ותשובתו מקובלת לפני הב, בשעת פטירתו בעל תשובה הוא
 .תחשך השמש

  (סז)הלכות תשובה  -מסכת יומא  -ה הקדוש "ספר השל

לפי שעיקר העבודה . (יד, אבות א)' וכעין זה כתב מדרש שמואל על משנה אם אין אני לי מי לי וכו
וכענין , ואף על פי כן כובש אותו תחתיו, בחור שיצרו מתגבר עליו והיראה של האדם הוא בהיותו

כי אחר זקנתו כבר , כי אז הוא ברשות עצמו לעשות מה שירצה. בעודו איש' אשרי איש ירא את ה
אם בעת זקנתי שכבר אין אני גובר בגופי , לכן אמר התנא. אין לו כח בגופו לעשות שום עבירה

כולם יאמרו שעל שאין בי כח לחטא לכך אני , ילמד עלי סניגוריאמי , ובעצמי אני שב אל אלהים
ואין אני גובר , כלומר אם אני כבר זקנתי מהיות איש, וזהו שאמר אם אין אני לי. שב בתשובה

מי , וזהו שאמר מי לי, אם כן כל הטובה שאעשה לא תהיה לי לסניגור, בגופי שכבר אפס כחי
וזהו שאמר , שאני לעצמי וברשותי, אלהי בעוד שאני בחור אבל כשאני עובד את. ילמוד עלי זכות

, וזהו שאמר מה אני. אז בודאי דבר גדול אני עושה, וכשאני לעצמי ואז אני עובד את בוראי
וכיון שכן ראוי לי לעבוד את בוראי בימי . כלומר כמה וכמה טובה אני עושה, מלשון מה רב טובך

כי בימי הזקנה , שיו שהם ימי הבחרות אימתי אעבודשאם לא עכ, בחרותי שאם לא עכשיו אימתי
 :עד כאן לשונו, אין עבודתי נחשבת כלום וכדאמרן

 אלשיך דברים פרק כג 

וכאשר ימצא בך דבר , כי כאשר אתה יוצא מחנה עליו גם היצר הרע מתאזר נגדך בכל מאמצי כח
. סורך ותבטל תשובתךרע אז יחזיק בו למושכו בחבלי השוא ולא ירפך עד תרבה לפשוע ותשוב ל
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על כן הזהרתיך כי מעת נתעוררת לשוב תצטרך שימור רב כי אז יחרץ גם יצר סמוך להתאזר 
 :נגדך

ושמא תאמר אם כן איפה אם לא נשמרתי ותקפני יצרי והשיבני אחור ולא אוכל לשוב עד עת זקנה 
כי אין התשובה  אז גם כי אשוב לא אועיל לי, שאז אין טומאת מקרה לילה ויתר עונות מצויים

וכן דוד הוא , עד אשר לא יבואו ימי הרעה (קהלת יב א)כמאמר שלמה . מועלת רק בזמן הבחרות
שהוא בעודו איש בזמן שדמו רותח והוא בתוקפו לחטא  (תהלים קיב א)' אומר אשרי איש ירא את ה

מהתשובה עד  באופן שעל ידי כן תתייאש. (עבודה זרה יט א)אך לא בזמן שנתקררה דמו וכשל כחו 
כי הנה הן אמת כי הדרך הטובה והתשובה מעולה היא , חלילה לך. תצא מהעולם בלי תשובה כלל

. שאויביך באים להחטיאך כי בחור אתה ואתה מתגבר ויוצא מחנה עליו, כי תצא מחנה על אויביך
 לא יבצר ממך, אך עם כל זה אם לא שבת עד עת זקנה שאין אויביך קמים עליך כי כשל כחך

וזהו והיה לפנות ערב ירחץ במים כי אם . עם שלא תהיה תשובה מעולה כתשובת הבחרות, תיקון
כמה דאת אמר רחצו , לפנות ערב יומך שהוא לעת הזקנה ירחץ אשמותיו במים מימי התשובה

או אפילו סמוך למיתה שהוא וכבא השמש שהוא סמוך לסילוק גם זה יועיל , (ישעיה א טז)' הזכו וכו
. יבצר ממנו שעל ידי כן יבא אל המחנה שכינה במותו ולא יעמוד בחוץ כי תקובל תשובתו ולא. לו

כן היא התשובה המעולה  (קהלת יב א)והוא מאמר שלמה בחכמתו וזכור את בוראך בימי בחורותיך 
ואם לא שבת בבחרות אל תתייאש מן התשובה אפילו סמוך לסילוק . עד אשר לא יבואו ימי הרעה

 :'והוא מאמרנו באומרו וכבא השמש וכו', לא תחשך השמש וכו והוא עד אשר

 אלשיך משלי פרק י 

, ומנקה בזקנה ושיבה הדומה לקיץ, ואמר כי אשר טרח בבחרות וזרע וקצר מצות ומעשים טובים
אך נרדם ומתעצל בקציר הוא , כי יעשיר מהן באמת, שאוגר ומכין ואוסף אתו בן משכיל ומצליח

שגם את הזולת יצר כי יתוספו עונותיו על הכלל , יזקין ויתכשר הוא בן מבישבאומרו כי , בבחרות
 :ויצר למו בגללו

', א. והוא כי שתים הנה דרכי בני אדם הנפטרים בשם טוב מן העולם, או יהי הרמז בדרך אחרת
וכה יעשה כל ', וכל ישעם וכל חפץ לעבוד את ה, שמהילדות והשחרות הבל יהבילו הבלי הזמן

אשר יתקנו לעת זקנה ושיבה , שנית, באופן שלא ביישה ילדותם את זקנותם, ד עת למותהימים ע
כי , אמנם בני עליית הסוג הראשון הנם מועטים, אשר יעוותו בילדות וכיפרה זקנותם על ילדותם

הלא , עד עת זקנה שתכפר זקנותו על ילדותו' ואם יאסוף ידו מלשוב עד ה, הילדות יעשה את שלו
כי אשרי , ומה גם כי איננו שוה תשובת הזקנה לתשובת העדנה, ובל ידע מה ילד יוםהוא פתיות 

, כי כמקרה התבואות גם המה יקרם, אך זה דרכן של ממוצעי המדות, בעודו איש' איש ירא את ה
והן , ולאגור אל הבית בימי הקיץ, כ בימי קציר"כי זה דרכן של תבואות ליזרע בחורף וליקצר אח

ולתאוה , כי בראשיתו ילדותו תעשה את שלו, באדם במעשיו אשר לא טוביםשלש אלה יהיו 
ומדי עברו , ויצמיח קטיגורים משחיתים, זורע עולה וכל עון וכל חטאת' יבקש נפרד מאתו ית

מה יעשה , לא יבצר מאיש הישראלי מליפול עליו אימתה ופחד, מחצי ימיו בטרם יבאו ימי הזקנה
ומי יודע אם גם בחיים חייתו ייסרנו יה ופתע , ם הדין כי ענוש יענשוכי אוי לו מיו, ליום פקודה

לא יבצר מקצור קציר קמת קוצי זריעתו אשר , וגם כי לא שלמה היא, כ ישוב אך מיראה"ע, ישבר
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, אך עדין לא ימחה מציאותן רק יהיו עונותיו כקוצים כסוחים שיבשו ועודם קוצים, זרע והצמיח
ל זדונות "איני והאמר ר, כי גדולה תשובה שזדונות נעשו כשגגות ,יומא' ל מס"והוא מאמרם ז

 :נעשו כזכיות לא קשיא כאן מאהבה כאן מיראה
והוא כמשל קוצים כסוחים , הנה כי השב מיראה יעשו זדונות כסוחים וחלושי כח כשגגות

 כי, גם שהיא מיראה הלא תסכון לו, ואחרי החזיקו מעודו איש טרם זקנה בתשובה, שהזכרנו
תשובה נצחת מאהבה , בבוא עליו עת זקנה עוד ישוב בראותו כי הולך הוא אל בית עולמו

כי יעשו כזכיות כי , כי אם גם יאגור אותם אל הבית, ואזי לא בלבד ימחו קציר עונותיו, מסותרת
, כי תבא' פ' והסדר הזה סידר הוא ית, ויאספם אל אוצרו הטוב עם שאר זכיות, מאהבה שב כעת

כאומרו והיה כי יבאו עליך הברכה , כ קצירתם בשובו מיראה"זכיר זריעת העונות ואחראשונה ה
ועל זה אמר אוגר בקיץ ', ואתה תשוב לאהבה וכו' אלקיך כו' כ ומל ה"ואח', והקללה ושבת וכו

ועתה שב מאהבה ואוגר אותם שעושם זכיות , שאוגר אל הבית מה שקצר מתחלה, הוא סוף ימיו
ועתה כי הזקין אוגר ואוספם אליו נעשים זכיות , צר משובו מיראה טרם זקנהכי לא יב, מה שקצר

ומניחם , אינו קוצר בבחרות שאחר הילדות' אך מי שנרדם בקציר שאפי, לאוצרו הטוב בן משכיל
ועל פי דרך זה ידוקדק לשון בן שהוא על , כמות שהן הוא בן מביש שמבייש ילדותו את זקנותו

שמהיותו בן , ר בבחרות ולא יניח לעת זקנה רק אגירה הוא בן משכיללומר כי אשר קצ, הבחרות
הפך הנרדם בקציר שהוא בן מביש , הוא בבחרות משכיל על דבר בל יבייש בחרותו את זקנותו

 :שמבייש בחרותו את זקנותו

 :ברכות דף סבבניהו בן יהוידע 

הרע והסגים הנמצאים  פירוש בעודך בבחרות שדמך רותח שפוך, ועוד אמר עד דרתח קדרך שפוך
 בעודו איש שאז יש לו פאר', אשרי ירא ה[ 'ח א"תהלים קכ]ש "וכמ, בקרביך

 .פסחים דף קיגבניהו בן יהוידע 

ד הכונה שיעשה תשובה ומצות ומעשים טובים "נראה לי בס. ואמר אדחלא אכרעיך זבינך זבין
, בעודו איש' אשרי ירא ה ',אשרי איש ירא ה[ 'ב א"תהלים קי]ש על הפסוק "וכמ, בעודו בחור

והנה האדם בקטנותו קודם שיבא לו יצר הטוב קונה מקח רע לעצמו מן , כלומר בחור וקטן בשנים
ואחר כך צריך למכור מקח רע זה ולקנות תמורתו מקח טוב מתורה ומצות ומעשים , היצר הרע

 .נות ההפך הנגדיי אליורצונו לומר זבינך הראשון זבין אותו עתה לק, ולזה אמר זבינך זבין. טובים

 .עבודה זרה דף יטבניהו בן יהוידע 

, כי רב מדבר בעושה תשובה בבחרותו, ד"ל בס"נ. שם אשרי מי שעושה תשובה בעודו איש
יהושע בן לוי מדבר גם בעושה בזקנותו שיש לו ' ור, דהשבח הוא לו מפני שכופה חומרו הקשה

דהיינו שלא יעצרנו גשם ושלג , כטבע הבחורשבח באופן אחר שהוא זקן ומתנהג בדרכי תשובתו 
פ "ואע, כלומר כטבע הבחור, וזהו כאיש, רץ כצבי וקל כנשר לעשות עבודת בוראו, וקור וחום

יהושע בן לוי סבירא ליה אם הוא קטן שאינו בר חיובא ' אי נמי ר. שהוא עתה אינו בחור אלא זקן
אחר שנעשה בר חיובא עדיף טפי משום ורב סבר , ועושה תשובה כמו בר חיובא יש לו שבח טפי

 :דתקיף יצריה טובא
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ד יש אדם נוצח מחמת "ל בס"נ. ל כאיש גבור"י ז"פירש רש. שם אשרי מי שמתגבר על יצרו כאיש
כהנך נשים אשר במדינת אפריקא שבא אלכסנדרוס לעיר שכולה נשים לעשות עמהם , חלישותו
ואם נצחנו אותך אוי לה לאותה , דנשי נצחת ואמרו לו חדל ממנו דאם נצחת אין לך פאר, מלחמה

נמצא חלישותם הוא סיבה , ועזב אותם וניצולו מן המלחמה, בושה אוי לה לאותה כלימה
יש לה תקנה שתגלה ערותה , ולכן אומרים חכמי הטבע אם הארי ירדוף אחרי אשה, להצלתם

וכן הענין במלחמת יצר , כי בזיון הוא לו להלחם עם אשה, אז יחדל ממנה, לפניו וידע שהיא אשה
ואם אדם זה נצח את , הרע אם יהיה האדם חלש כגון זקן או חולני לא ירדוף אותו להתגרות בו

אך עיקר הפאר לאדם שהוא מתגבר על יצרו אפילו שהוא בעל חומר , יצר הרע אין לו פאר בכך
פניו או מחמת או יובן הכונה יש ניצול מיד הרודף אותו מחמת שברח מ. חזק עדיף וברי כאיש

ואין בכל אלה פאר כל כך לזה המציל עצמו , שהביא לו עזר מאחרים או מצד כלי זיין שהיה בידו
, י שיתוף דבר אחר"ולא ע, אך הפאר השלם הוא להמציל עצמו בגבורת ידו בלבד, באחת מאלה

 יש מציל עצמו על ידי שבורח מן, וכן הענין במלחמת היצר הרע הרודף אחר האדם להחטיאו
דאמר החכם לחבירו נזיל אפתחא דעבודה זרה , העבירה כהך עובדא דאמרינן לעיל בתרי שבילי

או , ונברח משביל בית הזונות ששם מצוי היצר הרע של הזנות דתקיף להלחם בנו, דנכיס יצריה
, יציל עצמו מחמת שנמצאים במקום העבירה בני אדם אחרים ואי אפשר לעשות העבירה לפניהם

וכן כל , ובזה חדל היצר הרע ממנו, עמרם חסידא דצווח נורא בי עמרם ואתו אינשי וכמו הך דרב
ואין בכל אלה פאר לאדם , כיוצא בזה בסיבות של חולשה וכיוצא שמונעים אותו מעשיית העבירה

ועם , ואין שום מונע כנגדו, אלא הפאר דלא הוה ליה כזאת וכזאת, שניצול מן יצר הרע דעבירה
 :על יצרו ואינו עושה העבירהכל זה הוא גובר 

 שפתי כהן על ויקרא פרק א פסוק ב 

, אשרי איש ששב בעודו איש .(ט"עבודה זרה י)ל "כאומרם ז, אבל התשובה המעולה היא בעודו בחור
זכר , רצה לומר בבוקר כשהוא בחור, רצה לומר המעולה היא מן הבקר, ולזה אמר אם עולה קרבנו

, זכר, ('א, ז"ישעיה ט)כמו שלחו כר מושל ארץ ', למנחה לה', ו לפני הראוי זה לקרבן להקריב, זה כר
 .מכריזין לפניו ואומרים תנו כבוד, כרז

 שפתי כהן במדבר פרק כה פסוק יד 

עבודה זרה )ל "ואמרו חז, שהיה למשל ולשנינה אחר שהוא איש, סופי תיבות משל. ושם איש ישראל

וזה נקרא איש . בעודו איש יכבוש את יצרו', ש ירא את האשרי אי ('א, ב"תהלים קי)על פסוק  .(ט"י
לומר מאחר שהוא מבני ישראל והוא בן טבילה ונימול בן שמונה ימים בקל יכול לכבוש , ישראל

 ..ודאי שהוא גנאי גדול, וזה יצרו כבשו, את יצרו

 שפתי כהן במדבר פרק כח פסוק ב 

כלומר  (ה הבא"בד)וכן מצאתי בזוהר כדלקמן  .כמו לאנשי, לאשי[ את קרבני לחמי]או יהיה פירוש 
עבודה זרה )ל "ואמרו חז, אשרי איש ('א, ב"תהלים קי)שנאמר , לאותם שגברו על יצרם שנקראו איש

 (ג"י, ו"תהלים ס)שנאמר , ואיני קץ בהן, להם אני אומר שיקריבו לי קרבן תמיד, בעודו איש .(ט"י
 :הוקר רגלך מבית רעך (ז"י, ה"משלי כ)על זה נאמר , אבל חטאות ואשמות. אבוא ביתך בעולות
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הצער במעשה

 ספר מלמד התלמידים פרשת מטות 

. ושראוי לבעל תשובה שיתאבל ויצטער על חטאיו כמו שאמר מה יתאונן אדם חי גבר על חטאי
ולפיכך הצריכוהו ללבוש בגדי אבל ולפי הדרכים הנזכרים הנהיגו ללבוש שחורים וקצתם ללבוש 

והוא . השחורים מצד התשובה מן המעשים הרעים והלבנים מצד רדיפת המעשים הטובים. לבנים
 .המכון באמרו בכל עת יהיו בגדיך לבנים

פרק ג

ם"הלכות תשובה לרמב
 הקדמה

 הלכות תשובה
 .ויתודה', החוטא מחטאו לפני ה 65שישובוהוא , מצות עשה אחת

 .וביאור מצוה זו ועיקרים הנגררים עמה בגללה בפרקים אלו

 'א 'פ

 הלכה א
 מצות וידוי

, בין בזדון בין בשגגה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין עשה בין לא תעשה, כל מצות שבתורה
  -לפני האל ברוך הוא חייב להתודות, וישוב מחטאו כשיעשה תשובה

מצות , וידוי זה. זה וידוי דברים, והתודו את חטאתם אשר עשו', או אשה כי יעשו וגואיש שנאמר 
 . עשה

והרי נחמתי ובושתי , חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך, אנא השם: אומר, כיצד מתודין
 . וזהו עיקרו של וידוי, ולעולם איני חוזר לדבר זה, במעשי

 . הרי זה משובח, ומאריך בענין זה, וכל המרבה להתודות
אין מתכפר להן  ,וכן בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאין קרבנותיהן על שגגתן או על זדונן

 . והתודה אשר חטא עליהשנאמר , ויתודו וידוי דברים, בקרבנם עד שיעשו תשובה
עד שיעשו , אין מתכפר להן במיתתן או בלקייתן, ומחוייבי מלקות, וכן כל מחוייבי מיתות בית דין

 . תשובה ויתודו

                                         
65
 .אלא שאין וידוי ללא תשובה. ולדבריהם כל המצוה אינה אלא הוידוי. יתודה' יש גורסים שכשישוב החוטא לפני ה 



  ם"הלכות תשובה לרמב   

 

 

 

146 

 התשובה בדרכי

אינו מתכפר עד , אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, והמזיק ממונו, וכן החובל בחבירו
 . מכל חטאות האדםשנאמר , שיתודה וישוב מלעשות כזה לעולם

 הלכה ב

 שעיר המשתלח

, כהן גדול מתודה עליו על לשון כל ישראל, לפי שהוא כפרה על כל ישראל, שעיר המשתלח
 . והתודה עליו את כל עונות בני ישראלשנאמר 

בין שעבר בזדון בין שעבר , ותשעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה הקלות והחמור
  .והוא שעשה תשובה, ר בשעיר המשתלחהכל מתכפ, בין שהודע לו בין שלא הודע לו, בשגגה

 . אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות ,לא עשה תשובהאבל אם 
ושבועת , החמורות הן שחייבין עליהם מיתת בית דין או כרת, ומה הן הקלות ומה הן החמורות

 . הרי הן מן החמורות, שאין בהן כרת פ"שוא ושקר אע
 . הם הקלות ,ושאר מצות לא תעשה ומצות עשה שאין בהן כרת

 הלכה ג

  תשובה

 . אין שם אלא תשובה ,בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה
 . התשובה מכפרת על כל העבירות

רשעת שנאמר , דבר מרשעואין מזכירין לו שום , אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה
 . הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו
 . 66כי ביום הזה יכפר עליכםשנאמר  ,ועצמו של יום הכפורים מכפר לשבים

 

 הלכה ד

 דרגות הכפרה

  -מכפר ועצמו של יום הכפוריםאף על פי שהתשובה מכפרת על הכל 
 . ויש עבירות שאין מתכפרים אלא לאחר זמן, יש עבירות שהן מתכפרים לשעתן

ובאלו , אינו זז משם עד שמוחלין לו, שאין בה כרת ועשה תשובה עשהעבר אדם על מצות , כיצד
  .'וגו שובו בנים שובבים ארפא משובותיכםנאמר 

                                         
66
ות ומיתות כי על כרית(: א, יומא פו)ועל זה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (: ד יז)ל רבנו יונה בשערי תשובה "וז 

' מכל חטאתכם לפני ה(: "ל, ויקרא טז)והלא כתוב : יש שאלה, בית דין תשובה ויום הכיפורים תולים ויסורים ממרקים
שנחפש דרכינו ונחקורה ונשובה אל , מצות עשה על התשובה" תטהרו' לפני ה"כי מה שנאמר , והתשובה בזה? "תטהרו

והטהרה אשר בידינו היא התשובה , החיוב נוסף ביום הכפורים -בכל עת  ואף על פי שנתחייבנו על זה. ביום הכפורים' ה
שהשם , שהוא אמור על הטהרה -" כי ביום הזה יכפר עליהם לטהר אתכם(: "שם)אבל מה שכתוב , ותיקון המעשים

אבל  ,זה נאמר על מצות לא תעשה, יתברך מטהר אותנו מן העון ומכפר עלינו כפרה שלמה ביום הכפורים בלא יסורים
 . על כריתות ומיתות בית דין תשובה ויום הכפורים תולים ויסורים ממרקים
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תשובה תולה ויום , שאין בה כרת ולא מיתת בית דין ועשה תשובה לא תעשהעבר על מצות 
 . כי ביום הזה יכפר עליכםובאלו נאמר , הכפורים מכפר

ויסורין הבאין עליו , תשובה ויום הכפורים תולין, עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה
ובאלו נאמר , ולעולם אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו עליו יסורין, גומרין לו הכפרה

 . ים עונםופקדתי בשבט פשעם ובנגע
פ שעשה "אע, אבל המחלל את השם, בשלא חילל את השם בשעה שעבר, במה דברים אמורים

אינו מתכפר לו כפרה , ובאו עליו יסורין, 67והגיע יום הכפורים והוא עומד בתשובתו, תשובה
ונגלה שנאמר , ומיתה מכפרת, אלא תשובה יום הכפורים ויסורין שלשתן תולין, גמורה עד שימות

 .68אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון 'וגוצבאות ' הבאזני 

 'ב 'פ

 הלכה א
 תשובה גמורה

, ופירש ולא עשה, ואפשר בידו לעשותו, זה שבא לידו דבר שעבר בו, אי זו היא תשובה גמורה
 . ולא מכשלון כח, לא מיראה, מפני התשובה

, ובכח גופו, אהבתו בהוהוא עומד ב, ולאחר זמן נתייחד עמה, הרי שבא על אשה בעבירה, כיצד
וזכור את בוראיך הוא ששלמה אמר  .זהו בעל תשובה גמורה, ופירש ולא עבר, ובמדינה שעבר בה

אף , ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, ואם לא שב אלא בימי זקנותו. בימי בחורותיך
 . ובעל תשובה הוא, מועלת היא לו, על פי שאינה תשובה מעולה

עד שנאמר , כל עונותיו נמחלין, ומת בתשובתו, ועשה תשובה ביום מיתתו, מיואפילו עבר כל י
מכלל , שהוא יום המיתה אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם

 . נסלח לו, שאם זכר בוראו ושב קודם שימות

 הלכה ב
 מהות התשובה

  .ומה היא התשובה

                                         
67
אבל אם שב בתשובה וחזר , פ היא רק אם שב בתשובה ועדיין עומד בתשובתו"שכל כפרת יוכ, לשון רבינו משמע 

 .ת"אין מכפר לו על מצוות ל, פ"לסורו והגיע יוכ
68
כמו שנאמר , שהתשובה ויסורים תולים ומיתה ממרקת, והוא עון חלול השם, ועוד יש עון( א מז)וכתב רבנו יונה  
 . אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון(: יד, ישעיה כב)

ויחזק ידי , והופיע אורו לעיני בני עמו, ויעזור אחריה ויתעורר בדבריה, והנה כאשר האדם משתדל לתמוך ביד האמת
והוד והדר לאמונתו ועבודתו ' הנה אלה דרכי קדוש ה, וכתות השקר ישפילם יגיעם עד עפר, י האמת ונשא ראשםאנש

ונסלח לו , ולעודד האמת להכין אותו ולסעדו' על כן בהרבות פעליו לקדש את ה, ועוז ותפארת במקדש תורתו, בעולם
בחסד ואמת "בתו נגד מדת משובתו זה באור מדת תשו, מעון החלול עם התשובה בשומו האמת לעומת אשמת החלול

 ". יכופר עון
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יעזוב רשע שנאמר , ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד, חשבתוויסירו ממ, הוא שיעזוב החוטא חטאו
יעיד עליו יודע תעלומות שלא ו. כי אחרי שובי נחמתישנאמר , וכן יתנחם על שעבר', וגו דרכו

 . 'וגו ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינושנאמר , ישוב לזה החטא לעולם
 וידוי

 .ולומר עניינות אלו שגמר בלבו, בשפתיווצריך להתודות 

 הלכה ג

 טובל ושרץ בידו

שאין הטבילה  69הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו, המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזובכל 
 . ומודה ועוזב ירוחםוכן הוא אומר , מועלת לו עד שישליך השרץ

 לפרוט את החטא

 .70אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהבשנאמר , וצריך לפרוט את החטא

 הלכה ד
 רכי התשובהד

. ועושה צדקה כפי כחו. בבכי ובתחנונים ,צועק תמיד לפני השםלהיות השב , מדרכי התשובה
 . ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו

 . אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים כלומר, ומשנה שמו
 . ולדרך ישרה, לטובה ומשנה מעשיו כולן

 . ורמת לו להכנע ולהיות עניו ושפל רוחשגמפני , שגלות מכפרת עון, וגולה ממקומו

 הלכה ה

 וידוי ברבים 

, לאחרים שבינו לבין חבירוומגלה עבירות , ושבח גדול לשב שיתודה ברבים ויודיע פשעיו להם
 . והריני היום שב ומתנחם, ואומר להם אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך

מכסה פשעיו לא שנאמר , ובתו גמורהאין תש, אלא מכסה פשעיו, וכל המתגאה ואינו מודיע
  .יצליח

                                         
69
מ כל שלא גמר והחליט בדעתו לעזוב "שנראה שמחמיר יותר שאף אם מתחרט בלבו מ( ת א יא"שע)ועיין רבנו יונה  

, ראשית תשובת האיש הזה' תמיד וכו, אך האיש המתיצב על דרך לא טובה: ל"החטא הרי הוא כטובל ושרץ בידו וז
, אחרי כן יתחרט על עלילותיו הנשחתות, ולהסכים לקיים ולקבל עליו לבל יוסיף לחטוא, דרכו ומחשבתו הרעהלעזוב 

והמשל ". וירחמהו' יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו וישוב אל ה(: "ז, ישעיה נה)כמו שנאמר ', ויתודה לשוב אל ה
וכל זמן שהשרץ בידו עוד . לה ואחרי כן יטבול ויטהרכי יניח השרץ תח, למי שאוחז השרץ ובא לטבול ולהטהר -בזה 

מאשר חטא והודוי  החרטהו, היא השלכת השרץ -והנה עזיבת מחשבת החטא . ואין הטבילה מועילה, טומאתו בו
מ אין זה אלא וידוי "דכל שלא גמר בלבו לעזוב אף אם מתחרט קצת מ, ואולי היינו הך. ל"עכ. במקום הטבילה -והתפלה 

 .ועיין. י מהות הוידוי הוא לומר שיעזוב ענינים אלו ואילו לבו אינו אומר לעזובדברים שהר
70
ואם מתודה ; הרשות בידו, ואם רצה לפרט; אין צריך לפרט החטא( יום הכפורים סימן תרז סעיף ב)ע "ל השו"וז 

 .ועיין להלן בעיוני תשובה. החטא נכון לפרט, בלחש
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אינו צריך , אבל בעבירות שבין אדם למקום. בעבירות שבין אדם לחבירו, במה דברים אמורים
, ופורט חטאיו לפניו, אלא שב לפני האל ברוך הוא. ועזות פנים היא לו אם גילם, לפרסם עצמו

אשרי נשוי פשע כסוי שנאמר , עונווטובה היא לו שלא נתגלה , ומתודה עליהם לפני רבים סתם
 . חטאה

 ד "השגת הראב

 עבירות מפורסמות

פ "אע, א וכן עבירות המפורסמות ומגולות"א. במה דברים אמורים בעבירות שבין אדם לחבירו
 . שאינן עם חבירו שכמו שנתפרסם החטא כך צריך לפרסם התשובה ויתבייש ברבים

 הלכה ו
 ת"עשי

בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים היא יפה , לעולםפ שהתשובה והצעקה יפה "אע
 . בהמצאו' דרשו השנאמר , ומתקבלת היא מיד ,ביותר

, הם נענין, בלב שלםכל זמן שעושים תשובה וצועקין , אבל צבור, במה דברים אמורים ביחיד
 . אלהינו בכל קראנו אליו' כהשנאמר 

 הלכה ז

 יום הכפורים

 . והוא קץ מחילה וסליחה לישראל, ליחיד ולרבים, שובה לכליום הכפורים הוא זמן ת
 . לעשות תשובה ולהתודות ביום הכפורים, חייבים הכל, לפיכך

. שמא יחנק בסעודה קודם שיתודה, שיתחיל מערב היום קודם שיאכל, ומצות וידוי יום הכפורים
וזר ומתודה בשחרית וח, חוזר ומתודה בלילי יום הכפורים ערבית, פ שהתודה קודם שיאכל"ואע

ושליח צבור באמצע תפלתו בברכה , יחיד אחר תפלתו, והיכן מתודה, ובמוסף ובמנחה ובנעילה
 . רביעית

 הלכה ח

 עיקר הוידוי

 .והוא עיקר הוידוי, (כולנו)אבל אנחנו חטאנו , הוידוי שנהגו בו כל ישראל
 להתודות שוב

פ שהוא "אע, עליהן ביום הכפורים אחר חוזר ומתודה, עבירות שהתודה עליהם ביום הכפורים זה
 . כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמידשנאמר , עומד בתשובתו

 הלכה ט

 פ"בין אדם לחברו ביוהכ

כגון מי שאכל דבר , אלא על עבירות שבין אדם למקום, מכפרין ,ולא יום הכפורים, אין התשובה
 . וכיוצא בהן, או בעל בעילה אסורה, אסור
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, או גוזלו וכיוצא בהן, או המקלל חבירו, כגון החובל את חבירו, ן אדם לחבירואבל עבירות שבי
 . וירצהו, עד שיתן לחבירו מה שהוא חייב לו, אינו נמחל לו לעולם

 . צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו, פ שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו"אע
 . בו עד שימחול לו 71צריך לפייסו ולפגע, אפילו לא הקניט את חבירו אלא בדברים

. ופוגעין בו ומבקשין ממנו, מביא לו שורה של שלשה בני אדם מריעיו, לא רצה חבירו למחול לו
. וזה שלא מחל הוא החוטא, לא רצה מניחו והולך לו. לא נתרצה להן מביא לו שניה ושלישית

 . עד שימחול לו, הולך ובא אפילו אלף פעמים, ואם היה רבו

 הלכה י

 וחל אכזרילא יהא המ

ובשעה שמבקש ממנו , אלא יהא נוח לרצות וקשה לכעוס, אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס
 . מוחל בלב שלם ובנפש חפיצה, החוטא למחול

 . ולבם הנכון, וזהו דרכם של זרע ישראל, לא יקום ולא יטור, ואפילו הצר לו וחטא לו הרבה
לפי , וכן הוא אומר על הגבעונים, ועברתן שמרה נצחאלא , אינן כן, אבל העובדי כוכבים ערלי לב

 . והגבעונים לא מבני ישראל המה, שלא מחלו ולא נתפייסו

 הלכה יא
 בקשת מחילה לאחר מיתה

ויאמר , מביא עשרה בני אדם ומעמידן על קברו, ומת חבירו קודם שיבקש מחילה ,החוטא לחבירו
 . שכך וכך עשיתי לו ,אלהי ישראל ולפלוני זה' חטאתי לה, בפניהם

 .יניחנו בבית דין ויתודה, לא היה יודע לו יורשין. יחזירו ליורשים, ואם היה חייב לו ממון

  'ג 'פ

 הלכה א
 צדיק רשע ובינוני

ומי  .צדיק, מי שזכיותיו יתירות על עונותיו. כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכיות ועונות
 . בינוני ,למחצה מחצה .רשע, שעונותיו יתירות על זכיותיו

ואם היו עונותיהם , הרי זו צדקת ,אם היו זכיות כל יושביה מרובות על עונותיהן ,וכן המדינה
 . וכן כל העולם כולו, מרובין הרי זו רשעה

 הלכה ב
 משקל רוב עוונות

 . על רוב עונךשנאמר , 72מיד הוא מת ברשעו, אדם שעונותיו מרובין על זכיותיו

                                         
71
 .כלומר להפציר 
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 . 'וגו זעקת סדום ועמורה כי רבהשנאמר , מיד היא אובדת, רוביןוכן מדינה שעונותיה מ
כי רבה ' וירא השנאמר , מיד הן נשחתין, וכן כל העולם כולו אם היו עונותיהם מרובין מזכיותיהן

 . רעת האדם
 . אלא לפי גודלם, ושקול זה אינו לפי מנין הזכיות והעונות

 . בו דבר טוב יען נמצאשנאמר , יש זכות שהיא כנגד כמה עונות
 . וחוטא אחד יאבד טובה הרבהויש עון שהוא כנגד כמה זכיות שנאמר 
 .והוא היודע היאך עורכין הזכיות כנגד העונות, ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות

 ד "השגת הראב
 . אדם שעונותיו מרובין על זכיותיו מיד הוא מת ברשעו

כי יש , ואינו כן, שמיד מתים, שכשאמרו רשעים נחתמין לאלתר למיתה, א לא כמו שהוא סובר"א
ועיקר דבר , עליו שני הדור שנגזרו, שלא ימלאו ימיהם, אלא נחתמין לאלתר, רשעים חיים הרבה

 .73('נ)זה ביבמות 
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ם "הבין ברמב ד"הראבו. מיד הוא מת ברשעו, אדם שעונותיו מרובין על זכויותיו, ם"הרמבלשון : ש"מתוך הא 

והשיג על כך שאינו כן אלא שנחתם למיתה כלומר שימות בקיצור , ז מיד"והוא מת בפועל בעוה, ה"שהוא בדין של ר

ואם ראינו שרשע חי , תל דעו-ד אלא שיישב שהוא לפי משקל א"הבין כראב מ"הכסו. שנים מכפי שהיה צריך לחיות

ם דקאי "ברמב' פי מ"לחוב. ה מצא בו דבר טוב שבעבורו הוא נחשב לצדיק וראוי לחיים"הרי מוכח שהקב, ה"לאחר ר

אלא שנחתם עליו גזר , שאינו מת מיד בפועל' פי ובבארות המים. ודייק כן בלשונותיו, על דין שלאחר מות האדם דווקא

. ש באריכות דברי טעם"עיי' י תשובה או זכויות וכדו"ואפשר שיתבטל דינו ע, אפיהה מאריך "אלא שהקב, דין מות מיד

, שרשעים גמורים נחתמים לאלתר למיתה.( ה טז"ר)יוחנן ' ם פוסק כרבי כרוספדאי בשם ר"דהרמב' כ ובמעשה רוקח

בכדי , שיך בחייםה נותן לו להמ"יישב דברשע גדול הקב ובמרכבת המשנה. ש"עיי', ז דלא כתוס"וקאי על חיי עוה

שמיד הוא מת ברשעו כלומר שנחתם עליו ' פי ובאור הישר. ובפרקין הלכה ה, ם ט א"עיין רמב, ב"להפרע ממנו לעוה

 .שרשעים בחייהם קרויים מתים, ונחשב כמת, שם רשע
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 כסף משנה  

' ד כי יש רשעים חיים הרבה כבר תירץ זה רבינו במה שכתב ושיקול זה אינו לפי מנין הזכיות וכו"ומה שהקשה הראב
הרי שכבר אפשר שיראה לנו שהוא רשע גמור ועשה מצוה שבעבורה ראוי . ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות

 : שיזכה כענין שנאמר באביה יען נמצא בו דבר טוב
 לחם משנה 

ועוד . קשה לזה דהא כמה צדיקים ראינו שמתים וכמה רשעים שחיים. 'מיד הוא מת וכו' אדם שעונותיו מרובין וכו [ב]
כל שזכיותיו מרובין מעונותיו מריעין לו ודומה כמי ששרף את ( ט ב"דף ל)ק דקדושין "קשה דאמרינן בברייתא בסוף פ

ודומה כמי שקיים את כל התורה כלה והעלו באותו סוגיא  כל התורה כלה וכל שעונותיו מרובין מזכיותיו מטיבין לו
ונראה דכוונת רבינו במה שאמר כאן מת ברשעו . דשכר מצות בהאי עלמא ליכא והרבה תירוצים נאמרו בקושיא זו

ורבינו איירי כאן בשיקול העשוי בשעת מיתתו כמו שביאר לקמן ואמר כשם ששוקלין זכיות . ב"רוצה לומר מיתת העוה
ה מי שנמצא "מ הרי כתב לקמן בר"ת מ"וכ. שעת מיתתו משמע דעד השתא בשיקול העשוי בשעת מיתה אייריהאדם ב

יש לומר דצדיק דקאמר רוצה לומר צדיק באותו הדין ורשע דקאמר . צדיק נחתם לחיים ומי שנמצא רשע נחתם למיתה
נמצא זכיותיו מרובין מעונותיו נחתם ל לקמן מי ש"ל ולכך לא כתב רבינו ז"ן ז"רשע באותו הדין כמו שתירץ הרמב

פ שיהיה רשע גמור ורוצה הקדוש ברוך הוא לפרוע לו שום שכר מצוה נותן לו חיים ומקרי "לחיים אלא כתב צדיק שאע
ל קושיא זו על רבינו מפני שסובר שהדין דהך מת ברשעו דקאמר היא מיתה "ד ז"ובהשגות השיג הראב: צדיק בזה הדין

את ( ט ב"דף מ)ה רוצה לומר שלא ימלאו ימיהם שהם שני הדור כדאמרינן בסוף פרק החולץ ממש והוא תירץ דמית
ואפילו נחתם למיתה רוצה . כ"י אלו שנים שפוסקים לאדם בשעת לידתו ע"ופירש, מספר ימיך אמלא אלו שני דורות

 :לומר לרעתו שאם גזור עליו בשעת לידה שיחיה חמשים שנה לא יחיה אלא ארבעים
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 הלכה ג
 איבד אותן , ניחם על המצות

הלואי לא , ומה הועלתי בעשייתן, ואמר בלבו, יותותהה על הזכ, כל מי שניחם על המצות שעשה
וצדקת הצדיק לא שנאמר , ואין מזכירים לו שום זכות בעולם, הרי זה איבד את כולן, עשיתי אותן

 . בתוהה על הראשונותאין זה אלא  ,תצילנו ביום רשעו

                                                                                                              

 ר אור היש

ח "ל בברכות י"על דרך שאמרו חז, כוונתו שמפני ריבוי עונותיו נחתם עליו שם רשע שנקרא מת, מיד הוא מת ברשעו
 .ד"כן נראה לענ, וזהו מת ברשעו, ב רשעים בחייהם קרויין מתים ונפקא להו מקראי עיין שם"ע

 בארות המים 

ל שהדין "לאו למימרא דמיד הוא מת אלא ר. ברשעו ש כאן רבינו אדם שעונותיו מרובים על זכיותיו מיד הוא מת"ומ
ש "ש הכתוב הנפש החוטאת היא תמות אלא נחתם גזר דינו מיד למיתה וכן הוא מוכח ממ"נותן שימות מיד ברשעו כמ

ש מיד אובדת לאו דוקא דהרי מפורש בכתובים דאברהם "דמ' שהביא ראיה מזעקת סדום ועמורה וכו' וכן המדינה וכו
הצדיקים ' צדיקים בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען נ' ת ואמר אם אמצא בסדום נ"פלל להשיה הת"אבינו ע
ונשאתי לכל המקום בעבורם ואם הגזר דין שיצא מלפני השליט הוא שימותו ' ה הודה לדבריו ואמר אם אמצא וכו"והקב

  -מיד מה יועיל תפלת אברהם אבינו
נגזרה דינה מיד למיתה אבל מאריך אפיה אולי ימצא להם זכות בשום דבר ל ד"ש מיד היא אובדת ר"אלא ודאי שמ

כי רבה רעת האדם ויאמר אמחה את האדם אף על פי כן ' פ שכתוב וירא ה"שיהיה וכן נמי מצינו בדור המבול שאע
וע גזר האריך אפו להם כל כך שנים עד שעשה נח את התיבה והיה זה לאזהרת בני דורו אולי ישובו מרשעתם ויקרע ר

  -דינם כיון דראה שלא שבו מדרכם הרעה ויכלו באפס תקוה
ל "וכפי זה הוא הדין נמי לאדם יחידי שעונותיו מרובים על זכיותיו שכתב מיד הוא מת ברשעו לא שימות מיד אלא ר

רן של ה מחני נא זה ספ"ק דר"שנחתם גזר דינו לאלתר למיתה ושוב אין תולין לו וכמאמר הכתוב מחני נא ודרשו בפ
רשעים ואין הכי נמי שאם ישוב בתשובה אחר הגזר דין או עשה מצוה אחת ששקולה נגד כל עונותיו שאז ודאי 

  -שקורעים גזר דינו
פ שנגזרו גזר דינם למיתה אף על פי כן לא אבד שברם וחזקיהו יוכיח "וכמו שמצינו בכמה מקומות בתלמוד שאע

תחיה מה השיב לו חזקיה כלה נבואתך וצא כך מקובלני מבית אבי אבא  ל ישעיה צו לביתך כי מת אתה ולא"פ שא"שאע
ויקרע ' חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל יתייאש עצמו מן הרחמים ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה' אפי

ל ממות אפילו י הצדקה הצילה עצמה מן המיתה וקראו עליה וצדקה תצי"עקיבא שע' גזר דינו וכן נמי מצינו בתו של ר
 .'ממיתה עצמה וכו

 מה הצורך בחתימת גזר דין

 ? כ מה צורך לחתימת גזר דין מאחר שעדיין יש לו תקנה אולי ישוב וניחם האלהים"אלא שקשה על זה א -
והתירוץ הוא פשוט כי בודאי אינו דומה הענין קודם גזר דין כמו לאחר גזר דין כי קודם גזר דין בנקל ובמיעוט תשובה 

אחר השיקול והגזר דין הוא צריך תשובה גמורה וצעקה ומצות אבל , ות ומעשים טובים הוא מוחל הפשעיםומצ
וכולי האי ואולי כי אומרים לו הבא זכות והפטר כי אינו דומה מי שהוא חבוש בבית האסורים  רבות לקרוע גזר דינו

 ...למי שאינו חבוש 
 מעשה רוקח 

צדיקים ' ה וכו"ר יוחנן שלשה ספרים נפתחים בר"ז אמר רבי כרוספדאי א"דף ט ה"ק דר"ואפשר דרבינו פסק כההיא דפ
וסבירא ליה דמיתת העולם ' גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה וכו

ק מייתו קראי לסברא הזה קאמר ודלא כהתוספות ופסק כהך דסוגיא בדוכתא עדיפא ומה גם דרבי אבין ורב נחמן בר יצח
ה היה "ואין סברא דמרע' ז קאמר דיליף ממשה מחני נא מספרך וכו"זו וקרא דרב נחמן בר יצחק מוכח טפי דמיתת העוה

 :ק"אומר לאבד עצמו מן העולם הבא ודו
 ( חעלמא)מרכבת המשנה 

ש "ממנו לעולם הבא עיין מהשגות וכבר תירצו המפרשים דבחוטא גדול רשע מאריך ברשעתו כדי להפרע ' עי. 'אדם וכו
 .ה"ש בפרקין ה"א ועיין מ"ט ה"רבנו פ
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 משקל ראש השנה

קלין עונות כל אחד כך בכל שנה ושנה שו, וכשם ששוקלין זכיות אדם ועונותיו בשעת מיתתו
ומי , מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, ואחד מבאי העולם עם זכיותיו ביום טוב של ראש השנה

  -שנמצא רשע נחתם למיתה
 נחתם לחיים' עשה תשובה' -בינוני 

  74.ואם לאו נחתם למיתה, נחתם לחיים עשה תשובהאם , והבינוני תולין אותו עד יום הכפורים
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 לחם משנה  

ת כי לא עשה תשובה אמאי נחתם למיתה הא מחצה על מחצה "וא. ואם לאו נחתם למיתה' אם עשה תשובה נחתם וכו
באלו עשרה ורב חסד מטה כלפי חסד כבר תירצו בזה דהיכא דלא עשה תשובה הוי עון אחד נוסף על העונות משום ד

 : ימים של תשובה הוא חייב לעשות תשובה ואם לא עשה הרי עון אחד נוסף על העונות
 ל "י בלאזער זצוק"כוכבי אור להגר

כ אז נקל יותר לפני האדם דרכי התשובה כי התשובה והצעקה אז יפה ביותר ומתקבלת היא מיד "ה קרוב וע"באשר הקב
בהיותו קרוב מה שאין כן בכל השנה כי אז תכבד על האדם העבודה של בהמצאו קראוהו ' וכמו שאמר הנביא דרשי ה

ה מצוי וקרוב אצל "ש יען כי בכל השנה אין הקב"דרכי התשובה עד אשר תתקבל תשובתו לרצון לפני כסא כבודו ית
, ובה הוא מצוי וקר"ולזאת מי שלא שב בתשובה בימים אלו אשר הקב, האדם וצריך להיות עמל ביותר בדרכי התשובה

פ אשר הוא זמן תשובה לכל וקץ מחילה וסליחה לישראל יגדל עונו וכבדה "ומה גם ביוהכ, והתשובה מתקבלת מיד
 .חטאתו ביותר

ומאחר שנתבאר כי דרכי החסידות של רב ורבי זירא שהמציאו את עצמם אל מי שחטא להם והתקרבו אליו זוהי ...  
ה ממש שהוא מתנהג במדה זו בימי התשובה להיות מצוי וקרוב אל האדם למען יתן האדם אל לבו לשוב "מדתו של הקב

מה כבדה חטאתו ומה .. ז יקשה האדם את לבו"ם בכנמצא כי א. להתחרט על עונותיו ולבקש מחילה וסליחה' לפניו ית
 ... רבה
ל הנה מניעת התשובה "ה הוא מצוי וקרוב כנ"יום הכפורים הוא זמן תשובה לכל וקץ מחילה וסליחה לישראל והקב...

תשובה כי שקול ' ג מה"ם בפ"וכבר כתב הרמב, בלבד ביום הקדוש הזה הוא עון גדול ונורא מאוד נוסף על כל חטאיו
יש עון שהוא כנגד כמה זכיות שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה ' אלא לפי גודלם כו, כיות נגד העונות אינם לפי מניןהז

ומי יודע עד כמה יכבד משקלו נגד כמה וכמה מצות עד אין , ומניעת התשובה ביום הזה מכריע את כל העונות, הרבה
אין חכמה ואין עצה לזכות , פ"ר שגמר דינו הוא ביוהככי מאח, עשה תשובה נחתם לחיים, ם"הרמב' הוא מה שכ, מספר
 . ורק אם עשה תשובה נחתם לחיים, כי ביום הזה אחת היא התשובה, י הוספת איזו מצוה או מצות"בדין ע

 בארות המים 

כ אם עשה תשובה נחתם לחיים ואם לאו "ל והבנונים תולין אותן עד יוה"ה וז"צ' י הלוי בתשובותיו סי"והקשה מהר
תם למיתה וקשה דמהכא משמע דאפילו שלא עשה עבירה אחרת רק נשאר כמו שהיה מחצה על מחצה דנכתב למיתה נח

ק דקידושין לעולם יראה אדם עצמו חציו זכאי וחציו חייב עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את "ש סוף פ"וזהו היפך מ
ל קא חשיב לעובר "ם במז"לא ואולי דהרדמשמע דעבר אין לא עבר ' עצמו לכף זכות עבר עבירה אחת אוי לו וכו

 .ל"אלהיך עכ' עבירה שלא עשה תשובה בימי התשובה הנועדים לכך והוי כעבר על פסוק ושבת עד ה
ל נמי דלא די שלא עשה תשובה כדי שיהא נחתם אלא בעובר עבירה נמי מיירי דהרי "ד נראה לומר דודאי ס"ולענ

ש נמי לא זכו נחתמים למיתה היינו "כ מ"א דעשו מצוה כדי להכריע הכף ואבגמרא אמרו זכו נחתמים לחיים והאי זכו הו
ל כטובל והשרץ בידו "ודאי לא זכו ועשו עבירה ובכלהו מיירי בתשובה דאי בלא תשובה מאי אהנייא להו אם זכו דהו

א עשו תשובה נ בלא זכו דמלבד של"ש זכו הוא בעשו תשובה ולא די בתשובה אלא זכו דעשו מצוה אוף ה"אלא ודאי מ
ש לקמיה דקאמר "אלא עשו עבירה לכך מכריעו לכף חובה ונחתמים למיתה לכך רבינו סתם דבריו בכאן וסמך אמ

דהיינו בכל אדם בין צדיק בין בינוני ובכל זמן בין בתוך השנה בין בעשרה ' לעולם יראה אדם עצמו כאלו חציו זכאי וכו
וזהו ' שמכריע עצמו ואת כל העולם לכף זכות עשה עבירה אחת וכוכ ועשה מצוה אחת אשריו "ה ליוה"ימים שבין ר

כ וקאי כל "ה עד יוה"שכתב נמי ומפני זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצות מר
 .ה"דהיינו בר' מילתיה אמאי דכתב וכשם ששוקלים וכו

 בן ידיד 

ש "ה עי"י הלוי בתשובותיו סימן צ"י שתירץ תירוץ זה הוא מהרמ ומ"עיין בלח. 'אם עשה תשובה נחתם לחיים וכו
ל דבעידן ריתחא ענשי אעשה כנודע ועשרת ימי "ואולי דקי. וקשה דשב ואל תעשה לא הוי עבירה אלא שלא עשה מצוה

כ "יוה כ הוא גמר דין ותולין אותו עד"ל דביוה"אי נמי י. תשובה הם ימי דין ומי שאינו עושה מצוה נחשב כעושה עבירה
שיעשה מצוה יתירה והוא לא עשה שבאה לידו מצות תשובה ולא עשאה גלי אדעתיה דחפץ בעונות יותר ונדון למיתה 
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כ איזה שגגה הכריח כף עונותיו ומתקיים גמר דינו ומת הוא ולא "כ וכשעושה במוצאי יוה"בעת הגמר דין דהיינו ביוה

 .ל"ל וק"יחיה כן נ

 משנה כסף 

וכתב הרב . ך אם עשה תשובה נחתם לחיים ואי לאו נחתם למיתה"והבנונים תולין אותם עד יוה' כוכל מי שניחם [ ג]
אמאי נחתם למיתה הא הוי מחצה על מחצה ורב חסד מטי כלפי חסד כבר [ תשובה]ת וכי לא עשה "בעל לחם משנה וא

ם של תשובה חייב לעשות תשובה דבאלו הימי' תירצו בזה דהיכא דלא עשה תשובה הוי עון אחת נוסף על העונות משו
דהא זה לא ' ד לא נתברר לי הדבר דהיאך נוסף לו עון א"ל ועדיין לע"ואם לא עשה הרי עון אחד נוסף על העונות עכ

עשה מצוה אחת ' ל בנונים תולין אותם כו"היה מן הבוזין בתשובה כדי שיהיה חשוב כמוסיף עון אחד ועוד הכי היל
ש או לא הניח תפילין דאי הכי "וכי באלו הימים לא קרא ק' לים עצמו לרוב זכיות ועוד קנחתמים לחיים דהרי עתה הש

ז לא יצילו עליו דאין שוקלין "ש והניח תפילין עכ"קרא ק' דאפי' פשיטא דנחתם למיתה אלא ודאי דמאי אית לך למי
' מוסי' ל עשה מצוה א"היל כ"נחשב אלא אנו צריכין מצוה מחדש וא' המצוה כמה פעמים דמצוה אחת אלף פעמים לא

נ אם עשה מצוה מחודשת דנכתב לחיים בעבורה אך משום דילמא לא "נחתם לחיים ולזה היינו יכולין לומר דאה' על הא
מ נכתב לחיים "לא חידש מצוה מ' יזדמינן לפניו מצוה וכי יחייב אדם זה נפשו למות לזה נקט עשה תשובה ונתחרט אפי

ק אף על "ל דה"עצמה מצות עשה היא י' חיי ואף על גב דתשו' י תשו"מ ע"עשה מצוה מ וזהו כחה של תשובה שאף שלא
כ כי עשה תשובה עתה נמי אינה מצוה חדשה "ך שעבר נמי עשה תשובה וא"גב דתשובה זו אינה מצוה חדשה דביוה

המצוה בעצמותם מ כחה של תשובה גדולה עד מאד שעל ידה נחתם לחיים אך באמת לא נהירא דאמאי יהיו שוקלין "מ
ולא יהיו שוקלין גם הפעמים כלומר דאיברא דעשה סך מה מצות וסך מה עבירות מכל מקום אם המצות שעשה היו 

מ כיון דאינם שקולים "כ העבירות דאף דלענין העבירות והמצות שקולין מ"ביותר פעמים הרבה בהרבה הימים משא
כ היאך נכתב למיתה כשלא "וא. עשה אותו מנין עבירותבימים דהמצות שעשה עשאן פעמים רבות יותר מהפעמים ש

למיתה אלא דמשום רב חסד תלו ' ה בנוני הדין נותן שיחתו"ל כיון דבר"ש והניח תפילין וי"עשה תשובה וכי לא קרא ק
 .שיכריע עליו' כ צריך תשובה כדי שיהיה נחתם לחיים ולא די במצוה א"עליו א

ה אי הוא "ק דבר"ל דה"י' ש כו"נחתם לחיים ומאי דקשייא לן וכי לא קרא ק והכריע נמי' או אפשר דאי עשה מצוה א
ה אם עשה מצוה אחרת אלא שבמצוה אחרת איכא למימר כמו שעשה "בנוני תולין עליו אי עשה תשובה נחתם לחיים וה

הוא דנחתם ה "נ אם לא עבר עוד באלו הימים ועשה מצוה מחדש דה"ואה' כ עשה עבירה דאין צדיק בארץ כו"מצוה ג
כ אף במצות "עשה מצות ואפשר דגם כן נזדמן לו עבירה באלו הימים וא' ק אפי"ה' ש אם עשה תשובה כו"לחיים ומ

' כ אפי"כ מה תקנתו לזה אמר שיעשה תשובה ויתחרט מכל פשעיו ואז נשארו לבד המצות וא"אשר עשה עדיין שקול וא
מ הזכיות מכריעות או מה שנקט תשובה ידוע "העבירות ממ כיון שנתחרט מ"אולי יזדמן איזה חטא באותו יום מ

ש ועשית מצות כדי שיגין עליו להכריע כף מאזנים ואף "דהתשובה מועיל עד חשיכה מוצאי יום כיפור ואז אין עת ק
ויחתם לחיים כי קרוב ' באותו רגע ישוב בתשו' הך הוסיף מצות אפשר שהוסיף נמי חטאות לזה אמר אז אפי"שקודם יו

 .איש הבהמי יודע להתודות ובכל לשון שהוא שומע' דהיינו חרטה ודבר זה אפי' דבר מאד ללמוד לפחות יעשה תשולו ה
בשעה ששוקלין עונות אדם עם זכיותיו אין מחשיבין עליו עון שחטא ' בדין ה' ל במאי דכתב רבי"ל י"הרב ז' ולעיקר קו

משלישי ואילך מרובות על זכיותיו אותם שתי עונותיו בו תחילה ולא שני אלא משלישי ואילך אי נמצאו עונותיו 
מצטרפין ודנין אותו על הכל ואי נמצאו זכיותיו כנגד עונותיו אשר מעון שלישי ואילך מעבירים כל עונותיו ראשון 

הוא ראשון שכבר נמחל השלישי וכן עד סופן וזה ודאי ' ראשון לפי שהשלשי נחשב ראשון שכבר נמחלו השנים וכן הד
ל כאילו לא קדמו "שלא למנותם עם העונות כשעשה תשובה הו' כיון ששב בתשובה אותם שנים שדרך ה' בה וכלובתשו

כ מכח תשובתו נחשב כראשון ממש וגם זה אינו נחשב לעון כיון דעל "עליו אותם שתי עונות ואם כן הראשון שיבא אח
מצטרפין לחשבון עונות ומכריע תכף ומיד  פשעי ישראל וכן חבירו וכן כולם אך כשלא שב אפילו אותם שתים' ג

כ "השנה שהוא שקול היינו חוץ מאותם שתים הראשונים וא' ואם כן זה האדם שהוא בגדר הבנוניים ברא. למיתה
הך כיון שלא שב אותם שתים מצטרפין ושוקל הכף של חובה דהא מטה כלפי חסד שלא יצטרפו עם השאר ועוד "ביו

היאך יעבירם ראשון ראשון ועוד כיון ' י תשובה ולזה שלא עשה תשוב"ראשון והיינו ע מטה כלפי חסד להעבירם ראשון
כ "שלא עשה מצוה שנצטוה לעשות תשובה הכביד והכריע הכף של חובה ואף על גב דבשב ואל תעשה הוא שלא שב וא

דבעבור שלא  ל כיון שלא עשה תשובה ועבר על מצות עשה איברא"היאך עדיין נחתם למיתה כשלא עשה תשובה י
מ כך היא המידה ששתים ראשונים אינם מחשבין עליו אך אם נמצאו "עשה תשובה אין לעונשו מיתה כיון שהוא שקול מ
כ הכא נמי כיון שלא שב בתשובה זה הבינוני גם זה שלא עשה "וא' עונותיו משלישי ואילך מרובין דנין עליו גם על הג

 .ועלייהו נחתם למיתה ובהיפך לחיים אם עשה תשובהתשובה בדין הוא שיצטרפו השנים הראשונים 
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 הלכה ד

 תקיעת שופר

 : כלומר ,רמז יש בו, פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב"אע
וזכרו . וחזרו בתשובה. וחפשו במעשיכם. ונרדמים הקיצו מתרדמתכם. עורו ישינים משנתכם

ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא . אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן. בוראכם
ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו . מעלליכםוהטיבו דרכיכם ו, הביטו לנפשותיכם. יציל

 . אשר לא טובה
 חשיבות מעשה אחד

וכן כל העולם . 75לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב
, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה, חטא חטא אחד. חציו זכאי וחציו חייב

הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו , שה מצוה אחתע. וגרם לו השחתה
 . זה שצדק הכריע את כל העולם לזכות והצילו, וצדיק יסוד עולםשנאמר , ולהם תשועה והצלה

 ת"להרבות זכויות בעשי

להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצות מראש השנה , ומפני ענין זה נהגו כל בית ישראל
 . יום הכפורים יתר מכל השנהועד 

 
 אמירת סליחות

עד , ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים ובכיבושין, בעשרה ימים אלו לקום בלילהונהגו כולם 
 . שיאור היום

 

 הלכה ה
 מעביר ראשון ראשון

אלא , אין מחשבין עליו עון שחטא בו תחלה ולא שני, בשעה ששוקלין עונות אדם עם זכיותיו
אותם שתי עונות מצטרפים , אם נמצאו עונותיו משלישי ואילך מרובין על זכיותיו, משלישי ואילך

 . ודנין אותו על הכל
, יו ראשון ראשוןמעבירים כל עונות, ואם נמצאו זכיותיו כנגד עונותיו אשר מעון שלישי ואילך

וכן הרביעי הרי הוא ראשון שכבר נמחל , לפי שהשלישי נחשב ראשון שכבר נמחלו השנים
 . השלישי וכן עד סופן

                                         
75
ופירש . והרי כמעט שלא שייך שיהיה בדיוק חציו עוונות וחציו זכויות, היאך יראה עצמו כן, הקשה במכתב מאליהו 

א והכ. אלא צדיק ורשע בדינו, שאינו לפי ריבוי זכויות או עוונות, ה"ן לגבי צדיק ורשע דדין ר"דהיינו כעין דברי הרמב

כלומר אחר , ה ידון אותו כעת"ם שיש לו לראות עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי בדין שהקב"ל והרמב"נמי כוונת חז

והדין כעת שקול אם להחמיר , עדיין יש נידון איך לדון אותו וכמה להענישו וכמה לזכותו, כל מצב זכויותיו ועוונותיו

וכן אם עושה , את הדין לטובה ולזכות עד כמה שיוכל להשתנות וכשעושה מצוה אחת הרי הוא משנה', בענשו וכדו

 .ולכן עליו להזהר מחטא ולהרבות בזכויות. 'עבירה אחת הרי הוא משנה את דינו לחובה יותר וכדו
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 . הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גברשנאמר , ביחידבמה דברים אמורים 
לא  על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעהשנאמר , תולין להן עון ראשון שני ושלישי הצבוראבל 

 . על דרך זה מחשבין להן מרביעי ואילך, וכשמחשבין להן, אשיבנו
 ד "השגת הראב

זה מן הערבוב שמערבב  א"א. בשעה ששוקלין עונות אדם אין מחשבין עליו עון שחטא בו תחלה

לפי שראה בראש השנה ורב חסד , הדברים זה בזה ומדמה בדעתו שהן אחדים והם זרים ונפרדים מאד

  .מעביר ראשון ראשון וכך היא המדה י"תנא דבי רמטה כלפי חסד ו

וראה ביומא רבי יוסי ברבי יהודה אומר אדם חוטא פעם ראשונה ושנייה ושלישית מוחלין לו רביעית 

  .אין מוחלין לו

דההיא דרבי ישמעאל היא ליום הדין הגדול ולהציל , והן רחוקים מאד .סבר בדעתו שהן ענין אחד

אבל הא דרבי יוסי ברבי יהודה בעולם , בית הלל ואין שם זכר למחילת עוןהבינונים מגיהנם כדברי 

שחטא הראשון והשני והשלישי שיזדמנו לידו אם עשה , הזה ובתחלת מעשיו של אדם מימי עונשו ואילך

כ למרק אלו הראשונים אינן צריכין שהם "פ שהם מן החמורים שצריכין יסורין ויוה"מהם תשובה אע

  .היא הצעת הדברים ועיקרן זו, גמרימחולין ל

 . ולא ידעתי מאין מצאו ,ואין הפרש בגמרא בין יחיד לצבור

*** 
 בינונים

ו כפי חטאו ויש דנין אות ,אם היה בכלל מחצה עונות שלהן שלא הניח תפילין מעולם ,הבינונים
  .לו חלק לעולם הבא

שכל  ,דנין אותן כפי חטאיהם ויש להן חלק לעולם הבא ,וכן כל הרשעים שעונותיהן מרובים
שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו  ,ישראל יש להם חלק לעולם הבא אף על פי שחטאו

  .כלומר ארץ החיים והוא העולם הבא ארץ זו משל, ארץ
 . וכן חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא

 הלכה ו

 ב"אלו שאין להם חלק לעוה

הן שאין להן חלק לעולם הבא אלא נכרתים ואובדין ונידונין על גודל רשעם וחטאתם לעולם  ואלו
 : ולעולמי עולמים

המורדים  ,והכופרים בתחיית המתים ובביאת הגואל ,המינים והאפיקורוסין והכופרים בתורה
 ,והעושה עבירות ביד רמה בפרהסיא כיהויקים ,והפורשין מדרכי צבור ,ומחטיאי הרבים

והמושך  ,ובעלי לשון הרע ,ושופכי דמים ,ומטילי אימה על הצבור שלא לשם שמים, מוסריםוה
 . ערלתו
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 הלכה ז

 מינים

 : חמשה הן הנקראים מינים
והאומר , והאומר שיש שם מנהיג אבל הן שנים או יותר, האומר שאין שם אלוה ואין לעולם מנהיג

וכן , וכן האומר שאינו לבדו הראשון וצור לכל, שיש שם רבון אחד אבל שהוא גוף ובעל תמונה
העובד כוכב או מזל וזולתו כדי להיות מליץ בינו ובין רבון העולמים כל אחד מחמשה אלו הוא 

  .מין

  ד"השגת הראב
א ולמה קרא לזה מין וכמה גדולים וטובים "א. והאומר שיש שם רבון אחד אלא שהוא גוף ובעל תמונה

ממנו הלכו בזו המחשבה לפי מה שראו במקראות ויותר ממה שראו בדברי האגדות המשבשות את 

 . הדעות

  ד"השגת הראב
ייר גדול היה אלא שמצא לו סמנים א כאותו שאמר אלהיכם צ"א. וכן האומר שאינו לבדו הראשון

  .ושך ומים ורוח ובהם עשה מה שעשהגדולים תהו ובהו ח

 הלכה ח
 אפיקורסין

 : שלשה הן הנקראים אפיקורסין
והמכחיש נבואתו של , האומר שאין שם נבואה כלל ואין שם מדע שמגיע מהבורא ללב בני האדם

 .כל אחד משלשה אלו הן אפיקורוסים והאומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם, משה רבינו
 כופרים

אפילו פסוק אחד אפילו תיבה אחת אם ' האומר שאין התורה מעם ה: שלשה הן הכופרים בתורה
והוא תורה שבעל פה  ְבֵפרוָשהוכן הכופר , אמר משה אמרו מפי עצמו הרי זה כופר בתורה

מצוה זו במצוה אחרת וכבר בטלה  והאומר שהבורא החליף, והמכחיש מגידיה כגון צדוק ובייתוס
 . כגון ההגרים כל אחד משלשה אלו כופר בתורה' פ שהיא היתה מעם ה"תורה זו אע

 הלכה ט

 מומרים

  .עבירה אחת והמומר לכל התורה כולההמומר ל: שנים הם המומרים מישראל
לו מומר לעבירה אחת זה שהחזיק עצמו לעשות אותה עבירה בזדון והורגל ונתפרסם בה אפי

היתה מן הקלות כגון שהוחזק תמיד ללבוש שעטנז או להקיף פאה ונמצא כאלו בטלה מצוה זו מן 
מומר לכל התורה כולה כגון , העולם אצלו הרי זה מומר לאותו דבר והוא שיעשה להכעיס

החוזרים לדתי העובדי כוכבים בשעה שגוזרין גזרה וידבק בהם ויאמר מה בצע לי להדבק 
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הרי זה מומר לכל התורה , ונרדפים טוב לי שאדבק באלו שידם תקיפה בישראל שהם שפלים
 . כולה

 ד"השגת הראב
א ומי שחוזר לדת העובדי כוכבים הנה הוא "א. לכל התורה כולה כגון החוזר לדת העובדי כוכבים

 .י הוא מיןמודה באלהיהם והר

 הלכה י
 מחטיאי הרבים

ואחד שהחטיא בדבר , ירבעם וצדוק ובייתוס אחד שהחטיא בדבר גדול כגון ,מחטיאי הרבים כיצד
ואחד האונס אחרים עד שיחטאו כמנשה שהיה הורג את ישראל עד , קל אפילו לבטל מצות עשה

 . שיעבדו עבודת כוכבים או שהטעה אחרים והדיחם

 הלכה יא
 הפורש מדרכי צבור 

ולא נכנס  ,ואינו עושה מצות בכללן ,ואף על פי שלא עבר עבירות אלא נבדל מעדת ישראל
אין לו חלק  ,אלא הולך בדרכו כאחד מגויי הארץ וכאילו אינו מהן ,ולא מתענה בתעניתן ,בצרתן

  .לעולם הבא
 עובר ביד רמה

אין לו חלק לעולם  ,בין שעשה חמורות ,בין שעשה קלות ,העושה עבירות ביד רמה כיהויקים
 . מפני שהעיז מצחו וגילה פניו ולא בוש מדברי תורה ,וזהו הנקרא מגלה פנים בתורה, הבא

 הלכה יב

 רמֹוס  

ם "והמוסר ממון חבירו ביד עכו, ם להורגו או להכותו"המוסר חבירו ביד עכו: שנים הם המוסרין
 . ב"ושניהם אין להם חלק לעוה ,ם"או ביד אנס שהוא כעכו

 הלכה יג

 מטיל אימה יתירה על הצבור

זה הרודה צבור בחזקה והם יראים ומפחדים ממנו  ,א לשם שמיםמטילי אימה על הצבור של
 . ם"וכוונתו לכבוד עצמו וכל חפציו שלא לכבוד שמים כגון מלכי העכו

 

 הלכה יד
 , ב"פ שהן מישראל אין להם חלק לעוה"כל אחד ואחד מעשרים וארבעה אנשים אלו שמנינו אע

 ב"הרגיל בהן אין לו חלק לעוה
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ב וכדאי הן "כ אמרו חכמים שהרגיל בהן אין להם חלק לעוה"ואעפויש עבירות קלות מאלו 
 , להתרחק מהן ולהזהר בהן

המכנה שם לחבירו והקורא לחבירו בכינויו והמלבין פני חבירו ברבים והמתכבד בקלון : ואלו הן
 , חבירו והמבזה תלמידי חכמים והמבזה רבותיו והמבזה את המועדות והמחלל את הקדשים

ב כשמת בלא תשובה אבל אם שב מרשעו "רים שכל אחד מאלו אין לו חלק לעוהבמה דברים אמו
 ,ומת והוא בעל תשובה הרי זה מבני העולם הבא

אפילו כפר בעיקר כל ימיו ובאחרונה שב יש לו חלק לעולם , שאין לך דבר שעומד בפני התשובה 
 , ורפאתיו' הבא שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה

מרים וכיוצא בהן שחזרו בתשובה בין בגלוי בין במטמוניות מקבלין אותן כל הרשעים והמו
פ שעדין שובב הוא שהרי בסתר שב ולא בגלוי מקבלין אותו "אע, שנאמר שובו בנים שובבים

 .בתשובה
 

 'ד 'פ

 ד מעכבי התשובה"כ

 הלכה א
 .ארבעה ועשרים דברים מעכבין את התשובה

 עוונות גדולים' ד

. ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו"והעושה אחד מהן אין הקב ,ארבעה מהן עון גדול
 : ואלו הן

 .זה המעכב את הרבים מלעשות מצוה ובכלל עון ,המחטיא את הרבים( א)
  .מדרך טובה לרעה כגון מסית ומדיח והמטה את חבירו( ב)
מיחה בו היה פורש  והואיל ובנו ברשותו איל, הרואה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו ממחה בידו( ג)

, ולא מיחה ,בין רבים יחידבין  ,ובכלל עון זה כל שאפשר בידו למחות באחרים .ונמצא כמחטיאו
  .אלא יניחם בכשלונם

 . ובכלל זה האומר אחטא ויום הכפורים מכפר ,והאומר אחטא ואשוב( ד)

 הלכה ב
 נועלי תשובה' ה

 : ואלו הן .ןחמשה דברים הנועלים דרכי התשובה בפני עושיה ,ומהן
  .הן ואינו זוכה עמהן בזכות שעושיןלפי שבזמן שיעשו תשובה לא יהיה עמ, הפורש מן הצבור( א)
  .פרוש מהן ואינו יודע דרכי התשובהלפי שמחלוקתו גורמת לו ל, והחולק על דברי חכמים( ב)
יעשה במה  ן ולא עושן ואם לאשכיון שנתבזו בעיניו אינו רודף אחריה, והמלעיג על המצות( ג)

  .יזכה
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לא ימצא מלמד ומורה שדבר זה גורם לו לדחפו ולטרדו כגחזי ובזמן שנטרד , והמבזה רבותיו( ד)
 .לו דרך האמת

שבזמן  ,שהתוכחה גורמת לתשובה, שהרי לא הניח לו דרך תשובה ,והשונא את התוכחות( ה)
, רה זכור ואל תשכחכמו שכתוב בתו ,שמודיעין לו לאדם חטאיו ומכלימין אותו חוזר בתשובה

וכן ישעיהו הוכיח את ישראל ואמר הוי גוי , עם נבל ולא חכם, לכם לב' ולא נתן ה, ממרים הייתם
לחטאים שנאמר וכן צוהו האל להוכיח , (ד, ישעיהו מח) הִמַדְעִתי ִּכי ָקֶשה ָאתָ , ידע שור קונהו, חוטא

לפיכך צריך  .ד שחזרו בתשובהם הוכיחו לישראל עוכן כל הנביאי .קרא בגרון אל תחשוך
שיהא מוכיח להעמיד בכל קהל וקהל מישראל חכם גדול וזקן וירא שמים מנעוריו ואהוב להם 

לפיכך  ,וזה ששונא את התוכחות אינו בא למוכיח ולא שומע דבריו .לרבים ומחזירן בתשובה
 . יעמוד בחטאתיו שהם בעיניו טובים

 הלכה ג
 א לשוב מהן "שא' ה

לפי שהם עונות שבין  ,דברים העושה אותן אי אפשר לו שישוב בתשובה גמורהומהם חמשה 
 : ואלו הן, אדם לחבירו ואינו יודע חבירו שחטא לו כדי שיחזיר לו או ישאל ממנו למחול לו

  .לל אדם ידוע כדי שישאל ממנו כפרההמקלל את הרבים ולא ק( א)
שלפי שאינו יודע גניבה זו של מי היא אלא הגנב גונב לרבים ומביא לו והוא , והחולק עם גנב( ב)

  .ועוד שהוא מחזיק יד הגנב ומחטיאו, לוקח
לאחר זמן כשיעשה תשובה אינו יודע , והמוצא אבדה ואינו מכריז עליה עד שיחזירה לבעליה( ג)

  .למי יחזיר
מללין הם ואינן ידועים ומפורסמים אלו בני אדם אֺ , מנותוהאוכל שור עניים ויתומים ואל( ד)

  .דע שור זה של מי הוא ויחזירנו לווגולים מעיר לעיר ואין להם מכיר כדי שי
, והמקבל שוחד להטות דין אינו יודע עד היכן הגיע הטייה זו וכמה היא כחה כדי שיחזיר( ה)

 . שהדבר יש לו רגלים ועוד שהוא מחזיק יד זה ומחטיאו

 ד "השגת הראב
כלומר שהוא , ת"ש ואינו אלא שוד בדל"א דומה שהוא שונה שור ברי"א. 'והאוכל שור עניים וכו

 .דוחק אותו בחובו עד שמחליטין קרקעותיהן בפחות או המטלטלין שלהן ואומר שלי אני נוטל

 הלכה ד
 קלות בעיני החוטא' ה

שהם דברים קלים בעיני רוב האדם  לפי ,חמשה דברים העושה אותן אין חזקתו לשוב מהן ,ומהן
 : ואלו הן, ונמצא חוטא והוא ידמה שאין זה חטא

חטא ויאמר והוא מדמה שלא , הוא אבק גזלהאוכל מסעודה שאינה מספקת לבעליה שזה ( א)
  .כלום אכלתי אלא ברשותו

ו המשתמש בעבוטו של עני שהעבוט של עני אינו אלא כגון קורדום ומחרישה ויאמר בלב( ב)
  .ינן חסרים והרי לא גזלתי אותוא
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, המסתכל בעריות מעלה על דעתו שאין בכך כלום שהוא אומר וכי בעלתי או קרבתי אצלה( ג)
א תתורו אחרי והוא אינו יודע שראיית העינים עון גדול שהיא גורמת לגופן של עריות שנאמר ול

  .לבבכם ואחרי עיניכם
חטא לפי שאין חבירו עומד שם ולא הגיע לו בושת המתכבד בקלון חבירו אומר בלבו שאינו ( ד)

ה מכללו ולא ביישו אלא ערך מעשיו הטובים וחכמתו למול מעשה חבירו או חכמתו כדי שירא
 .שהוא מכובד וחבירו בזוי

והחושד כשרים אומר בלבו שאינו חטא לפי שהוא אומר מה עשיתי לו וכי יש שם אלא חשד ( ה)
 . יודע שזה עון שמשים אדם כשר בדעתו כבעל עבירהשמא עשה או לא עשה והוא אינו 

 

 הלכה ה
לפיכך צריך אדם  ,חמשה דברים העושה אותם ימשך אחריהם תמיד וקשים הם לפרוש מהן, ומהן

 : ואלו הן, להזהר מהן שמא ידבק בהן והן כולן דעות רעות עד מאד
ני שהוא לומד ממעשיו מפ ,והמתחבר לרשע .ובעל מחשבה רעה .ובעל חימה .ולשון הרע .רכילות

  .הוא שאמר שלמה ורועה כסילים ירוע, והן נרשמים בלבו
 . קל וחומר לבעל תשובה ,וכבר בארנו בהלכות דעות דברים שצריך כל אדם לנהוג בהן תמיד

 הלכה ו
 אין דבר נמנע מן התשובה

אלא אם עשה  ,אין מונעין אותה ,את התשובהשמעכבין כל אלו הדברים וכיוצא בהן אף על פי 
 .ויש לו חלק לעולם הבא ,אדם תשובה מהן הרי זה בעל תשובה

 'ה 'פ

 הלכה א
 בחירה

ואם רצה , אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו ,רשות לכל אדם נתונה
הוא שכתוב בתורה הן האדם היה כאחד ממנו  .לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו להטות עצמו

כלומר הן מין זה של אדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה הענין , ורעלדעת טוב 
ואין מי שיעכב  ,שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ

 . וכיון שכן הוא פן ישלח ידו ,בידו מלעשות הטוב או הרע

 הלכה ב
ה גוזר על "ע ורוב גולמי בני ישראל שהקב"אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומה

  .אין הדבר כן, האדם מתחלת ברייתו להיות צדיק או רשע
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או רחמן או , או חכם או סכל, אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם
כו ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמוש, וכן שאר כל הדעות, או כילי או שוע, אכזרי

  .מו ומדעתו נוטה לאי זו דרך שירצהלאחד משני הדרכים אלא הוא מעצ
על האדם להיות טוב כלומר אין הבורא גוזר , הוא שירמיהו אמר מפי עליון לא תצא הרעות והטוב

 .ולא להיות רע
ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על חטאיו , וכיון שכן הוא נמצא זה החוטא הוא הפסיד את עצמו

וחזר ואמר הואיל ', הוא שכתוב אחריו מה יתאונן אדם חי וגו, עשה לנפשו וגמלה רעהועל מה ש
ורשותנו בידינו ומדעתנו עשינו כל הרעות ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשענו שהרשות עתה 

 . 'בידינו הוא שכתוב אחריו נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה וגו

 הלכה ג

 עמוד התורה, הבחירה

, גדול הוא והוא עמוד התורה והמצוה שנאמר ראה נתתי לפניך היום את החיים ודבר זה עיקר
כלומר שהרשות בידכם וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה , וכתיב ראה אנכי נותן לפניכם היום

 .י האדם עושה בין טובים בין רעיםבנ
דם ולא גוזר כלומר שאין הבורא כופה בני הא, ומפני זה הענין נאמר מי יתן והיה לבבם זה להם
 . עליהן לעשות טובה או רעה אלא הכל מסור להם

 הלכה ד
 הכרח הבחירה

אילו האל היה גוזר על האדם להיות צדיק או רשע או אילו היה שם דבר שמושך את האדם בעיקר 
תולדתו לדרך מן הדרכים או למדע מן המדעות או לדעה מן הדעות או למעשה מן המעשים כמו 

היאך היה מצוה לנו על ידי הנביאים עשה כך ואל תעשה , הוברי שמיםשבודים מלבם הטפשים 
כך הטיבו דרכיכם ואל תלכו אחרי רשעכם והוא מתחלת ברייתו כבר נגזר עליו או תולדתו תמשוך 

ומה מקום היה לכל התורה כולה ובאי זה דין ואיזה משפט , אותו לדבר שאי אפשר לזוז ממנו
  .השופט כל הארץ לא יעשה משפט, דיקנפרע מן הרשע או משלם שכר לצ

ואל תתמה ותאמר היאך יהיה האדם עושה כל מה שיחפוץ ויהיו מעשיו מסורים לו וכי יעשה 
  .עשה בשמים ובארץ' ר כל אשר חפץ הבעולם דבר שלא ברשות קונו ולא חפצו והכתוב אומ

  .ן לנודע שהכל כחפצו יעשה ואף על פי שמעשינו מסורי
פץ להיות האש והרוח עולים למעלה והמים והארץ יורדים למטה והגלגל כשם שהיוצר ח ,כיצד

ככה חפץ להיות האדם רשותו בידו , סובב בעיגול וכן שאר בריות העולם להיות כמנהגן שחפץ בו
וכל מעשיו מסורין לו ולא יהיה לו לא כופה ולא מושך אלא הוא מעצמו ובדעתו שנתן לו האל 

  .שה כל שהאדם יכול לעשותעו
הוא שהנביא , אם עשה טובה מטיבין לו ואם עשה רעה מריעין לו ,פיכך דנין אותו לפי מעשיול

  .גם המה בחרו בדרכיהם, תה זאת לכםאומר מידכם הי
כלומר , ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט ,ובענין זה אמר שלמה שמח בחור בילדותך

 . ועתיד אתה ליתן את הדין ,דע שיש בידך כח לעשות
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 הלכה ה

 ידיעה ובחירה

ה יודע כל מה שיהיה וקודם שיהיה ידע שזה יהיה צדיק או רשע או לא "שמא תאמר והלא הקב
 , ידע

יה ואם תאמר שידע שיהיה צדיק ואפשר שיה ,יהיה צדיק אי אפשר שלא יהיה צדיקאם ידע שהוא 
  .רשע הרי לא ידע הדבר על בוריו

וכמה עיקרים גדולים והררים רמים  ,ורחבה מני יםדע שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מדה 
  .תלויים בה

שני מהלכות יסודי התורה ' כבר בארנו בפ, אבל צריך אתה לידע ולהבין בדבר זה שאני אומר
אלא הוא יתעלה שמו , ה אינו יודע מדיעה שהיא חוץ ממנו כבני אדם שהם ודעתם שנים"שהקב

דבר זה על בוריו וכשם שאין כח באדם להשיג  ודעתו אחד ואין דעתו של אדם יכולה להשיג
ולמצוא אמתת הבורא שנאמר כי לא יראני האדם וחי אין כח באדם להשיג ולמצוא דעתו של 

 .שבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכיהוא שהנביא אמר כי לא מח, בורא
לא ספק אבל נדע ב ,ה כל הברואים והמעשים"אין בנו כח לידע היאך ידע הקב ,וכיון שכן הוא

  .ה מושכו ולא גוזר עליו לעשות כך"ואין הקב ,שמעשה האדם ביד האדם
ומפני זה נאמר , אלא בראיות ברורות מדברי החכמה ,ולא מפני קבלת הדת בלבד נודע דבר זה

וזה הוא העיקר שכל דברי  ,בנבואה שדנין את האדם על מעשיו כפי מעשיו אם טוב ואם רע
 .הנבואה תלויין בו

 ד "השגת הראב
א לא נהג זה "א. ה כל הברואים ומעשה ידיהם"וכיון שכן הוא אין בנו כח לידע היאך ידע הקב

המחבר מנהג החכמים שאין אדם מתחיל בדבר ולא ידע להשלימו והוא החל בשאלות קושיות והניח 

 . הדבר בקושיא והחזירו לאמונה

וטוב היה לו להניח הדבר בתמימות התמימים ולא יעורר לבם ויניח דעתם בספק ואולי שעה אחת 

 . יבא הרהור בלבם על זה

אם היו צדקת האדם ורשעתו , פ שאין תשובה נצחת על זה טוב הוא לסמוך לו קצת תשובה ואומר"ואע

השאלה קשה מאד ועכשיו  היינו אומרים שידיעתו היא גזירתו והיתה לנו' תלוים בגזירת הבורא ית

שהבורא הסיר זו הממשלה מידו ומסרה ביד האדם עצמו אין ידיעתו גזירה אבל היא כידיעת 

האצטגנינים שיודעים מכח אחר מה יהיו דרכיו של זה והדבר ידוע שכל מקרה האדם קטן וגדול מסרו 

הכח הנתון באדם הבורא בכח המזלות אלא שנתן בו השכל להיותו מחזיקו לצאת מתחת המזל והוא 

להיותו טוב או רע והבורא יודע כח המזל ורגעיו אם יש כח בשכל להוציאו לזה מידו אם לא וזו 

 .וכל זה איננו שוה, הידיעה אינה גזירה
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 'ו 'פ

 הלכה א
 סוגי הענשים

פסוקים הרבה יש בתורה ובדברי נביאים שהן נראין כסותרין עיקר זה ונכשלין בהן רוב האדם 
אדם מסור ה הוא גוזר על האדם לעשות רעה או טובה ושאין לבו של "ן מהן שהקבויעלה על דעת

  .לו להטותו לכל אשר ירצה
  .שממנו תדע פירוש כל אותן הפסוקיםוהרי אני מבאר עיקר גדול 

בזמן שאדם אחד או אנשי מדינה חוטאים ועושה החוטא חטא שעושה מדעתו וברצונו כמו 
  .ה יודע איך יפרע"להפרע ממנו והקבשהודענו ראוי 

יש חטא שהדין נותן שנפרעים ממנו על חטאו בעולם הזה בגופו או בממונו או בבניו הקטנים 
שבניו של אדם הקטנים שאין בהם דעת ולא הגיעו לכלל מצות כקניינו הן וכתיב איש בחטאו 

 , ימות עד שיעשה איש
 , ו שום נזק בעולם הזהויש חטא שהדין נותן שנפרעין ממנו לעולם הבא ואין לעובר עלי

 . ויש חטא שנפרעין ממנו בעולם הזה ולעולם הבא
 

 הלכה ב
 תשובה מגינה מענשים

במה דברים אמורים בזמן שלא עשה תשובה אבל אם עשה תשובה התשובה כתריס לפני 
 . וכשם שהאדם חוטא מדעתו וברצונו כך הוא עושה תשובה מדעתו וברצונו, הפורענות

 

 הלכה ג
 אותו לשוב אין מניחין

ואפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים עד שיתן הדין לפני דיין האמת שיהא הפרעון 
שמונעין ממנו התשובה ואין מניחין לו רשות מזה החוטא על חטאים אלו שעשה ברצונו ומדעתו 

השמן לב ה אמר על ידי ישעיהו "הוא שהקב, לשוב מרשעו כדי שימות ויאבד בחטאו שיעשה
וכן הוא אומר ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו ', וגו העם הזה

כלומר חטאו ברצונם והרבו לפשוע עד שנתחייבו למנוע , בעמו עד לאין מרפא' עד עלות חמת ה
 , מהן התשובה שהיא המרפא

גרים לפי שחטא מעצמו תחלה והרע לישראל ה, לפיכך כתוב בתורה ואני אחזק את לב פרעה
לפיכך חזק , נתן הדין למנוע התשובה ממנו עד שנפרע ממנו, בארצו שנאמר הבה נתחכמה לו

 , ה את לבו"הקב
ה אין אתה משלח "ולמה היה שולח לו ביד משה ואומר שלח ועשה תשובה וכבר אמר לו הקב

 , ואולם בעבור זאת העמדתיך' שנאמר ואתה ועבדיך ידעתי וגו
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ה התשובה לחוטא אינו יכול לשוב אלא ימות "מן שמונע הקבכדי להודיע לבאי העולם שבז
 , ברשעו שעשה בתחילה ברצונו

אלהיך את רוחו ' וכן סיחון לפי עונות שהיו לו נתחייב למונעו מן התשובה שנאמר כי הקשה ה
 , ואמץ את לבבו

' שנאמר כי מאת ה, וכן הכנענים לפי תועבותיהן מנע מהן התשובה עד שעשו מלחמה עם ישראל
 , היתה לחזק את לבם לקראת המלחמה עם ישראל למען החרימם

וכן ישראל בימי אליהו לפי שהרבו לפשוע מנע מאותן המרבים לפשוע תשובה שנאמר ואתה 
 . הסבות את לבם אחורנית כלומר מנעת מהן התשובה

ולא על , ולא על סיחון לחטוא בארצו, נמצאת אומר שלא גזר האל על פרעה להרע לישראל
ם אלא כולן חטאו מעצמן וכולן נתחייבו למנוע "ולא על ישראל לעבוד עכו, נענים להתעיבהכ

 . מהן התשובה
 

 הלכה ד

 יעתא דשמיא לשוביס

כמו שאמר דוד הורני , לעזרם על האמת' שואלין הצדיקים והנביאים בתפלתם מאת הוכענין זה 
וכן זה שאמר ורוח , כלומר אל ימנעוני חטאי דרך האמת שממנה אדע דרכך ויחוד שמך, דרכך' ה

אלא תהיה  ואל יגרמו לי חטאי למונעני מתשובהנדיבה תסמכני כלומר תניח רוחי לעשות חפצך 
 . אלוועל דרך זו כל הדומה לפסוקים , הרשות בידי עד שאחזור ואבין ואדע דרך האמת

 

 הלכה ה
זה ששלח נביאים להם ', על כן יורה חטאים בדרך ידרך ענוים וגו' ומהו זה שאמר דוד טוב וישר ה

 , ומחזירין אותן בתשובה' מודיעים דרכי ה
שכל זמן שהוא נמשך בדרכי החכמה שמדה זו בכל אדם , ועוד שנתן בהם כח ללמוד ולהבין

כלומר ימצא  בא לטהר מסייעין אותול "רו רזוהוא מה שאמ, והצדק מתאוה להן ורודף אותם
 , עצמו נעזר על הדבר

וכתיב וקם העם הזה וזנה , והלא כתוב בתורה ועבדום וענו אותם הרי גזר על המצריים לעשות רע
 , ם ולמה נפרע מהן"הרי גזר על ישראל לעבוד כו, אחרי אלהי נכר הארץ

אלא כל אחד ואחד מאותן הזונים לעבוד לפי שלא גזר על איש פלוני הידוע שיהיה הוא הזונה 
 , ולא הודיעו הבורא אלא מנהגו של עולם, ם אילו לא רצה לעבוד לא היה עובד"כו

לא מפני זה יאמר הרשע כבר נגזר , הא למה זה דומה לאומר העם הזה יהיה בהן צדיקים ורשעים
י לא יחדל אביון כענין שנאמר כ, עליו שיהיה רשע מפני שהודיע למשה שיהיו רשעים בישראל

 , מקרב הארץ
וכן המצריים כל אחד ואחד מאותן המצירים והמריעים לישראל אילו לא רצה להרע להם הרשות 

וכבר אמרנו , אלא הודיעו שסוף זרעו עתיד להשתעבד בארץ לא להם שלא גזר על איש ידוע, בידו
 . ה דברים העתידין להיות"שאין כח באדם לידע היאך ידע הקב
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 ד "הראבהשגת 
 . 'והלא כתוב בתורה ועבדום וענו אותם וכו

יאמר , א אלה הם אריכות דברים שאינן מתובלים וחיי ראשי כמעט אני אומר שהם דברי נערות"א
הבורא לזונים למה זנית ואני לא הזכרתיך בשם כדי שתאמר שעליך גזרתי יאמרו לו הזונים ועל 

 . מה גזרתךמי חלה גזרתך על אותן שלא זנו הנה לא נתקיי
ש בכאן שאף משה "אבל וקם העם הזה וזנה כבר אמרנו שאין בענין הזה ידיעת הבורא גזירה וכ

ש הבורא שהיה יכול לומר כן "אמר כי השחת תשחיתון הן בעודני חי עמכם ואף כי אחרי מותי וכ
 . בלא גזירה

מאדם רע אלא  האחד כי הדבר ידוע שאין הבורא נפרע, וענין המצרים אינה שאלה משני פנים
ברע ממנו ואחר שיפרע מזה יחזור ויפרע מן הרע ממנו ברשעו וכן הוא אומר הוי אשור שבט אפי 

כ רשעים היו וראויים "והמצרים ג, מפני רשעך וגודל לבך והתפארך עלי' כהתימך שודד תושד פי
ל ואילו שמעו למשה בתחלה ושלחו את ישראל לא היו לוקים ולא טבעו בים אב למכות ההם

 . זדונו של פרעה ובזותו את הבורא יתברך לפני שלוחו הוא גרם לו
כענין שנאמר , והם עבדו בהם בפרך והמיתו מהם וטבעו מהם, והשני כי הבורא אמר וענו אותם

 .אני קצפתי מעט והם עזרו לרעה לפיכך נתחייבו
 

 'ז 'פ

 הלכה א
 תשובה

לעשות תשובה ולהתודות בפיו מחטאיו הואיל ורשות כל אדם נתונה לו כמו שבארנו ישתדל אדם 
 . ולנעור כפיו מחטאיו כדי שימות והוא בעל תשובה ויזכה לחיי העולם הבא

 

 הלכה ב
 יהיו בגדיך לבנים

לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא נוטה למות ושמא ימות בשעתו ונמצא עומד בחטאו לפיכך 
הוא ששלמה אמר בחכמתו , שיזקיןולא יאמר כשאזקין אשוב שמא ימות טרם , ישוב מחטאיו מיד

 . בכל עת יהיו בגדיך לבנים
 

 הלכה ג
 תשובה ממדות רעות

 , כגון זנות וגזל וגניבה מעבירות שיש בהן מעשהאל תאמר שאין תשובה אלא 
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ולשוב מן הכעס ומן  בדעות רעות שיש לואלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו כך הוא צריך לחפש 
מרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהן מן הכל האיבה ומן הקנאה ומן ההתול ו

 , צריך לחזור בתשובה
, שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש מהם, ואלו העונות קשים מאותן שיש בהן מעשה

 . 'וכן הוא אומר יעזוב רשע וגו
 

 הלכה ד

 מדרגת בעל התשובה

אין , ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות והחטאות שעשה
 , הדבר כן אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם

אמרו חכמים מקום , ולא עוד אלא ששכרו הרבה שהרי טעם טעם החטא ופירש ממנו וכבש יצרו
כלומר מעלתן גדולה ממעלת אלו , לין לעמוד בושבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורין יכו

 . שלא חטאו מעולם מפני שהן כובשים יצרם יותר מהם
 

 הלכה ה
 הבטחה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד נגאלין

הבטיחה תורה שסוף וכבר , ואין ישראל נגאלין אלא בתשובהכל הנביאים כולן צוו על התשובה 
' שנאמר והיה כי יבאו עליך כל הדברים וגו גלותן ומיד הן נגאליןישראל לעשות תשובה בסוף 

 . 'אלהיך וגו' אלהיך ושב ה' ושבת עד ה
 

 הלכה ו

 והיום אהוב ונחמד קרוב וידיד, אמש שנאוי משוקץ

ונאמר ולא שבתם , אלהיך' שנאמר שובה ישראל עד ה שמקרבת את האדם לשכינהגדולה תשובה 
, כלומר אם תחזור בתשובה בי תדבק, אלי תשוב' שראל נאם הונאמר אם תשוב י', עדי נאם ה

והיום , אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה, התשובה מקרבת את הרחוקים
  .הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד

, ה מרחיק החוטאים בה מקרב את השבים בין יחיד בין רבים"וכן אתה מוצא שבלשון שהקב
 , שר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חישנאמר והיה במקום א

אם יהיה כניהו בן , ונאמר ביכניהו ברשעתו כתבו את האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו
וכיון ששב בגלותו נאמר בזרובבל בנו ביום ההוא נאם ', יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני וגו

 . ושמתיך כחותם 'צבאות אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאם ה' ה
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 הלכה ז

 מעלת התשובה

 -כמה מעולה מעלת התשובה
 , שנאמר עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם אלהי ישראל' אמש היה זה מובדל מה

 ' שנאמר כי תרבו תפלה וגו צועק ואינו נענה
סגר מי גם בכם וי, שנאמר מי בקש זאת מידכם רמוס חצריועושה מצות וטורפין אותן בפניו 

 ', דלתים וגו
 , אלהיכם' והיום הוא מודבק בשכינה שנאמר ואתם הדבקים בה

ועושה מצות ומקבלין אותן בנחת ושמחה , צועק ונענה מיד שנאמר והיה טרם יקראו ואני אענה
 , שנאמר כי כבר רצה האלהים את מעשיך

וכשנים  מנחת יהודה וירושלם כימי עולם' ולא עוד אלא שמתאוים להם שנאמר וערבה לה
 . קדמוניות

 

 הלכה ח

 ענוות התשובה

אם חרפו אותן הכסילים במעשיהם הראשונים , בעלי תשובה דרכן להיות שפלים וענוים ביותר
אל ירגישו להן אלא שומעין , ואמרו להן אמש היית עושה כך וכך ואמש היית אומר כך וכך

שעברו ונכלמים מהן זכותם שכל זמן שהם בושים ממעשיהם , ושמחים ויודעין שזו זכות להם
 ,מרובה ומעלתם מתגדלת

 ליזהר בבעל התשובה 
או , וחטא גמור הוא לומר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים או להזכירן לפניו כדי לביישו

הכל אסור ומוזהר עליו בכלל הוניית , להזכיר דברים וענינים הדומין להם כדי להזכירו מה עשה
 .נאמר ולא תונו איש את עמיתודברים שהזהירה תורה עליה ש

 

 'ח 'פ

 הלכה א
 עולם הבא

החיים שאין מות עמהן והטובה שאין עמה הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא והיא 
מפי השמועה למדו למען ייטב לך לעולם , הוא שכתוב בתורה למען ייטב לך והארכת ימים, רעה

 , ו הוא העולם הבאוזה, שכולו טוב והארכת ימים לעולם שכולו ארוך
ופרעון הרשעים הוא שלא יזכו לחיים אלו , שכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה ויהיו בטובה זו

 , אלא יכרתו וימותו
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וזהו , וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו הוא המת שאינו חי לעולם אלא נכרת ברשעו ואבד כבהמה
עה למדו הכרת בעולם הזה מפי השמו, כרת הכתובה בתורה שנאמר הכרת תכרת הנפש ההיא

כלומר שאותה הנפש שפירשה מן הגוף בעולם הזה אינה זוכה לחיי העולם , תכרת לעולם הבא
 . הבא אלא גם מן העולם הבא נכרתת

 

 הלכה ב
הואיל ואין בו , העולם הבא אין בו גוף וגויה אלא נפשות הצדיקים בלבד בלא גוף כמלאכי השרת

יה ולא דבר מכל הדברים שגופות בני אדם צריכין להן בעולם גויות אין בו לא אכילה ולא שתי
כגון ישיבה ועמידה ושינה , ולא יארע דבר בו מן הדברים שמארעין לגופות בעולם הזה, הזה

 , ומיתה ועצב ושחוק וכיוצא בהן
כך אמרו חכמים הראשונים העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא תשמיש אלא צדיקים 

הרי נתברר לך שאין שם גוף לפי שאין שם , תיהם בראשיהן ונהנין מזיו השכינהיושבים ועטרו
 , אכילה ושתיה

 , כלומר הצדיקים מצויין שם בלא עמל ובלא יגיעה, וזה שאמרו צדיקים יושבין דרך חידה אמרו
וכן זה שאמרו עטרותיהן בראשיהן כלומר דעת שידעו שבגללה זכו לחיי העולם הבא מצויה 

והרי הוא אומר ושמחת , עמהן והיא העטרה שלהן כענין שאמר שלמה בעטרה שעטרה לו אמו
עולם על ראשם ואין השמחה גוף כדי שתנוח על הראש כך עטרה שאמרו חכמים כאן היא 

 , הידיעה
ה מה שאינם יודעים והם "ין מזיו שכינה שיודעים ומשיגין מאמתת הקבומהו זהו שאמרו נהנ

 . בגוף האפל השפל

 ד "השגת הראב
א דברי האיש הזה בעיני קרובים למי שאומר אין תחיית המתים לגופות "א. ב אין בו גוף"העוה

 . אלא לנשמות בלבד
ין צדיקים שיעמדו עתיד( א"דף קי)ל על זה שהרי אמרו כתובות "וחיי ראשי לא היה דעת חז

אל תקברוני בכלים לבנים ולא ( ד"שבת קי)וכן היו מצוין לבניהם . 'ו מחטה וכו"בלבושיהן ק
 . שלא ישובו הצדיקים לעפר אלא עומדין בגוייתם( ב"סנהדרין צ)וכן אמרו . בשחורים שמא אזכה

ם הן עומדין וכל אלה מוכיחים כי בגויית, במומם עומדין ומתרפאין( א"סנהדרין צ)וכן אמרו 
אבל אפשר שהבורא ישים גוייתם חזקות ובריאות כגוית המלאכים וכגוית אליהו זכור לטוב , חיים

 . ויהיו העטרות כמשמען וכפשוטן ולא יהיה משל
 

 הלכה ג
כל נפש האמורה בענין זה אינה הנשמה הצריכה לגוף אלא צורת הנפש שהיא הדעה שהשיגה 
מהבורא כפי כחה והשיגה הדעות הנפרדות ושאר המעשים והיא הצורה שביארנו ענינה בפרק 

 , רביעי מהלכות יסודי התורה היא הנקראת נפש בענין זה
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הגוף ואין שם גוף נקראו צרור החיים חיים אלו לפי שאין עמהם מות שאין המות אלא ממאורעות 
וזהו השכר שאין שכר למעלה ממנו והטובה שאין , שנאמר והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים

 . אחריה טובה והיא שהתאוו לה כל הנביאים
 

 הלכה ד
ואהל ', ונועם ה', וחצרות ה, ודרך הקדש, ומקום קדשו', הר ה, וכמה שמות נקראו לה דרך משל

, וחכמים קראו לה דרך משל לטובה זו המזומנת לצדיקים סעודה', ושער ה', ובית ה', ל הוהיכ', ה
 .וקורין לה בכל מקום העולם הבא

 ד "השגת הראב
א ואם זו היא הסעודה אין "א. וחכמים קראו לה בדרך משל לטובה זו המזומנת לצדיקים סעודה

 . וטובה היתה לו השתיקה, כאן כוס של ברכה
 

 הלכה ה

 כרת

שנאמר הכרת תכרת  הנקמה שאין נקמה גדולה ממנה שתכרת הנפש ולא תזכה לאותן החיים 
וזה האבדון הוא שקורין אותו הנביאים דרך משל באר שחת ואבדון ותפתה , הנפש ההיא עונה בה

ועלוקה וכל לשון כלייה והשחתה קוראין לו לפי שהיא הכלייה שאין אחריה תקומה וההפסד 
 . שאינו חוזר לעולם

 

 הלכה ו
שמא תקל בעיניך טובה זו ותדמה שאין שכר המצות והיות האדם שלם בדרכי האמת אלא להיותו 
אוכל ושותה מאכלות טובות ובועל צורות נאות ולובש בגדי שש ורקמה ושוכן באהלי שן 
ומשתמש בכלי כסף וזהב ודברים הדומים לאלו כמו שמדמין אלו הערביים הטפשים האוילים 

 , השטופים בזמה
אבל החכמים ובעלי דעה ידעו שכל הדברים האלו דברי הבאי והבל הם ואין בהם תועלת ואינה 
טובה גדולה אצלנו בעולם הזה אלא מפני שאנו בעלי גוף וגויה וכל הדברים האלו צרכי הגוף הם 

, כדי שימצא חפצו ויעמוד על בוריו, ואין הנפש מתאוה להם ומחמדתן אלא מפני צורך הגוף
 , אין שם גוף נמצאו כל הדברים האלו בטליםובזמן ש

, הטובה הגדולה שתהיה בה הנפש בעולם הבא אין שום דרך בעולם הזה להשיגה ולידע אותה
שאין אנו יודעים בעולם הזה אלא טובת הגוף ולה אנו מתאוין אבל אותה הטובה גדולה עד מאד 

שנערוך טובת הנפש בעולם ואין לה ערך בטובות העולם הזה אלא דרך משל אבל בדרך האמת 
אלא אותה הטובה גדולה עד אין חקר , הבא בטובות הגוף בעולם הזה במאכל ובמשתה אינו כן

 . 'הוא שאמר דוד מה רב טובך אשר צפנת ליראיך וגו, ואין לה ערך ודמיון
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 הלכה ז
כבר , יםבארץ חי' דוד והתאוה לחיי העולם הבא שנאמר לולא האמנתי לראות בטוב ה ָּכַמהוכמה 

הודיעונו החכמים הראשונים שטובת העולם הבא אין כח באדם להשיגה על בוריה ואין יודע 
ושכל הטובות שמתנבאים בהם הנביאים לישראל אינן , ה לבדו"גדלה ויפיה ועצמה אלא הקב

אלא לדברים שבגוף שנהנין בהן ישראל לימות המשיח בזמן שתשוב הממשלה לישראל אבל 
הוא , בא אין לה ערך ודמיון ולא דמוה הנביאים כדי שלא יפחתו אותה בדמיוןטובת חיי העולם ה

כלומר הטובה שלא ראתה אותה עין , שישעיהו אמר עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו
אמרו חכמים כל , עשה אותה האלהים לאדם שמחכה לו, נביא ולא ראה אותה אלא אלהים
 . המשיח אבל העולם הבא עין לא ראתה אלהים זולתךהנביאים כולן לא ניבאו אלא לימות 

 

 הלכה ח
זה שקראו אותו חכמים העולם הבא לא מפני שאינו מצוי עתה וזה העולם אובד ואחר כך יבא 

ולא ' אלא הרי הוא מצוי ועומד שנאמר אשר צפנת ליראיך פעלת וגו, אין הדבר כן, אותו העולם
אין לו לאדם אחר חיי העולם הזה שאנו קיימים בו קראוהו עולם הבא אלא מפני שאותן החיים ב

 . בגוף ונפש וזהו הנמצא לכל אדם בראשונה

 ד "השגת הראב
ה מחדש עולמו ואמרו "א נראה כמכחיש שאין העולם חוזר לתהו ובהו והקב"א. 'זה שקראו וכו

 .שיתא אלפי שנין הוי עלמא וחד חרוב ונמצא שהוא עולם חדש

 'ט 'פ

 הלכה א

 בעולם הזהשכר מצוה 

הכתוב בתורה היא חיי ' מאחר שנודע שמתן שכרן של מצות והטובה שנזכה לה אם שמרנו דרך ה
 . העולם הבא שנאמר למען ייטב לך והארכת ימים

והנקמה שנוקמים מן הרשעים שעזבו ארחות הצדק הכתובות בתורה היא הכרת שנאמר הכרת 
 . תכרת הנפש ההיא עונה בה
ה כולה אם תשמעו יגיע לכם כך ואם לא תשמעו יקרה אתכם כך וכל מהו זה שכתוב בכל התור
 . אותן הדברים בעולם הזה

כגון שובע ורעב ומלחמה ושלום ומלכות ושפלות וישיבת הארץ וגלות והצלחת מעשה והפסדו 
 . ושאר כל דברי הברית

בות העולם כל אותן הדברים אמת היו ויהיו ובזמן שאנו עושים כל מצות התורה יגיעו אלינו טו
 . ובזמן שאנו עוברין עליהן תקראנה אותנו הרעות הכתובות, הזה כולן

ואף על פי כן אין אותן הטובות הם סוף מתן שכרן של מצות ולא אותן הרעות הם סוף הנקמה 
 . שנוקמין מעובר על כל המצות
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 : אלא כך הוא הכרע כל הדברים

ל הכתוב בה ויודעו דעה גמורה נכונה זוכה ה נתן לנו תורה זו עץ חיים היא וכל העושה כ"הקב
 . ולפי גודל מעשיו ורוב חכמתו הוא זוכה, בה לחיי העולם הבא

והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחכמתה תמיד שיסיר ממנו כל 
 . הדברים המונעים אותנו מלעשותה כגון חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בהן

, וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה כגון שובע ושלום ורבוי כסף וזהב
כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להן אלא נשב פנויים ללמוד בחכמה ולעשות 

 . המצוה כדי שנזכה לחיי העולם הבא
 . 'וגו וכן הוא אומר בתורה אחר שהבטיח בטובות העולם הזה וצדקה תהיה לנו

וכן הודיענו בתורה שאם נעזוב התורה מדעת ונעסוק בהבלי הזמן כענין שנאמר וישמן ישורון 
שדיין האמת יסיר מן העוזבים כל טובות העולם הזה שהן חזקו ידיהם לבעוט ומביא , ויבעט

הוא שכתוב בתורה , עליהם כל הרעות המונעים אותן מלקנות העולם הבא כדי שיאבדו ברשעם
 . בך' ועבדת את אויביך אשר ישלחנו ה', וגו' לא עבדת את ה תחת אשר

בשמחה ושמרתם ' כלומר אם עבדתם את ה, נמצא פירוש כל אותן הברכות והקללות על דרך זו
 . דרכו משפיע לכם הברכות האלו ומרחיק הקללות מכם

עולם עד שתהיו פנויים להתחכם בתורה ולעסוק בה כדי שתזכו לחיי העולם הבא וייטב לך ל
 . שכולו טוב ותאריך ימים לעולם שכולו ארוך ונמצאתם זוכין לשני העולמות

שאם לא יקנה פה חכמה ומעשים טובים , לחיים טובים בעולם הזה המביאים לחיי העולם הבא
 . אין לו במה יזכה שנאמר כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול

ומה להם מביא עליכם כל הקללות האלו ושגיתם במאכל ובמשתה וזנות וד' ואם עזבתם את ה
ומסיר כל הברכות עד שיכלו ימיכם בבהלה ופחד ולא יהיה לכם לב פנוי ולא גוף שלם לעשות 

 . המצות כדי שתאבדו מחיי העולם הבא ונמצא שאבדתם שני עולמות
שבזמן שאדם טרוד בעולם הזה בחולי ובמלחמה ורעבון אינו מתעסק לא בחכמה ולא במצות 

 . וכין לחיי העולם הבאשבהן ז
 

 הלכה ב

 ימות המשיח

 . ומפני זה נתאוו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם לימות המשיח
וימצאו להם מרגוע וירבו , כדי שינוחו ממלכיות שאינן מניחות להן לעסוק בתורה ובמצות כהוגן

לפי שבאותן הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת שנאמר כי , בחכמה כדי שיזכו לחיי העולם הבא
ונאמר והסירותי את לב , ונאמר ולא ילמדו איש את אחיו ואיש את רעהו' מלאה הארץ דעה את ה

 . שרכםהאבן מב
ונביא גדול הוא קרוב למשה , מפני שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה יהיה יתר משלמה

 . 'ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה, רבינו
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 . בראש ההרים' ויבואו כל הגוים לשומעו שנאמר והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה
 . הפסק וגרעון הוא חיי העולם הבאוסוף כל השכר כולו והטובה האחרונה שאין לה 

וכבר , אבל ימות המשיח הוא העולם הזה ועולם כמנהגו הולך אלא שהמלכות תחזור לישראל
 .אמרו חכמים הראשונים אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד

 

 'י 'פ

 הלכה א
ל הברכות הכתובות בה או אל יאמר אדם הריני עושה מצות התורה ועוסק בחכמתה כדי שאקבל כ

ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה מהן כדי שאנצל מן הקללות , כדי שאזכה לחיי העולם הבא
, על הדרך הזה' אין ראוי לעבוד את ה, הכתובות בתורה או כדי שלא אכרת מחיי העולם הבא

' עובדים ה ואין, שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים
על דרך זה אלא עמי הארץ והנשים והקטנים שמחנכין אותן לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן 

 . ויעבדו מאהבה
 

 הלכה ב
העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצות והולך בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת 

ומעלה , לבא בגללההרעה ולא כדי לירש הטובה אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה 
ה אוהבו "והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקב, זו היא מעלה גדולה מאד ואין כל חכם זוכה לה

' ה על ידי משה שנאמר ואהבת את ה"לפי שלא עבד אלא מאהבה והיא המעלה שצונו בה הקב
 . אהבה הראויה מיד יעשה כל המצות מאהבה' ובזמן שיאהוב אדם את ה, אלהיך

 

 הלכה ג
 ת אהבה אניחול

אהבה גדולה יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו ' וכיצד היא האהבה הראויה הוא שיאהב את ה
ונמצא שוגה בה תמיד כאלו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת ' קשורה באהבת ה

יתר מזה , אותה אשה והוא שוגה בה תמיד בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה
והוא ששלמה , בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו שצונו בכל לבבך ובכל נפשך' ה תהיה אהבת

 . וכל שיר השירים משל הוא לענין זה, אמר דרך משל כי חולת אהבה אני
 

 הלכה ד
אמרו חכמים הראשונים שמא תאמר הריני למד תורה בשביל שאהיה עשיר בשביל שאקרא רבי 

כל מה שאתם עושים לא תעשו אלא ' לאהבה את הבשביל שאקבל שכר בעולם הבא תלמוד לומר 
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וכן היו גדולי החכמים מצוים , ועוד אמרו חכמים במצותיו חפץ מאד ולא בשכר מצותיו, מאהבה
אלא מפני שהוא ' לנבוני תלמידיהם ומשכיליהם ביחוד אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב וכו

 . הרב ראוי לשמשו כלומר עבדו מאהבה
 

 הלכה ה
וכל , כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר או כדי שלא תגיע עליו פורענות הרי זה עוסק שלא לשמה

העוסק בה לא ליראה ולא לקבל שכר אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שצוה בה הרי זה עוסק בה 
ואמרו חכמים לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא , לשמה
ין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ אין מלמדין אותן אלא לעבוד לפיכך כשמלמד, לשמה

עד שתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתירה מגלים להם רז זה מעט מעט , מיראה וכדי לקבל שכר
 . ומרגילין אותן לענין זה בנחת עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה

 

 הלכה ו

 'אהבת השוגה ב

בה תמיד כראוי ויעזוב כל  שישגהה נקשרת בלבו של אדם עד "דבר ידוע וברור שאין אהבת הקב
ה אלא בדעת "אינו אוהב הקב, כמו שצוה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך, מה שבעולם חוץ ממנה

לפיכך צריך האדם ליחד , אם מעט מעט ואם הרבה הרבה ועל פי הדעה תהיה האהבה, שידעהו
עצמו להבין ולהשכיל בחכמות ותבונות המודיעים לו את קונו כפי כח שיש באדם להבין ולהשיג 

 . כמו שבארנו בהלכות יסודי התורה

 ד "השגת הראב
ני ענינים ואנו מפרשים אותו בש, א זה השגיון לא ידענו לאי זה דבר כיון"א. 'דבר ידוע וברור וכו

 . וענין אחר בעבור אהבתה תשגה בעניניך שלא תשים אליהם לב, לשון שיר כמו שגיון לדוד
***** 

  עיוני תשובה
 בירורים בעניני תשובה

 תוהה על הראשונות

 קידושין דף מ עמוד ב
: שנאמר, את הראשונות איבד -אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה : ש בן יוחי אומר"ר

אין  -ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה ; צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו
וניהוי כמחצה . ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו: שנאמר, מזכירים לו שוב רשעו

 .בתוהא על הראשונות: אמר ריש לקיש! עונות ומחצה זכיות
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 ג הלכה גם הלכות תשובה פרק "רמב
כל מי שניחם על המצות שעשה ותהה על הזכיות ואמר בלבו ומה הועלתי בעשייתן הלואי לא 
עשיתי אותן הרי זה איבד את כולן ואין מזכירים לו שום זכות בעולם שנאמר וצדקת הצדיק לא 

 .תצילנו ביום רשעו אין זה אלא בתוהה על הראשונות

 ספר האמונות והדעות מאמר ה
ח "יחזקאל י)ובו נאמר , כבר אבדם כלם בחרטתו, זכיות רבות והתחרט עליהם אבל מי שעושה

ומי שעשה חובות רבות והתחרט עליהם וקיים חקי . 'ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול וגו( ד"כ
ואחר כן אמר . ובשוב רשע מרשעתו וגומר( ח"שם י)ובו אומר , כבר הסירם מעל עצמו, התשובה

. בביאור זה בתוהה על הראשונות( ב"יומא ס)ל "לא יזכרו לו וארז כל פשעיו אשר עשה( ח"שם י)
, ויתחרט עליהם, אפשר שיהיה איש צדיק זכיותיו מוכנות לו לעולם הבא, ועל השרש הזה גם כן

ויראוהו בני אדם , ויגמלהו הבורא עליהם בעולם הזה על קצתם, ויפלו מההכנה לעולם הבא
והטובה ההיא אינה בעבור מה שהחל בו , אם לבם לחטאוימל, החלו טובותיו, כאשר החל לכפור

ואפשר שיהיה אדם רשע מוכנות . והכו בו על פניו, אבל היא חובת מה שהיה מוכן לו, מן הכפירה
ויפרעו ממנו , ויפלו מענוש אותו עליהם לעולם הבא, ויתחרט עליהם וישוב, חובותיו לעולם הבא

, ויראו אותו בני אדם. כאשר אני עתיד לבאר, ולמיבלעדיו מעונש ע, במה שאי אפשר, בעולם הזה
ויתמהו ולא ידעו כי זה שמצאו איננו בעבור מה , אז באו עליו הרעות, כאשר החל לשוב מחטאתיו

יגלו מעליהם , וכאשר יתבוננו בני אדם במינים האלה, אך משארית מה שסר ממנו, שהחל בו
 .ויאחז צדיק דרכו וטהר ידים יוסיף אמץ( 'ז ט"איוב י)ש "כמ, ויחזקו לבותם לעבודה, הספקות

 ה מסכת יומא פרק דרך חיים תוכחת מוסר"של
אפילו צדיק גמור כל , רבי שמעון בר יוחי אומר, (מ ב)ואמרינן בשלהי פרק קמא דקדושין . קפח
צדקת הצדיק לא תצילנו '( יב, יחזקאל לג' עי)שנאמר , אבד כל הראשונות, ומרד באחרונה, ימיו

אמר ריש לקיש בתוהה , ומשנינן. ונהוי כמחצה זכיות ומחצה עוונות, ומקשינן עלה. 'וביום רשע
ואם הוא אבוד מחיי . מה יהיה בצדקותיו אשר עשה, ואם תאמר(. ל הגמרא"עכ)על הראשונות 

, אלא אם יש צדיק שהולך בדרך ישרה, שלא יאבדו כלל, דע לך. צדקותיו למה יאבדו, עולם הבא
 -' יכין רשע וצדיק ילבש'( יז, איוב כז)והוא שכתוב . על טובותיו, א ההואמוסיף טובות החוט

חגיגה )ל "וזה אמרם ז. 'כסוי חטאה'( א, תהלים לב)וכן כתיב . החוטא ההוא מכין והצדיק לובש
כי . נוטל חלקו וחלק חבירו בגיהנם, לא זכה. נוטל חלקו וחלק חבירו בגן עדן, זכה( טו א

, מקום המים הזדונים' מצולות ים'מיד נופל הוא במקום הנקרא , ההואכשהצדיק מתלבש בכיסוי 
, ואפילו רשע גמור כל ימיו, (יט, מיכה ז)' ותשליך במצולות ים כל חטאתם'בסוד , ומכסין אותו

ורשעת הרשע לא '( יב, יחקאל לג)שנאמר , אין מזכירין לו שום רשע, ועשה תשובה באחרונה
 (.תולעת יעקב)ל "עכ', יכשל בה ביום שובו מרשעו

 שער לא פרק ז  -פרדס רמונים  -ק "הרמ
ל כמה דתנינין דעובדין טבין דעביד בר נש בהאי עלמא עבדין ליה "וז.( א"אמור דף ק)' בזהר פ

וכד בר נש אתקין עובדין טבין וגברין עליה . בההוא עלמא לבושא יקירא עלאה לאתלבשא בהו
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ישין סגיאין ואיהו רשע דאשתכח חטאה קמי מאריה ה ועובדוי ב"עובדין בישין ואשגח ביה קב
מה . הא אתאביד הוא מכולא מהאי עלמא ומעלמא דאתי, ותוהא על אינון טבוון דעבד בקדמיתא

ג דההוא רשע חטאה "ה אע"אלא קב. ה מאינון טבוון דעבד האי חטאה בקדמיתא"עביד קב
רחא דמלכא עלאה ואתקין לבושוי אית צדיק דאזיל בא. אינון טבוון וזכיין לא אתאבידו, אתאביד

ה אשלים ליה מאינון עובדין דעבד ההוא רשע "קב[. ועד לא אשלים לבושוי אסתלק]מעובדוי 
, ההוא חטאה אתקין. ד יכין וצדיק ילבש"בהו בההוא עלמא הה' חטאה ואשלים לבושוי לאתתקנ

. מר עצמו מבוארתוכוונת המא. ל"עכ' ד כסוי חטאה כו"הה. וצדיק דא אתחפי ממה דהוא אתקין
הפסוק כסוי חטאה שפירושו שיש צדיק לובש כסוי החוטא כיצד הרי שאדם ' והכונה לפרש פי

בפסוק צדקת ( ב"מ ע"קדושין ד)ל "רז' אחד שעשה קצת מצות ותוהא עליהם אבד אותם כדפי
י שאותם המצות שעשה לא "ואמר הרשב. ל בתוהא על הראשונות"ואמר ר' הצדיק לא תצילנו כו

ה נותן "אבל הקב. אבל הם בעצם לא נאבדו, דנהי שהוא בהיותו תוהא אבד אותם. דו מכל וכלנאב
אותם לצדיק שנסתלק בבחרותו ולא קיים ככל הצורך ומשלים לבושו על ידי פעולתו של הרשע 

וקשיא לי טובא וכי כמה תוהים יהיו כדי שיזכו הצדיקים . זהו כללות המאמר. ההוא התוהא
מר כי הלובשים הצדיקים הם כמנין התוהים שוה בשוה ומעולם לא מת צדיק ללבושים ההם הנא

ועוד אם ימותו שני . שיצטרך לכך שלא יהא כנגדו רשע תוהא על מצותיו כדי שילבש הצדיק
צדיקים ויצטרכו לשני לבושים ולא נמצא כי אם תוהא אחד הנאמר שיפיסו על הלבוש ההוא למי 

תינח שהרשע ההוא . ועוד היקבע אלהים את האדם. יאכלויפול בגורלו או יחדיו חלק כחלק 
אך הנשמה הטהורה העניה שזכתה אל קצת מהלבוש . ביצרו הרע תוהא על צדקותיו אשר עשה

כי כן דרך . ההוא למה אחר שתקבל עונשה יפשיטוה ערומה כיום הולדה כי אין זה שורת הדין
סבת ' וזה הי. אדם אחת גופיםהנשמות זה משלים קצת וזה משלים קצת עד שישתלם נשמה 

והנשמה העשוקה הזאת טעמה מרירות וזוהמת החוטא ההוא ולא . הגלגול לבלתי ידח ממנו נדח
 :זה ודאי חוץ משורת הדין. ראתה בטובה כי כל צדקותיו לא תזכרנה ותם לריק כחה ויגיעה

י הנשמה תושלם על ונודע כ. לכן נאמר כי ענין זה יובן בהקדמת סוד הגילגול למי שזכה אל סודו
ידי גופים רבים והגופים ההם מתנוצץ בהם נשמה כמדליק נר מנר מהנשמה העקרית ואותם 

הנה בעל הנשמה העיקרית לא יטעם . הגופים יבלו בטוב ימיהם ונוחלים עולמם שזכו בחייהם
אחרי צאתה מגופה אם תבא אל ( קודם בואה אל גופה או)משלימותיה או ממצוותיה אשר פעלה 

ז שכר המצות לא יקבל שכרם כי אם "פ שמצד גלגולה ימשך אליה תועלת רב עכ"ף אחר כי אעגו
המשל בזה אם נשמת ראובן תתגלגל בגופו של יהודה לא יקבל ראובן שכר המצות . הפועל אותם

שפעל יהודה ולא יהודה שכר המצות שפעל ראובן עם היות נשמתם אחת היא ומתפשטת לשתי 
משך אליהם תועלת רב לכל אחד מחבירו לפי שבאמצעות שניהם הנשמה ועם היות שנ. נצוצות

( דניאל יב יג)ושעליהם נאמר . משלתמת ונמצאו שניהם זוכים אל נשמות שלימות נקיות וברות
א יאכל חלק כחלק מעשיו אם מעט "ז עיקר המצות כל או"ועכ. 'ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד וכו

ד כח לאבד נשמת התוהא כי "הקדמה זו נאמר שאין במהואחר שכללנו הרב במעט ב. ואם הרבה
ז על כרחו הנשמה נשתלמה במעשיו הטובים אשר עשה והגוף הנגוף "עם היות שהיה תוהא עכ

אמנם הנשמה ההיא תתגלגל ובהיות הנשמה הענייה . התוהא יכלה בעפר ונאבד ונכרת מכל וכל
לא ידחה גם הוא מארץ החיים כגוף ה בחכמתו מקצר שנותיו כדי ש"הקב. כ בגוף השני צדיק"אח
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ה "הקב. ט והמצוות ללבושו"והגוף השני הצדיק עם היות שלא פעל המ. הראשון התוהא ונדחה
התוהא ובדין ילבש אותם כי הם משלו יכין וצדיק ילבש כי ' ישלים לבושו במצות שפעל בגוף הא

מעט מיערת הדבש ההוא  צדיק היה וצדקות אהב ונקצרו שנותיו ולא ראה בטובה ולא טעם כי אם
ובטבע העניין שהצדקות שתוהא הגוף הראשון עליהם הוא לובש אותם כי הנה נשמתו זכתה אל 
הלבוש הזה קודם בואו הנה ומה גם עתה בהיותו צדיק אלא שמת בקצרות שנים כי אז ודאי תהיה 

 . מנוחתו כבוד

 דף על הדף קידושין דף מ עמוד ב
' דמהגמ, כותב( כג' מאמר על התשובה ד)ד בקובץ מאמרים "הי -ל "אלחנן וסרמן זצ' ק ר"הגה

אם כן , דבתוהא על הראשונות כשמתחרט על כל הטובות שעשה איבד את זכיותיו, כאן מבואר
לפי זה יש להבין מדוע לא תועיל חרטה מצד . ועל כרחין מצד הדין, מבואר דחרטה עוקרת מצוות

 .תעקור העוונות" תשובה"ת ורחמיו ש"שיהדין לעקור עבירות עד שנזקקים אנו לחסד ה
והשיב דבתשובה , ל"ק מרן בעל חפץ חיים זצ"ושאלתי דבר זה מכ: "וכתב בקובץ מאמרים שם

ותשובה מיראה אינה בכלל תוהא , מאהבה הא דעוונות נעשו לו זכויות הוא לפנים משורת הדין
ואילו היה העונש , עונשאלא שמתירא מן ה, שהרי אינו מתחרט על המעשה עצמו, על הראשונות

 .ק"עכל" נמחל לו לא היה מתחרט כלל על המעשה
ד "א פ"ח)' ל בספרו דרך ה"ל עצמו כתב לתרץ בזה על פי דברי רבינו הרמח"א וסרמן זצ"והגר

הראשון התועלת והתיקון הנעשה מן המצווה אשר , שהביא שבכל מצווה יש שני דברים( 'אות ז
ן "כי לכל מצוה יש טעם ותועלת וכמו שהאריך הרמב, לעשותהבשביל זה הקדוש ברוך הוא ציוה 

ובשביל זה היה ראוי לעשות המצוות אפילו אם לא , ['ב ו"דברים כ]ל במצות שילוח הקן "ז
ועל כן קיימו האבות את התורה קודם שנצטוו עליה מפני שהבינו התועלת , נצטווה עליהן

 .והתיקון מזה
הוא ענין בפני עצמו לקיים , חרי שנצטוינו לקיים המצוותא -ש , והדבר השני שיש במצוות הוא

היינו הטעם אשר בשבילו הוזהרנו , וכמו כן בעבירה ישנן שני העניינים ההם, ת"את ציווי השי
, ובשביל זה היה ראוי למנוע מלעשות המעשה אפילו בלא אזהרה, שלא לעשות המעשה ההוא

 .הרת הקדוש ברוך הואועכשיו שנצטוינו צריך להימנע שלא לעבור על אז
היינו חלק השני מה שקיים ציווי , ונראה דהא דאמרו שהתוהא על הראשונות איבד זכיויותיו

ונשאר כאינו , זה לא נאבד כלל על ידי חרטתו, אבל התיקון שנעשה מכל מצוה שקיים, ת"השי
, ת"השי וכמו כן הדבר לענין עבירה שהחרטה מועילה לעקור מה שעבר על ציווי. מצווה ועושה

ורק לפנים , אבל הקילקול וההפסד שיצא מהמעשה עצמו זה אינו נעקר מצד הדין על ידי חרטה
 .ד"משורת הדין נמחק העוון לגמרי על ידי תשובה עכ

 .פנים' ו בג"הגרא' נראה דיש ליישב את קו :א"יצחק דוד אלטר שליט' כתב הגאון ר
אולם כיון , הראשונות לאבד זכויות או חובותי "ל דמצד שורת הדין אין כח בתהיה ע"י. א

י תוהה על הראשונות יאבד מה "מן הטובות שהטיב לברואיו שע' ה חפץ בתשובת רשע הי"שהקב
 .כ לקתה מדת הדין"דאל, י תהיה"מ גם במצוות נאבד ע"ומ, שעשה

ולכך , ל דתהיה הוי כעין מחילה מצדו ומחילה מהני רק לזכויות אך לא לחובות שהוא חייב"י. ב
 .ד שמועיל חרטה ותשובה גם למחוק חובותיו"לפנים משוה' זה מן הטובות שהטיב ד' הי
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כגון , אך עדיין במה ישלים אם חסר, ל דאף דתהיה מהני מצד הדין היינו לבטל מה שעשה"י. ג
ז הוא הטובה לפנים משורת הדין דמועיל "ע שחסר ולא למד או לא עשה קידוש בשבת וע"במ

 .האריך בזה עודויש ל. תשובה
דילפינן מזה שבתוהה " צדקת הצדיק לא יצילנו ביום פשעו"דכתיב ( ב"ג י"ל)בקראי דיחזקאל 

איש כדרכיו ', ואמרתם לא יתכן דרך ד( 'שם כ)כתיב בהמשך , על ראשונות איבד כל זכותיו
שבני  (א קידושין"סופ)ל בחזון יחזקאל "יחזקאל אברמסקי ז' וביאר הגאון ר, אשפוט בית ישראל

ל "צ' הרי לפחות הי, ישראל טוענים אמאי אבד הוא כל זכויותיו במחי יד שתהה על הראשונות
 .מחצה עונות ומחצה זכויות

ואדם , כל אדם נשפט כפי אשר הוא מעריך את מצוותיו" איש כדרכיו אשפוט"ועל זה בא המענה 
' כל" )עשיתי אותן והלואי לא, ואומר בלבו מה הועלתי בעשייתן"זה שתוהה על הראשונות 

כן נערך גם בשמים זכויותיו ובאמת נחשבים כאילו לא עשה , (ג"ג ה"תשובה פ' ם הל"הרמב
 ".אשפוט"הוא " כדרכיו -איש "וזהו , אותם

 ח אות  פרי מגדים אורח חיים פתיחה כוללת חלק ד
ל הא ע[ ב, בבא בתרא ט]ואגב גררא ראיתי להזכיר מה שכתב התבואות שור בספרו בכור שור 

כ "משא, כ בהאי עלמא"משום דעונש ליכא ג, [ב, קידושין לט]דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא 
ואף על גב במצות עשה מכין , ה דיש שכר בהאי עלמא"ת אם עבר יש עונש מלקות וכדומה ה"ל

מכל מקום זה , כמו סוכה ולולב וכדומה, [ב, וחולין קלב; א, כתובות פו]אותו עד שתצא נפשו 
 .ש בזה"א מן התורה יעמדרבנן ל

והוציאו נפקותא מזה אם , ו תוהה על הראשונות ואיך יתן לו שכר"ויש אומרים כי שמא יהיה ח
ל מי שעברו רוב שנותיו "גם י. ז"נותנין לו שכר בעוה[ יח, אבות ה]מזכה רבים אין חטא בא לידו 

ובספר המגיד , אי עלמאל נותנין לו שכר מצוה בה"כ י"ג[ ב, יומא לח]ולא חטא שוב אינו חוטא 
אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן , [א משנה א"פאה פ]גם מה שכתוב . כתבנו מזה אין מקומו פה

 .ז יש בו פירושים רבים"בעוה

 מאור ושמש פרשת כי תשא
אבל בפרשת ואתחנן כתיב ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו ותרגם אונקלוס וְמַשֵלם ְלָסְנאֹוִהי ..

אי כשעושה לתאבון או ; במה הכתוב מדבר', ִאּנון ָעְבִדין ֳקָדמֹוִהי ְבַחֵייהֹון ְלאֹוָבֵדיהֹון ָטָבן ִדי
ואצלם כתיב , הלא שכר מצותם לא ישולם להם בעולם הזה רק נשמר עד אלפים דור -להכעיס 

ו ממהר הקדוש ברוך הוא ליתן ל -אלא ודאי הכתוב מדבר בתוהה על הראשונות . 'אריכות אפים'
, ואם כן ַתָמה זכות מצותיו שינצור לו חסד עד אלפים דור. כדי להאבידו, שכר מצותיו בזה העולם

על ידי מעט , אף על פי כן מדה טובה היא מרובה. אין לו זכות עוד -הואיל ְוָתָהה על הראשונות 
 אבל לא, נוצר לו חסד -שעשועין שקבל הקדוש ברוך הוא ממנו קודם שתהה על הראשונות 

 .'לאלף דור'ועל כן כתיב שם ', נוצר לו חסד לאלף דור'אלא , לאלפים דור הואיל שתמה זכותו
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 לעולם שלא ישוב לזה החטא

 .ז מקלם להחמיר מאוד בענין"עיין מכתב מאליהו ימים נוראים שהביא מהגרש

 פרק ששי  -שער התשובה  -בית אלקים 

 שב ושוב חטא אין התשובה נעקרת

אם תועיל , וחוזר אחר כך למה שחטא, נין התשובה ששב האדם בכל שנה ושנהראוי לבאר ע
או אם נאמר שכיון , כ לחטוא אותם החטאים"התשובה שעשה על העונות הקודמים גם כי חזר אח

שחזר למה שחטא יראה שלא היתה תשובתו נכונה ושלימה ולא גמר בלבו לעזוב החטאים 
ה כי כיון שחזר האדם "ומר כי נראה מדברי רבותינו עוא. והעונות הואיל וחזר אליהן אחר כך

השם יתברך מעביר חטאתו בתשובה , בתשובה מן החטאים שעשה וגמר בלבו שלא לעשותם עוד
ולא יהיו , ר הוא שפתה אותו מחדש לחזור למה שחטא"יצה, כ חוזר לחטוא"ואם אח, זאת

 :מתהחטאים הראשונים חוזרים וניעורים אחר שנתבטלו בתשובה הקוד
כ זה לא יחזור "תנו רבנן עבירות שהתודה עליהן ביה( ו"ביומא פ)וקשה על זה מה שאמרו 

שנראה שאם שנה , כ אחר"ואם שנה בהם צריך שיתודה עליהם ביה, כ אחר"ויתודה עליהן ביה
ומה שאמר , שצריך לחזור ולהתודות על אותם שהתודה קודם, כ"בהם אחר ששב והתודה ביה

נראה כי מה שאמר . 'תודה עליהם עליו הכתוב אומר ככלב שב על קיאו וגוואם לא שנה בהם וה
על העבירות הקודמות אמר שצריך לחזור ולהתודות , קודם ואם שנה בהם צריך להתודות עליהן

כיון שחזר , יצא מכאן כי התשובה והוידוי שהתודה קודם לא הועילו לו, עליהן הואיל ושנה בהן
כי ממה שאמר צריך להתודות עליהן לא יובן כי אם , אינו מן הקושי ז"ועכ. ושנה באותם העבירות

אלא שצריך , לא התודה על הקודמות שחזרו לאיתנן ואין התשובה והוידוי הראשון מועיל כלל
כדי שיזכור , לחזור ולהתודות עליהם עתה בכלל מה שצריך להתודות על מה שחזר אליהן עתה

אבל אם לא היה מתודה עתה אלא על מה , מה שחטאשחטא כבר פעם ופעמים ולא ישוב עוד ל
אלא שלסבת קיום התשובה , גם מה שחטא קודם היה נסלח לו בתשובה הראשונה, שעשה עתה

 :והוידוי השני הוא שצריך לזכור מה שחטא קודם כנזכר
כי אינו צריך לחזור ולשוב על מה , עוד אפשר לומר כי לא הזכיר כאן כי אם הוידוי ולא התשובה

אבל להעלותו על שפתיו בוידוי הוא צריך להיותו נזכר שלא ישוב , כיון ששב קודם, טא קודםשח
שהרי רבי אלעזר חולק על תנא קמא ואומר כי גם שלא שנה בהם שהוא משובח לחזור , עוד כנזכר

ש כששנה בהם שראוי להעלות על שפתיו מה "כ, ולהתודות עליהם כמו שכתוב כי פשעי אני אדע
כ השיאו "ואח, אבל בענין התשובה הואיל וגמר בלבו קודם שלא לחזור עוד אליה ,שחטא קודם

ותשובתו הראשונה במקומה עומדת , נמלך הוא באותה שעה למה שחטא אז, ר"הנחש הוא יצה
 :למה שחטא קודם
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 טובל ושרץ בידו רק בגזל והממון בידו

אדם שיש בו עבירה ר אדא בר אהבה "א( ז"ט)ונראה ראיה לזה מה שאמרו במסכת תענית 
לאדם שתופס בידו שרץ שאפילו טובל בכל מימות , ומתודה ואינו חוזר בה למה הוא דומה

' זרקו מידו מיד עלתה לו טבילה שנאמר ומודה ועוזב ירוחם וגו, שבעולם לא עלתה לו טבילה
ה כי נרא, י שיש בידו עבירה וגזל ואינו חוזר לשלם"רש' ופי', ואומר נשא לבבנו אל כפים וגו

נמחלו לו כמו מי שזרק השרץ , מיד שגמר בלבו שלא לעשותן עוד, בשאר עבירות שאינן בידו
אם יחזור ויטבול , וגם שיחזור אחר הטבילה פעם אחרת ונגע בשרץ, מידו שעלתה לו טבילה מיד
ולא יחזור , כי מטומאת השרץ הראשונה כבר עלתה לו טבילה קודם, נטהר מטומאת השרץ שבידו

וכמו כן מי שחטא ושב בתשובה וחזר לחטוא , מפרע הטהרות שנגע בין טבילה לטומאהויטמא ל
כי אם וידוי להעלות את חטאיו על שפתיו ראשונים , אינו צריך טבילה ותשובה למה שחטא קודם

ז צריך האדם להיות זריז ומהיר בכל שנה "ועכ, ואחרונים כדי שתהיה תשובתו נכונה וקיימת
ולא יהיה כמי שאומר אחטא , וב מהם כדי שתהיה תשובתו נכונה ושלימהלזכור כל חטאתיו ולש

ונראה כי אם זכה והספיקו בידו לעשותה (. ה"יומא פ)ואשוב שאין מספיקין בידו לעשות תשובה 
 :פ שחזר אחר כך לחטוא כמו שאומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב"אע, שהיא תשובה

תי ובחטא יחמתני אמי הן אמת חפצת בטוחות הן בעוון חולל( א"תהלים נ)ה "ולכך אמר דוד ע
ולכך אני חוטא וחוזר וחוטא פעם , כלומר הן ודאי הוא כי בעון חוללתי ובחטא יחמתני אמי', וגו

פ שחוזר "אבל מפני זה אינך נועל דרכי התשובה למי ששב אע, אחר פעם כפי הכנת טבע הבריאה
כ "ואח, שב שלא יחזור לאותו החטאאם הוא גומר בלבו בכל פעם ש, וחוטא באותו עון עצמו

כלומר מה שאתה חפץ בתשובה ', וזהו אומרו הן אמת חפצת בטוחות וגו, יצרו תקפו וחוזר אליו
כיון שאתה הכרת , נמלך הוא, כ יחזור"ואם אח, הוא שתהיה אמתית בגמר לב שלא לחזור לחטא

כי , ה שיחמתהו אמווהחטא למ. וייחס העון למה שחולל, מחשבת תשובתו קודם שהיתה אמתית
העון שהוא במזיד ובידיעה הוא מיוחס אל הנפש המשכלת שיודע ומכיר בשכלו שהוא חוטא 

מה שאינו כן בחטא שהוא בשוגג שהוא חוטא מצד נפש הבהמית והוא יצר , ואינו נמנע מלחטוא
ולכך אמר בעון חוללתי שהוא יצירת נשמתו מתחת כסא , והוא חוטא בלי ידיעה כבהמה, הרע

( 'משלי ח)וכמו שאמר שלמה על התורה הגנוזה אלפים דור קודם שנברא העולם אמר , כבודה
כמו כן בנשמה שנבראה מתחת , כי הוא מורה על ענין בריאת דבר אלהי, באין תהומות חללתי

ולכן נאמר על . כי בידיעתה נעשה העון כשהוא במזיד ובידיעה, כסא הכבוד אמר בה חוללתי
כלומר העון אשר הוא במזיד הוא ממנה ונדבק , רת הנפש ההיא עונה בההנשמה הזאת הכרת תכ

ובחטא אמר . ל בזמן שעונה בה שלא שב בתשובה"כמו שדרשו חז, בה ולכן תכרת כשעונה בה
אשר , יחמתני אמי כי החטא שהוא בשגגה נמשך מתחילת יצירתו בבטן אמו שהוא יצירת אמו

כמו שכתוב לפתח חטאת רובץ והוא , בטן אמור שדבק בו בשעת יציאתו מ"ממנו נמשך היצה
, כי לזה אמר חטאת רובץ, אשר ממנו נמשכים החטאים שהם בשוגג, ר הנמשך מן החומר"היצה

כיון שהוא , אינם מיוחסים כל כך אליו, ר"כ מצד היצה"כי גם שהעונות הם ג, ולא אמר עון רובץ
, ת על יצר הרע ואינה מוחה בוואינה גובר, בידיעה והכרת הנפש המשכלת שיודעת שהוא חטא

 .יוחס אליהולכן העון מ
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 מצורע  - פרי צדיק -צדוק הכהן מלובלין ' ר

 כ ירד ונכשל"העיקר שברגע זה הוא במצב שלא ישוב לחטא לעולם אף שאח

ם "וכמו שכתב הרמב, לבדו' עיקר התשובה עזיבת החטא אשר זה אינו ידוע לשום נברא בלתי לה
בגדר התשובה ועזיבת החטא עד שיעיד יודע תעלומות ( 'הלכה ב' ב הלכות תשובה פרק)ל "ז

על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור ( ט ב"קידושין מ)ואף שמצינו , שלא ישוב עוד לכסלה
דאם עזב דרך חטאים לא , מקודשת שמא הרהר תשובה בלבו ובודאי מיירי שעדיין מתנהג ברשעו

ואם עדיין מתנהג ברשעו איך מועיל , ה תשובהיתכן לשון שמא הרהר תשובה שהרי ודאי עש
אך אמרנו שעל כל פנים בשעת הרהור , ל הרי שב לרשעו"ם ז"הרהר תשובה שלא לפי גדר הרמב

תשובה צריך שיהיה אז באמת עד שיעיד עליו יודע תעלומות שברגע זו עזב את החטא עזיבה 
אף שאחר כך התגבר יצרו , בהגמורה שבאם היה מזדמן לפניו אז היה עוזב החטא וזה נקרא תשו

ואפילו האדם , ועל זה אין מבין שום נברא, עליו וחזר לסורו אבל בשעת מעשה היה בעל תשובה
וזהו ביום טהרתו והובא אל הכהן דא , יתברך בעצמו' רק ה, בעצמו יוכל להטעות את עצמו

 ...קודשא בריך הוא

בגדרי מצות וידוי ותשובה

 זקרית ספר הלכות תשובה פרק א מצוה ט
התשובה והוידוי מצוה אחד היא שאין וידוי בלי תשובה . ויתודה' שישוב החוטא מחטאו לפני ה

כי מי שמתודה ואינו גומר בלבו לשוב מחטאתו הוא כטובל ושרץ בידו והוידוי הוא גמר התשובה 
במדבר )מדכתיב עונה בה . מדפוס ראשון] על גב דמשהרהר תשובה בלבו נקרא צדיק גמור אף
אפילו הכי לא הוי תשובה מצוה בפני , [בזמן שעונה בה שלא הרהר תשובה בלבו ונפשו( לא, טו

 ...גמר התשובהאלא עם הוידוי שהוא , עצמה

 עבודת המלך הלכות תשובה פרק א הלכה א
, וישוב מחטאו חייב להתודות, כשיעשה תשובה' ו כל מצות שבתורה וכוהנה סגנון לשון רבנ...

לא כאן ולא בספר המצוות כי אם ברמזיו בריש ההלכה )ולא הזכיר רבנו כלל עיקר חיוב התשובה 
כי אם חיוב הוידוי כשעושה ( ויתודה' מצות עשה אחת והיא שישוב החוטא מחטאו לפני ה

 -אלקיך' ושבת עד ה' ש הוא בכתוב והשבות אל לבבך וכוועיקר חיוב התשובה הרי מפור, תשובה
לרבנו לקמן ' היא מצות עשה של תשובה ועי' ל מה שפירש כי המצוה הזאת וכו"ן ז"להרמב' ועי
מנחת חינוך מצוה ' ז המחברים ועי"ז דקרא דושבת הוא הבטחה ולא מצוה וכבר עמדו ע"בפ
ואין , והיא מקרא דושבת, מצות התשובה 'א, מצוות נפרדות' ד האריך טובא לומר דהוו ב"שס

דלמא הרהר תשובה ' וראיה מקדושין על מנת שאני צדיק גמור וכו, הודוי בפה מעכב הכפרה כלל
עיין שם בכל , ע בפני עצמה"אולם יש עוד מצוה התלויה בוידוי פה והיא מ, בלבו הרי דזה סגי

שום אופן ולדעת רבנו ליכא אלא א לומר כן ב"אמנם הרגיש בעצמו כי בדברי רבנו א, האריכות
, ל לרבנו להדיא דודוי הפה מעכב הכפרה"החינוך וגם ס' וכן מפורש גם בס, מצוה אחת דהתודו

ולא רק זה אלא אפילו הקבלה על להבא צריך בפה דוקא וגם זה מעכב כפרת התשובה ויבואר 
 .לקמן בזה
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ואלמלי , שה תורה דין התשובהדהנה באמת צריך להבין שחד, אבל דברי רבנו מבוארין וברורים
כתבה תורה דין התשובה הרי הייתי אומר שאין צריכים לעזוב החטא ולהתחרט עליו וכי אפשר 

, שהאיש העובר על איסורים שבתורה לא יעזוב חטאו כי אם יעבור עוד על האיסורים, לומר כן
לא אין זה דין ה, ל"ש רבנו וכן כל הראשונים ז"כ מיסודי התשובה וכמ"וכן החרטה שהיא ג

ת בודאי יתחרט "ומכיר חטאו ואינו כופר חלילה בהשי, שהלא כמובן אם אדם עובר על איסורין
 -כי השחית את נפשו וענש יענש, על אשר עשה

שזה אינו , אולם עיקר דין חידוש מצות עשה של תשובה הוא החיוב להתודות והקבלה על להבא
מ לא יאמר דברים אלו "טאו ולהתנחם עליהם ומנכנס בגדר הממילא שהרי שפיר יכול לעזוב ח

ל כתב דמדכתב בלשון "ן ז"ואמנם הרמב)בפיו ולא יקבל על עצמו להיות זהיר להבא בכל זה 
אלקיך ושמעת ' ג לשוב דכתיב ושבת עד ה"ק יום שני מצוה נ"סמ' בינוני הוא גם הבטחה ועי

 -וזהו יסוד התשובה שחדשה תורה בקרא דהתודה( בקולו
דריש במכלתא דלא רק שמצות עשה זו נוהגת בשעה שמביא קרבן אלא בכל עת וזמן  ומיניה

ע של תשובה הוא "וממילא הכי מדויקים ומדוקדקים דברי רבנו דמ' ואפילו בחוץ לארץ וכו
אבל דין , ש גם ברמזיו"ע אחת וכמ"כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות והיא רק מ

ע זו מחויב בה שהרי זהו כל קיום "ע שגם בלא מ"לל בכלל המשישוב החוטא מחטאו אין זה נכ
וכיון שעיקר חידוש התורה בתשובה , וכי בשביל שעבר עליה נפטר מקיום התורה, דיני התורה

 .להתודות הרי בודאי שזה מעכב
למדנו מוכפר , ג דנפקא ליה וידוי על קרבן משום דבכלן כתיב בהו וכפר"שס' ביראים סי' והנה עי

שמביא קרבן יתודה ויתחנן שימחול לו יוצרנו דילפינן מכפר יום הכפורים דתניא ביומא שבשעה 
ומטעם זה , ולא הביא דרשות רבנו מקרא דוהתודה' ו וכפר בכפרת דברים הכתוב מדבר וכו"כ
כ הוא "א דהא דצוו חכמים שכל ישראל יתודו בין איש בין אשה ביוה"קכ' ל בסי"ל להיראים ז"ס

 -כ"ה דוידוי כהן גדול ביוהתולדה למצות עש
ויהיה הוידוי הזה , ז"ב ה"ש בפ"ל הוא משום דהוא זמן תשובה לכל ישראל וכמ"ואלו לרבנו ז

ה ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן והעובר על זה ולא "ע שס"בחינוך מ' ועי, מדאורייתא
הרי דעיקר ' ו וכוע ז"כ שהוא יום קבוע מעולם לסליחה ולכפרה ביטל מ"התודה על חטאיו ביוה

 .וזה אינו בלא וידוי, ע"כ ואם לא שב ביום זה ביטל מ"מצותו ביוה

 במנין שישים וחמש הפרשיות פרשה מ( הרב פערלא)ג "ביאור על ספר המצוות לרס
אלא בכל חוטא כששב . שנוהגת לא ביום הכיפורים בלבד. כוונתו לעיקר מצות וידוי בדרך כלל...

 .שמצותה להתוודות וידוי דברים. שובהוהיא מצות עשה דת. מחטאו
איש או אשה כי יעשו מכל חטאות ( נשא' פ)מדכתיב ( ג"עשין ע)ל "ם ז"ומצוה זו מנאה הרמב

מ "בסה)ל "ם ז"ומהך קרא יליף במכילתא שהביא הרמב. והתודו את חטאתם אשר עשו' האדם וגו
בין שהן בני קרבן בין  לכל מיני חטאים. בשם ספרי זוטא( נשא' פ)והובאה גם בילקוט ( שם

ל בארוכה בחבורו הגדול "ם ז"וביארה הרמב. שאינם בני קרבן בין בארץ בין בחוץ לארץ עיין שם
 .עיין שם( ז"עשין ט)ג "ובסמ(. א מהלכות תשובה"פ)
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 ג"שיטת הבה

וכן הוא גם . עיין שם ובקרבןל שכתב במנין העשין חטא להתכפר בתחנונים "ג ז"וראיתי להבה
' סי)ל ביראים "ם ז"ומבואר בדברי הרא. ל במנין העשין שלו עיין שם"י אלברגלוני ז"רבאזהרות ה

דהכוונה למצות קרבן חטאת שחייבה תורה להביא על שגגת עבירת דבר שזדונו בכרת ( ג"שס
י "וכן פירש בנתיב מצותיך דברי הר. ולהתוודות עליו וידוי דברים בעת הקרבתו עיין שם

 .עיין שם( א"ב ע"נדף )ל שם "אלברגלוני ז
ל למצות עשה דוידוי "י אלברגלוני ז"ג והר"דאין לומר דגם כוונת הבה. וזה נראה מוכרח בכוונתם

הרי . ל"י אלברגלוני ז"ג והר"כ מאי ובקרבן שכתבו הבה"דא. ל"ם וסייעתו ז"דברים שמנו הרמב
 .כ"לל כמשפ המכילתא אינה תלויה בקרבן כ"ם וסייעתו ע"מצות וידוי דברים שמנו הרמב

אלא לדעתם ליכא . ל"ם ז"ל בזה כדעת הרמב"ל לא ס"י אלברגלוני ז"ג והר"כ מתבאר דהבה"וא
שאין קרבן חטאת מכפר אלא . מדאורייתא מצות וידוי דברים אלא עם הבאת קרבן חטאת דוקא

ל "ועכצ(. ביראים שם)ל "ם ז"כ הרא"וכמש. דהיינו החרטה וידוי על מה שחטא. עם התשובה
וליכא מצות עשה דאורייתא . רשת המכילתא וספרי זוטא שם אסמכתא בעלמא היאל דד"דס

 :בוידוי דברים שלא בקרבן חטאת
 קמ שאני צדי"הרי את מקודשת ע

מ "אם אמר לאשה הרי את מקודשת לי ע( ב"ט ע"ב דקידושין מ"פ)והכי נראה לכאורה מדאמרינן 
ואם איתא . תשובה בדעתו עיין שםשמא הרהר . אפילו הוא רשע גמור מקודשת. שאני צדיק

כ לא מהני תשובה אלא עם וידוי דברים "כ ע"א. דדרשת המכילתא שם דרשא גמורה מדאורייתא
 .והרהור בדעתו לא מהני כלום. בלבד

מ "מ. ג דודאי לענין כפרה על חטאו לא מהניא תשובה בהרהור בלב לבד"מיהו יש לדחות דאע
ל "וכבר ראיתי לקצת אחרונים ז. דמיחשב צדיק מכאן ואילךמשהרהר תשובה בלבו אפשר לומר 

 .ל"ם ז"שהעלו כסברא זו בדעת הרמב
אף על גב דודאי . ה דעת קצת פוסקים דאפילו בגנב וגזלן שעדיין הגנבה והגזלה בידיהם"ובלא

מ מקודשת משום הך טעמא דשמא "מ. אין להם כפרה עד דמהדרי הגנבה והגזלה לידי בעלים
ב "נתיב כ)ל "כ רבינו ירוחם ז"כמש. דמאז כבר חשוב צדיק. לבו ודעתו להשיבהרהר תשובה ב

 .ש הכא"כ כ"וא. עיין שם( ב"ל' ח סעי"ל' ע סי"אה)והובא באחרונים (. ד"ח
ואמנם לדעת הסוברין בההיא דהתם שאם עדיין לא החזירו הגנבה והגזלה לבעלים אינה 

כ ודאי "וא. אית לן למימר דאינה מקודשת ל וסייעתו"ם ז"נראה דגם הכא לדעת הרמב. מקודשת
. קשה דהרי התם נמי משהרהר תשובה בדעתו וקבל על עצמו להשיב הגנבה או הגזלה לבעליה

אף על פי שכפרתו תלויה עדיין עד . ראוי לומר דחשוב כצדיק. ושלא יחטא עוד מכאן והלאה
ה רוצה להתקדש אלא ל דהיינו טעמא דאינה מקודשת משום דמסתמא האשה שאינ"ועכצ. שישיב

או שיענש הוא . היינו משום שהיא יראה שלא תענש היא או בניה משום עונותיו. פ תנאי זה"ע
כ מאי איכפת לה בחטאיו ופשעיו שבינו למקום "דאל. ב"ובניה יהיו יתומים וכיו. ותתאלמן היא

כ הכא נמי "או. עדיין אין בזה קיום התנאי. כ כל זמן שהוא מחוסר כפרה על חטאותיו"וא. ה"ב
כ "וע. אם איתא דבלא וידוי דברים אין לו כפרה. מהאי טעמא גופא אית לן למימר דאינה מקודשת

ומכלל . מוכרח מזה דמדאורייתא לא בעינן וידוי דברים אלא בכפרת קרבן חטאת ואשם בלבד
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 ודרשא דמכילתא וספרי זוטא. אבל בעלמא בהרהור בלבו בלבד תלויה כפרתו. הכשר הקרבן הוא
 :כ אסמכתא בעלמא היא"שם ע

דהתם תנן על שאר עבירות שבתורה הקלות ( ב"ב ע"י)ק דשבועות "וביותר מוכרח כן מסוגיא דפ
אי . ופרכינן עלה התם האי עשה היכי דמי. שעיר המשתלח מכפר' ת וכו"עשה ול' והחמורות וכו

בר על מצות עשה דתניא ע. אי דעבד תשובה כל יומא נמי. דלא עבד תשובה זבח רשעים תועבה
. עיין שם' אמר רבי זירא בעומד במרדו ורבי היא וכו. ועשה תשובה אינו זז משם עד שמוחלין לו

אלא שלא . והא אפשר לומר לעולם בדעבד תשובה. ל וסייעתו מאי קושיא"ם ז"והשתא להרמב
מ "ומ .ולא קרינא ביה זבח רשעים תועבה. דרשע לא הוי שוב מעתה. התודה עדיין וידוי דברים

וצריך כפרת שעיר . משום דבלא וידוי דברים אין התשובה מכפרת. ל מחוסר כפרה"אכתי הו
אבל נראה דמזה יש להכריח . ל והניחוה בתימא"וגם בזה כבר העירו קצת אחרונים ז. המשתלח

ודרשת המכילתא או ספרי זוטא . י תשובה"דמדאורייתא אין וידוי דברים מעכב הכפרה שע
 :כ שפיר פריך התם"וא. יאאסמכתא בעלמא ה

דמצות ( א מהלכות תשובה"ריש פ)ל "ם ז"פ המבואר בדברי הרמב"אלא שיש מקום לדון בזה ע
. י מה שיתודו את חטאתם וידוי דברים"ענינה הוא שיעשו תשובה ע. עשה זו דוהתודו את חטאתם

ויתודה  'ל מצות עשה אחת והיא שישוב החוטא מחטאו לפני ה"כ שם וז"כמבואר להדיא ממש
 :ל עיין שם"עכ

ומתבאר מדבריהם אלו דליכא בתשובה מצוה אחרת . עיין שם( ז"עשין ט)ג "וכן הוא לשון הסמ
דשניהן דבר . שכוללת התשובה עם הוידוי בדברים. בתורה אלא מצות עשה זו דכתיב והתודו

זולת . ולזה לא הביאו שום מצוה אחרת בתשובה לא במנין המצות ולא בהלכות תשובה. אחד הם
דמאי ( 'ג מהלכות תשובה הלכה ה"פ)ל "ם ז"וכבר ביאר הרמב. עשה זו של והתודו את חטאתם

שסוף ישראל לעשות תשובה עיין שם . אין זה אלא הבטחה' אלקיך וגו' דכתיב ושבת עד ה
 .'ואין זו מצות עשה לשוב בתשובה לה. בדבריו

הביא דבריו . בלשון ערבי נסך אלשרע ל בן חפני בספרו"כ דעת רבינו שמואל גאון ז"וזו היא ג
והשיג על מר חפץ ( ב"ג עמוד מ"מובא בזכרון לראשונים מ)י "ל בספרו כת"י בן בלעם ז"הר

 .אלקיך' מ שלו במנין העשין עשה ושבת עד ה"ל שמנה בסה"אלוף ז
ואמנם . ל וזה ספור מן הנביא והודעה במה שיקרה"ל שם וז"ב ז"י ב"וכתב עליו החכם הקדמון ר

אלקיך בכלל מספר ' ע כבר הכניס את הפסוק ושבת עד ה"אמרתי זאת על כי ראיתי כי רבי חפץ נ
ע אמר בספרו נסך אלשרע כי "אולם רבי שמואל גאון נ. וכתב זה בחלק הראשון מספרו. המצות

אלקיך וזכר כי ' אחרי אמרו ושבת עד ה( בתורה)ואחרי כן בזה הדבור . זה נאמר על דרך הספור
ישובו לשמור המצות . ל אחר אשר יגיעו אליהם הצרות הגדולות בגלותם בין האומותבני ישרא

אלקיך ' באמרו ושב ה. כי הוא יגמלם בעבור זה( הכתוב)באותה שעה סיפר . אשר נצטוו בהם
 .ל"אלה הם דברי רבי שמואל גאון ז. בפסוקים האלה הבטיח כי לא ישתנו אצלנו המצות. 'וגו

ע להכניס זה במספר כלל המצות כדי שיתמלא המספר הנזכר אצל "ואמנם הוכרח רבי חפץ נ
. ל שם"ב ז"י ב"ל הר"עכ' ג מצות נצטוו ישראל וכו"הקדמונים במאמר רבי שמלאי שדרש תרי

שכתב שם דמה שכתוב כי המצוה . ל"כדעת מר חפץ אלוף ז( פרשת נצבים)ל "ן ז"ודעת הרמב
כי והשבות אל . תשובה שנזכרה לעיל בפרשהקאי על מצות ה' הזאת אשר אנכי מצוך היום וגו
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וכפי . היא מצוה שיצוה אותנו הכתוב לעשות כן עיין שם בדבריו. אלקיך' ושבת עד ה. לבבך
 :ל שנחלקו בזה"ל מדברי מר חפץ אלוף ורבינו שמואל בן חפני גאון ז"ן ז"הנראה לא ידע הרמב

ו את חטאתם כוללת התשובה ל וסייעתו דמצות עשה דוהתוד"ם ז"פ מתבאר מדברי הרמב"ועכ
כ כשעשה תשובה בלבו בלא וידוי דברים לא עשה אלא חצי "וא. עם הוידוי בדברים כאחת

ח "ד דכריתות י"פ)כ לפי מאי דאמרינן "וא. ועדיין עליו להשלים המצוה בוידוי דברים. המצוה
שפיר פריך . שםעל פלגא דשיעורא לא מכפר עיין . שיעורא' כי מכפר יום הכיפורים על כולי( ב"ע

לא זז משם עד שמוחלין ' אי דעבד תשובה וכו. ק דשבועות שם האי עשה היכי דמי"בסוגיא דפ
דבזה גם כפרת השעיר נמי לא מהניא . משום דליכא לאוקמה בדעבד תשובה בלא וידוי דברים. לו

 .ל אלא כחצי שיעור שאין שעיר של יום הכיפורים מכפר עליו"משום דלא הו. ליה
ק "פ)ל וסייעתו מההיא דאמרינן "ם ז"ניחא נמי בהכי מה שהקשו בזה עוד על הרמבוממילא 
אי דלא . אמר רבא עולה דורן הוא דאם לא תימא הכי היכי דמי דמכפרת אעשה( ב"ע' דזבחים ז

ואי דעבד תשובה הא תניא עבר על מצות עשה ועשה תשובה . עבד תשובה זבח רשעים תועבה
 .מ דורן היא עיין שם"אלא ש. לא זז משם עד שמוחלין לו

ובשעשה תשובה בלא וידוי . ל וסייעתו קשה דילמא לעולם לאו דורן היא"ם ז"ולדעת הרמב
משום דוידוי דברים מעכב . מ אכתי לא נמחל לו חטאו עדיין"ומ. דזבח רשעים לא הוי. דברים

גם בלא וידוי כ "וא. כ מוכרח מזה דמדאורייתא אין חיובא בוידוי דברים"אלא ודאי ע. הכפרה
 .ל וסייעתו"ם ז"ושלא כדעת הרמב. דברים אינו זז משם עד שמוחלין לו

דאיכא למימר דכי היכי דכפרת יום הכיפורים אמרינן . פ מה שביארנו גם בזה ליכא קושיא"אבל ע
פשיטא דלא . ש לכפרה דעולה"כ. שיעורא ולא לפלגא דשיעורא' התם דלא מהניא אלא לכולי

ותשובה בלא וידוי . שעיר של יום הכיפורים שכפרתו מרובה על כל ישראלעדיפא טפי מכפרת ה
כ בכהאי "וא. ל כחצי שיעור"הו. ל וסייעתו"ם ז"וכן וידוי דברים בלא תשובה להרמב. דברים

 :כ מוכרח מזה דעולה דורן היא"וע. גוונא עולה נמי לא מכפרת
 במש הפרשיות פרשה ממנין שישים וח( הרב פערלא)ג "ביאור על ספר המצוות לרס...

י "ל וסייעתו דוידוי דברים מעכב כפרה שע"ם ז"ז הדרא קושיא לדוכתה לדעת הרמב"ומעתה לפ
ל "כ מוכרח מהתם כדעת הגאונים ז"וע. ק דזבחים שם"ק דשבועות ופ"מסוגיא דפ. תשובה

 ואינו אלא מהכשר הקרבן. דמדאורייתא ליכא מצות וידוי דברים אלא בכפרת קרבן חטאת ואשם
ג "ויפה עשו הבה. בקרבן לא בעי וידוי דברים מדאורייתא כלל' אבל כל היכא דליתי. בלבד

ל בכלל מצות הבאת קרבן "משום דהו. ל כאן שלא מנו מצוה זו"וכן רבינו הגאון ז. ל"וסייעתו ז
ל "אבל דברי רבינו הגאון ז. חטאת וקרבן אשם על קצת חטאים שכבר מנאום במנין העשין

אלא שכאן . ל וסייעתו בזה"ם ז"הם כשיטת הרמב. ד שם"פ עשה"הרותיו שעהראשונים שבאז
 :ל מטעם שביארנו"ג ז"חזר בו מדעתו זו ואזיל בשיטת הבה

וביאר . כ מצות וידוי יום הכיפורים"שמנה ג( א"קכ' ביראים סי)ל "ם ז"ואמנם שוב ראיתי להרא
וכתב עוד שם . שעיר המשתלח שם ענין מצוה זו להתוודות על פר חטאת של יום הכיפורים ועל

ל דתולדה למצוה זו היא מה שאמרו חכמים שכל ישראל בין איש בין אשה יתוודו ביום "כדרכו ז
שהרי כל דבריו . ל"ג ז"כ אין ספק שכן היתה הנוסחא לפניו בדברי הבה"וא. הכיפורים עיין שם

ום הכיפורים מצוה ל דוידוי י"ז דס"ומתבאר לפ. ג"בספרו הם כביאור למנין המצות של הבה
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ל וסייעתו דמקרא דוהתודו את חטאתם "ם ז"ל כדעת הרמב"אף על גב דודאי לא ס. ע היא"בפ
ל דאין ענין המצוה אלא וידוי "אלא ס. ל מדאורייתא מצות עשה כללית לכל החוטאים כולם"נפק

דוידוי ל "ובודאי דבריו תמוהים בזה כמשכ. כהן גדול ביום הכיפורים על הפר ועל השעיר בלבד
 .זה שעל הפר ועל השעיר אינו אלא מכלל סדר עבודת היום

 במנין שישים וחמש הפרשיות פרשה מ( הרב פערלא)ג "ביאור על ספר המצוות לרס...
ג וידוי יום "ג מנה הבה"בדברי הבה( ביראים שם)ל "ם ז"פ מבואר דלפי נוסחת הרא"ועכ

. ג להתוודות על הפר ועל השעיר"ל הכהוביאר בהדיא דהיינו הוידוי שע. ע"הכיפורים מצוה בפ
ל דליכא "כ ס"וא. אבל הוידוי שנתחייבו הכל להתוודות ביום הכיפורים אינו אלא מצוה מדבריהם

. ותשובה סגי לה בחרטה לחודה. שום מצוה מדאורייתא להתוודות על החטאים וידוי דברים
ד "פ עשה"ל באזהרות שע"כ מתבאר דרבינו הגאון ז"וא. ל"וכדמשמע ודאי בכמה דוכתי כמשכ

אבל כאן חזר בו . ע"ג ביום הכיפורים מצוה בפ"ג למנות וידוי של כה"שם נמשך בזה אחר הבה
ש "ל לדעת הרא"והכי קיי. ד וידוי דפר ושעיר מעכב"דלא מיבעיא למ. מזה מטעם שביארנו לעיל

ק "בסופב ו"ו דיומא ה"פ)פ מה שאמרו בירושלמי "וכן נראה מוכרח ע. ל שהבאתי לעיל"ז
ש "י ור"ל ר"כ לפי מאי דקיי"וא. ש אינו מעכב עיין שם"דלרבי יהודה וידוי מעכב ולר( דשבועות
מבואר ( פרק טרף בקלפי שם)אלא דבתלמודא דידן . ל דוידוי מעכב"מבואר דקיי. י"הלכה כר

. עכבל דוידוי אינו מ"ז קיי"ולפ. ל דמעכב עיין שם"ש ס"ל דאין וידוי מעכב ולר"י ס"דלר. איפכא
ל "קיי( ג"נ' סי. סוף הלכות שבועה)ג בשם הלכות קצובות דבני מערבא "הן אמת שלפי דברי הבה

דלהירושלמי . ל כאן דאין הוידוי מעכב"פ קיי"כ ממנ"וא. ש עיין שם"ש הלכה כר"רבי יהודה ור
ולתלמודא . ש"ל הלכה כר"ש קיי"י ור"ל דר"ש אינו מעכב הא ס"י וידוי מעכב ולר"דקאמר דלר

כמבואר בעירובין . י"ש הלכה כר"י ור"ל ר"ל דקיי"הא ס. ש מעכב"י אינו מעכב ולר"ידן דלרד
ג בהלכות קצובות דבני "ל על דברי הבה"אלא שכבר העירו האחרונים ז. עיין שם( ב"ו ע"מ)

הרי . י עיין שם"ש הלכה כר"י ור"דר( א"ג דתרומות ה"פ)דבהדיא מבואר בירושלמי . מערבא שלו
ל לא הזכיר מזה בחבורו "ם ז"והרמב. ל בזה"ואכמ. בהכי בני מערבא על תלמודא דידןדלא פליגי 

מ ודאי נראה דלפי שיטה זו אין ראוי למנותו "מ. ד אין וידוי מעכב"אלא אפילו למ. הגדול כלום
 :ע"משום שאינו אלא מהכשר עבודת הפר והשעיר ואינה מצוה בפ. ע"מצוה בפ

 חסימן קכ( אלענייני ארץ ישר)ת משפט כהן "שו
 ללאו הניתק לעשה של תשובה, מדוע לא יחשב כל לאו

דכל לאו ליהוי ניתק לעשה , (ב"טו' או' ת' מע, מדבר קדמות, יעיר אזן)ל "א ז"בקושית הגרחיד..
 .דגם בה מהניא תשובה, ל דומיא דלאו דחסימה"משום דהו' ה שי"כתר' ותי, מחיוב תשובה

השתא דאתית להכי כולהו נמי דומיא : דאמר', ג ב"דמכות י יפה לפי פשטות הסוגיא' הנה זה התי
אבל לפי דמסיק שם להלן בסוגיא דבטלו , דקאי גם על ניתק לעשה כמבואר שם, דלאו דחסימה

אף על גב דלא דמי ללאו , ט דלאו שקדמו עשה לוקין עליו"דקאמר דה', ו א"ט' בד, ב"ול
ה לאו שנתק "ומקשה א, ה מגרע גרעמשום דאטו משום דכתב בה רחמנא עשה יתיר, דחסימה

ומשני דשאני הכא בלאו הנתק לעשה , לעשה נמי לימא מדכתב בה רחמנא עשה יתירה מגרע גרע
דאדרבא לולא , ל משום דדמי לחסימה"כ אין הטעם בלאו הנת"א -, דלנתוקי לאו הוא דאתא
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פ לא גרע "ועכ, והסברא דלנתוקי לאו הוא דאתא היינו אומרים שזה הוא יותר קרוב ללקות עלי
 .בשביל העשה

ולא , משום שהעשה היא כללית, א"הגרחיד' שבד' רק התי, ר עולה"דכת' ולסוגיא זו אין התי
ל שיועיל יותר "דאדרבא אי משום הדוגמא הזאת אפ, דהוי דומיא דלאו שבכללות, מטעמיה

מדומיא אלא משום כיון דמצד עצמו הוספת העשה אינה מוציאה את הלאו , להרחיק ממלקות
אלא מתוך שסמכה תורה העשה , פ לא גרע"כיון דיש סברא לומר שהוא חמור יותר ועכ, דחסימה

וזה לא שייך בלאו שהעשה היא כללית ולא , להלאו גלתה דעתה שבאה העשה לנתוקי ללאו
 ...ש לומר שבאה לנתוקי לאוי"דל, נסמכה לו ביחוד

שהרי לשון . ע אינו דבר פשוט"בה קרויה מא דתשו"ר חיד"להג' מאי דפשיטא לי, ובעצם הדבר...
אלא שהמצוה היא שכשיעשה , ע"שהתשובה אינה בכלל מ, תשובה מורה' ם בריש ה"הרמב

, ע ממילא אין גם הוידוי בכלל עשה המנתקת את הלאו"וכיון שאין התשובה מ, תשובה אז יתודה
ם "ל להרמב"דס, ע"והתשובה עצמה אינה בכלל מ, א אחר התשובה"כיון שאין מצותה באה כ

ואף על פי שהיא סגולה יקרה לכפר , שלא מצינו בפירוש שאמרה תורה בלשון מצוה על התשובה
 .מ מצות עשה אינה"מ, על העונות

 -, ת שבתורה"גדולה תשובה שדוחה ל: ובזה ניחא מה שהקשו המפרשים בהא דשלהי יומא
א עצה של "כ, ע"ה מ"ובה למשום דתש, ד אתי שפיר"ולפ?, ת"הלא כל עשה דול, דמאי רבותא

ל שסמכו "אמנם י. ת שבתורה"ה דול"ואפי, חבה מאת אבינו שבשמים שידו פשוטה לקבל שבים
ע שישוב החוטא מחטאו "מ: שכתוב בו, תשובה' ם בראש ה"עצמם על לשון הציון של הרמב

תב שכ, אבל מאחר שאנו רואים מפורש בדבריו שבפנים. ע"משמע שגם התשובה בכלל מ, ויתודה
מוכרחים אנו לומר ששיטפא דלישנא הוא בציון , שבאה מצוה זו כשישוב, ע היא הוידוי"שהמ

' וכד הוינא טליא שמעתי מהרב הגאון ר. ע"ל והעיקר הוא סמיך אוידוי שסיים בו שהיא המ"הנ
שצריך להגיה , ל"ליב הרב דקאוונא ז' בנו של הגאון ר, הרב דסמארגאן, ל"אברהם חיים שפירא ז

צ "מ בסהמ"וכן מבואר בלשון הר. ל"והדין עמו ז, שכשישוב החוטא מחטאו יתודה: יוןגם בצ
שהיא כללית , שהמצוה היא הוידוי ולא התשובה, ג"מצוה ע, ד"הארוך ובציונים שבתחלת הי

וממילא איך שייך לדון עליה דין לאו , ע לא יש לה שייכות"אבל לתוכן של מ, וגדולה מאד
 .ל"הנת

 1סימן מח הערה ( ענייני אבן העזר)ת עזרת כהן "שו

 עיקר התשובה היא החרטה שבלב

ומה היא , ב"ב ה"ושם פ', ויתודה וכו' שישוב החוטא מחטאו לפני ד .א"הלכות תשובה פ
 .'וצריך להתודות בשפתיו וכו' וכן יתנחם על שעבר וכו' התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו וכו

 .מבואר בנביאים היותה הכרחית לתשובה החרטה: כו' ספר העיקרים מאמר רביעי פ
ת על כל החטאים שחטאנו בעת שנתנחם "ספר החינוך מצוה שסד שנצטוינו להתוודות לפני השי

 .עליהם
מדת התשובה כאשר יתחרט האדם מעונותיו שעשה ושב אל : ב"עולם נתיב התשובה פ -נתיבות 

 .י בכל לבו"הש
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יבת חטא וידוי דברים בלב נשבר חרטה בלב שלם ועיקר התשובה הוא עז: לה' ח סי"ק אור"נובי
 .'ועיקר התשובה הוא חרטה גמורה וכו' וכו

אבל , ת מה שהתשובה מכפרת"ואם מתחרט בלב יש לו כפרה מהשי: חינוך מצוה שסד -מנחת 
מתחרט ' י תשובה איכא שאם לא הי"ופירש' ע וכו"ע בפ"אין תלוי בכלל בוידוי דברים רק דהיא מ

מבואר דזה שמביא קרבן גלי אדעתו שמתחרט ומכפרת לו אף שלא . ל"רבן עכמביא ק' לא הי
כ דעיקר הוא "י על השבון דלרצונו בעינן נראה ג"א פירש"ע' י כריתות דף ז"רש' וע, התודה בפיו

 .התשובה בלב
**************** 

 על מנת שאני צדיק

 בקידושין דף מט עמוד 
 מ שאני צדיק"הרי את מקודשת ע

 .שמא הרהר תשובה בדעתו, מקודשת -אפילו רשע גמור , ני צדיקעל מנת שא
 .שמא הרהר דבר עבודת כוכבים בדעתו, מקודשת -אפילו צדיק גמור , על מנת שאני רשע

 המקנה
דאם הוא אומר כן שהרהר תשובה נאמן  הבית שמואלוכתב . 'בגמרא על מנת שאני צדיק וכו

מנת שאני רשע אינו נאמן דאין אדם משים עצמו אבל אם אמר על , שקיים תנאו ומקודשת בודאי
 .רשע

א נאמן באיסורין כשאין מכחישו אבל בזה "ע דהא דנאמן שקיים תנאו היינו מדין ע"ולדעתי צ
ואפשר , שהוא מוחזק רשע גמור יש לומר דאינו נאמן להיות קידושין גמורים דרשע פסול לעדות

 .כבר בשעת קידושין הרהר בתשובהשהוא חוזר בתשובה בפנינו כדינא ואומר שדמיירי 
 .י פערלא באריכות"בדברי מהר[ בגדרי מצות וידוי]עיין לעיל 

 דאות ל' ספר חרדים פרק ט
 .(ב, דברים ל. )אלהיך' שנאמר ושבת עד ה, מצות עשה שישוב החוטא מחטאו

שלא , ויסכים הסכמה חזקה, שיתחרט חרטה גדולה, הענף העיקרי תלוי בלב, ולה שני ענפים
 .שובו עדי בכל לבבכם' יחטא עוד עד יום מותו שנא

אף על  האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, ל במסכת קידושין"ואמרו רז
, ובלבהרי זו מקודשת מספק שמא באותו רגע הרהר תשובה , פי שעד עתה היה רשע גמור לעינינו

 .הרואה כליות ולב' דמיד אקרי צדיק גמור לפני ה
. שיפרט החטא בפיו ויאמר שלא יוסיף לחטוא שנאמר והתודה אשר חטא, בפה, והענף השני

וכתיב ולא נאמר , (לא, שמות לב)וכתיב אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהב 
 .(ד, הושע יד)עוד אלהינו למעשה ידינו 
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 דף על הדף

 עדים רשעים האם יש לחוש שהרהרו תשובה

 .שאני צדיק אפילו רשע גמור חיישינן שמא הרהר תשובה בלבועל מנת : 'בגמ
הקשה מאי שנא דמקדש לפני עדים רשעים ( ט"פ' סי' אבן העזר חלק ב)ת חתם סופר "בשו

ואמאי לא נחשוש הכא גם כן שמא הרהרו העדים תשובה , ופסולים לעדות אין קידושיו קידושין
 [.מ"זו בשם הלח' וראה להלן שהבאנו קושי. ]בלבם

, ולא חיישינן שמא הרהרו תשובה בלבם, ותירץ דבעלמא מוקמינן אחזקה שהם היו חזקת רשעים
שהרי הוא , חזקת רשעות' איתרע לי, אבל הכא דהוא התנה כן בפירוש ואמר על מנת שאני צדיק

 .וחיישינן שנתקיים התנאי והוא הרהר תשובה בלבו, מתנה ואומר
ל באמת דמחמת הך "דס( ב"מ' סוף סי)ז "א אהע"י מינץ הובא ברמ"ומציין שם לדעת המהר

דיש לחשוש שמא הרהרו , יש לחשוש לקדושין שנעשה מפני פסולי עדות מחמת רשעות, חששא
 .תשובה בלבם

 תשובה מאהבה

ואילו , תמה דהכא מבואר דבהרהור תשובה בלבד מיקרי צדיק גמור( פ נשא"ר)בכלי חמדה 
, ל כפרה"עיר הנדחת מיקרי זבח רשעים כיון דלא הומבואר דזבחי אנשי ( א"ז ע"מ)בסנהדרין 

 .הרי דבלי כפרה בהרהור גרידא אינו נעשה צדיק
, מ שאני צדיק"ושאני הכא שהוא התנה ע, ותירץ דלעולם בעי כפרה כדי להסיר ממנו דין רשע

אבל בסתם תשובה גרידא עדיין לא נפקע , שמהפך זדונות לזכיות ודלמא עשה תשובה מאהבה
זהו מוח שהוא תשובה " דעת"ש, "בדעתו"וזה מדוייק בגמרא שמא הרהר תשובה . מדין רשע
 .ש עוד"ע, ת"י שמתבונן ומשיג בגדולת השי"מאהבה ע

שמא הרהר תשובה , המקדש את האשה על מנת שאני צדיק אפילו הוא רשע גמור מקודשת: 'בגמ
 .בדעתו

אך אם הוא רשע גמור , הן תשובההתינח עבירות שיש עלי, מקשה( כו, ב)בספר בני יששכר תשרי 
 .אולי עבר עבירות כאלו שאין עליהן תשובה כגון חילול השם וכדומה

היינו כשעושה , ויחזי בר נש גרמיה כאילו פטיר מן עלמא -( א, ג קכא"ח)אלא אמרו בזוהר 
וממילא נתכפר לו גם עון . הרי הוא כאילו מת, אז, תשובה בכל לבו ומקבל על עצמו עונש מיתה

 .הז
 מ כיון שחתן מוחלין לו מקודשת"ומ ,רק הרהר בתשובה

כי אז מוחלין  ,זה רק בחתן המקדש -' מקודשת' -ע כתוב "בספר אמת ואמונה להשרף מקוצק זי
אך אדם אחר , לכן מספיק לו הרהור של תשובה בלבד ,(ג דביכורים"ירושלמי פ)לו כל עונותיו 

 .ק"עכד .ה כהלכהאלא צריך תשוב, אינו מספיק לו הרהור תשובה
אבל , וממילא מקודשת, מפני שהאשה צריכה לדון את החתן לכף זכות', מקודשת'ל ש"ואולי י

 .האדם בעצמו לא צריך לדון את עצמו שהוא צדיק
 (וללוי אמר)

 .על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתו: 'בגמ
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אם כן למה המקדש בפסולי , (שם)בלחם משנה  והקשה, פסק הלכה זו( ה, אישות ח)ם "הרמב
, ותירץ. ויהיה לכל הפחות ספק קידושין, ניחוש שמא הרהרו תשובה בליבן, עדות אינה מקודשת

כיון שבא לקדשה ורוצה למלא את תנאו כדי שתהא , דרק כאן חוששים שמא הרהר תשובה בליבו
 .מקודשת לו

והוציא דבר זה ', על מנת שאני צדיק'כיון שאומר ד, (לז' ת סי"שו)ם פאדווה "עוד תירץ בשם מהר
מה שאין כן בפסולי עדות שלא שמענו מהם כלל דבר , אנו חוששים להרהור תשובה, בפיו

 .תשובה
שאם רואים אצל אדם , מבאר את דברי הלחם משנה( שיחות מוסר מאמר צז)ח שמואלביץ "הגר

לא כן במקדש בפני פסולי , לצדיק וכיון שכן מיד יש להסתפק שמא נהפך, התעוררות כל שהיא
אם כן ודאי , מאחר שאין רואים עליהם שום סימן של התעוררות, עדות אין חוששין לקידושין

 .שנשארו בהרגלם ובעצלותם כפי שהיו
, חשש בעלמא הוא, דמה שאמרו שמא הרהר תשובה, כתב( לא, א)ת מים עמוקים "אמנם בשו

 .ומשום חומר אשת איש מחמירים כל כך
 .'שמא הרהר תשובה וכו, רשע גמור מקודשת' אפי, על מנת שאני צדיק: 'גמב

 הרהר להשיב הגזילה נקרא צדיק

, דמקודשת שמא הרהר תשובה: כאן דאמרינן' הביא מהגמ( ב חלק ד"בנתיב כ)הנה רבינו ירוחם 
י ל דתשובה מהנ"הנה מבואר דס. ד"כ מבואר דכיון שהרהר להשיב הגזילה נקרא כבר צדיק עכ"א

ב  -שנה י גליון א )וכן מבואר בדינים ודרשות לרבינו יעקב וויל שנדפסו בקובץ מוריה , במחשבה
כ גם באור זרוע "וכ. ש"ל דמהני תשובה בהרהור הלב ע"ש להדיא דמבואר דס"ע( ח"ח אות י' עמ

 .ש"ע( ב"קי' א סי"ח)
ט  -שנה ח גליון ח )ט על גליון ספרו קרית ספר שנדפסו בקובץ מוריה "וראה גם בהגהות המבי

על )ש וראה עוד שם בהגהות "פ עונה בה ע"ל עה"שכתב כן והוכיח זאת מדרשת חז( ד"י' עמ
, ל האריך בזה בדוכתי טובא בספריו"א זצ"ורבינו החיד. ק היטב"כ כן ודו"מש( אישות' ח מהל"פ

ת "ה גם בשוש ורא"שם ובמה שסימן שם ע' ה ז"ובהג( ד -ג "של' עמ)נצבים ' ראה בחדרי בטן פר
 .כ"מש( ו' סי)א "טוב עין לחיד

, ל"א בטוב עין הנ"דחה רבינו החיד, שמא הרהר תשובה: כאן דאמרינן' והנה עצם הראיה מהגמ
מ שאני צדיק גמור יש לי סיבה לחשוב ששב אך בסתם לא מהני "דשאני התם דכיון שאמר ע

דשאני התם דחתן , ל דחה הראיה מכאן"ר מקוצק זצ"ק אדמו"גם כ. ש"תשובה במחשבה ע
 .ק"כ בסתם עכד"משא, מוחלים לו על כל עוונותיו ולכן מהני תשובה במחשבה

, אי חשיב כבר כחתן' ע אי כבר נחשב אז בעת שאומר הרי את מקודשת לי על מנת וכו"אך צ)
 (.ל"וי, והרי עוד לא חלו הקדושין ואולי הכל בא כאחד

ח דאישות "פ)מ "הלח' ש קו"ל א"ל הנ"ק זצק מקוצ"ל ושל הרה"א הנ"האופנים של החיד' ולב
ש "ל א"מדוע בעדים רשעים לא מהני הקדושין ומדוע לא נימא שמא עשו תשובה ולהנ( הלכה ה
כ "דג( בא' פר)כ בדגל מחנה אפרים "ל עפימש"ל י"ק מקוצק זצ"אך לדברי הרה. )וכמובן

, (ע"כ אצלם במחשבה וצ"כ תיהני ג"וא, כ העדים בכלל"כ אולי ג"מוחלים וא' לשושבינים וכו
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אך שם הביא ( ב"ק י"א ס"תקכ' ח סי"חלק ל)מ בקובץ אוצרות ירושלים "הלח' וראה עוד בקו
 .ש"ל ע"מ בשם הגאון מטשעבין זצ"קושית הלח

( ק ד"ס ס"ק' ח סי"חלק קכ)וראה עוד לגבי חתן ומחילת עוונותיו בקובץ אוצרות ירושלים 
 .ש היטב"ע( ק ו"ט ס"נ' ד עמ -ג ' שנה ו חו)ובקובץ האוהל 

אי היה לאדם רק הרהור תשובה ' דאפי, שכתב( ט"ר -ח "ר' עמ)נצבים ' וראה בשם משמואל פר
כ התשובה הדחויה "מתחשבת ג, מ כשנתקבלה מכל אלה תשובה אחת שלימה"מ, ולא נשלם

ל בעל באר משה בהגהותיו על השם משמואל "ק מאוזרוב זצ"והרה. ש"ומצטרפת ומכפרת ע
נ "ק' ד)תרומה ' ק פר"ה בזוה"ציין שכ( 12' קובץ ב עמ)ירושלים  -בקובץ בית אברהם שנדפסו 

כ "מש( אות ט)ל "צדוק מלובלין זצ' ק ר"תקנת השבין להרה' וראה עוד בקו. ש היטב"ע( ב"ע
 .ש"לבאר באריכות דעיקר התשובה במחשבה ע

 ('ק ג"ד ס"נצבים אות ל' פרדס יוסף החדש פר)
 'רגמו'מ שאני צדיק "ע

 .שמא הרהר תשובה בלבו' המקדש אשה על מנת שאני צדיק כו: 'בגמ
אם חיישינן , "גמור"מ שאני צדיק "דן במי שקידש אשה ע( 'ב' אבן העזר סי)ת קול אליהו "בשו

 .לקידושין מפני שמא הרהר תשובה בלבו
וכן , מקודשתורק אז , חסדי דוד על התוספתא דבעינן שיעבור יום הכיפורים' כ בס"והביא מש

 .בעינן שיעבור לו שאר חילוקי כפרה כמבואר בפרק שמיני דיומא, בשאר חילוקי עבירות
ד "ל)וכן מבואר עוד בברכות , ושוב כתב דבלשון בני אדם צדיק גמור היינו מי שלא חטא מעולם

ואם עבר על חטא וחזר , במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד( ב"ע
 .ינה מקודשתא

 .ולמעשה יש להחמיר, וסיים שהדבר שקול, ועיין שם שצדד לכאן ולכאן
א "סענדר זיע' שמעתי להקשות בשם הגאון הקדוש ר: 'כ( ח"כ' ע)וישב ' בספר פנים מסבירות פ

ר אבהו מקום "איתא א( ב"ד ע"דף ל)דבברכות , ל"הנ( ב"ט ע"מ)קידושין ' מקאמרנא על הגמ
הרי דבעלי תשובה גדולים במעלה אפילו , צדיקים גמורים אינם עומדיםשבעלי תשובה עומדים 

, ל אם הטעה לשבח מקודשת"שמעון דס' אפילו ר( א"שם ע)קידושין ' והא בגמ. מצדיקים גמורים
וכיון דבעלי תשובה גדולים ביחס מצדיקים גמורים , מודה אם הטעה לשבח יוחסין אינה מקודשת

כ אנו אומרין שהרהר "הא כיון שהוא רשע גמור וע, צדיקמ שאני "אמאי מקודשת אם אמר ע
 .הלא נעשה בעל תשובה והוא גדול בשבח יוחסין מצדיק ואמאי מקודשת, תשובה בדעתו

ואם . ל"עכ' י פירש הטעם דלא ניחא לה בשבח יוחסין מפני שהוא מתגאה עלי"ל דרש"ותירץ הנ
ואני הוספתי על דברי קדשו . ונחמדוזה דבר יקר ', עשה תשובה באמת אין לחשוש שיתגאה עלי

בעלי תשובה דרכן להיות שפלים וענוים ביותר עיין שם , כתב( ח"ז ה"פ)תשובה ' ם הל"דהרמב
 .ל"עכ

 :א בענין זה"ר מערלוי שליט"ק אדמו"וכתב כ
כעין ]מדלא תני ונמצא שהוא רשע גמור , ל דמיירי שהיא ידעה שעד עתה היה רשע"ד י"ולענ

והרי אי אפשר להיות צדיק , ['בן עיר ונמצא בן כרך וכו' כהן ונמצא לוי וכו דתנן על מנת שאני
 .ובכן אין כאן מטעה לשבח יוחסין, י תשובה"אלא ע
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אין הכוונה , ר אבהו שמעלת בעלי תשובה גדולה ממעלת צדיקים גמורים"ל דהא דא"ועוד י
ל מאז והלאה תורה "ראלא , דמאותו רגע שהרהר בתשובה מעלתו גדולה ממעלת צדיקים גמורים

תשובה ' ם ה"כרמב, שלומד ומצוות שעושה ותפלותיו שמתפלל הקדוש ברוך הוא מקבלן בנחת
א "ז ח"ועיין או -. חשוב יותר ממנו' אז יהי, ולאחר זמן כשיגיע למדריגת צדיק הגמור, (ד"ז ה"פ)
שצריך לצער  אלא, מיד כשהרהר תשובה הרי הוא כצדיק גמור לכל התורה כולה' שכ( ב"קי' סי)

 (.ה"קע' סי)ח "ת חתם סופר או"ע שו"וע. את עצמו ולסגף את גופו להתכפר לו מה שעשה
 מדרכי התשובה להיות נכנע

 (:שכד' א ע"ח" )ראש גולת אריאל"מובא בספר 
, [ל"ר האמרי אמת ז"אדמו]פעם הקשה אחד לפניו : ל"ב ויידנפלד ז"סיפר הגאון מטשיבין מהרד

אפילו היה רשע גמור " על מנת שאני צדיק"שהמקדש אשה ( ב"ט ע"קדושין מ)איך אמרו בגמרא 
שאם ( בעמוד קודם)הלא אמרו לפני כן , "שמא הרהר תשובה בדעתו"מקודשת מפני הטעם 

כגון שאמר , דהיינו שבעצם הנהו מיוחס יותר ממה שאמר לה)הטעה את האשה לשבח יוחסין "
ואם מדובר במי , "טעמא מסאנא דרב מכרעאי לא בעינא מאי... אינה מקודשת( לוי אני והוא כהן

במקום "ש( ב"ד ע"ברכות ל)כ הטעה אותה למעליותא כמו שאמרו "שהרהר תשובה הלא ג
 ?"צדיקים גמורים אינם עומדים, שבעלי תשובה עומדים

הלא כל טעם הדבר שהטָעה לשבח אינה מקודשת הוא בגלל , מטונך: "ל"השיבו רבינו זצ
לא ניחא לה בשבחו מפני שהוא מתגאה "י "כפירש" סאנא דרב מכרעאי לא בעינאמ: "שאומרת

אף שהוא במדרגה יותר גבוהה מצדיק גמור  -אך בבעל תשובה ללא שייך שיתגאה עליה , "עליה
להכנע ... מדרכי התשובה( "ד"ב ה"תשובה פ' הל)ם "כי הלא צריך להיות נכנע כמבואר ברמב -

 .... "ולהיות עניו ושפל רוח
****************** 

כטובל ושרץ בידו

 

 אתענית דף טז עמוד 
אמר ? מאי ומן החמס אשר בכפיהם. וישבו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם( 'יונה ג)

אמר רב . מריש לבעליומקעקע כל הבירה כולה ומחזיר  -אפילו גזל מריש ובנאו בבירה : שמואל
לאדם שתופס  -ומתודה ואינו חוזר בה למה הוא דומה , אדם שיש בידו עבירה: אדא בר אהבה

כיון שטבל , זרקו מידו. לא עלתה לו טבילה -שאפילו טובל בכל מימות שבעולם , שרץ בידו
( 'כה גאי)ואומר , ומודה ועזב ירחם( ח"משלי כ)שנאמר , מיד עלתה לו טבילה -בארבעים סאה 

 .נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים

 י"רש
נשא לבבנו אל . 'למה הוא דומה וכו, לשלם את הגזל -ואינו חוזר בו . גזל -שיש בידו עבירה 

 .שיחזור מקלקולו: כלומר, עם הכפים צריך לישא הלב לשמים -כפים 
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 ם הלכות תשובה פרק ב הלכה ג"רמב
רי זה דומה לטובל ושרץ בידו שאין הטבילה מועלת ה, המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזובכל 

 .וכן הוא אומר ומודה ועוזב ירוחם, לו עד שישליך השרץ

 אשערי תשובה לרבנו יונה א י
 ...תמיד, אך האיש המתיצב על דרך לא טובה...

ולהסכים לקיים ולקבל עליו לבל יוסיף , לעזוב דרכו ומחשבתו הרעה, ראשית תשובת האיש הזה
(: ז, ישעיה נה)כמו שנאמר ', ויתודה לשוב אל ה, רי כן יתחרט על עלילותיו הנשחתותאח, לחטוא

 ."וירחמהו' יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו וישוב אל ה"
כי יניח השרץ תחלה ואחרי כן יטבול , למי שאוחז השרץ ובא לטבול ולהטהר -והמשל בזה 

והנה עזיבת מחשבת החטא . הטבילה מועילה ואין, וכל זמן שהשרץ בידו עוד טומאתו בו. ויטהר
 .במקום הטבילה -מאשר חטא והודוי והתפלה  החרטהו, היא השלכת השרץ -

 ג"ב ה"ם תשובה פ"משנה כסף על הרמב
כל המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו שאין הטבילה מועלת 

ירוחם וצריך לפרוט את החטא שנאמר אנא חטא העם א ומודה ועוזב "לו עד שישליך השרץ וכה
 .'כו

דין זה בריש פרק שני דתעניות אמר רב אדא בר אהבה אדם שיש בו עבירה ומתודה ואינו חוזר בה 
זרקו ' לו טביל' לא עלת' טובל בכל מימות שבעול' למה דומה לאדם שתופס שרץ בידו שאפי

נשא לבבנו אל ' ומודה ועוזב ירוחם ואומ' אשנ' לו טביל' סאה מיד עלת' מידו כיון שטבל במ
י "י שיש בידו עבירה גזל ואינו חוזר בו לשלם וקשה אמאי פירש רש"כפים אל אל בשמים ופרש

דקאי אגזל ולא על מין עבירה שיהיה שאינו חוזר בו ומכח שפירש הכי בזה הוצרך לרחוץ עצמו 
לישא הלב ' לבבנו עם הכפים צריולפרש בקרא דמייתי בקרא נשא לבבנו אל כפים כלומר נשא 

 .שיחזור מקלקולו' לשמים כלו
, ל הוכרח הכי משום דאי איירי קרא בכל מין ממיני העבירות שאינו חוזר ממנה"י ז"ל דרש"וי

ועובר על ' וחוז' הא זה דומה למחרף ומגדף ואינו אלא כמלעיג כיון שמתוד' ומתודה דקאמר בגמ
מתחרט ומתודה על מה שגזל ולא יוסיף עוד לגזול אלא ' חטאת ופשע לזה פתר קרא בגזל ולעול

ז שקבל בעצמו שלא לגזול עם כל זה דומה לטובל "להשיב גזל הנאכל לזה פירש קרא שעכ' שק
 .ושרץ בידו

ובזה דומה המשל לנמשל שעדיין השרץ בידו דהיינו הגזל ואיברא שטבל והתודה שלא לגזול 
 .מ עדיין הגזל בידו"מ

 ף"גירסת הרי

ג אדם שיש בידו עבירה ומתודה וחזר בה למה הוא דומה לאדם "ף אינו כן אלא ה"גירסת הריאך 
הרי שגריס במקום ואינו חוזר בו גורס וחזר בה כלומר שהתודה עליו שלא לשוב ' שתופס כו

ז דומה לטובל ושרץ בידו כלומר כיון ששבים לדבר עבירה בודאי "בדרכו הרעה וחזר ושב בה ה
מ שלא לשוב עוד בדבר זה וסופו הוכיח עליו מתחילה שלא גמר בלבו "ע שלא שב בכל לבו

ף דגריס הכי וחזר בה ולא גריס "לעזוב אותה עזיבה גמורה וזהו דרכו של רבינו ובודאי דהרי
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ואינו חוזר בו שמשמע שאינו חוזר מן ' שבידינו הוא משום דלא ניחא ליה לשון הגמ' בספרי הגמ
ז כמלעיג על רבו ואדרבא יותר חטא "דאדרבא ה' מה לטובל כוכ אינו דו"העבירה שבידו דא

 .בהתודות יותר משלא התודה
י שקאי אגוזל ואינו משלם דקרא ומודה ועוזב ירוחם בכל "ליה לפרש כמו שפירש רש' ולא ניח

וגריס וחזר ' ה אינו מגיה הגמ"ף זלה"מין עון איירי בין בגזל בין בשאר מין עון ואפשר נמי שהרי
ל שלעולם בעת הוידוי חזר בו אלא שעתה "ואינו חוזר בו ר' ש בגמ"פרושי קא מפרש מ בה אלא

שיסף עוד לחטוא בהמה סופו הוכיח שאינו חוזר בו דאם חזר בו מכל וכל לא יוסיף עוד בה ועל 
ל וחזר בה שהיינו שעתה אחר הוידוי חזר "זה החליף הגרסא ופירש דהאי דקאמר ואינו חוזר בו ר

לטבל ושרץ בידו וזהו דרכו של רבינו ועל זה יבא על נכון קרא שמייתי נשא לבבנו  בה וזה דומה
אל כפים אל אל בשמים כלומר שצריך לאדם כשיתודה שישא גם הלב ויגמור בלבו בלב שלם 

 .לשוב מדרך הרעה
ולא גמר בלבו ולא קאמר ולא שב בלבו כלומר לעולם שב בלב ' וזהו שכתב רבינו כל המתודה כו

הוא נוטל את נפשו אלא ' לומר שלא ישוב בה אפי' התשובה הזאת לא היתה בלב גמואלא ש
שהתודה בדברים וכלומר כיון שלא גמר בלבו הויא ליה שלא שב אלא בדברים בעלמא ולזה כיון 

מ התודה דומה לטובל ושרץ בידו ואינו כמלעיג דהא שב גם בלב אלא שאינו בלב גמור "דמ
 .וכדאמרן

 אדף טז עמוד  דף על הדף תענית
למה הוא דומה לאדם שתופס שרץ בידו , אדם שיש בו עבירה ומתוודה ואינו חוזר בו: 'בגמ

 .ש"ע( 'ב דתשובה הלכה ג"פ)ם "והובאו הדברים ברמב. 'טובל וכו' שאפי
 ?האם נטהר ונטמא שוב

ל "ראו , ל דנחשב כאילו נטמא מחדש בשרץ"האם ר, "טובל ושרץ בידו"אחרונים הסתפקו לגבי 
הוכיח מזה ( רפג' סטנסיל ע)ל בספרו "ח מבריסק זצ"והגר, דהטומאה הקודמת לא סרה ממנו

וזה ודאי דאם מתודה ואינו חוזר , מדמה אדם שמתוודה ואינו חוזר בו לטובל ושרץ בידו' שהגמ
ד "ל שאין כאן כלל טהרה עכ"כ טובל ושרץ בידו ר"ז מוכח דג"ולפי, לא חשיב כלל וידוי

 .ח"ודפח
שכתב לגבי מתודה בדברים ולא עוזב דחשיב ( א"אות י' שער א)ברבינו יונה בשערי תשובה וראה 

ח "ומפורש כדברי הגר. ל"עוד טומאתו בו ולא הועילה לו טבילה עכ: ל"כטובל ושרץ בידו וז
 .ק"ל ודו"הנ

לא ויש לציין ענין פ', אדם שיש בו עבירה ומתודה ואינו חוזר בו וכו: ל"לפנינו וכנ' והנה בגמ
למה הוא דומה לאדם  -אדם שיש בידו עבירה ומתודה וחוזר בו : שם' פ שאי"ף פרק יוהכ"ברי

 .ויש הרבה לפלפל בזה. כ"ע' שתופס שרץ בידו וכו
בתוך ( הנבלה והשרץ -)דרשינן והנוגע בנבלתם יטמא הלל אומר אפילו הם ( שמיני' פ)ובספרי 

 (.א"ו ע"דף ע)ועיין בראשונים בנדרים , המים יטמא
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 זשער התשובה פרק  -ספר חובות הלבבות שער ז 

 טובל ושרץ בידו גם על עוון אחר

שיצא מן , כמו, כ שיהיה השב שב מקצת עוונותיו ומתמיד על קצתם"וממפסידי התשובה ג
וישוב מהם ולא יצא ממה שיש בינו ובין בני אדם מגזל ואונאה , העברות שבינו ובין המקום

אדם שיש בידו : ל בענין הזה"ואמרו רז, אם און בידך הרחיקהו: אמרובזה נ, וגנבה והדומה לזה
למי שתופס שרץ בידו אפילו טובל בכל מימות : עברה ומתודה ואינו חוזר בו למה הוא דומה

 .ומודה ועוזב ירוחם: שנאמר, עלתה לו טבילה, זרקו מידו, שבעולם לא עלתה לו טבילה

 ופרק  -נתיב התשובה  -ספר נתיבות עולם ב 

 םונקה אפילו לשבים על מקצת חטאי

וקשה הרי כבר מנה , כ אמר ונקה דהיינו שמנקה לשבים לגמרי מן החטא וזה נקרא ונקה"ואח
ויש לתרץ דמה שכתוב אחר , לאחר שיחטא ויעשה תשובה' קודם שיחטא אני ה' במדות אני ה

גמור ועם זה שיחטא ויעשה תשובה דהיינו שעשה תשובה על כל חטאיו עד שהוא כמו צדיק 
אבל כאן , ולכך אמר אני הוא אחר שיחטא ויעשה תשובה, י נוהג במדת הרחמים לגמרי"הש

. מדבר שעשה תשובה על קצת עבירות ואותם מנקה ועל קצת לא עשה תשובה ואותם אינו מנקה
א לומר ונקה שכבר "אלעזר א' ונקה לא ינקה אמר ר( 'א, ט"שבועות ל)ובפרק שבועת הדיינין 

א ינקה ואי אפשר לומר לא ינקה שכבר כתיב ונקה הא כיצד מנקה לשבים ואינו מנקה כתיב ל
וזה גם כן ממדת טובו שאם עשה תשובה על מקצת חטאיו אף שלא עשה . כ"לשאינם שבים ע

וקשה , ל מנקה לשבים ואינו מנקה לאינן שבים"תשובה על כל חטאיו וזהו ונקה לא ינקה ופרשו ז
אבל מדבר הכתוב בחוטא ששב על מקצת חטאיו ועל מקצת , נם שביםפשיטא כי למה ינקה לאי

ושלא תאמר , חטאיו לא שב והיה ראוי כי מאחר שלא שב על הכל לא ינקה לו לכך אמר ונקה
 :ששב על מקצת מנקה לו אף אותם שלא שב ולכך אמר לא ינקה

***** 

ך לפרוט החטא בוידויאם צרי

 

 ביומא דף פו עמוד 
אנא חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם אלהי ( שמות לב)שנאמר , וצריך לפרוט את החטא

 .אשרי נשוי פשע כסוי חטאה: רבי עקיבא אומר. זהב דברי רבי יהודה בן בבא

 בשולחן ערוך יום הכפורים סימן תרז סעיף 
, בלחש ג (ז)ואם מתודה ; הרשות בידו >ב> [ב] (ו), ואם רצה לפרט ב; אין צריך לפרט החטא >א> (ה)

 .החטא (ח)נכון לפרט 

                                         
(ה)

 :אלא כשיאמר סתם חטאתי יצא ידי מצות וידוי -צ לפרט "א: משנה ברורה 
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>א>

ק שאין צריך "הפלוגתא אם צריך לפרט החטא והכריע כרע' תחל 'בטור כ -. אין צריך לפרט החטא( ג"פמ): ז"ט 
' עליהם בשנ' ץ גיאות שאין להתודות אלא אם גנב או גזל והתוד"הרי' ולא שינה כ' עליה' עונות שהתוד' כ כ"לפרט ואח

לחוש עם הציבור אין ' מ כשמתפלל בינו לבין עצמו אבל כשאומ"שעברה יאמר במקום גנבתי געלתי שהוא דרך כלל וה
דבריו ' וק. ל"שיכול להתודות עליהם אף על פי שלא שינה בהם עכ' א כ"מהצבור שגנב או גזל וא' א שלא יהא א"שא

שאין צריך לפרט ' גנבתי וברישא כ' ל בפעם א"פ צ"ץ גיאות עכ"להרי' אהדדי דבסוף דבריו משמע שצריך לפרט דאפי
הוידוי סתם מה שרגיל האדם כל השנה ' אלא או' שום חטא בבירולי דיש חילוק בזה דברישא מיירי שאין ברור לו ' ונרא

צ לפרט אבל בסיפא מיירי "בזה הכריע שא. מ חבירו עשה וכל ישראל ערבים זה בזה"לעשות ואם זה לא עשה מ
ע מודים דצריך לפרט אותו החטא אלא פליגי בוידוי שניה ומסקנתו שיכול "בעבירות שהוא עשה בעצמו ובזה כ

כ אמר וצריך "ל דמייתי בברייתא תחלה הפלוגתא בהתודה כבר ולא שנה ואח"ת ולהזכירו ואף בגמרא ילהתודות שני
ה ומאי מתחיל "ל לתנא בפשיטות דצריך לפרט לד"דמעיקרא ס' צ לפרט וק"א א"י בן בבא רע"לפרט את החטא דר

דמפרט ואחר כך מיירי במתודה ע מודים "דמעיקרא אמר בבירור לו עצמו החטא דכ' אלא כדפי' כ דצריך לפרט כו"אח
מ לא חטא כל העם בעגל דהא הרבה "סתם אי צריך לפרט ואף על גב דמייתי קרא דאלהי זהב ושם היה החטא בבירור מ

לכל וידוי שסתם אדם ' מ דמפרט החטא ומיניה ילפי"לא חטאו בו אלא ודאי מצד הערבות תלה החטא בכולם וראינו מ
 :ל לדעת הטור"מתודה כנ

ב
ל דדוקא בחטא מפורסם אבל בחטא "בקול רם ונ' משמע דאיירי אפי -ואם רצה לפרט ( ש"מחה( )ג"פמ): ברהםמגן א 

דודאי אמוראי לא פליגי ( ה"ש בהג"וכמ)' ע אסור לאומרו בקול רם כדדתיב אשרי נשוי פשע כו"לכ' שאינו מפורס
ל דלפני "ב ס"תודים על חטאם אלא דריבב שתקנו תפלה בלחש שלא לבייש עוברי עבירה המ"ה בסוטה דף ל"אתנאי וכ

צ לפרט ובזה אין חילוק בין מפורסים לשאינו מפורסים "ל אף לפני המקום א"ע ס"המקום צריך לפרט החטא בוידוי ור
ב דאי איתא דחטא בשוגג קלא אית ליה דמי "י בחולין ספ"ש רש"מ' י וק"ח דלא כב"בגמרא ובב' דהכל גלוי לפניו ע

ל והא בקרא כתיב אשרי נשוי פשע כסוי "בשוגג אינו מחפה עליה כדי שיתבייש ויתכפר לו עכ שבא לידו דבר עבירה
ה כיון "ל דש"וי, ק דבסוטה אמרינן שלא חילק הכתוב מקום בין חטאת לעולה שלא לביישו"וע, חטאה וחטא היינו שוגג

 :ע"דאמר לשם חטאתי חזינא שאינו מתבייש וצ
(ו)

כ ואם מתודה בלחש משמע דרישא איירי במתודה בקול רם ואף "ה מדכתב אחהנ -הרשות בידו : משנה ברורה 
ה דבקול רם אין לפרט החטא משמע דאיסורא נמי איכא התם מיירי בחטא שאינו מפורסם לרבים "א כתב בהג"דהרמ

 אבל בחטא המפורסם לרבים רשות בידו לפרטו ברבים[ ג]ומפני שאין זה כבוד המקום שמגלה לרבים שחטא כנגדו 
 :אפילו בקול רם

[ב]
לעשות תשובה ולבו מתלהב ורוצה להתודות ' ח מי שרוצ"קע' ב סי"א ח"בפמ' ט וכת"עבה -הרשות : שערי תשובה 

ז "ב דקאמר נכסוף וניזול כי היכי דניכפר היינו דוקא בע"ל' דהא משמע בסוטה ד' ברבים על חטאיו כדי שיתבייש וכת
שאסור לפרסם חטאיו ' ומכאן תשו' ה אסור לפרסם כדמוכח מסוטה דף ח"א לאהטיל עליו הכתוב ודוקא בעניני דקרבן ה

חטא כזה וחדשים מקרוב באו ואומרים שצריך אדם דוקא ' חטא ראוי לשאול לחכם מה חשוב' אלא יתודה בינו לבינו אפי
יד אפרים שכתבתי ל ועיין ב"יורנו דרך אמת עכ' לפרסם חטאו וישתקע הדברים ולא יאמרו ומדברי חיצונים דבר זה וה

מוכח דבמקום שאחרים נחשדים יכול לפרסם שהוא עשה זה כדמוכח בסוטה התם דיהודה אודי אף על גב ' דמסוטה דף ח
א דמוכח "מ עביד יהודה הכי כי היכי דלא לחשדו אחריני וזה יוכיח הפמ"ש חציף עלי מאן דמפרש חטאיה מ"דאמר ר

ב "ש בחולין ספ"ובכ' ש סימן ה"ז בת"א מודה ועיין בדברי אא"גם הפמדבלא טעם זה אסור אבל היכא דאיכא הך טעמא 
ז דבסוטה משמע "שיפרט בלחש כדרך שאמר משה כולי והקשה ע' על הלבוש שכ' ר שכת"ועיין בא)ובסוטה עיין שם 

ה כ בהך דמש"מ דהתם בשוגג מיירי ולענין קרבן לכן יש לו לפרט כי היכי דנכפר משא"ולק( ש"ז יש לפרסם ע"דבע
כדרך משה אלא לענין ' ה הלבוש שם לא כת"דמזידים היו ומשה התוודה על חטאם בדרך תפלה ותחנונים וגם בלא

 :ש"שבלחש נכון לפרט החטא ע
>ב>

צ לפרט מקרא דויעשו להם אלהי זהב "ל א"ק דס"על רע' ז מאי פריך בגמ"ל לפ"ק -. הרשות בידו( ג"פמ): ז"ט 
מ דודאי היה ראוי למשה "ז לק"פ יותר משובח מי שאינו מפרט חטאיו ולפ"עכק "דלרע' י כ"ובב. דהא רשות לפרט
י בן בבא "ל דפסק כאן דרך פשרה דלר"וי. ש כאן סתם הרשות בידו קשה"צ היותר משובח אבל לפי מ"רבינו לעשות ע

י בן "על ר לפרט ולסמוך בזה' יש רשו' ק משובח יותר אם לא מפרט הכריע דלכל הפחו"יש איסור אם לא מפרט ולרע
 :ע"ד דעת הש"לפרט כנלע' בבא וליתן רשו

(ז)
 :ובזה אין חילוק בין מפורסם לשאינו מפורסם דהכל גלוי לפני המקום -בלחש נכון לפרט : משנה ברורה 

ג
ץ שמתפלל בעד רבים צריך להשמיע לרבים ואם "ב כתב דש"ק' ע סי"ומ -בלחש ( ש"מחה( )ג"פמ): מגן אברהם 

, וכן נראה דצריך לבקש על הקל תחלה[ ל"ש]ח יאמר בסתר ובגלוי בשגגה וזדון "בע[: ה"כ]בו מנמיך קולו גוערין 
' ל כיון דאמרינן חטאנו בגלוי ובסתר אנו מבקשים על שניהם כאחד כדאית"ב לכן נ"כ לא יהיה כסדר א"ע דא"ומיהו צ
חטאת עולה ויורד אשם ודאי ותלוי מכות ח עולה "סדר הוידוי בע: בגלוי לבד וכן בזדון לבד' ם הגי"ה וברמב"פ' בתמור

ובמדרש קהלת איתא שיכה על [ י"כתבי האר]ויכה באגרוף על החזה [ י"מהרא]ד "כרת מיתת ב' מרדות מלקות מית
 [:א"ה בשם רמ"מנהגים ושל]יאמר כפרה לחטאים וסליחה לעונות ומחילה לפשעים : הלב לומר אתה גרמת לי

(ח)
 :ייש יותר כשמזכיר חטאיו ואכתי מקרי כסוי חטאה כיון שאינו נשמע לבני אדםכדי שיתב -החטא : משנה ברורה 
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ומה שאומרים על ; אין לפרט החטא (ט), צ כשחוזר התפלה"או ש, אבל כשמתפלל בקול רם: הגה
 .(ע"ד)הואיל והכל אומרים בשוה אינו אלא כנוסח התפלה , לא מקרי פורט >ג>' ב' חטא בסדר א

 זיים הלכות יום הכפורים סימן תרטור אורח ח
 צ לפרט החטא"הטור פוסק כרבי עקיבא שא

כגון מה נאמר לפניך ואתה , אלא שנהגו לומר גם שאר דברים, עיקר הוידוי הוא אבל אנחנו חטאנו
ובאשכנז נוהגין לומר על חטא על , יודע רזי עולם ועל חטא ועל חטאים ואלהי עד שלא נוצרתי

י כתב שצריך לפרט "והר. ל"ם ז"כ הרמב"וכ, ע"כ ר"וכ, ן בו החטאיםסדר אלפא ביתא ומפרטי
 .החטא

צ לפרט החטא "ע אומר שא"שר, צ לפרט החטא"שא, וכן נראה, ובספרד אין נוהגין לאומרו
 .והלכתא כדבריו

 ם הלכות תשובה פרק ב הלכה ג"רמב
 .להי זהבוצריך לפרוט ב את החטא שנאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם א

 [ב]הגהות מיימוניות 
ה וכן "ש וכן פ"ע דאמר אשרי נשוי פשע ע"יהודה בן בבא לגבי ר' פרק בתרא דיומא דאמרינן כר

 :שמחה' פסק ר

 גכסף משנה הלכות תשובה פרק ב הלכה 
ע מחבירו לא פסק רבינו כוותיה משום דאמר התם רב יהודה רמי כתיב "ואף על גב דהלכה כר

ק כאן בחטא מפורסם כאן בחטא "וי חטאה וכתיב מכסה פשעיו לא יצליח לאשרי נשוי פשע כס
ע אפילו מפורסם נמי לא דהא חטא העגל "יהודה בן בבא אזלא דאילו לר' והא כר. שאינו מפורסם

מפורסם הוה ואפלו הכי אמר עליה אשרי נשוי פשע ודריש לויעשו להם לדרשא אחריתי אלא 
ן דסבר רב כוותיה הכי נקטינן ואף על גב דרב זוטרא בר טוביה יהודה בן בבא אתיא וכיו' ודאי כר

אמר רב נחמן משני האי רמיא דרמי רב כאן בעבירות שבין אדם למקום כאן בעבירות שבין אדם 
יהודה בן ' מ הלכה כר"ע ופסקה רבינו לההיא שנוייא סובר דמ"לחבירו והאי שינויא מצי אתי כר

ל ויש ראיה "ש ז"ף והרא"יהו אין נראה כן מדברי הריומ. בבא כדמשמע מדרב יהודה אמר רב
כ שעבר אם יכול להתודות עליהם "לדברי רבינו מדאיפליגו התם על עבירות שהתודה עליהם ביוה

כ במפרש חטאיו מיירי אלמא דלדברי הכל כל שלא התודה עדיין עליהם "כ אחר אם לאו וע"ביוה
 :צריך לפרטם

                                         
(ט)

 :כ אסור"דאפילו בעון שבין אדם לחבירו ג[ ה]מדסתם משמע  -אין לפרט החטא : משנה ברורה 
>ג>

לא ליה אין צריך לפרט לא לימא על חטא ו' דלמאן דסביר' ע דהא הטור כתב בפי"צ -. לא מקרי פורט( ג"פמ): ז"ט 
 :ד צריך לפרט"ל ועל חטא וכמ"ל לכתוב שי"ע אלא ה"א לכתוב דלא מקרי פורט דזה משמע אליבא דכ"ל לרמ"ה



  אם צריך לפרוט החטא בוידוי   

 

 

 

198 

 התשובה בדרכי

 גב הלכה  ביאור חדש מספיק הלכות תשובה פרק
אשרי ' ע אומר אינו צריך שנאמ"ע אמרו ר"כשהביאו דברי ר' מהירו' ויש לנו עוד סעד לפסק רבי

ע "ב צריך להזכירם וכיון דליכא פסידא לר"ע אם הזכירם לית לן בה ולריב"משמע דלר', נשוי וגו
 השמח' פ רבי"וכ. ב"נקטינן כריב

 [ג]זיו משנה הלכות תשובה פרק ב הלכה ג 
מ שכתב דרבינו "עיין כ. ויעשו להם אלהי זהב' לפרוט את החטא שנאמר אנא חטא העם וגווצריך 

ע מחברו "ודחק עצמו בזה מאי דלא פסק כר, עקיבא' יהודה בן בבא דאמר הכי ולא כר' פסק כר
דהרי לכאורה אינו , י בן בבא"עקיבא ולא כר' ד נראה דבאמת פסק רבינו רק כר"ולענ. עיין שם

דאם קאי זה על האדם החוטא והפושע שינשא , ע דאמר אשרי נשוי פשע"י רמובן כלל דבר
ז והלא כל חוטא ופושע בודאי יעשה כן ברצונו בלא שום "פשעיו ויכסה חטאיו מאי אשרי שייך ע

, ועוד דאיזה ראיה הוא מזה שלא יפרט חטאיו גם בינו לבין קונו, ז לומר אשרי"הכרח ואיך שייך ע
וכדאמר שם עוד להלן , במי שהוא נשוי פשע וכסוי חטאה לעיני רביםוהרי בודאי איירי רק 

בברייתא שני פרנסים טובים עמדו להם לישראל משה ודוד משה אמר יכתב סורחני שנאמר יען 
הרי דאמר , לא האמנתם בי ודוד אמר אל יכתב סורחני שנאמר אשרי נשוי פשע כסוי חטאה

ולא , ב סורחנו בתורה ולא יפרסמו הכתוב לענין כלמפורש דהאי אשרי הוא רק לענין זה שלא יכת
ה מתודה הרבה בינו לבין קונו כדאמר "לענין התודותו בינו לבין קונו דודאי היה דוד המלך ע

 .וחטאתי נגדי תמיד אלא שבקש רחמים שלא יפרסמו הכתוב לרבים
יהודה בן ' דר, כ רק בזה אם מצווין החוטאים לפרסם חטאם ברבים"לכן מפרש רבינו פלוגתייהו ג

והביא ראיה מדכתבה התורה דברי הוידוי של משה , בבא אמר דצריך לפרט החטא ברבים דוקא
, כ"שאמר בהתודותו בעד ישראל ויעשו להם אלהי זהב ופרסמה דברי הוידוי לדורות הבאים ג

, כ לפרסם דברי הוידוי שמתודה בינו לבין קונו ברבים דוקא"מכלל שכן צריך לעשות כל חוטא ג
דשמעינן מזה שדוד ביקש על עצמו שלא יפרסמו , ורבי עקיבא אמר אשרי נשוי פשע כסוי חטאה

ואין לו אלא לפרוט חטאיו , מכלל דהוא בעצמו בודאי לא פרסם דברי הוידוי שלו ברבים, הכתוב
ואמר אלא מהו זה שאמר משה בתורה דייקא ויעשו להם , בינו לבין קונו לבד ולא לפרסמן ברבים

אלא , לא לגנאי פרסם הדברים, שכתב דברי הוידוי בתורה ופרסם גם לדורות הבאים, זהבאלהי 
דרק כסף וזהב שהרבית להם לישראל עד שאמרו די הוא שגרם להם שיעשו אלהי , אדרבא לשבח

אבל מה שאמרו משה זה בעל פה באמרו אנא , אבל לגנאי בודאי שלא היה כותבו בתורה, זהב
ע מודה שאמרו זה לוידוי בינו "בודאי גם ר, ה ויעשו להם אלהי זהבחטא העם הזה חטאה גדול

אחד לפרט את , אלא שכוון בוידוי זה שתי כוונות, לבין קונו שמצוה לפרט החטא בינו לבין קונו
ומה שכתבו , לאמתלא ולמליצה בעדם דזהב הרב הוא שגרם זה להם' ב, החטא בינו לבין קונו

חת לבד למליצה בעדם ולשבחם לפני דורות הבאים ולא כ בתורה הוא משום הכוונה הא"אח
 .ל"ולכן פסק רבינו הכי וד, ע שמעינן מהאי קרא"אבל לפרט החטא בינו לבין קונו לכו, לגנותם

 בף מסכת יומא דף ה עמוד "רי
יהודה ' וצריך לפרט את החטא שנאמר חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהב דברי ר

 .אומר אינו צריךעקיבא ' בן בבא ר
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 ף"ן על הרי"ר
' ל בפרק שני מהל"ם ז"לא הזכיר העון אלא למעטו ולומר אתה גרמת להם ופסק הרמב. כרבי ינאי

 :תשובה שצריך לפרוט את החטא

 ביומא דף פו עמוד  מאירי
מ יש פוסקים שאין צריך לפרוט וכן הדברים נראין "וצריך לפרוט את החטא שמתודה עליו ומ

יבא מחברו ואף הרבה גאונים נהגו שלא להזכיר שום פרט אלא אבל חטאנו עוינו עק' שהלכה כר
וכמו שביארנו כל זה בחיבור התשובה בהלכות יום ' והרשענו פשענו ומרינו וסרנו ממצותיך וכו

 :הכפורים שבו

 בתוספות ישנים מסכת יומא דף פו עמוד 
הכפורים על חטא שחטאנו לפניך באונס י כך תיקנו בתפלות של יום "וע. וצריך לפרט את החטא

 :וחבריו

 אשפת אמת מסכת יומא דף סו עמוד 
דצריך לפרט את ( ו ב"פ)ד לקמן "ד למ"יל' חטאו עוו פשעו כו' אומר כו' שם במשנה וכך הי

ואין לומר דדוקא אדם המתודה עבור עצמו צריך לפרט , החטא אינו יוצא ידי וידוי בזה הלשון
מוידוי ( ז"ל)תודה עבור אחרים דהא כל ענין הוידוי דהכא ילפינן לעיל ג המ"החטא אבל לא הכ

 *(:זהב' ה עבור ישראל שאמר ויעשו להם א"שהתודה מרע
, ג יודע לפרט"כ כאן שאין הכ"אפשר לפרט משא' חטא ידוע והי' ל דשאני התם שהי"הגם די*( 

 :ל"ה כנמ בוידוי ראשון על הפר עבור עצמו ואומר חטאתי עויתי פשעתי קש"מ

 גץ גיאת הלכות תשובה עמוד ס"הלכות רי
' עקיבא אומר אינו צריך שנא' ויעשו להם אלהי זהב ר( ב"שמות ל)' וצריך לפרוט את החטא שנא

 .עקיבא' אשרי נשוי פשע כסוי חטאה והלכתא ומנהגא כר

 בסימן מ( מרגליות)ספר חסידים 
ם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אנא חטא הע( א"ב ל"שמות ל)וצריך לפרט את החטא שנאמר 

 .אלהי זהב

 זספר הרוקח הלכות תשובה סימן י
 .וצריך אדם לפרט את החטא

 רם סדר יום כפו"ספר מנהגים דבי מהר
 .חטא[את ה]ואין צריך לפרט 

 םספר אבודרהם סדר תפלת יום הכפורי
כן כתב רב ו. יש סדורים שכתוב בהן על חטא על סדר אלפא ביתא ומפרט בו החטאים ונכון הוא

 .רבי יונה שצריך לפרט את החטא' ל והר"ם במז"עמרם והר
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 דמנחת חינוך מצוה שס
ויעשו להם אלהי זהב והיא פלוגתא ' אנא חטא כו' שנא' וצריך לפרט את החטא בינו לבין קונו ית

ו "ש בדף פ"צ לפרט ודריש האי קרא לענין אחר ע"ע פליג וסובר דא"ל ור"ל צ"ב ס"ביומא ריב
' ח ה"י בטואו"מ ובב"בכ' ע. ע מחבירו"ע אף דהלכה כר"ב ולא כר"מ פוסק כריב"ב והר"ע

ג סובר דצריך לפרט "ד דריה"גם נלע. א שם"מג' ג להמעיין בסוגיא וע"והנה דבריו צע. כ"יוה
ואי אינו ' ו ומתודה על חטאת עון חטאת ועל אשם עון אשם ועל עולה כו"דמבואר ביומא דל

כ "א. ב סובר כן"כ סובר דצריך לפרט וגם ריב"וא' רבן בשוה חטאת כוכ מתודה על כל ק"מפרט א
ע אף "תורת חסד מביא דהרבה סוברים הלכה כר' בס' וע. ע מחביריו"אפשר דאין הלכה כר

 .מחביריו

 .אות ו. טור תלט[ ודוי], אנציקלופדיה תלמודית כרך יא
הוא מתודה חטא פלוני שיאמר בשעה ש -צריך לפרט את החטא : בפירוט החטא נחלקו תנאים

אף על פי שהפרטים נכללים בזה , ולא יספיק שיאמר דרך כלל חטאתי אשמתי העויתי, 348חטאתי

שנאמר אנא חטא העם  - 349עויתי ופשעתי לפניך ועשיתי עון פלוני' אלא שיאמר אנא ה, הוידוי

 .351יהודה בן בבא' דברי ר, 350הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהב

אלא מה אני מקיים ויעשו , 352שנאמר אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, עקיבא אומר אינו צריך' ר

ע כסף וזהב שהרבית להם "מלמד שאמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבש, להם אלהי זהב

 .353שאמרו די גרם להם שיעשו אלהי זהב לישראל עד

כדי , שיו מפני הבושהב צריך לפרט את מע"יש מן הראשונים שכתבו בטעם מחלוקתם שלריב

יש . 354שלא יחשדוהו בשאר עברות, עקיבא לא יפרט מפני החשד' ולר, שיתבייש מחטאיו

ולא בא אלא לומר שהוא יותר טוב מי שאינו , עקיבא אין איסור לפרט את החטא' שכתבו שאף לר

                                         
848
 .י"רש.  
849
 .ם שפסק שצריך לפרט"הרמב' בד 898' חיבור התשובה עמ.  
853
 .שמות לב לא.  
858
 .חסדי דוד שם' ועי, יהודה בן בתירה' בתוספתא ר' והגי.  
853
 .תהלים לב א.  
858
וירושלמי , ח"ש בהגהות הב"ועי, וברייתא סוף יומא, והפסוק אשרי נשוי פשע לא הובא שם, תוספתא סוף יומא.  

 .סוף יומא
854
' בירושל' התוס' ק לירושלמי נדרים שם שפי"שי' ועי. ד"ה ה"פ ירושלמי נדרים פ"ע, ה ליחוש"גיטין לה ב ד' תוס.  

ואילין , פני הבושה אינם שייכים כלל למחלוקת התנאים בפירוט החטאוטעמי האמוראים שם מפני החשד ומ, תמוה
ולזה נתכוין אף בקרבן נתנאל נדרים , ג"ב ה"כ בצפנת פענח תשובה פ"וכ, פלוגתא כאילין פלוגתא שייך על להלן שם

 .ש שם"הרא' ט בד"פ
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א אבל בלחש אף הו, עקיבא אלא במפרט בקול רם' ומצדדים עוד שלא אמר ר, 355מפרט חטאיו

 .356מודה שיותר טוב לפרוט החטא כדי שיתבייש יותר

ב שצריך לפרט את החטא שהוא כדי שיתבייש לעצמו "ויש מהראשונים מפרשים בטעמו של ריב

אלא , עקיבא אף בלחש אין צריך לפרט' ולר, 357ויהיה לבו נשבר ונדכא בזכרו את חטאיו

 .358שיזכרהו בלבו ויכללהו בדעתו במלות חטאתי וישר העויתי

ולפיכך מתודים וידוי על חטא , 359יש פוסקים שצריך לפרט את החטא: להלכה נחלקו ראשונים

אף אם , ויפרוט כל העברות שבנוסח הוידוי. 360שמפורטים בו כל החטאים, ת"ף בי"שבסדר אל

או מפני שכל , 361שכדי שלא לבייש את החוטא תיקנו להיות סדור כך להכל, הוא לא עשאן

ואף בחטא שמתודה עליו שלא . 362ומטעם זה צריך להתודות בלשון רבים, זה לזהישראל ערבים 

שאי אפשר שלא יהא אחד מן הצבור , יש שכתבו שכשאומר עם הצבור אין לחוש, בנוסח הקבוע

 .363שגנב או גזל

חטאנו והרשענו : "אלא יאמר הוידוי בדרך כלל, ץ לא יאמר כל פרטי הוידוי"ויש שכתבו שהש
ומי יטיל , ואיך יפרוט שום חטא, שהרי הוא מתודה על כל העם', וכו" נו ממצוותיךומרדנו וסר

                                         
855
 .י שם"ב.  
856
 .ואפשר: שם.  
857
 .צריך לפרט( להלן' עי, או דוקא בלחש)בלחש ב אף "ז לריב"ולפ, 885' חיבור התשובה עמ.  
858
שיפרוט חטאיו בינו לבין עצמו אם בלבו על צד הביאור השני ואם בשפתיו ' שכ 899' ש עמ"ועי, 898' שם עמ.  

כ "שכ' כ שהמפרסם חטאיו עזות פנים הוא נ"ש אח"ומש, ב"ע ואם בקול נמוך לריב"ל אם בלבו לר"ור', בקול נמוך כו
 .י"ש בהערות אות ב שהמאירי כהב"וזה לא כמש, להלן' עיו, ב"אף לריב

859
י תשובה שם בשם רבנו "הגמי; ג עשין טז"סמ; ועשיתי כך וכך: א"א ה"ש בפ"ועי, ה"ג וה"ב ה"ם תשובה פ"רמב.  

ח "ב' ועי)י "הב' כ בטור תרז בשמו לגי"וכ, יח' ש בשער א סי"ועי, ס כא"רבנו יונה בשערי תשובה שער ד סו; שמחה
' תקכט עמ' ה סי"והוא מראבי)ס תשכה "מרדכי סו; ש וכל הגאונים"ף והרא"הרי' ח שם בד"ב; (צ"שגורם בשמו שא

 .ס כב"חסידים סו' ס; (ואולי מרמז למחלוקת שבברייתא שהביא, "'וכו"ושם מסיים , 898
863
, ושכן נהגו באשכנז, םם שכתבו על חטא מפורט בסדרי תפלותיה"ע גאון והרמב"ר' טור שם בד; י יומא שם"תו.  
 .ה ומרדכי שם וכל הראשונים דלהלן"מ בראבי"וכ
868
 .אלא שהוא חולק עליהם, 438' בשם חדשים מקרוב באו ועמ 899' חיבור התשובה עמ; תרא' חסידים סי' ס.  
863
ם "רמבתרז בשם ה' י סי"שם וכן בברכ' וכ, ל להתפלל בלשון רבים"כ האריז"א שכ"החיד' ש בפי"ועי, ח שם"ס.  

 .שהתרעם על חסיד אחד שלא רצה להתודות כל הוידוי שידע בעצמו שלא חטא
868
 .להלן במחלוקת של חוזר ומתודה' ועי, פ שעבר"ץ גיאת בחטא שכבר התודה עליו ביוהכ"טור שם בשם רי.  
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על חטא שחטאנו לפניך : וכן בפרטי על חטא יאמר בדרך כלל, 364חטא פרטי על הצבור בכלל

 .365ביודעים ובלא יודעים, בשגגה, ברצון, באונס, בגלוי, בסתר

שהוא , אין פירוט החטא מעיקר הוידוי, וכתבו ראשונים שאף לשיטה זו שצריך לפרט את החטא

 .366והפירוט אינו אלא בשביל שיתבייש יותר, שיאמר על דרך כלל חטאתי וישר העויתי

ב "ואף פירוט החטאים שבסדר א, 367ויש חולקים ופוסקים להלכה שאין צריך לפרוט את החטא

: ותר מארבע לשונות אלווהוידוי הנכון הוא כנוסח הקדמונים שלא היו אומרים י, אין צריך לומר
' ולא שוה לנו ואתה צדיק וכו' אבל חטאנו אנחנו ואבותינו ועוינו ופשענו וסרנו ממצוותיך וכו

כולל  369ובשלש לשונות אלו חטאנו ועוינו ופשענו, 368תות כלולות בהם"ף בי"שכל אלו האל

, לנו להוסיף על אלוודי לנו בכך ואין , השגגות והזדונות והמרדים, אדם כל מה שצריך להתודות
, וכך היה מתודה כהן גדול ולא היה מזכיר בגידה וגזלה וגנבה וחמס וטיפול שקר ושאר הלשונות

 .370עקיבא שאין צריך לפרוט החטא' שהלכה כר

אין צריך , ומתודה על כל עונותיו, יש מהגאונים סוברים שדוקא מי שכוונתו בתשובה כללית
', אלא שיהיו הגלויים אליו חקוקים בלבו ושיהא בדעתו לכולם במלת חטאתי וכו, לפרט חטאיו

צריך הוא , אבל מי שמתודה על איזה עון בפרט ותשובתו באותה שעה היא על אותו עון בלבד

 .371לפרטו בשפתיו

, ב"עקיבא שאין לפרוט את החטא יכול הוא לומר על חטא שבסדר א' ויש סוברים שאף לר

כיון שהכל אומרים בשוה ואינו אלא כנוסח , שאין זה נקרא פורט את החטא, 372ואפילו בקול רם

 .374ואין זה כמטיל חטא פרטי על הצבור, ץ יכול לאמרו"ומטעם זה אף הש, 373תפלה

                                         
864
 .ס סט"כלבו סו; לב' פ סי"ארחות חיים יוכ.  
865
 .ארחות חיים שם.  
866
 .885' חיבור התשובה עמ.  
867
; עקיבא' והילכתא ומנהגא כר: מז' א עמ"ץ גיאת ח"רי; יתודה חטאיו בכללם בלי פירוט: רנט' ג עמ"סידור רס.  

שלטי ; 898' ש עמ"ועי, בשם רוב הגאונים 433' מאירי יומא שם ובחיבור התשובה עמ; פ"יוהכ' העיטור סוף הל
 .ע שם ב"שו; טור שם; (ח בדעתם"לעיל בשם הב' ועי) ש"ף והרא"הרי' י תרז בד"ב; ז"הגבורים יומא שם בשם ריא

868
כ הטור שבספרד אין נוהגים "וכ. חיבור התשובה שם בשם הגאונים; ל בשם בעל העתים' פ סי"ארחות חיים יוכ.  

 .לאמר על חטא
869
 ".וסרנו"ולא הזכיר גם .  
873
 .צ לפרוט"לה של אמת שאמהמפרשים שכך מקובל מפי גדולים ויש לו קב' ארחות חיים שם בשם א.  
878
 .ק א"תרז ס' ז סי"וכעין זה בט, בשם הגאונים 898' חיבור התשובה עמ.  
873
 .להלן על וידוי בקול רם' ועי.  
878
 .ע הרב שם"שו; ע שם"מ ובשו"א בד"רמ.  
874
 .ושכן נהגו, מ שם"ד.  
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עקיבא שאין לפרט אלא כשמפרט ' לפי שלא אמר ר, זה נקרא מפרט החטא ויש שכתבו טעם שאין
ב שמפרט אף על חטאים שלא חטא אינו "אבל על חטא שבסדר א, ולא יותר, החטא שעשה בלבד

וכן מהראשונים שפסקו שאין צריך לפרט יש שכתבו שמכל מקום אם בא . 375אלא כנוסח תפלה

 .376ב אומר"לומר וידוי שבסדר א

                                         
875
 .י"ג תרז בהגב"כנה.  
876
 .ארחות חיים שם בשם בעל העתים.  
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אפיקורס אם מקבלין אותו בתשובה

 ה, ם עבודה זרה ב"רמב
ישראל שעבד עבודת כוכבים הרי הוא כעובד כוכבים לכל דבריו ואינו כישראל שעובר עבירה 

האפיקורסים וכן , מומר לעבודת כוכבים הרי הוא מומר לכל התורה כולה, שיש בה סקילה
מישראל אינן כישראל לדבר מן הדברים ואין מקבלים אותם בתשובה לעולם שנאמר כל באיה לא 

והאפיקורסים הם התרים אחר מחשבות לבם בסכלות דברים , ישובון ולא ישיגו ארחות חיים
שאמרנו עד שנמצאו עוברים על גופי תורה להכעיס בשאט בנפש ביד רמה ואומרים שאין בזה 

ומחשבה , סור לספר עמהן ולהשיב עליהן תשובה כלל שנאמר ואל תקרב אל פתח ביתהוא, עון
 .של אפיקורוס לעבודת כוכבים

 ד"השגת הראב
כ אסור לאבד ממונו בידים מידי דהוה אמסור אבל אם "א אעפ"א. לכל דבריו' ישראל שעבד וכו

 .מעצמו נשא עובדת כוכבים ואין לו זרע כשר ודאי מותר לאבדו בידים או ליטלו
 הכסף משנה הלכות עבודה זרה פרק ב הלכה 

ש "ומ. כלומר אף על פי שאינן עובדים כוכבים אינן כישראל לכל דבר. וכן האפיקורסים מישראל
נלמד מדאמר אלישע אחר ששמע מאחורי הפרגוד שובו בנים , ואין מקבלין אותם בתשובה

ק דחולין דאין מקבלין "נן נמי בפואמרי. שובבים חוץ מאלישע שיודע רבו ומתכוין למרוד בו
 :קרבן ממומר לנסך את היין ולחלל שבתות בפרהסיא

מפני שכפי מה שכתב בהלכות תשובה אלו אינן נקראים . 'ש והאפיקורוסים הם התרים וכו"ומ
אפיקורוסים לכך אמר והאפיקורוסים שאני מזכיר כאן אינם האפיקורוסים הנזכרים בהלכות 

להות והיינו מומר לעבודת כוכבים ואותם מקבלים אותם בתשובה כמו תשובה שאותם כופרים בא
 :'שלישי אבל האפיקורוסים הנזכרים כאן הם התרים וכו' שנתבאר בהלכות תשובה סוף פ

ך תימה הוא זה דהא מפורש בגמרא בהדיא דמקבלין אבל אינו מאריך ימים דכל "כתב הרמ
ה ואמר להו טרחו לה בזוודתא והכי דפריש ממינות מת מיד ורב חסדא היה מקבלן בתשוב

ע "פירושא דקרא אף על פי שישובון לא ישיגו ומי יוכל לומר שלא נקבל לכל בעלי תשובה וצ
 :ולא קאמר התם שקבלם רב חסדא( ז"דף י)ז "ק דע"ך הוא בפ"וזה שכתב הרמ. ל"עכ

 הלחם משנה הלכות עבודה זרה פרק ב הלכה 
אמרו כל באיה לא ישובון ( ח"דף י)ז "ק דע"בפ. 'שראל וכווכן האפיקורסים מישראל אינם כי[ ה]

ולא ישיגו ארחות חיים וכי מאחר שלא שבו היכן ישיגו הכי קאמר ואם ישובו לא ישיגו ארחות 
משמע מהתם דאפשר להם לשוב אלא שמי שהוא ' חיים למימרא דכל דפריש ממינות מיית וכו

( מה שהובא)ג מהלכות תשובה אחרי שכתב "שב מת מחמת כפיית יצרו וצרת לבו וכן רבינו בפ
א שכל אחד מאלו אין להם חלק לעולם הבא כשמת בלא "וכל הנזכרים באותו הפרק כתב בד' בגמ

. כ קשה מה שכתב ואין מקבלין אותו"משמע שאפשר לו לשוב וא' תשובה אבל שב מרשעו כו
מי שחוזר הוא מת מחמת ונראה דכונתו לומר שאנו לא נקבל אותם לפי שהוא דבר קשה שיחזור ש

כפיית יצרו וזה שלא מת ודאי שלא שב כהוגן כדאמרינן בגמרא גבי ההיא איתתא דלא מתה 
משום דלא הדרא שפיר ולכך ודאי אין מקבלין אותו ומחזיקין אותו ששב דודאי לא שב דאם היה 
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תשובה  וזהו שכתב בהלכות. ב"שב היה מת אבל ודאי שאפשר לו לשוב ואם שב יש לו חלק לעוה
שאם שב האדם מרשעתו שתשובתו מתקבלת כלומר האל יתברך היודע ששב בלב שלם מקבל 

 :תשובתו
 בהלכות עבודה זרה פרק ( לנדא)יד המלך 

אכתי לא ידענו מהיכן הוציא רבינו דבר זה , מ"אמנם אף אם נבין כוונת רבינו כמו שהבין הלח
, אנו לזה דיש אדם השב בתשובה שלמה מ מוכרחים"דהא אף לפי סברת הלח, דאין מקבלין אותו

ד שלמטה "כ גם הב"וא. ה רואה בלבבו כי הוא שם בלב שלם ומקבל תשובתו והוא חי"והקב
ד "ומה איכפת לן אם הב, למה ידחו כל השב ממינות בדחית שתי ידים לבל יקבלו אותו כלל

 .דשמא הוא מאותן הרוצים לשוב בתשובה שלמה, יקרבו אותו מחמת ספק
אשר הפירוש הזה ממקומו הוא מוכרע לו , ה לדעתי בענין זה דרבינו היה לו פירוש אחרוהנרא

פירשו [ דהם], ל"דלא כפירוש כל שאר רבותינו הראשונים ז[ א"ע]ז דף יז "ק דע"בגמרא שם בפ
היינו דאותן השבים בתשובה שלמה , דהא דמסיק בגמרא שם דאם ישובו לא ישיגו ארחות חיים

דממהרים למות [ ה לא ישובון"שם בד]ל בפירושו "י ז"וכן הסביר רש. בתםהמה מתים אחר תשו
דהלא , ופירוש זה הוא תמה והפלא. כ"וזו גזרת המלך עליהם למות ע, מחמת צרה וכפית יצרם

על כרחך דדעתו הוא , סברת המקשן שהקשה וכי מאחר דלא שבו היכן ישיגו ארחות חיים
ז לא היה מתחיל "דאם היה קאי על ארחות חיי עוה ,ב"דארחות חיים קאי על ארחות חיי עוה

, ז ברשעותם"דהלא יכול להיות דלא ישובו ויחיו ויאריכו בעוה, להקשות מאומה מהיכן ישיגו
, והבטיח לנו הקדוש ברוך הוא דבעבירה זו דמינות כל באיה לא ישובון וכל ימיהם יעמדו ברשעם

ומנסיון . ז כי ימותו וימוכו בעונם"חיי עוהאבל אינם מאריכים ימים בחטאם ולא ישיגו ארחות 
[ ה דין"ב בד, ל]בריש פרק אלו נערות ' וכמו שכתבו התוס, החוש אין הכחשה לענינים כאלה

ועוד מצינו כדומה בהרבה מקומות ואין לך גדול מאלות דסוטה . אהא דדין ארבע מיתות לא בטלו
דדעת המקשן הוא בהא דלא ישיגו כ "אלא ע. ובכל זאת מצינו דזכות תולה, הכתובות בתורה

כ מה מתרץ הגמרא דאם ישובו לא ישיגו "וא, ב"ארחות חיים דקאי על ארחות צדיקים דחיי עוה
, ז"הלא לדעת המקשן לא קאי כלל האי קרא על חיי עוה, ז דפריש ממינא מיית"ארחות חיי עוה

, בין המקשן והתרצן [ט"השקו]ואם נאמר דזאת היה . ז סובב והולך כל קוטב קושית המקשן"וע
והתרצן חידש לו זאת , ב"דהמקשן היה סבור דכוונת הכתוב הוא דלא ישיגו ארחות חיי עוה

דגם , ז"כ לא היה צריך לחדש האי דאם שב אינו משיג חיי עוה"א, ז"דהכתוב קאי על חיי עוה
ימיהם  בלא שב נוכל להבין הכתוב כפשוטו דלא ישובון וגם לא ישיגו ארחות חיים דלא יאריכו

 .ז"בעוה
הכריח לרבינו לפרש כוונת הגמרא דכל הענינים של המקשן , אלה' ועמעום פירוש דברי הגמ

ולכן הקשה המקשן וכי מאחר דלא שבו , ב"והתרצן כוונת שניהם הוא על השגת אורחות חיי עוה
יגו דאם שבו בודאי יש[ היינו]ז חידש לו התרצן דהא דלא ישיגו ארחות חיים "וע. היכן ישיגו

ואם , רק דכוונת הפסוק הוא דלא ישובו. דאין לך דבר שעומד בפני התשובה, ב"אורחות חיי עוה
וסותמין שערי תשובה ומסלקים , ישובו דהיינו דנותן אל לבו ורוצה לשוב אזי גדול עונו מנשוא

וזה הוא היכי דנותן לב לשוב . ב"בכדי שלא ישיג אורחות חיי עוה, אותו מן העולם טרם ששב
בכל לבבו הרי הוא כשאר ' אבל מי ששם נפשו בכפו ושב לה, מנם שהה עדיין בתשובתוא
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, למימרא דפריש ממינא מיית' ז הדר פריך הגמ"וע. דהתשובה מארכת ימיו ושנותיו, השבים
ומדפריש ונותן לב לשוב ממיתין אותו מלמעלה בכדי שלא ', לתשוב' דפרישה מין החטא הוא קוד

ומשני דההיא לא הדרה בה שפיר . ולא מתה' דאתאי לקמיה דרב חסדא כו איתתא' והא ההי, ישוב
ב ולכן היתה יכולה "ולא השיגה ארחות חיי עוה, ולא היה נותנת כלל לבה לשוב בתשובה שלימה

 .לחיות ברשעה
ואף דכל בעלי תשובה , ד שלמטה מקבלין אותו"ז שפיר הוכיח רבינו דאם בא לשוב אין הב"ולפ

ותחים להם שערי תשובה ומסייעין אותן בכל מה דאפשר לקרב אותם אל על שאר עבירות פ
ם כל כך כיון דהכתוב הורה לנו דאם ירצה לשוב מסלקין אותו מן "חמיר בזה עון עכו, התשובה

, ה חפץ בתשובתו"הרי אנו רואין דאין השם ב, כי היכי דלא ישוב ולא ישיג ארחות חיים, העולם
ד שלמטה אין מקבלין אותו אם "לכן גם הב, התשובה ממנו ואדרבא שמסבבים מלמעלה למנוע

ולפי פירוש זה אין שום רמז . ומדיחים אותו בשתי ידים ואף אם באמת לבו תמים עמו, בא לשוב
אבל אם החוטא היה , רק דמונעים אותו מלמעלה לשוב, בגמרא כלל דאין תשובה מועיל למינות

בכל לבבו ' ושב אל ה, עתו בלב נשבר ונדכהזריז בנפשו ותיכף אחר החטא שב והתנחם על ר
שם ]ג מהלכות תשובה "וזהו שכתב רבינו בפ, ובכל נפשו ודאי אין לך דבר שעומד בפני התשובה

 .ב"דהוא בן עוה[ הלכה ו
והא , דקאמר וממינות אין ומשאר עבירות לא[ א, ז יז"ע]וניחא בזה האיכא דאמרי שם בגמרא 

, והדר פריך ומעבירה לא. כ הוי בה"ומשני דמינות ג, ומתה' ח כו"האי איתתא דאתאי לקמיה דר
כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו ' אמרה כו', והתניא אמרו עליו על אלעזר בן דורדיא כו

אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך , הלך וישב בין שני הרים אמר הרים בקשו עלי רחמים, בתשובה
אמר כוכבים ומזלות ', אמר חמה ולבנה בקשו כו', רץ כואמר שמים וא, רחמים נבקש על עצמינו

, הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו, אמר אין הדבר תלוי אלא בי', בקשו כו
ומשני התם נמי כיון דאביק . ב"יצתה בת קול ואמרה אלעזר בן דורדיא מוכן ומזומן לחיי העוה

 .כ"ביה טובא כמינות דמיא ע
ומה ראיה יש , דאיך שייך קושיא ממעשה וממאורע, ת הגמרא זו תמוה מאודוהנה גוף קושי

הא יכול , מעובדא אחת דאיתרמי כך דאחד מת בתשובתו ממינות על כל השבים דכולם מתים
או דמרוב צערו . אלעזר בן דורדיא בא יומו והגיע קצו למות ופקודת כל נפקד עליו' להיות דר

בפירוש [ שם]וכן נאמר בגמרא , איבריו עד אשר נגוע ומת ודאבון נפשו נמס לבו ונתפרקו כל
ואיך יש ראיה מזה על כל , דהניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה כל כך עד שיצתה נשמתו

דהתם אמר רב , ח שפיר פריך"והנה מאיתתא דאתאי לקמיה דר. הפורשים מעבירות דהם מתים
א "ולפום הה. אשה זו שתמות מהרה הרי דהיה קים ליה לרב חסדא על, חסדא טרחו לה זוודתא

הרי דסבירא ליה לרב חסדא דגם , היה חטא האשה הזאת ותשובתה משאר עבירות ולא ממינות
. ח"ולפיכך שפיר לא היה הקושיא ממיתת האשה רק מדברי ר, השבים משאר עבירות מתים

ך שייך ואי, אלעזר בן דורדיא דלא אמר מקודם שימות רק דהמעשה שהיה כך היה' כ בר"משא
אלעזר בן דורדיא דהרעיש כל כך על דברת ' גם קשה על ר. קושיא מעובדא אחת דאיתרמי כך

א בן דורדיא דבר הידוע ומפורסם לכל "וכי נעלם מר, ועל מה ולמה האמין לה כל כך, הזונה ההיא
 .דאין לך דבר שעומד בפני התשובה
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, ד אינו ממיתתו"אלעזר ב' דרדהוכחת הגמרא מעובדא , אמנם לפי הפירוש הזה שזכרתי ניחא
רק דכוונת ההוכחה הוא מעוצם עשית , דעל עצם המיתה היה בידינו לומר דמעשה שהיה כך היה

ואי לאו דדבר זה היה ידוע ומפורסם , אלעזר בן דורדיא' הרושם שעשו דברי האשה הזונה על ר
בשביל כך שלא כ "דמסלקין אותו מן העולם ג, להם דכל דפריש גם משאר עבירות הוא מיית

אלא ודאי דגוף דברי . כל העולם כולו על דברי האשה הזאת[ את]לא היה מרעיש , יחזור בתשובה
אלעזר בן ' ולפיכך כשהזכירה האשה את ר, האשה היה ידוע לו מכבר רק דנעלם ממנו לפי שעה

במר  אז מיד צעק ובכה, דאם יתן אל לבו לשוב ימות תיכף, דורדיא דאין מקבלין אותו בתשובה
אך מחמת שהיה , רק שהיה מקובל כך מכבר, ולא מחמת אמונתו בדברי האשה צעק. נפשו

וכאשר שמע דברי האשה ונזכר כי , משוקע בתאוה ולהוט אחר בולמוס עריות שכח חומר עונו
וביקש מהרים וגבעות ומשמים וחמה ולבנה , הוריד כנחל דמעה, צדקה ממנו ודבריה כנים המה

ולבסוף כאשר ראה . למען יוכל לשוב מחטאיו, עתירו בעדו שיחיה ולא ימותוכוכבים ומזלות שי
ואין לנו תשובה . כי גדול עונו מנשוא געה בבכיה כל כך עד אשר יצתה נשמתו מגודל הבכי

אלעזר בן דורדיא דמת מתוך התשובה הוא מזומן לחיי ' ויצתה בת קול דר, שלימה גדולה מזו
 .ב"עוה

דכיון דנתקבלה , ד לא היה כלל מחמת זה דפריש מעבירה"ליעזר בא' והנה עצם מיתתו של ר
. ד וכבר השיג ארחות חיים ממילא לא היו צריכין עוד לסלקו מן העולם"אלעזר ב' תשובתו של ר

אלעזר ' פ מהרעש שהרעיש ר"אמנם עכ, ויכול להיות דבאמת עוצם הבכי והצער סיבב לו מיתתו
והיה בשביל כך ירא לנפשו , נו רואין דהיה כך מקובל בידובן דורדיא על דברי האשה הזונה הרי א

ולכן היה זריז בנפשו לשוב , דגם בשאר עברות יהיה מונעים אותו מלמעלה לשוב בתשובתו
ואיך קאמר הגמרא דמניעת התשובה מלמעלה הוא , בתשובה שלימה רגע אחת קודם צאת נשמתו

כ "ומסלקין ג, יק בהו טובא כמינות דמיאועל זה משני דגם בשאר עבירות כל דאב. ז"רק בעון ע
 .ל"בכדי למנוע התשובה ממנו כנ, בהם את הנותן אל לבו לשוב טרם ששב

 או מפני תשובה מאבד עצמו לדעת כדי שלא יחטא

 אחשוקי חמד בבא בתרא דף קא עמוד 
 יכשלאיבד עצמו לדעת כדי שלא 

ולא מצא כל דרך להתגבר , ועמד לחטוא בעבירה חמורה מאד, מעשה באדם שיצרו תקפו. שאלה
או שמא , נשאלת השאלה האם קוברים אותו בקבורה רגילה. ולכן איבד את עצמו לדעת, על יצרו

וכמו המבואר במסכת ' נורא בי עמרם'מפני שהיה צריך לצעוק , נחשב כמאבד עצמו לדעת
 ?(א"ע דף פא)קידושין 

ח לקבור את המאבד עצמו "ופסק הגרי, שאלה כעין זו באה לידי רבנו יוסף חיים זוננפלד. תשובה
: וכדלהלן, (160' ח זוננפלד עמ"הדברים הובאו בספר הנהגות ופסקים הגרי), ככל מנהגי ירושלים
ל אנשי החברא קדישא ושאלוהו על מת שנמצא "יוסף חיים זוננפלד זצ' מעשה ובאו לפני ר

הלך רבנו בעצמו לשם והחל לחפש . ל"והדברים מוכיחים שאיבד עצמו לדעת רח" כרם"בשכונת 
, אמנם לא חסר לי כלום: "בו כתב המנוח את סיבת הדבר, עד שמצא נייר כרוך, בכל פינות הבית
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ועזרני , י מיסיונרים לרגל מחלה ברגלי"ח האנגלי המנוהל ע"אבל הואיל ושכבתי פעם בביה
וכשהחלמתי הלכתי לבקרו , ה"כי שטיפל בי במסירות ורפאני בעז'ח רופא צ"לביהת ונקלע "השי

ואגב שיחתנו נזרקו דברי מינות בדברי הרופא , בו הבעתי את תודתי לרופא, ביקור נימוסים
. ומדי פעם היה לי גם צורך להתגבר על הארס הזה, אמנם הסחתי דעתי מזה, שנכנסו בי כארס

גמרתי בליבי כי טוב , ומפחד אני שמא לא אוכל להתגבר עוד, עליאולם עכשיו שזיקנה קופצת 
ו חיי מינות "ולא אחיה ח, ומוטב שאמות יהודי כשר, כי אין לפני כל ברירה אחרת, מותי מחיי
 .כ"ע, ל לקוברו לפי כל מנהגי ירושלים"יוסף חיים זוננפלד זצ' ופסק ר". ל"וכפירה רח

ומתוך , שהביא בדבר אחד שחשש לחטוא( ף הנהגת הבוקרסו)ץ "יעקב ליעב -ויעוין בסידור בית 
? וכי זו דרכה של תורה שהחוטא ישלם בחייו, ויש לשאול. מת, שהחזיק את עצמו שלא לחטוא

האם יסכן את חייו וירדה את הפת , והדביק בשבת פת בתנור, אדם שחטא במזיד, הגע עצמך
הוא חייב לחזור בתשובה על ידי הרי פשוט הוא שכעת ! ?טרם נאפה כדי שלא יחטא, מהתנור

( ה קודם"א ד"דף ד ע)בשבת ' ויעוין בתוס]אבל לא להסתכן כדי לרדות , חרטה וקבלה לעתיד
חייב האדם , כך גם בענייננו[. לא חייב על האפיה סקילה, שאם נמנע מלרדות מפני שאסור לו

 .חייואבל לא בעשיית פעולות המסכנות את , לחזור בתשובה בחרטה וקבלה לעתיד
שמדובר , ץ היא"והסביר לי שכוונת היעב, א"ח קניבסקי שליט"שאלה זו שאלתי את גיסי הגר

ויש . מ היתה זו סכנה רחוקה קצת"ואף שבסוף מת מ, ולא סכנה גדולה, באופן שסיכן עצמו קצת
שיבוא לידי חילול שבת , שכתב שאדם היודע ודאי( ק כו"סימן רמח ס)ב "לזה ראיה מדברי המשנ

ועל פי זה סומכים עכשיו שמסכנים , אסור לו להפליג אפילו בתחילת השבוע, די הפלגתו ביםעל י
ב שינה "המשנ. ל"עכ, כדי שלא יהיה איסור למפרע על מה שיצא, בעצמם קצת שלא לחלל שבת

כי לסכן ממש את ', קצת'והוסיף תיבת , ז שכתב שמסכנים בעצמם שלא לחלל שבת"מלשון הרדב
וירד לים למרות , ואף על פי שהמפליג בים חטא. אסור, איסור חילול שבתחייו כדי להנצל מ

אבל . בכל זאת אסור לו לסכן את חייו כדי לבטל למפרע את החטא, שידע שיזדקק לחלל שבת
וכמו כן . ואף ראוי לעשות כך, מותר, כלומר להכניס את עצמו לחשש סכנה רחוק, להסתכן קצת

 (.א סימן נו"ע ח"אבה)ין זה כתב האגרות משה וכע. ץ"בענייננו לגבי דברי היעב
כתבו : ל"וז(: א"דף ה ע)ץ בברכות "א הראה לי מה שכתב הרשב"וחתני הרב אליעזר רוט שליט

ל שהיה להם "מעשה היה בתלמידי רב יהודה חסדא ז, (ק סימן ב"בסמ)ל "רבותינו הצרפתים ז
ויצאו עליהם לסטים ונצולו מהם , ולא שמעו לו, והוא הזהירם שלא יעבורו, לעבור במקום סכנה

אין להם חלק , ולא יזכירו את השם, אמר להם שאם לא יחזרו לאותו מקום הסכנה. בהזכרת השם
דכיון דאיסורא , ואיך שיהיה יש שאלה... ולא רצו להזכיר את השם, וחזרו שם ונהרגו. ב"לעוה

דאיזהו בעל ( ב"דף פו ע)ושמא משום דאמרינן ביומא ? מה תקנה היתה לחזור שם, דעבדי עבדי
והדברים . ל"עכ, ובאותו פרק ובאותו מקום, כל שבאה דבר עבירה לידו וניצול הימנה, תשובה

ואולי גם כאן הכוונה שאמר להם ! ?וכי מותר לאדם להסתכן כדי לחזור בתשובה, מחודשים
עוין במה וי. ת נפרע מהם כי הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה"אך השי, שיסכנו נפשם קצת

שיש אומרים שמותר לאבד עצמו לדעת בשביל ( ב"דף קג ע)שכתבנו בחשוקי חמד כתובות 
 .תשובה
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ז "שהרי נאמר במסכת ע, הדבר מותר, עוד יתכן לומר שבנידוננו שהיה חשש של מינות או עריות
, יתדכל הפורש ממינות מי, למימרא... כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים( א"דף יז ע)

, אחר שנאבקו במינות אינם שבין, כל המשתמדים לעבודת כוכבים(: ה לא ישובון"ד)י "ופרש
ואם כן יתכן . ל"עכ, וזו גזירת מלך עליהם למות, ואם שבין ממהרין למות מתוך צרה וכפיית יצרם

א "ציינו הרע, ב סימן קיא"ח)ואמנם בשבות יעקב . כדי שלא להגיע לידי כך, שמותר לאבד עצמו
כתב שאין ראיה מהמעשה דרבי אלעזר בן דורדיא שמותר להמית ( ד סימן שמה"ע יו"גליון השוב

מכל מקום יתכן , אך אין לעשות מעשה בידים, מפני שמת מתוך צער, עצמו בידים בשביל תשובה
ואם , אולי הוא קל יותר, אך לגרום שלא לחטוא, אחרי שכבר חטא, שכל זה דוקא לענין תשובה

 .ע"וצ, יתכן שהדבר מותר, ואין לו מנוס אחר, לידי מינותחושש שיגיע 
, ולא עשה כן, אמנם אם יש אפשרות למנוע עצמו מלחטוא על ידי שיצעק נורא בי עמרם וכדומה

אלא למנוע , לא היה בשביל למנוע עצמו מלחטוא, דמה שאיבד עצמו, לכאורה יש בזה איסור
יתכן שגם אז מותר , א איבד עצמו לדעתאל, כ אם לא עשה כן"אמנם אעפ. עצמו מלהתבייש

שאף שהמאבד עצמו לדעת מחמת ( ו סימן קכג"ח)ם "וכעין מה שכתב המהרש, לקוברו כרגיל
 .ואין לו דין של מאבד עצמו לדעת, מכל מקום הוי כאומר מותר, יסורים לא עשה כדין

 עפרי צדיק ויקרא פרשת מצור -צדוק הכהן מלובלין ' ר
והיינו שצריך מעצמו לדחוק , נדרש והובא אל הכהן והוא בא( 'זו ג פרשה)ובמדרש תנחומא 

ונגעים באים על שבעה ', אלעזר בן דורדיא אין הדבר תלוי אלא בי וכו' וליעול כמו שאמרו שם בר
אבל השורש ' על אחד עשר דברים וכו( 'ה', במדבר רבה ז)ובמדרש איתא ( ז א"ערכין ט)דברים 

שית פיתוי הנחש להכניס בו זוהמא שירגיש הנאת הגוף והיה בגאות שהוא רא, הוא על גסות הרוח
והורה הפסוק זאת תהיה תורת המצורע ביום , שיהנה מעצמו שחשב לגדול' והייתם כאלהים וגו

אלעזר בן דורדיא ' כמו בר, שישוב בתשובה ויתקן הפגם והובא אל הכהן והוא בא, טהרתו
אלעזר בן דורדיא עד ' ן צריך לתשובה זו כמו ראף שאי, יתברך' שידחוק עצמו להתקרב אל ה

ואז אחר כך יוכל להטהר , יתברך' שתצא נפשו עם כל זה צריך לדחוק את עצמו ולהתקרב אל ה
 :ולבוא אל המחנה

 תדין המאבד עצמו לדע -ילקוט יוסף ביקור חולים ואבלות הערות סימן נו 
 מתי מתאבלים על מאבד עצמו לדעת( א

להביא את החונק . אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, איתא( פרשה לד בראשית)במדרש רבה 
ובמדרש . תלמוד לומר אך, יכול כחנניה מישאל ועזריה, יכול כשאול תלמוד לומר אך, עצמו

המאבד , איתא( פרק ב)ובאבל רבתי , המאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעולם הבא, תלפיות איתא
אין קורעין עליו ואין חולצין עליו ולא מספידין . 'כועצמו לדעת אין מתעסקין עמו בכל דבר ו

כללו של דבר , אבל עומדים עליו בשורה ואומרים עליו ברכת אבלים מפני שהוא כבוד חיים, עליו
(. מהלכות אבל' סוף פרק א)ם "והובא להלכה ברמב. 'כל שהוא כבוד של חיים מתעסקין בו וכו

דיש ( סימן קנז)ל מובא בבית יוסף "דרש הנובביאור המ( סימן שמה)וכטור ובשלחן ערוך 
, שאם ירא שמא יעשו לו יסורין שלא יוכל לעמוד בניסיון, יכול אפילו כשאול בן קיש, מפרשים

תלמוד לומר אך שאינו , ואפשר לפרש. שבזה מותר, תלמוד לומר אך, שיוכל למסור עצמו למיתה
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ומה שנענשו . ש"ע. שעשה שלא כדין, והיינו שאסור לו להרוג עצמו כשאול בן קיש. יכול לעמוד
שחשב שמותר לו להרוג , הוא כיון ששאול טועה היה בדבר, (יבמות עח ב)על שלא נספד כהלכה 

דלשאול . ן בתורת האדם פירש"והרמב. ומה גם שהתכוין לכפר על עון נוב עיר הכהנים, את עצמו
שהיה יודע שסופו למות  שכיון, ק כתב"וברד. ש"ע. מפני האונס, היה מותר לאבד את עצמו

לכן טוב שיהרוג את עצמו ולא יתעללו , "מחר אתה ובניך עמי"וכמו שאמר לו שמואל , במלחמה
 .שחשש שמא יעבירוהו על דתו, ת כתבו"ובשם ר. בו אחרים

. ותמל אותו לשמונה ימים, וגם אשה אשר ילדה בן אחרי מות בעלה", ובמגילת אנטיוכוס נאמר
ותפיל בנה לארץ ותפול אחריו וימותו שניהם ', ם ובנה מהול בידה וגוותעל על חומת ירושלי

מובא המעשה בחנה ושבעה בניה : ובגטין נז". 'ורבים מבני ישראל אשר היו עושים כן וגו, כאחד
ומובא שם מעשה ". ויצאה בת קול ואמרה אם הבנים שמחה, אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה"

קפצו כולן ', וכו, הרגישו בעצמן למה הן מתבקשים. לקלוןבארבע מאות ילדים וילדות שנשבו 
ז ברבי חנניה בן תרדיון שסירב לפתוח "שם הקשו מדאמרו בע' ובתוס. ש"ע. 'ונפלו לתוך הים וכו
ואם כן איך הפילו עצמם , מוטב שיטלנה מי שנתנה ולא יחבל בעצמו, ואמר, פיו בעת ששרפוהו

אלמלי נגדו לחנניה מישאל ( לג ב)כדאמרינן בכתובות דהכא היו יראים מיסורין , ותירצו, לים
. ז יח"ובתוספות ע. דעל כרחך היו מענין אותן ולא היו הורגים אותן, ועוד. ועזריה פלחו לצלמא

ת דהיכא שיראים פן יעבירום עובדי כוכבים לעבירה כגון על ידי יסורין שלא יוכל "אומר ר, כתבו
ובעיון יעקב . ש"ע', כמו גבי ילדים שנשבו לקלון וכואז הוא מצוה לחבל בעצמו . לעמוד בהם

א בן "במה שאמרו שם על ר. ז יז"ע' ובגמ. שרבי חנניה בן תרדיון נהג מדת חסידות בעצמו, כתב
גבי ההוא ( קג ב)ובכתובות ', דורדיא שהניח ראשו בן ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו וכו

צאה בת קול ואמרה אף ההוא כובס מזומן לחיי העולם וי, כובס דסליק לאיגרא ונפיל לארעא ומית
טועה היה , אף שכוונתו לכפרה, שאסור לו לאבד עצמו לדעת. ואף על גב דלאו שפיר עביד, הבא

 .בדבר שחשב שמותר לו להרוג עצמו
ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור ' תניא היא לוז שצובעין בה את התכלת וכו: סוטה מו' ובגמ

ואפשר לומר דהיכא . ים שבה בזמן שדעתן קצה עליהן יוצאין חוץ לחומה והם מתיםבה אלא זקנ
אינו , כל מי שאינו מבקר את החולה( מ א)וכדאשכחן בנדרים , שרי. שאין עושה מעשה למות

שצריכים לבקש על החולה שימות כשמצטער , ן"ופירש הר, מתפלל עליו לא שיחיה ולא שימות
 .ובזה אינו עושה מעשה בידים. ש"ע. יחיהואי אפשר לו ש, בחליו הרבה

יוסי ' וראה ר, מיתות בית דין' שקיים בעצמו ד, גבי יקים איש צרורות( פ סה"ר ס"ב)ובמדרש רבה 
חלק )ת בית אפרים "ובשו. ואמר בשעה קלה קדמני זה לגן עדן, בן יועזר את מטתו פורחת באויר

ומשום הכי אמרו נח לו לאדם . שום תשובההוכיח מכאן שמותר לאבד עצמו מ( יורה דעה סימן עו
השיג ( סימן פט)' ת זרע אמת חלק א"ובשו. וכן כתב בשבות יעקב. 'שיפיל עצמו לכבשן האש וכו

שמה שזכה לעולם הבא יש לומר שכוונתו היתה רצויה , ואין ראיה מיקים איש צרורות, עליו
אם אחפוץ במות הרשע כי "צווח ומקרא מלא . ש"ע. שמגודל עוונותיו לא דקדק או לא ידע הדין

 ".אם בשוב רשע מדרכו וחיה
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 הבדלי תשובה בין ישראל לעמים

 בראשית רבה תולדות פרשה סה סימן טו
וקרח משל לקווץ , (יא, בראשית כז) איש שער ואנכי איש חלק הן עשו אחייעקב אל רבקה אמו  ויאמר

שהיו עומדין על שפת הגורן ועלה המוץ בקווץ ונסתבך בשערו עלה המוץ בקרח ונתן ידו על 
אבל יעקב  ,76כך עשו הרשע מתלכלך בעונות כל ימות השנה ואין לו במה יכפר, ראשו והעבירו

...מתלכלך בעונות כל ימות השנה ובא יום הכפורים ויש לו במה יכפר

                                         
76
אלא שעל עוונות שאין תשובה לבד מכפרת אלא צריך גם , עדיין יש לבעל הדין לחלוק ולומר שיש תשובה גם בגוי 

ונמצא שאף אם היה , ת"והיינו ל, מצוות הם אזהרות' אכן באמת בגוי כל הז. ת"כגון על ל. אין לגוי כפרה שכזו, פ"יוכ

 .ע בזה"ויל. כ ואיך יתכפרו"הרי אין להם יו, שייך בהם תשובה
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 ארבעה עשר  פרק -שער התשובה  -בית אלקים 
ההבדל  .77א שהיו בשנים קדמוניות"כמה הבדלים שיש בין תשובת ישראל לתשובת האומות ע..

ב ותשובת האומות הנזכר "הראשון והעיקרי כי תשובת ישראל מועילה להם בעולם הזה ובעוה
שלא יענשו על  א בזה העולם"ל מאודם אינה מועילה להם כבכבכל נפשם ו' כשאין שבים עד ה

ז להצילם מרעת "ומבואר הוא כי לישראל מועילה התשובה בעוה ,ב"לא בעוה, 78אומה שחט
' ושב ה' אלהיך ושמעת בקולו וגו' ושבת עד ה( 'דברים ל)החטא וכמו שנאמר בפסוקי התשובה 

והביאך ' אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים וגו
כל יעודי פסוקים אלו בגלל התשובה הם בעולם . 'ך וגואלהי' ונתן ה' את לבבך וגו' ומל ה' וגו

אלהיך כמו שכתוב שובה ' ב דכתיב ושבת עד ה"כ תועלתה לחיי העוה"ומזה הכתוב נלמוד ג, הזה
כלומר שחוזרת הנשמה , שמגעת עד כסא הכבוד( ו"יומא פ)ודרשו חכמים , אלהיך' ישראל עד ה

 :כיון ששבה בתשובהגם כי חטאה  לכסא הכבוד במקום אשר ממנו חוצבה
, כנזכר אינה מועילה התשובה אלא בזה העולם' א הנזכרים כשאינם שבים לה"אמנם לאומות ע..

, בכל לבבם לדעת אותו' כי אנשי נינוה כששבו מדרכם הרעה אחרי כי לא שבו אל ה, ב"ולא לעוה
הרעה  תשובתם לא הועילה להם כי אם שלא תבא עליהם, אלא מצד היראה מדברי יונה הנביא

, יונה ג) הַוִיָּנֶחם ָהֱאֹלִהים ַעל ָהָרָעה ֲאֶשר ִדֶבר ַלֲעשֹות ָלֶהם ְוֹלא ָעשָ ש הכתוב "וכמ, אשר יעד הנביא

לא שנאמר שאם מת אחד מהם  ,א שלא תהפך העיר עליהם"כי נראה שלא הועילה תשובתם כ, (י
לא חטאו אלא שנזהרו בשבע כחסידי אומות העולם ש, כיון ששב, ב"כ שיהיה לו חלק לעוה"אח

שישראל , ז"בעוהכי די להם שתועילם התשובה  ,שאינו כך, ב"מצות בני נח שיש להם חלק לעוה
הם הצריכים  ,ואין איש בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא ,ואזהרות במצותהאל יתברך  שהעמיסם

שאין , א שבע מצות בני נח לבד"אבל האומות שאין להם עול על צוארם כ, למדת התשובה
צריכים להיות זהירים בם ואם יעברו לא תועיל תשובתם אלא שלא יענשו בזה , בקיומם קושי
ח מצות עשה שהיא לישראל לבד שהם "כי התשובה היא מצוה נמנית בכלל רמ, העולם כנזכר

 :'נצטוו לשוב בתשובה ולהתודות לפני האל ית
, ז ובעולם הבא"ת נפלא בעוהוגדול המצווה ועושה כי לישראל המצווים בה מועילה תועל

כיון שהם ', ואין זה עול בחקו ית, ולאומות העולם שלא נצטוו בה אינה מועילה אלא בזה העולם
מה , לבד שבע מצות שנצטוו, לא קבלו התורה אינם נכשלים כל כך בחטא כי הכל היתר להם

' יכולים לפסוע בואינם , ג מצות ואזהרות"שאין כן בישראל שהם אסורים בכבלי ברזל והם תרי
פסיעות מבלי שיהיו זהירים שלא יארע חטא על ידם מהכשל בעבירה או מהשתדל מעשות 

ראוי לך שתשוב , אלהיך כי כשלת בעונך' ולזאת הכוונה יאמר הכתוב שובה ישראל עד ה, המצות
ואי , מפני שאתה נכשל בכל עת בעונות המיוחדין לך, ב"כלומר לעוה', בי ותשובתך תגיע עד ה

וכמו , אתה יכול להשמר בכולם מלחטוא בהם שהם מצויים ועקובים ברגליך ואתה נכשל בהם

                                         
77
 .כן מפני הצנזורא או שלא לעורר שנאת הגויים' אלא שכ, דזיל בתר טעמא כדלהלן, ה בגויים שבימינו"ה' לכאו 
78
ע דאטו מפני ששב "צ' כ לכאו"א, ואם נאמר שכן. ב"האם נמחק חטאו גם לעוה, אם גוי התייסר מפני חטאיו, יש לעיין 

[. וכענין משלם לשונאיו על פניו. ]ב"ז ואז יהא רע ומר גורלו לעוה"שלא יענש בעוה, בתשובה יהא מצבו גרוע יותר

 .ע"וצ
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א גלוי עריות שלהם "כי ע, כ באומות הנזכרים"משא, עון עקבי יסובני( ט"תהלים מ)שכתוב 
ואם לא יהיו , יכולים להזהר בהם שלא יכשלו, גזל דינין' שפיכות דמים אבר מן החי ברכת ה

 חסדהיא  התשובה, כי מלבד זה, תם על עצמותם להיותם נידונים אחר מותםנזהרים תהיה עונו
והפליא , כ יכופר במבטא שפתיו"ואח' אלהי כי אין השכל מחייב שיחטא איש ויעבור דבר ה

ואמרו , בני בחוניו אברהם יצחק ויעקב שקבלו תורתו והמון מצותיו בסיני כנזכר לישראלחסדו זו 
', שפכי כמים לבך וגו( 'איכה ב)י התשובה נמשלה למים כדכתיב כ( ח"אליהו רבא פרק י)ל "ז

שלא ניתנה לומר ', הוי כל צמא לכו למים וגו( ה"ישעיה נ)כמו התורה שנמשלה למים כדכתיב 
 .התשובה אלא לשומרי התורה שהם ישראל

( ו"יומא פ)ל "והוא מה שאמרו ז, ז"גם בעוה, עוד יש הבדל בין תשובת ישראל לאומות הנזכרים
עליהם ' ובשוב רשע מרשעתו וגו( ג"יחזקאל ל)כדכתיב  כזכיותגדולה תשובה שזדונות נעשות לו 

בכל אחד  כי קיים מצות עשה של תשובהכי לישראל לבד הוא שנעשות זכיות מצד , הוא יחיה
על העון  שלא יענשוהנזכרים שאינם מצווים בתשובה די להם  האומותאבל , מהעונות ששב ממנו

בית ולכך באלו הכתובים ביחזקאל הזכיר כמה פעמים , ולא שיחשבו להם כזכיות, ובשובם ממנ
 :לבד הוא שנחשבות לו העונות כזכיות אחרי שובם מהם ללומר כי לישרא, ישראל

מועלת לפרטים כי תשובת הרבים מישראל , עוד נבדלה תשובת ישראל מתשובת האומות הנזכרים
ז עד אשר יתנו אל לבם "להם שלא יספו בעונם בעוהוזכות הרבים תעמוד , מהם שאינם שבים

כי אם , הנזכר כי אין התשובה מועילה באומותמה שאין כן , ב"לחזור כדי שלא יענשו בעוה
ל "וכמו שאמרו ז, ולא שנאמר שתועיל לפרטים שאינם שבים, והלואי תועיל להם, לשבים

לחשבון עונות אחר התשובה  שהוא ראשון' על ולקחתם לכם ביום הראשון וגו( פסיקתא אמור)
תורה בלא , ומצות תורה, מינים כנגד ארבע כתות שבישראל' והד, והכפרה של יום הכפורים

ה יקחו ארבעה מינים אלו כנגד כלם ויעשו כלם "אמר הקב, לא זו ולא זו, מצות בלא תורה, מצות
כחלבנה  וכן שבחו התפלה שיש בה מפושעי ישראל, אגודה אחת והם מכפרים אלו על אלו

ולא לאומות , וזהו לישראל שנצטוו בכל זה, שהיתה נכללת עם סממני הקטרת עם היות ריחה רע
כי לא , וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם( 'יונה ג)וכן מצינו באנשי נינוה שכתוב בהם , הנזכרים

 (שם)כדכתיב , אלא גם הקטנים נצטערו אף הבהמות, הספיקה תשובת הרוב ולא תשובת הגדולים
 .'הבקר והצאן אל יטעמו וגו

 םפרשת נצבי -ערבי נחל 

 אין תשובה בגוי

כי ברגע שחטא נדחף מהיכל המלך ומיד חוטפין אותו , בעובד גלולים לא מהני תשובה..
זמנים ' מ בישראל יש לו ב"מ, ואף אם צעוק יצעק אין קולו נשמע, הקליפות ומרחיקים אותו משם

כי הישראלי להיותו בן המלך אינו נדחף , ש"מהיכל המלך יתקודם שנדחף ' לעשות תשובה זמן א
, ה חופץ עליו"מ להיות ישראל צלם אלהים עליו ושם הוי"זמן השני אפילו אחר שנדחף מ. תיכף

לכן הם יראים ובורחים מהם ואינם יודעים שנדחף מהיכל המלך , ובכח זה הורגים תמיד בקליפות
אבל עד אותו העת אין הקליפות עושין , לא עשו תשובהעד בא ראש השנה ויום הכיפורים ועדיין 

 :להם מאומה
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ג "אע, י תשובה"ל אתם ישראל יכולין ליטהר ולינקות ע"ר', וזהו אומרו הברו נושאי כלי ה
ל שאין אתם יוצאין תיכף "ר, כי בחפזון לא תצאו, האחד. וזה לשני טעמים, ג לא מהני"דבעו

ובמנוסה לא , ושנית. ה"יש לכם פנאי לפייס להקבנמצא קודם יציאתכם משם , מהיכל המלך
ואין הקליפות , כ עדיין אתם נשארים שם"ל שאפילו אחר יציאתכם מהיכל המלך אעפ"ר, תלכון

 ,ולכן זמן לכם לשוב, חוטפין אתכם להוליככם במנוסה כמו שעושין לעובדי כוכבים

 ג"תרע שבת תשובה -שם משמואל 
 ה שלימהאין תשובת גוי מתקבלת אלא בתשוב

ונראה דהנה . ואינו מובן, ובתרגום יונתן ית תיובתך, א את שבותך"ושב ה( 'ג' דברים ל)כתיב 
יכול לכל , עושה תשובה נושא לו פנים' פניו אליך וגו' כתיב ישא ה( 'ד' האזינו סי' פ)בתנחומא 

. ע"הותימא הרי נינוה תוכיח שהועילה תשובה לאומ. ם"ע עכו"תלמוד לומר אליך ולא לאומה
כ שנה "ה ציוה לו לעסוק בתיבה ק"והקב, וגם בדור המבול מצינו שנח הוכיחם שיעשו תשובה

תשובה קדמה ( א"ר פ"ב)ובעיקר דברי התנחומא יש לדקדק הרי . שיראו דורו ויעשו תשובה
 :ע הלא כך היו התנאים"כ למה אינה מועילה לאומה"וא, לעולם ועל תנאי זה נברא העולם

' פ כמו שהי"ומובן שצריך להיות שיעשה עתה לכה, ה היא תיקון על מה שעברונראה דהנה תשוב
כ תינח איש השב מחמת שיקול דעתו לבד שנתישב בדעתו מעצמו "וא, צריך לעשות קודם החטא

וזה יש לומר שעושה עתה כמו , שלא טוב עשה והוא מתחרט ושב להאמין באלקי אמן בלב תמים
ל יסורין "אבל אחר שבאו עליו רח', ין באמונה שלימה וכוצריך לעשות קודם החטא להאמ' שהי

אז בהיותו שומר ' שהרי הוא מעריך מצבו שהי, ואינו עוד בגדר אמונה, ובעיניו רואה את קלקולו
בפסוק ( ט"ל' דברים ד)ש הספורנו "וכמ, מצוותיו נגד מצבו עתה שמצאו אותו רעות רבות וצרות

ואיננו , כ איננו עוד בגדר אמונה"א, תבונן בחלקי הסותרשהוא לה, וידעת היום והשבות אל לבבך
באמונת אומן ' שהרי המצוה היתה להיות תמים עם ה, צריך לעשות מקודם' עושה כל מה שהי

כ איך תגיע עד כסא "וא, ולא בגדר אמונה' ועתה הוא עושה רק בגדר ראי, בעיניו' בלתי ראי
והיינו , י נושא פנים לישראל"יאת פנים שהשז שוב שייכת נש"אך ע. הכבוד שהיא אמונה כנודע

ה מגביה את התשובה משפל מצבה "הקב, ל"כנ' ראי' שאיש ישראל הבא לשוב אף שהוא בבחי
מ שפירש "והיינו עפי. אמונה לבד' ונושאה ומגביהה עד כסא הכבוד ומחשיבה כאילו היתה בבחי

א פנים לישראל שכתבתי ה וכי אש"שאמר הקב( ב"ע' כ)ס ברכות "בספר קול שמחה מאמר הש
ל "ופירש הוא זצ, להם בתורה ואכלת ושבעת וברכת והם מדקדקין על עצמן עד כזית ועד כביצה

הם אינם משגיחים על , י ואף שהיא קטנה עד כזית וכביצה"שישראל חביבה בעיניהם מתנת הש
הות ה אינו משגיח על מ"ולעומת זה הקב, מהות המתנה אלא חשיבותה היא לפי ערך הנותן

 :ד"עכת, ד קרוץ מחומר"אלא לפי ערך העושה שהוא בו, המעשים הטובים שהם בלתי שלמים
ל מחמת שמסתכל בעושה "ה מקבל התשובה כנ"ולפי דרכנו בענין התשובה נאמר נמי שהקב

, אין לו עוד תשובה אחרת', ושמעתה כיון שנוכח לדעת כי רע ומר עזבו את ה, התשובה ושפלותו
 :ומגביה התשובה ההיא עד כסא הכבוד ומקבלהה נושא פנים "הקב

היינו שהנביא , אלקיך כי כשלת בעונך' שובה ישראל עד ה( ד"הושע י)ובזה יש לפרש הכתוב 
כ אין בך כח עוד לעשות תשובה "וא, כי כשלת בעונך, כ"מבטיח לישראל שתשובתם תגיע עד כה
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, והנה נשיאת התשובה. עולםכ לפי התנאים שהיו בבריאת ה"שתגיע עד כה, ל"י אמונה כנ"ע
כ אינו "ע אינו נושא פנים וע"אבל לאומה, ל"ל היא לישראל לבד ומטעם שהם מדקדקין כנ"כנ

כ אנשי נינוה שעוד לא "וע. ל"אלא כששב מחמת שנתישב בדעתו באמונה כנ, מקבל תשובתם
, ה נהפכתראו שום אות ומופת ועונש אלא שהאמינו לדברי הנביא שאמר עוד ארבעים יום ונינו

י תוכחת נח קודם שבא "וכן דור המבול אילו עשו תשובה ע, ע"מאומה' תשובה כזו מתקבלת אפי
כ כשנתגבר עליהם המבול בקשו מנח שיקבלם בתשובה "כ מצינו במדרשים שאח"וע. המבול

תשב אנוש עד ( 'ג' תהלים צ)ולכאורה אינו מובן הלוא כתיב , וענה להם שעתה איחרו המועד
, ע אינה מועילה תשובה כזו אלא באם עשו קודם שבא המבול"ל מובן שבאומה"ולהנ, דכא

 :מקבלם וכמו שהיו התנאים קודם בריאת העולם' אמונה הי' שעדיין היו בבחי
כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר ' ששם נאמר והי, י"ז יובנו דברי ת"ולפי

ל ומכח התנאים שבבריאת "כנ' זו היא בגדר הראישתשובה ' נתתי לפניך והשבות אל לבבך וגו
 :ל"י שב את התשובה ומגביה אותה עד כסא הכבוד כנ"מ הש"מ, עולם לא היתה בדין להתקבל

 דפרק 

ספר חובות הלבבות שער התשובה

 הפתיח
 –שער התשובה , השער השביעי

 .בבאור אופני חיוב התשובה וגבוליה והדברים התלוים בה

 :אמר המחבר
ראיתי מן הראוי לי לסמך לה באור , מפני שקדם מאמרנו בכניעה והיא שורש התשובה והתחלתה

 ,גדריה ואופני השלמתה
 הכרח התשובה

 -ואומר תחלה בחיוב התשובה והצורך אליה
כי האדם מקצר מעשות מה שהוא חייב בו , מדרך השכל ומן הכתוב בתורהשכבר נתברר לנו 

 .מחובות הבורא
מה שמצאנו על האדם מהתחלפות טבעיו והבדל שרשי הרכבתו והתהפכות מדות , מדרך השכל

מהם הנאה והמגונה . כפי החלוף ההוא, נפשו וסבות תנועותיו והתחייב בזה התחלפות מעשיו
 .ועל זה יצטרך לקשר תורה ומסורת הנהגה, והעול והצדק והטוב והרע

וכל : ונאמר, כי יצר לב האדם רע מנעוריו: מהם מה שאמר הכתוב, ש בתורה בענין הזה"אבל מ
, הן עד ירח ולא יאהיל: ונאמר, ועיר פרא אדם יולד: ונאמר, יצר מחשבות לבו רק רע כל היום

 .ומה יזכה ילוד אשה: ונאמר, כי אנוש רמה: ונאמר
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שנתן לו יכולת לתקן , היה מחנות הבורא אותו, התברר מציאות הקצור במעשי האדםוכיון ש
 .באהבתו ובחמלתו עליו, טעותו ולהשיב אבדת עבודתו בתשובה וחזרה אליו

ואחר כך נחץ דברה והבטיח בה על ידי עבדיו הנביאים והרחיב אמתלאותינו בנטותנו מדרך 
ואם ארך המרותנו את דברו והפרתנו את , בנו מהרהעבודתו ויעד אותנו לקבל אותה ממנו ולרצות 

 .'ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וגו: כמו שבאר בפרשת, בריתו
והיה , השבים מן החטא, והשני, הנצלים מן החטא והעול, האחד: ולפי שהיו הצדיקים שני מינים

כ "ואח, האשרי נשוי פשע כסוי חטא: התחיל המשורר ואמר, רוב המון הצדיקים בעלי התשובה
מפני שכל שב כבר היה צדיק קודם , ואם היא קודמת במעלה, זכר הכת השנית הנצלת מן החטא

וזכר הכת הזאת . 'לו עון וגו' אשרי אדם לא יחשב ה: ואמר עליהם, ואין כל צדיק שב, שיחטא
כי אדם : ואמר, אם עונות תשמר יה אדני מי יעמד: ש"כמ, באחרונה מפני מעוט מציאתה בכל דור

 .כי אין אדם אשר לא יחטא: ונאמר', אין צדיק בארץ וגו
ובעבור זה קבעו רבותינו בפתיחת תפלתנו ענין התשובה והסליחה בהרוצה בתשובה והמרבה 

 .לסלח
 :וראוי לנו עתה לבאר מדברי התשובה עשרה ענינים

 .מה היא התשובה, הראשון
 .לכמה חלקים תחלק, והשני

 .אדםבמה תהיה התשובה מן ה, והשלישי
 .בבאור גדריה, והרביעי
 .בתנאי כל אחד מהם, והחמשי

 .איך אופני ההערה לאדם על התשובה, והששי
 .בבאור מפסידי התשובה, והשביעי
 .הישתוה בעל התשובה עם הצדיק הנצל מן החטא אם לא, והשמיני
 .אם יתכן לחוטא לשוב מכל חטא אם לא, והתשיעי
 .שהתשובה מחטאיו קשה עליומה אופני התחבולה למי , והעשירי

 .י"אשר בהם נקוה מחילת עונותינו בעזה, ובזה נשלים כל אופני התשובה וחיוביה

 'פרק א
 ,ואומר בבאור מהות התשובה

והשבת , שטעם התשובה הוא התקנת האדם לעבודת הבורא יתברך אחר יציאתו ממנה וחטאו בה
 ,מה שאבד ממנה

או להתעלמותו ממה שהוא , או שגבר יצרו על שכלו, תואם בעבור סכלותו באלהים ובעניני עבוד
כמו , פתוהו וחטא בעבורם וכיוצא בזה, או בעבור התחברותו לחברים רעים, חייב בו לאלהים

 .בני ומלך עם שונים אל תתערב' ירא את ה: ואמר, בני אם יפתוך חטאים אל תבא: שאמר החכם
, מה שצוה הבורא לעשותו והתעלמותו ממנואם בעזיבת : והיציאה מעבודת הבורא על שני דרכים

 .או בעשות מה שהזהיר מעשותו וכוון בו להמרות את בוראו
אופן תשובתו מקצורו , ואם תהיה יציאתו מן העבודה בעזיבת מה שצוה הבורא לעשותו בלבד

 .אשר אני עתיד לבארם בזה השער, יהיה בהשתדלו במעשה הנכון והדבקו בגדרי התשובה
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אופן השגת קצורו יהיה בהשמרו מחזר אל כל מין , שהזהיר הבורא מעשותוואם היתה במה 
אשר אני עתיד לבארם , עם הדבקו בגדרי התשובה ותנאיה, המעשה ההוא ושישתדל לעשות הפכו

 .בשער הזה בעזרת האל יתברך
אם מפני שנמנע מאכל מה שיש , והדמיון בזה בענינים הטבעיים באדם שחלה גופו מחמת המזון

 .מדת בריאותו או מפני שאכל מה שהזיקו והפסיד בריאותובו הת
אופן חזרתו אל הנכונה יהיה בהרבותו , וכשיהיה חליו ממעוט המזון אשר התמיד בו בריאותו

וכשיחזר אל ענינו . עד שישוב אל הגבול השוה, ממיני המזונות והרפואות הראויים לטבעו
 .ינהג במזונו המנהג השוה, הראשון הטבעי

אופן בריאותו יהיה בהשמרו מן המזון ההוא , יהיה חליו מפני שהתנהג במה שהזיקו מהמזוןואם 
וכאשר יבריא גופו . עד שישוב אל הענין השוה, והדומה לו ולהתנהג במה שהוא הפך מזגו וטבעו

יאכל מן המאכלים השוים בין שני המאכלים והאמצעיים בין שני , ויעמד על הגבול השוה לו
 .המזגים

 .איש בעונו ימות האוכל הבוסר תקהינה שניו: ש"כמ, דמה הכתוב העונות במאכל הרע וכבר

 'פרק ב
 :אבל חלקי התשובה הם שלשה

ולא ימנע , גובר יצרו על שכלו, וכשהוא מוצא, השב מחמת שלא מצא דרך לעברה, אחד מהם
פיהו לא וזה שב ב, יראה גנות מעשהו ויתחרט על מה שעבר בה, וכאשר ישלים עשותה. ממנה
הגנב רצח ונאף והשבע : ובו נאמר, והוא חייב בעונש הבורא יתברך, ובלשונו לא במעשהו, בלבו

 .'המערת פריצים וגו' לשקר וגו
ועומד בשכלו כנגד יצרו ומתנהג להכריח נפשו ולהלחם עם , השב בלבו ובאבריו, והחלק השני

לא שנפשו רוצה להטותו תמיד א, עד שינצחנה וימנענה ממה שישנאהו הבורא יתברך, תאוותיה
והוא משתדל לחסם אותה ופעם תנצחהו ופעם , אל הפך עבודת הבורא ושואפת אל העברה

כמו , עד שיסור מן העברות לגמרי. וזה אינו שלם בדרך התשובה שמחייבת לו הכפרה. ינצחנה
 .'לכן בזאת יכופר עון יעקב וזה כל פרי הסר חטאתו וגו: שכתוב

שהתנהג בכל תנאי התשובה והגביר שכלו על תאותו והתמיד לחשב עם  אדם, והחלק השלישי
, וירא את בוראו ובוש ממנו והשיב אל לבו גודל חטאו ועונו והכיר גדולת מי שהמרה אותו, נפשו

מתחרט עליהם ומבקש המחילה בהם כל , ועבר על דברו והציב עונותיו לנגד עיניו ולנכחו תמיד
 .אוי אצל הבורא להנצלוזה ר, עד בוא קצו, ימי חייו

 'פרק ג
 ,אבל במה תהיה התשובה מהאדם

 :כי תתכן לו אחר הקדמת ידיעתו בשבעה דברים, אומר בזה
ויהיה מסתפק או שוגג בלתי , אם לא יתברר לו זה, כי, שידע גנות מעשהו ידיעה ברורה, הראשון

אני אדע וחטאתי  כי פשעי: כמו שכתוב, לא תתכן החרטה ממנו עליו ובקשת המחילה בו, מזיד
 .נגדי תמיד
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, כי מעשהו רע ומפעלו אינו טוב, אם לא יתברר אצלו, כי, שידע אפן רוע מעשהו וגנותו, והשני
: ש"כמ, ודינו בו כדין השוגג ואמתלאתו רחבה, לא יתחרט עליו ולא יקבל תנאי התשובה ממנו

 .'שגיאות מי יבין וגו
. אין הצורך מביאו אל החרטה עליו, ם לא ידע זהא, כי, שידע בחיוב הגמול על מעשהו, והשלישי

כי אחרי שובי : כמו שכתוב, יתחרט אחר כך ויבקש המחילה, כי הוא ענוש עליו, וכשיתברר אצלו
 .'סמר מפחדך בשרי וגו: ואמר', נחמתי וגו

שידע שהוא שמור עליו ונכתב בספר עוונותיו ולא יעבר עליו העלם ולא שכחה ולא , והרביעי
אם , כי. 'ביד כל האדם יחתם וגו: ואמר, הלא הוא כמוס עמדי חתום באוצרותי: ש"כמ, הנחה
מפני אחור ענשו , לא יתחרט ולא יבקש המחילה בו, כי הוא מופקר ואיננו שמור עליו, יחשב
 .אשר אין נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה על כן מלא לב בני האדם בהם לעשות רע: ש"כמ, עליו

והדרך אל הארוכה מרוע מעשהו וגנות , כי התשובה אופן רפואת מדוהו ,שידע באמת, והחמישי
יתיאש מכפרת הבורא , אם לא יתברר אצלו זה, כי, ושבה יתקן טעותו וישיב אבדתו, מפעלו

כן אמרתם לאמר : ש"כמ, יתברך ומרחמיו ולא יבקש ממנו המחילה על מה שקדם לו מרוע מפעלו
והיתה התשובה על זה מהבורא על ידי , ו נמקים ואיך נחיהכי פשעינו וחטאותינו עלינו ובם אנחנ

 .'אלהים אם אחפץ במות הרשע וגו' חי אני נאם ה: נביאו
שיחשב עם נפשו במה שקדם לבורא עליו מן הטובות ומה שקדם לו מהמרותו תמורת , והששי

ז "ההודאה עליהן ושישקל ענשי העברה עם ערבותה וערבות גמול הצדקה עם צערה בעוה
הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עברה כנגד : ל"כמו שאמרו רבותינו ז, עולם הבאוב

 .הפסדה
כמו , והסכמתו לסור ממנו בלבו ובמצפונו, אשר הרגיל בו, חוזק סבלו להמנע מן הרע, והשביעי

 .וקרעו לבבכם ואל בגדיכם: שכתוב
 .מעונותיו תתכן ממנו התשובה, ובהתקדם ברור אלו השבעה דברים בדעת החוטא

 'פרק ד
 :אבל גדרי התשובה הם ארבעה

 ,החרטה על מה שקדם לו מן העונות, הראשון
 ,שיעזבם ויסור מהם, והשני

 ,שיתודה בהם ויבקש המחילה עליהם, והשלישי
 .שלא ישוב לעשותם בלבו ובמצפונו, שיקבל על נפשו, והרביעי

ואמר במי , חם והשאיר אחריו ברכהמי יודע ישוב ונ: ש"והחרטה אות על גנות מעשהו בעיניו כמ
כשמראה החוטא , ואנחנו רואים כזה בין בני אדם. אין איש נחם על רעתו: שהתמיד על חטאיו

 .הוא הסבה החזקה למחל לו, לחברו החרטה על מה שחטא לו
ואמר במי שהתמיד על ', יעזב רשע דרכו וגו: ש"כמ, והעזיבה אות ברור אמונתו בגמול ובעונש

כי כאשר ימנע המרע לחברו , וכמו זה נראה בין בני אדם. 'ן בצעו קצפתי ואכהו וגובעו: חטאיו
ובקשת המחילה אות על . אז יהיה ראוי למחל לו ולעבר על פשעו, מהרע אליו אחר החרטה

ומודה ועוזב : כמו שנאמר, והתודותו בעונו סבת המחילה לו, כניעתו ושפלותו לפני האלהים
 .מכסה פשעיו לא יצליח: ואמר, ני נשפט אותך על אמרך לא חטאתיהנ: ואמר בהפך זה, ירוחם



  ספר חובות הלבבות שער התשובה   

 

 

 

219 

 התשובה בדרכי

שחטא לו והרע אליו ובקש ממנו , כשיכנע לו ויודה, כי החוטא לחברו, וכזה נראה בין בני אדם
לא יתעכב מלמחל לו , שהוא מתחרט על מה שקדם לו מן החטא, והכיר חברו ממנו, המחילה

 .ן הנטירהויסיר מה שיש לו בלבו מ, ומעבר על פשעו
אם עול פעלתי : כמו שנאמר, אות על ידיעתו ברוע מעשהו וגודל חטאו, שלא ישנה, אבל הקבלה

 .'היהפך כושי עורו ונמר חברברותיו וגו: ונאמר בהפכו', אשור לא יושיענו וגו: ונאמר, לא אוסיף
אה החרטה ויר, שלא ישנה להרע לו, כשיקבל החוטא לחברו על עצמו, וכמו זה נראה בין בני אדם

 .ממנו ודחות העונש מעליו. יהיה זה גמר סבות המחילה לו והסר האשמה, והעזיבה ויתודה
יכפר לו הבורא עונו , אשר אנו עתידים לבארם, וכשיתקבצו בשב אלו הארבעה גדרים בתנאיהם

 .ויעבר על פשעו
ז "מקל הבורא ענשו בעוה, כשבועת שוא ואשת איש, לא ינקה: ואם יהיה העון ממה שנאמר בו

', ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב וגו: כמו שנאמר, ויכנס בכת הצדיקים, ב"ומטיב לו בעוה
 .אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד: ואמר, אלי תשוב' אם תשוב ישראל נאם ה: ואמר

 'פרק ה

 עשרים תנאי התשובה

 .אבל תנאי גדרי התשובה רבים מאד
 .םאך אזכר מהם עשרים תנאי

 .ובהם יהיה כל גדר מגדריה הארבעה שלם, ונבאר בכל גדר מגדרי התשובה חמשה תנאים
 תנאי החרטה

 :מהם תנאי החרטה חמשה
ותחזק בעבור זה , היראה ממהירות עונש הבורא לחוטא על מה שקדם לו מן העונות, הראשון
 .'אלהיכם כבוד בטרם יחשיך וגו' תנו לה: כמו שנאמר, חרטתו
ויכנעו עמי אשר : כמו שנאמר, לבו והכנעו לאלהים על מה שיהיה ממנו מן החטא שבירת, והשני

 .נקרא שמי עליהם
, לשנות מלבושיו ותכשיטיו להראות סמני החרטה בדבריו ובמאכליו ובכל תנועותיו, והשלישי

 .ויתכסו שקים האדם והבהמה: ואמר', על זאת חגרו שקים וגו: כמו שנאמר
פלגי מים ירדו : כמו שנאמר, מתחרט על מה שקדם לו מן החטא, אבלהבכי והצעקה וה, והרביעי

 .'בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי ה: ואמר, עיני על לא שמרו תורתך
כמו , שיוכיח נפשו ויכלימנה במצפונו על מה שהיה מקצורו בחובת הבורא יתעלה עליו, והחמישי

 .וקרעו לבבכם ואל בגדיכם: שנאמר
 תנאי העזיבה

 :נאי העזיבה גם כן חמשהות
ושומר : ואמר, שנאו רע ואהבו טוב: כמו שנאמר, אחד מהם עזיבת כל מה שהזהיר הבורא ממנו

 .'יעזב רשע דרכו וגו: ואמר, ידו מעשות כל רע
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כמו , כדברים המסופקים אם מותרים הם או אסורים, עזיבת המותר המביא לידי אסור, והשני
מיראתם שער אחד , רשים משבעים שערים משערי המותרשהיו פו, שנאמר על קצת החסידים

 .ועשו סייג לתורה: ל ואמרו"שצוו עליהם רבותינו ז, וכמו הסייגים, משערי האסור
כי אם , לא ימנע מעשותם, שתהיה עזיבתו העברות אחר יכלתו עליהם והזדמנותם לו, והשלישי

 ,אתיסמר מפחדך בשרי וממשפטיך יר: כמו שנאמר, מיראת עונש הבורא
שתהיה עזיבתו העברות מבשתו מן הבורא לא מיראת בני אדם ולא לתקותו להם ולא , והרביעי

ויעש : ואמר, ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה: כמי שנאמר בהם, ולא יהיה, לבשתו מהם
 .כל ימיו אשר הורהו יהוידע הכהן' יהואש הישר בעיני ה

ויאמר בלבו , שלא יתן אל לבו לשנות אליו, נושיעזב עשות הרע עזיבת היאוש ממ, והחמישי
 .אם עול פעלתי לא אוסיף: כמו שאמר החסיד, ובלשונו

 תנאי בקשת המחילה

 :אבל תנאי בקשת המחילה כמו כן חמשה
 .כי רבו פשעינו נגדך: כמו שנאמר, התודותו בעונותיו ושירבו בעיניו ובלבו, אחד מהם

כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי : ש"כמ, נוכח פניושיזכר אותם תמיד וישימם לנגדו ו, והשני
 .תמיד

קומי : ש"כמ, עת שלבו פנוי ואין לו טרדה בעסקי העולם, שיתענה ביום ויתפלל בלילה, והשלישי
 .ואני עתיד לבאר מעלת תפלת הלילה בעזרת השם. רני בלילה

: ש"כמ, בל תשובתושיתחנן אל האלהים ויעטף אליו תמיד לכפר עונותיו ולמחל לו ולק, והרביעי
 .על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא: ואמר', חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי וגו

שיטרח וישתדל להזהיר בני אדם מכמות עברותיו וליראם מענשם ולהזכירם בתשובה , והחמישי
 .אלמדה פושעים דרכיך: ונאמר, מי יודע ישוב ונחם האלהים: כמו שכתוב, מהם

 תנאי הקבלה

 :חמשה כמו כן, שלא ישנה לעשות מה שהזהיר ממנו הבורא, ותנאי הקבלה
זכה מבלי , מתמדת, קיימת, בערבות מתאחדת, שישקל ערבות מהירה וכלה מעורבבת, אחד מהם

כמו , אין לו הפסק, בצער מאחר מתמיד, אין לו קיימא, ושישקל צער מהר כלה, קדרות וערבוב
: ואמר', ויצאו וראו בפגרי האנשים וגו: ואמר על הצער, וראיתם ושש לבכם: שכתוב על הערבות

וזרחה לכם יראי שמי : ואמר', כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושי רשעה וגו
 .שלא ישנה אל חטאו, ראוי לו לקבל עליו, וכאשר יתן החוטא אל לבו הדבר הזה. 'שמש צדקה וגו

, בוראו קצוף עליו על מה שקדם לו מן הקצור בחובותיוו, שיתן אל לבו בוא יום המיתה, והשני
, חייב לירא מענשו ולהסכים עם נפשו, וכאשר ישיב זה אל לבו. ומי מכלכל את יום בואו: ש"כמ

 .שלא ישנה אל מה שיקציף אדוניו עליו
אשר נטה בהם מאחרי אלהיו ולא השגיח לעבודתו עם התמדת , שיתן אל לבו הימים, והשלישי

ופרוש לא , כי מעולם שברתי עלך נתקתי מוסרותיך ותאמרי לא אעבר: ש"כמ, ליו בהםטובותיו ע
לעברך : מענין, לא אעבר בבריתך: כאלו אמר, לא אקבל עבודתך ולא אבוא בבריתך -אעבר 

 .אלהיך' בברית ה
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חבול ישיב : כמו שכתוב, שישיב הגזלות וימנע מן העברות וירף מהזקת כל הברואים, והרביעי
 .כי אז תשא פנים ממום' ואמר אם און בידך הרחיקהו וגו, לה ישלםרשע גז

אשר המרה דברו ויצא מקשר עבודתו ומסורת . שיתן אל לבו גדולת הבורא יתעלה, והחמישי
האותי לא תיראו : ואמר, תגמלו זאת' הלה: כמו שנאמר, תורתו ויוכיח את נפשו ויכלימנה על זה

 .'נאם ה
 .ר הקדמנוובזה ישלמו גדרי התשובה אש

 'פרק ו
 :אבל אופן ההערה יהיה לארבעה דברים

האחד מחוזק הכרת האדם את אלהיו ובחינתו בהתמדת טובתו עליו ומה שהוא חייב עליה 
כשהוא חושב בטוב , והוא כעבד הבורח מאדוניו. מעבודתו ושמר מצוותיו והזהר ממה שהזהיר

. שקדם לו מהמרותו וברחו מעבודתוישוב אליו לרצונו לבקש ממנו מחילה על מה , אשר גמלו
והוא העבד המפיק דרך הטובה ומבין נתיב ההצלה והוא ראוי לסלח לו ולקרב אותו ובכמוהו 

אקבל , ל אם תשוב לרצונך קודם בוא העונש עליך"ר, אלי תשוב' אם תשוב ישראל נאם ה: נאמר
ונשבעת , מעבודתי ואם תסיר שקוציך מפני ולא תנוד ולא תברח, תשובתך ואבחר בך לעבודתי

והתשובה על כל התנאים . יתברכו בך גוים ובך יתהללו, בשמי באמת ולבך לשוב אלי באמונה
 .שובו אלי ואשובה אליכם: ואמר, בך: והכוונה, והתברכו בו גויים ובו יתהללו: היא מה שאמר

, ביא דורוי נ"בעת שתבואהו תוכחת הבורא יתברך והכלמתו על רוע מעשיו ומפעליו בין ע, והשני
אשר הוא טענת , הנאמנה או מפי מורה לעבודת האלהים' או מתורת ה, אם יהיה בזמן הנבואה

, ואין ארץ מהארצות המיושבות פנויה ממנו, ואין דור מן הדורות ריק ממנו, הבורא על ברואיו
עד , עד שלא כבתה שמשו של משה זרחה שמשו של יהושע תלמידו: ל"כמו שאמרו רבותינו ז

עד שלא כבתה שמשו של אליהו , תבה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתישלא כ
ועל הדרך הזה ימצא בכל . יום שמת רבי עקיבא נולד רבנו הקדוש. זרחה שמשו של אלישע

, והשב הזה. לא יחסר קורא אל האלהים ואל עבודתו ומורה את תורתו, הדורות ובכל הארצות
ויעץ אותו , והוכיחו על ברחו מאדוניו, ד נאמן לאדוניוכעבד שברח מעבודת אדוניו ופגע עב

 .ושב אליו ונכנע אליו, והזכירו רוב טובותיו וחסדיו עליו, לשוב אליו והבטיחו שימחל לו
יוסר בו , כשהוא רואה נסיון הבורא וחוזק ענשו למי שהלך בדרכו לצאת מעבודתו, והשלישי

כשישמע מה שהיה , כעבד הבורח מאדוניווהוא . מיראתו ענשו ונקמתו החזקה' וישוב אל ה
ויוסר בו וישוב מתחנן אל אדוניו למחל לו ולסלח עונו קודם , מענשו למי שברח ממנו כמוהו

 .'כאשר קאה וגו' ולא תקיא הארץ אתכם וגו: כ אמר הכתוב"וע, שיבואנו העונש
והקיץ משנתו ושב  נעור, וכיון שהרגיש בו, בבוא עונש הבורא עליו במין ממיני הצרות, והרביעי

אשר שלח אליו מי שייסרנו ויעננו על ברחו , והוא כעבד הבורח מרבו, אל אלהים מחטאו
ברח אל אדוניו מתודה מחטאיו ומבקש מחילתו וסליחתו ובכמוהו , וכאשר הגיע אליו, מעבודתו

יכנע ו' וכהצר לו חלה את פני ה: ואמר, אז יקראונני ולא אענה' בבוא כשואה פחדכם וגו: נאמר
ותחתיו בהצלחה ובקבול מי שלא שב עד , השב אל האלהים בפנים הראשונים, והמצליח. מאד

עד שחלה , ותחתיהם בהצלחה ובקבול מי שלא שב, והם הפנים השניים, שבאתהו תוכחת הבורא
ונתיסר בו והוא , ותחתיו בקבול והחזרה מי שלא שב עד שחל עליו העונש, הרעה על סביביו
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ויראה מן החרטה ' עד שישוב אל ה, קבל האלהים תשובתו ולמחל חטאוהרחוק שבשבים ל
והעזיבה ובקשת המחילה בלבו ובלשונו ובתנועותיו מה שיחייב למחל לו ולקבל תשובתו ולעבר 

 .על פשעיו

 'פרק ז
 .וכבר זכרתי רובם במה שקדם מן השער הזה, אבל מפסידי התשובה רבים מאד

ולא תתכן , וא ההתמדה על עשותה והאחור מהניח אותהוממפסידיה עוד ההסכם על העברה וה
. אין קטנה בעברות עם ההתמדה ולא גדולה בהם עם בקשת המחילה: וכבר נאמר, תשובה על זה

, והוא שההתמדה מורה על בזותו דבר האלהים ושהוא מקל במצותו והזהרתו ומזמן עצמו לענשו
 .הבז' כי דבר ה... והנפש אשר תעשה ביד רמה: ובו נאמר

כשמבקש , והגדולה, הולכת וגדלה בהתמדתו עליה, ואם היא קטנה, כי ההתמדה על העברה, ועוד
עד שתמחה מספר , הולכת הלך וחסר ומתמעטת, בעליה מחילה עליה ועזב אותה ליראת האלהים

 .עונותיו וינקה ממנה בעליה בתשובה
כי עיקרו מחלוש , עתוכבר יד, כמה הוא חזק כשיכפל פעמים רבות החוט של משיהלא תראה 

 .שבדברים והוא ריר התולעת
הולך הלך וחסר עד אשר יפסק וישוב , כשמשמשין בו זמן ארוך, ונראה החבל הגדול של ספינה

ועל כן . וכמו כן ענין הקטנות והגדלות בעברות עם ההתמדה ובקשת המחילה, חלוש מכל חלוש
 .השוא הוי מושכי העון בחבלי: כמו שנאמר, דמה אותם הכתוב בו

 ,אך תביט לגדולת מי שחטאת לו, אל תביט לקטנות מה שעשית: וכבר נאמר
וראוי שתאבל לידיעת הבורא במה שאתה צופן , ואל תשמח לסכלות בני אדם ברוע מצפונך

מפני שאתה , ושהוא זוכר אותם לך יותר ממה שאתה זוכר, והשקפתו על נסתרותיך ונגלותיך
חטאת יהודה : ואמר, הנה כתובה לפני: ש"כמ, תעלםתשכח והוא לא ישכח ותתעלם ולא י

 .כתובה
הדבר : כמו שאמר בפרשת, וממפסידיה עוד החזרה אל העברה אחר השלמת תנאי התשובה ממנה

וממפסידיה גם כן מי שייחל את . אשר היה אל ירמיהו לשלח איש את עבדו ושאר הענין ההוא
לאחר שיגיע אל רצונו וישלים תאותו  שיתרחק מן העברות, וחושב, נפשו לשוב באחרית ימיו

האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות : ל"ובו אמרו רז, מהם והוא כמרמה את אלהיו
 .תשובה

 הובתוכח

 :אשר כתבתי בסוף זה הספר
 ,אל תמעיטי, הכיני צדה לרוב, נפשי

 .בעוד בחיים חיתך ויש לאל ידך
 .כי רב ממך הדרך

 ,כי פנה היום, ואל תאמרי למחר אקח צדה
 .ולא תדעי מה ילד יום

 .ודעי כי תמול לעד לא ישוב
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 .שקול וספור וחשוב, וכל אשר פעלת בו
 .ואל תאמרי מחר אעשה

 .כי יום המות מכל חי מכסה
 .מהרי עשות בכל יום חקו

 .כי המות בכל עת ישלח חצו וברקו
 .ל תתמהמי מעשות חק דבר יום ביומווא

 .איש נודד ממקומוכן , כי כצפור נודדת מן קנה
שיצא מן , כמו, כ שיהיה השב שב מקצת עוונותיו ומתמיד על קצתם"וממפסידי התשובה ג

וישוב מהם ולא יצא ממה שיש בינו ובין בני אדם מגזל ואונאה , העברות שבינו ובין המקום
דו אדם שיש בי: ל בענין הזה"ואמרו רז, אם און בידך הרחיקהו: ובזה נאמר, וגנבה והדומה לזה

למי שתופס שרץ בידו אפילו טובל בכל מימות : עברה ומתודה ואינו חוזר בו למה הוא דומה
 .ומודה ועוזב ירוחם: שנאמר, עלתה לו טבילה, זרקו מידו, שבעולם לא עלתה לו טבילה

כלם גם כן מפסידים התשובה ואינני , אשר קדמו בספר הזה, ומה שהקדמנו ממפסידי השערים
 .הזהצריך לשנותם בשער 

 'פרק ח
 .אבל אם ישתוה השב עם הצדיק

 .אשר לא חטא, אחר התשובה עם הצדיקכי יש מן השבים שישתוה , אומר
 .ומהם מי שיש לו יתרון על הצדיק

 .פ ששב"אע ,ומהם מי שיש לצדיק יתרון עליו
 שוה לצדיק, ת ממצות עשה"בע

כציצית וכלולב , כרת שאין בה, במצות עשהשיהיה החטא בקצורו , ובאור החלק הראשון הוא
ולא ישנה , וכאשר ישוב המקצר בהם בלבו ובלשונו וישתדל לעשות אותם. וכסוכה והדומה לזה

השב מן : ובכמו זה נאמר, אשר לא קצר בהם, ימחל לו הבורא וישתוה עם הצדיק, קצורו בהם
ז עבר על מצות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה אינו ז: ל"ואמרו רז, החטא כמי שלא חטא

 .שובו אלי ואשובה אליכם: שנאמר, ממקומו עד שמוחלין לו
 עדיף על הצדיק, ת"ת ממצות ל"בע

ה השב חטא חטא קטן שיהי, באור זה, והחלק השני והוא שיש לו בו יתרון השב על הצדיק
ושם עוונו , כ שב ממנה תשובה שלמה בכל תנאיה"ואח ,שאין בה כרת 79במצות לא תעשה

                                         
79
ת "ול' ת שער ג מנה עשה לדרגא ב"אכן בשע, ת"א דעשה דוחה לל מה"ואולי נפק, ת"ל דעשה חמור מל"מבואר דס 

ת חמיר ולכן "ת הוא מצד חביבות וחשיבות אבל מצד חומרא ל"ויסבור דהא דעשה דוחה ל. )'שיש בו מעשה לדרגא ה
 (.גם לוקים עליו

ין הוא עלול אלא שבעשה כאשר עובר עליו עדי, ל לאו חמור מעשה"א לפרש שגם לחוה"בצלאל סץ שליט' ושמעתי מר
ת "ובזה מתיישב הא דעבר על ל. ]ולכן אינו עדיף על הצדיק, לגאוה כי אינו מרגיש שעבר על דברי המלך ומרד בו

וידוע דלא מענשינן .[ ומוכח מיניה וביה דלאו חמיר, זו על עשה' גמ' ל הביא תחי"כ מכפר וחוה"ועשה תשובה רק יוה
ולא רק על עשה קיומי כגון ציצית שלא חמד ]קאי גם על חיוב עשה גמור ( מלבד רבינו יונה)על עשה ולרוב הראשונים 

 [.בלבו יופי המצוה לקנות טלית להתחייב בו בציצית
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ונכנס בלבו המורא , קש תמיד המחילה עליו ונכלם מבשתו מהבוראלעומתו ונוכח פניו ומב
והיה חטאו סבה לכניעתו , והוא נכנע ושפל לפני האלהים תמיד, מענשו ונשברה נפשו

לא יתגאה במאומה ממעשהו הטוב ולא ירבה בעיניו ולא יתפאר , והשתדלותו לפרע חובות הבורא
 .בו וישמר בשארית ימיו מן המכשול

כי הצדיק אין בטוחים , שלא חטא החטא ההוא והדומה לו, שיש לו יתרון על הצדיק חוטא זה הוא
כי יש חטא שמועיל לשב יותר מכל , וכבר נאמר, שלא יתגאה ויגבה לבו וירום במעשהו, בו

כשיפנה לבו מן הכניעה ודבק , ויש צדקה שמזקת לצדיק יותר מכל חטאות השב, צדקות הצדיק
הייתי , אלו לא היה לכם עון: ש אחד מן הצדיקים לתלמידיו"כמ ,בגאות ובחונף ואהבת השבח

הגאות : אמר להם? ומהו גדול מן העון: אמרו לו. מפחד עליכם ממה שהוא גדול מן העון
 .במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד: ל"ובשב כזה ארז. והחונף

 ד גרוע מצדיק"ת מכרת ומיתות ב"בע

שיש בה מיתה בידי אדם , שיהיה השב עובר עברות גדולות ממצות לא תעשה, השלישיוהחלק 
ואחר כך שב מטעותו , כחלול השם ושבועת שקר והדומה להם מן הגדולות, וכרת בידי שמים

ז ממה שיוכל "עד שינוסה בעוה, כי המחילה לא תתכן לו, בהם והשלים תנאי התשובה וגדריה
ד ועשה "עבר על מצות לא תעשה שיש בה כרת ומיתת ב: ל"אמרו רז ובו. לסבלו וינקה מעוונותיו

אם : וכתיב, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם: שנאמר, תשובה יסורין ממרקין ומיתה מכפרת
יש לו יתרון על השב מהם בלי , שלא עבר אלו העברות, והצדיק. יכופר העון הזה לכם עד תמותון

 .ספק

 'פרק ט
 ,כל חטא אם לאאבל אם תתכן התשובה מ

אחד מהם עוונות שבין אדם למקום בלבד : כי העוונות שני מינים, אומר בתשובת השאלה הזאת
והרבה מחובות , ולאוין שבחובות הלבבות, ככחש באלהים והמחשבות הרעות והמצפונים הרעים

ואין אשמה עליו אלא להמרותו מצות , אשר לא יחמס החוטא בהם כי אם נפשו בלבד, האברים
 .היואל

והם שיש בהם ענין מעניני הרעה והחמס לבני אדם אם , והמין השני עוונות שבין אדם לחברו
ומקבץ החוטא חמסו בנפשו בהמרותו את אלהיו עם חמסו בני , בגופם אם בממונם או בזכרם

 .אדם
, תתכן לו התשובה מהם בעודנו בחיים, ומה שיהיה מן העונות והחטאים בין האדם לאלהיו בלבד

 .עורר לקצורו וישתדל לשוב מעונו אצל בוראוכשית
אם יוכל שאם יהיה החטא בחובות , שתהיה התשובה מן העון במין שחטא בו, ומן הדין עליו

התשובה ממנו , הלבבות בלב הרע והמחשבה הרעה והנטירה והקנאה והשנאה והדומה לזה
 .ראויה להיות בהטבת הלב והמחשבה ואהבת הטוב לבני אדם והמחילה להם

כאכילת מה שאסר הבורא אכילתו והבעילות שהזהיר מהם , ואם יהיה החטא באבר מאברי הגוף
ראוי שתהיה תשובתו ממנו באותו , שלא נפסק דין על פיה, וחלול שבתות ומועדים ושבועת שקר

וכל הענין הזה יתכן לאדם בחייו . ענין ובאותו מין שהיה חוטא בו עם שתוף הלב בכוונה לאלהים
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, כשהוא מכוין לתשובה ולטהר נפשו מעונו אצל בוראו, א מאריך ימים עם ברור הכרתובעוד שהו
 .אם חכמת חכמת לך: ובכמוהו אמר החכם

 :יקשה על האדם התשובה מהם לכמה פנים, אבל מה שיהיה מן העוונות לאלהים ולבני אדם
ואין , העושקשיאבד הממון מיד , ומהם, שלא ימצא העשוק או שימות או שמקומו רחוק, מהם

 .לאל ידו להשיב העושק לבעליו
 .שהעשוק שמא לא ימחל לעושק במה שעשקו מהזיקו בגופו וספרו בגנותו, ומהם
כמו שעשק אנשי קריה , אשר עשק, שלא יכיר העושק את העשוק או שלא ידע סך הממון, ומהם

 .ובחמס ולא נתברר אצלו מספר הממון שלקח מהם בעול, ולא הכיר אותם, או אנשי מדינה
ואינו קל להוציא אותו ממנו אלא בהפסד הרבה , שנטבע הממון האסור בכפליו מן המותר, ומהם

גזל מריש ובנאו בבירה בית שמאי אומרים מקעקע כל : ל"ש רבותינו ז"כמ, חלקים מן המותר
הבירה כלה ומחזיר מריש לבעליו ובית הלל אומרים אין לו אלא דמי מריש בלבד מפני תקנת 

 .השבים
מה שנהג בו האדם עד ששב לו המעשה הרע דבק כהדבק , וממה שתקשה עוד התשובה ממנו

: ואמר, למדו לשונם דבר שקר העוה נלאו: כמו שכתוב, אשר לא יקל להניחם, המעשים הטבעיים
 .'היהפך כושי עורו ונמר חברברותיו וגו

כמו שידעת מענין דואג , בין בעלילת רכילות, ומהם שפיכות דמים והריגת הנקיים בין בפגיעה
ויסוב דואג : 'כמו שנאמ, ופגע בהם אחר כך, אשר גרם להרגם ברכילות תחלה, בעיר הכהנים

 ,האדומי ויפגע הוא בכהנים
אם , מי שגורם לאבד ממון חברו ברכילותו אין עולה לו תשובה עד שירצה את חברו, ומהם עוד

ואשר אכלו שאר עמי ועורם : שכתובכמו , למחל לו ולנשא חטאו, בממון אם בפיוס ובכניעה
 .מעליהם הפשיטו

, והשבת המעוות אי אפשר לו כי החרפה לא תמוש, מי שבא אל הערוה והוליד ממנה ממזר, ומהם
בגדו כי ' בה: ואמר הכתוב, כי היא זמה והוא עון פלילים כי אש היא עד אבדון תאכל: כמו שאמר

 .בנים זרים ילדו
, ולספר בגנות בני אדם ולדבר בהם ואיננו יכול לעמד על זה מרובוומהם מי שהרגיל לשונו לכזב 

והכל שמור עליו וכתוב בספר , וכבר שכח האנשים אשר דבר בם, מפני שאין לו תכלית אצלו
אם ראית גנב ותרץ עמו : ואמר, ואם בא לראות שוא ידבר לבו יקבץ און לו: ובו נאמר, עוונותיו

 .ואיש ברעהו יהתלו: ואמר, עם הגנבה והנאוף והנה השוה הלשון הרע. ושאר הענין
מי שהדיח בני אדם בדת שבדה להם והכריחם להאמין בה ותעה , וממה שתקשה התשובה ממנו

כל המזכה את : ל"כמו שארז, יוסיף עונו ויכפל, וכל אשר יוסיף העם המאמינים בה, והתעה
: ואמרו, ידו לעשות תשובההרבים אין חטא בא על ידו וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין ב

על חטאת ירבעם אשר חטא ואשר : ירבעם חטא והחטיא את הרבים חטא הרבים תלוי בו שנאמר
 .'החטיא וגו

ועכבו מזה יחול , ומשיג במין הזה מי שאפשר לו לצוות בטוב ולהזהיר מן הרע לאנשים תועים
הוא רשע : ש"כמ, הישרה ותעו ולא הורה אותם הדרך, או בשתו מהוכיח אותם, ממונם או יראתם

 .בעונו ימות ודמו מידך אבקש
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 'פרק י
 ,אבל איך אופן התחבולה למי שקשתה עליו התשובה

שיקשה לתקנה באופן התשובה , כי מי שעבר עברה מן העברות, נאמר בתשובת השאלה הזאת
 :אינה נמלטת מאחד משני דברים, המיוחדת בה

כמו האונאה , תהיה מן העברות שבינו ובין בני אדםאו שתהיה מן העברות שבינו ובין בוראו או ש
 .והגנבה ומיני הגזלות והחמס והעול

שהתשובה מהם , ותהיה התשובה נמנעת עליו לאחד מן הפנים שהקדמנו, ומאיזה מהם שיהיה
הבורא מקל עליו , אשר בכחו ויכלתו מהם, כשיקבל עליו גדרי התשובה בכל תנאיה, קשה

וישים לו מוצא קרוב מחטאו וירחיב , נעלם ממנו ונמנע עליוועובר לו על מה ש, תשובתו
 .אמתלאתו בו

 ,יכרית הבורא את זרעו, אשר זכרנו במי שהוליד מאסורה, ואם יהיה משער העריות
 .יתן לו האל ממון ויפרענו לחברו וירצהו וימחל לו, ואם הוא מצד אונאה וגזל בממונות

הבורא יתברך בלבו רצון ואהבה עד שימחל לו במה יכניס לו , ואם הרע לחברו בגופו או בזכרו
 .דרכי איש גם אויביו ישלים אתו' ברצות ה: כמו שאמר, שהיה מחטאו עליו

ואם לא ידע . עד שיכנע לפניו העושק וימחל לו, יזמין הבורא התקבצם, ואם ירחק ממנו העשוק
, בתועלות כוללותיפיק אותו האל להוציא ממונו , האנשים העשוקים ומספר הממון אשר עשק

ומה , שאין המים מצוים בהם, ועשות בורות בדרכים, יהנו מהם בני אדם, כבנין גשר וחפור בארות
 .עד שתהיה תועלתו כוללת מי שעשק ומי שלא עשק, שדומה לזה מתועלת ההמון

יתודה על קברו , ואם הזיק לו בגופו או שספר בגנותו, ישיב הממון ליורשיו, ואם ימות העשוק
א "מוליך עשרה ב: ל בענין הזה"כמו שאמרו חז, במעמד עשרה בני אדם וימחל לו עונו בזה

 .אלהי ישראל ולפלוני זה שחבלתי בו' חטאתי לה: ומעמידם על קברו ואומר
אבל אם הוא רוצה להתקרב , ואין התשובה נמנעת על החוטא אלא מצד רוע מצפונו ותרמית לבו

אך הוא פותח לו שער . יו ולא ימנעהו מהגיע אליו מונעלא יסגר שער התשובה בפנ, אל האלהים
, על כן יורה חטאים בדרך' טוב וישר ה: ש"כמ, הישרה ומורה אותו הדרך הטובה בחסדו ובטובו

קרוב : ואמר, כי קרוב אליך הדבר מאד: וכתיב', אלהיך ומצאת וגו' ובקשתם משם את ה: ואמר
 .'לכל קוראיו וגו' ה

חובות התשובה וגליתי לך מאופני החזרה מה שיש בו טענה עליך ונפסקו מ, אחי, וכבר בארתי לך
או העשית מה , הסכלת ולמה סכלת, כאשר ישאלך, ומה תאמר מחר לאלהיך, בו אמתלאותיך
הכן התשובה . ומבלי ספק נהיה נשאלים? ומה תהיה תשובתך על השאלה הזאת? שעשית בידיעה

 .בעוד שמאריכין לך
תגיע , וחשב עם נפשך, על זה איננה יוצאת כי אם ממעשינו לא מדברינוכי התשובה , אחי, ודע

 .ופרי הקצור החרטה, כי לא ישיג הטוב היום אלא הממהר אליו, לרצון בוראך
וכמה ועד , משינת פתיותך וחמל על נפשך שהיא הנכבדת שבפקדונות הבורא אצלך, אחי, הקיצה

הלא תשוב לכלות שאר . אשר יעשה העבד הרעכ, וכבר כלית ימיך ברצון תאותך, מתי העכוב הזה
כמו שאמרו , כי ימי האדם קצרים והשאר בלי ספק יותר קצר, וכבר ידעת ,ימיך ברצון בוראך

 .היום קצר והמלאכה מרובה: ל"רז
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. ז הנבזה והכלה והנחת אחריתך הנשארת לך"כבדת בה העוה, רוח יקרה ונכבדת, אחי, היתה לך
מקום אשר לא תשפלנה הרוחות העולות אליו , כבד והמעון הרםהלא תנשא רוחך אל המקום הנ

בהמצאו ' דרשו ה: ש"כמ, ותמהר בעוד שער התשובה פתוח והקבלה והכפרה מצויה, לעד
 .קראוהו בהיותו קרוב

ועיין לנפשך עיון שיאות לכמוך , כי אינך בטוח בחיי יום אחד, ומהר קודם בא פחדך, אחי, מהר
 .ויהיה שקול עם שכלך

שיכנסו ממנו החסידים הסובלים ואנשי , יכנס מן הפתח הצר, שרוצה להגיע לרצון בוראו ומי
הוי עז כנמר וקל כנשר : ל"כמו שאמרו חז, הרצים עדיו, ולא יגיעוהו אלא הממהרים אליו, הטוב

 .חשתי ולא התמהמהתי: ואמר דוד, רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים
שאינך רוצה לנפשך להתנהג בה עם נברא , שתתנהג עמו במדה, אךשב עם נפשך ובוש מבורח

אינך מתעכב מהכנע , כי אתה יודע כי כשתקציף בעל מעלה קטנה מאנשי המלך על נפשך, כמוך
 .עם חולשתו בזה, לו והתחנן אליו למחל לך ולהבטיחך מענשו

, אליו ולרצותושתמהר לבקש מחילתו ותחיש בתשובה , ש אם יקצף עליך השר וכל שכן המלך"כ
 ,מיראתך מהירות עונשו

אל ' פלגי מים לב מלך ביד ה: ש החכם"כמ, וכבר ידעת חולשתו מעשות דבר בלתי גזרת הבורא
עם כלות מלכותו ונתישת ממשלתו והתחלקות לבו וטרדתו בקצת הדברים , כל אשר יחפץ יטנו

. ש הנסתרים"הנראים כורוב מה שנעלם ממנו מן הדברים , ועבר השכחה וההעלמה עליו, מקצתם
 .אינך מתאחר לבקש ממנו למחל עונך ולמהר אל מה שירצהו ויקבלהו ממך, ועם ידיעתך כל זה

אשר לא , המשקיף על הנסתר ועל הנגלה ממעשינו ומחשבותינו, מבוראנו, אחי, איך לא נבושו
שנטה , כותוולא יטרידהו דבר מדבר ואין מנוס מדינו ואין קץ למל, תעבר עליו שכחה ולא העלמה

 .ואין אנו יודעים עת קצנו ותכלית מדת ימינו, מעליו ונתאחר מהכנע לו ומשוב אליו
כי , ב"בני אדם היו נכונים לנסע לעוה: ויאמר. ואלו היה אדם מזהיר אנשי קריה או אנשי מדינה

 .ואינני יודע אותו, איש אחד יפקד מכם בחדש הזה
ואיך לא . שמא יהיה הוא האיש ההוא, מיראה, למותהאין מן הדין על כל אחד מהם שיהיה נכון 

. כי המות בכל חדש ובכל מקום מכלה מספר רב מן החיים, ואנחנו רואים, נהיה כולנו נכונים לו
קודם , הלא מן הדין עלינו שנירא על נפשותינו בכל חדש ונחשב על ענינינו וצידתנו ובית מועדנו

בכל עת : ונאמר, שוב יום אחד לפני מיתתך: ל"ז כמו שאמרו, עת הצורך אליהם אפילו יום אחד
 .יהיו בגדיך לבנים

. בחן ביתרון שכלך והכרתך ברור זה במה שאתה רואה בעיניך יותר מברור מה שיגיד לך זולתך
, אם יקבלו אותם, כי לבורא יתברך על עבדיו טובות, כי כבר נאמר, ואל תדחה שכלך ובינתך

והבורא יתברך הטיב לך . כ ישובו לנקמה"ו לטענות עליהם ואחיהי, ואם ישיבום עליו, ירויחו בם
 ,שלא ישובו לטענה עליך, הזהר והזהר, שם לך בהם יתרון על זולתך, בחכמה ובתבונה ובדעת

ולא רצה , וכבר העיר אותך אל הדרך הישרה והורה אותך נתיב טובתך לחמלה עליך ולנהלך לאט
אשר יאות לו ובחמלתו ורחמיו , עמך על דרך החסד ללכת, לך שתתמיד על פתיותך ותחזיק במריך

 .על כן יורה חטאים בדרך' טוב וישר ה: ש"כמ, על ברואיו
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כדי , וכבר קרא אותך לאט ובלשון רכה ואחר כך בתוכחת והכלמה ואחר כך הזהיר אותך בענשו
 .שתשוב אליו ותמהר לחזר עדיו

ובחר לנפשך מה שבחר לה אלהיך ורצה , ומהר להאזין אליו ולשמע בקולו ולדבקה בו, אחי, מהר
איזה דבר , כי אם תקל נפשך בעיניך, ואל תביאך העצלה להקל בה. לה מה שרצה ממנה בוראך

 ?יהיה נכבד אצלך
אשוב אל , עתה אחרי אורך התעלמותי וחליפות רוב ימי: ויאמר לך, פן ישיאך הרהור לבך, והזהר

ובשוב רשע : שאמר הנביא מענין הזה כמו, וראוי שתשיב עליו? האלהים ואבקש מחילתו
 .ובשוב צדיק מצדקתו עד סוף הענין... מרשעתו

וכאשר , והיה צריך לעבור בנהר גדול, שהיו בידו דרכמוני כסף, וכבר המשילו זה הקדמונים לאדם
והשליכם , מפני שקוה להפסיק הנהר בהם, השליך הדרכמונים ההם בנהר, עמד על שפת הנהר

שהיה , אמר למלח אחד, וכאשר ראה כן. ולא נפסקו המים בעבורם, ר בידוכלם חוץ מאחד שנשא
והגיעו לחפצו , ועשה המלח כן. קח זה הדרכמון אשר בידי והעבירני בספינתך בנהר: בנהר

, והשיג בו מה שלא הגיע אליו בכל הדרכמונים שאבד בנהר, בדרכמון ההוא אשר נשאר בידו
 .וכאילו לא אבד מאומה

, כשיחזר בתשובה באחרית ימיו, אשר כלה רוב ימיו בזולת עבודת הבורא, הוכן בעל התשוב
, כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו: ש"כמ, ימחל לו הבורא מה שקדם מרוע מעשיו כל ימיו

 .כל חטאתיו אשר חטא לא תזכרנה לו: ואמר
לא  כי, אשר ארכו ימי התעלמותך ממנה, הערתי אותך לשמירת עצמך, אחי, ואל יכבד עליך

אשר העיר אותך למה , והכנע לאמת ואל תברח ממנה והודה לאלהים. יחדתיך בה מבלעדי נפשי
כי זה מתרמית היצר , ואל תקח אורך התעלמות זולתך המעיר לך לטענה לך ולאמתלא, שלא ידעת

האלהים ישימנו מן הממהרים אליו והשבים עדיו בלב . ומצודיו לאנשים אשר הכרתם חלושה
 .אמן, שלם ברחמיו

ספר ארחות צדיקים שער התשובה

 השער התשוב -השער העשרים וששה 
שובה ישראל עד (: "הושע יד ב)שנאמר , גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד[: לוי] אמר רבי

כשעלה משה לרקיע הראשון מצא כתות : זכרונם לברכה, ואמרו רבותינו(. יומא פו א" )אלהיך' ה
ופסקו והתחילו לספר בשבחה של , פתחו לפניו ספר תורה וקראו מעשה יום ראשון, של מלאכים

ופסקו והתחילו לספר בשבחה , א חבילות של מלאכים וקורין מעשה יום שניעלה לשני ומצ. תורה
ופסקו , עלה לשלישי ומצא מלאכים וגדודים קורין במעשה יום שלישי. של תורה ושל ישראל

ופסקו , עלה לרביעי ומצא אראלים קורין במעשה יום רביעי. והתחילו לספר בשבחה של ירושלים
, לה לחמישי ומצא מחנות מחנות קורין במעשה יום חמישיע. והתחילו לספר בשבחו של משיח

והיו קורין במעשה יום , עלה לששי ומצא שם מלאכים. ופסקו והתחילו לספר בעצבונה של גיהנם
ומבקשים לפני הקדוש ברוך הוא ליתן חלקם של , ופסקו והתחילו לספר במעשה גן עדן, ששי

ומלאכי חסד , ומלאכי רחמים, וגלגלים, םושרפי, עלה לשביעי ומצא אופנים. ישראל בגן עדן
התחילו לקרוא במעשה יום שביעי , מיד אחז משה בכסא הכבוד, ומלאכי רתת וזיע, וצדקה
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, ללמדך שתשובה מגעת עד כסא הכבוד. ופסקו והתחילו לספר בשבחה של תשובה, "ויכלו"
 ."אלהיך' שובה ישראל עד ה(: "הושע יד ב)שנאמר 

, גן עדן, תשובה, תורה: ואלו הן, שבעה דברים קדמו לעולם(: נד אפסחים )אמר רבי עקיבא 
שעיקר בריאת , דע לך? ולמה אלו שבעה. בית המקדש ושמו של משיח, כסא הכבוד, גיהנם

והוא מושל בכל העולם , כי אין צורך בעולם התחתון אלא באדם, העולם הוא בשביל האדם
אם כן , ומאחר שעיקר הבריאה בשביל האדם. םושרצי, ודגים, ועופות, וחיות, בבהמות: התחתון

אם לא בריתי יומם ולילה (: "ירמיה לג כה)דכתיב , הוצרך להקדים התורה שהיא קיום העולם
 ."חקות שמים וארץ לא שמתי

כי כיון שיש בתורה עשה ולא תעשה , הוצרך כמו כן להקדים התשובה, וכיון שהקדים התורה
שאם יחטא אדם שיהיה לו זמן , ל כל פנים להקדים התשובההוצרך ע, ועונשים המפורשים בתורה

כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא ", לא היה העולם קיים דור אחד, שאם לא כן, לשוב
ולכך נכתב מעשה סדום . ומיד כשהדור חוטא ראוי הוא לכלותו ולהשמידו, (קהלת ז כ" )יחטא

וגם הארץ היתה ראויה , הם וכל אשר להם, יםלהודיע לחוטאים שהם ראויים להיות כל, בתורה
אלא שהקדוש ברוך הוא הקדים תשובה וממתין דור אחר דור וכיון שהקדים , להתהפך כמו סדום

שהם מקומות לשלם לאיש , הוצרך להקדים כמו כן גן עדן וגיהנם וכסא הכבוד, תורה ותשובה
כי בימים ההמה , ו של משיחהוצרך להקדים בית המקדש ושמ, וכיון שהקדים כל אלו. כמעשיו

ידיעה , יתעלה, וכולם גדולים וקטנים ידעו השם, תמלא הארץ דעה ולא יהיה יצר הרע בבני אדם
לכן הקדים אלו . יתעלה, ואז ידעו כולם שעיקר בריאת העולם בשביל עבודת הבורא, גדולה

" ולשבי פשע ביעקבובא לציון גואל ", (עובדיה א כא" )ועלו מושיעים בהר ציון. "השבעה לעולם
 !אמן וכן יהי רצון, (ישעיה נט כ)

 :עבור שבעה דברים יקדים האדם לשוב בבחרותו כשהוא בגודל כחו
ועל זה נאמר , כי עבודת התורה והיראה כל המעלות שהאדם חייב הן רבות מאד מאד, האחד

כי העולם הזה  ,(ו"ב מט"אבות פ" )היום קצר"ו". ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים(: "איוב יא ט)
זכרונם לברכה , ואמרו רבותינו, (דברי הימים א כט טו" )כצל ימינו על הארץ", הוא יום קצר מאד

והפועלים . "לא כצל כותל ולא כצל אילן אלא כצל עוף הפורח באויר(: בראשית רבה צו ב)
עשר  אדם שמחוייב לילך מהלך יום, ועתה התבונן. זהו האדם שיש בו מידת העצלות -" עצלים

והוא , ויש לסטים ורוצחים באותה הדרך, והדרך מלאה מכשולים מטיט ואבנים, פרסאות ויותר
כמה צריך האיש להקדים בבקר , כי כן ציוה לו המלך ולא יכול לדחותו, צריך ללכת על כל פנים

 .יתעלה, לכן יש להשכים ולהקדים לעבודת הבורא? ולחגור מתניו בזריזות וללכת במהירות
על ( אבות דרבי נתן טז)כמו שאמרו רבותינו , ישיג מעט מן המעלות, כשיעשה כל יכלתוואפילו 

ואמר להם , משל למלך שנתן שדה לעבדיו(: תהלים קג יד" )כי הוא ידע יצרנו"מה שכתוב 
והביאו , ועבדו אותה היטב, והם טרחו בה, לעבדה ולשמרה ולהביא ממנה שלושים כור בכל שנה

השדה שנתת לנו ! אדונינו המלך: אמרו לו? מה זאת עשיתם: אמר להם, םלפני המלך חמשה כורי
אפילו , כך האדם -ולא עשתה יותר מזה השיעור , ואנחנו בכל כחנו עבדנוה, זיבורית היא

! אמתין עד שאהיה פנוי ועד שארויח די סיפוקי: ואם יאמר. עבודתו קטנה -כשיעבוד בכל כחו 



  ספר ארחות צדיקים שער התשובה   

 

 

 

230 

 התשובה בדרכי

ואל (: ד"ב מ"אבות פ[ )זכרונם לברכה, מו שאמרו רבותינוכ], הנה טרדות העולם אינן פוסקות
 !שמא לא תפנה -תאמר לכשאפנה אשנה 

, כמו שאמרו רבותינו, אז יחמוד ויכסוף יותר, השני אם יאחר תשובתו עד שיכנוס ויאסוף הון
יש בידו , אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו(: קהלת רבה א יג אות לד)זכרונם לברכה 

וכן כתוב . מתאווה לעשותם ארבע מאות -השיגה ידו מאתים , מתאווה לעשותו מאתים - מנה
 ."אוהב כסף לא ישבע כסף(: "קהלת ה ט)

: כמו, והשגת המעלות, ותיקון הנפש, מלאכת התורה: השלישי הזמן מתמעט והמלאכה מרובה
 .[אכה מרובההיום קצר והמל(: ו"ב מט"אבות פ)כמו שאמרו , והדביקות]היראה , [האהבה]

וכל , וכבר הורגל בעבירות, ומתקשה הלב, אז היצר הולך ומתגבר, הרביעי כשיאחר לתקן נפשו
 .העבירות הן בעיניו כהיתר ולא יוכל לטהר עצמו

על כן הזהיר , אולי לא יאריך ימים וימות טרם ישוב, החמישי מי שאינו רוצה להקדים לשוב
 ."בכל עת יהיו בגדיך לבנים(: "קהלת ט ח)

 .ולא ידאג להם כאשר בתחילה, [יגונם]הששי כשיאחר לשוב יהיו עוונותיו ישנים וישכח 
לא יקבל שכר על התשובה כאילו עשה תשובה בימי , השביעי כשהוא יבא בימים ויחלש כח היצר

 .בחרותו כשהיה בחוזק כחו
 .ובעבור אלו שבעה דברים יקדים אדם עצמו לתקן נפשו לפני מלך עליון

לא יוכל לעשות תשובה שלימה אם לא ישים על לבו , לה בלב האדם לעשות תשובהואחר שיע
 :שבעה דברים

אדם שלא הורגל לקיים המצוות מנעוריו ועשה כל ימיו . הראשון שידע מעשיו ויכירם כולם
או , שאין אדם נקרא בעל תשובה אלא אם כן בא על אשת איש, וכמה בני אדם סבורים, עבירות

אבל בשאר עבירות אין יודעים , לתרבות רעה וכיוצא באלו מעבירות גדולות או יצא, על גויה
כי כל , כי כל מה שהזהירו רבותינו עליו הוא יותר חמור מדברי תורה, וזה אינו כן -לשוב עליהן 

וכל מי שעובר על דברי תורה או דברי חכמים (. ברכות ד ב)העובר על דברי חכמים חייב מיתה 
, ומלהסתכל בנשים, כי רוב העולם אין נזהרים מדברים בטלים, בני, עועתה שמ. צריך לשוב

 .ומלדבר עמהן שלא לצורך
: גם לא נזהרנו. ומקלות ראש, ומשחוק, ומלדבר בבית הכנסת, גם לא נזהרנו להתפלל בכוונה

גם . ומלדבר דברים קשים לעניים, ומלקפוץ היד, ומלאמץ הלב, בצדקה לתת אותה למי שהגון לה
או במקום , ומהזכרת שם שמים לבטלה, ומלקלל חבירו או עצמו בשם, משבועת חנם: נולא נזהר

מקנאה : גם לא נזהרנו. ומביטול תלמוד תורה כנגד כולם, או בידים שאינן נקיות, שאינו טהור
בעניני קיום : גם לא נזהרנו. ומכל המידות האמורות בספר הזה, וכעס, וגאוה, ולשון הרע, ושנאה

. ובקיום שבת כדין, ובעניני נזיקין אדם לחבירו, כגון נטילת ידים, יות במעשההמצוות התלו
וכהנה . מי שאינו בקי במצוות נכשל בהרבה מקומות: כי דבר פשוט הוא מאד, ורבים נכשלים בזה

והיאך יכול , לכן צריך זה השב לידע העבירות שעשה. עושה אדם עבירות כל ימיו ולא מרגיש
ואם לא ידע . ובמה עבר, ויבין בכל מצוה ומצוה מה חיסר ממנה שלא קיים, ילמד המצוות? לדעת

(: תהלים נא ה)כמו שאמר הכתוב , אלא אם כן ידע העבירה ויתחרט עליה? איך יתחרט, במה עבר
 ."כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד"
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בירות אם לא ידע בודאי רעת הע, השני אפילו כשהוא יודע עבירות שעשה לא יתחרט עליהן
? או אם ביטלתי מן התורה? מה בכך אם נהניתי מן העולם הזה בלא ברכה: כי אם יחשוב. שעבר

אין : אלא צריך לחשוב. לא יתחרט ולא ישוב בלב שלם, מי שחושב כך! אין זה דבר רע כל כך
קל וחומר ממלך בשר , שום דבר רע בכל העולם כמו מי שאינו חושש על מצות המלך המרומם

 !ר על ציוויו כמה הוא דבר רעהעוב, ודם
השלישי צריך החוטא לידע ולהאמין מעומק הלב שיש לו גמול ועונש בדינים קשים על העבירות 

ויבקש , אז ישוב ויתחרט, אבל אחר שיבורר אצלו העונש. לא יחוש לשוב, ואם לא ידע זה, שעשה
י וממשפטיך סמר מפחדך בשר(: "תהלים קיט קכ)כמו שנאמר , מאת האל המהולל מחילה

 ."יראתי
וכל , עבירות גדולות וקטנות, שכל עבירותיו שעבר כל ימיו, הרביעי צריך שידע החוטא

ואין שכחה , הכל כתוב בספר -וכל עניניו מקטן ועד גדול , ודברים בטלים, המחשבות הרעות
איוב )ואומר ". הלא הוא כמוס עמדי חתום באוצרותי(: "דברים לב לד)דכתיב , יתעלה, לפני השם

לא יתחרט ולא יבקש ממנו , כי אם יחשוב שיש שכחה לעוונותיו". ביד כל אדם יחתום(: "לז ז
שישתכחו , בשביל שהקדוש ברוך הוא מאחר לפרוע העבירות, כי רבים חושבים. עליהם מחילה

אשר אין נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה על (: "קהלת ח יא)כמו שנאמר , ולא יבואו לדין עליהם
 ."לב בני האדם בהם לעשות רעכן מלא 

כי החולה שאינו מאמין ברפואה , שהתשובה היא רפואה שלימה לעבירות, החמישי שידע באמת
אבל כשהוא יודע . לא יחוש לאכול הרפואה או לשתות המשקה, שעושים לו שהיא תרפא אותו
ועלת כשידע בודאי ת, כך -אז יתאוה לסבול מרירות הרפואה , בודאי תועלת הסם והמשקה

 .אז יתאווה להגיע אל מעלות התשובה, התשובה
והיה לו , מעודו ועד היום הזה, יתברך, הששי צריך לחשוב בלבו הטובות שעשה לו הבורא

ויש לו לשקול עונש העבירה . והוא לא עשה את זאת אלא עבר מצוותיו, להודות עבור הטובות
אבות )כמו שאמרו חכמינו , [ם הבאובעול]ושכר המצוה כנגד צערה בעולם הזה , כנגד מתיקותה

 .הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה(: א"ב מ"פ
כי זה דבר , השביעי צריך שידע להתחזק מאד ולסבול סבל גדול להימנע מן הרע אשר הרגיל בו

וקשה לו מאד לפרוש , (יומא פו ב)עבירה שהורגל בה כל ימיו נעשית לו כהיתר : פשוט מאד
וצריך הסכמה גדולה , ועל כן צריך אדם חיזוק גדול וגדרים גדולים לפרוש ממה שהורגל. מנהמ

, וירגיל וימאס בלבו הרעות, ויסיר ההרגל מלבו כאילו לא הורגל. בכל לבו ובכל נפשו להימנע
וכשהחוטא קובע בלבו אלו השבעה ". וקרעו לבבכם ואל בגדיכם(: "יואל ב יג)כמו שנאמר 

 .וא קרוב לדרך התשובהאז ה, ענינים
ולעולם אין הנשמה . יתברך, ולפי המדריגות יתקרב האדם אל השם, והנה מדריגות רבות לתשובה

וכמו הבגד . אלא אחר שיטהר האדם את לבו, טהורה בטהרה שלימה שיהיו העוונות כלא היו
רוב הכיבוס אך לפי , אז יעבור הטינוף אבל רושם הכתם יישארו בו, אם יכבס אותו מעט, המטונף

שנאמר , לכן תכבס לבך מן העוון". הרב כבסני מעוני(: "תהלים נא ד)וכן כתוב , יתלבן לגמרי
ועתה יש לי לכתוב לך עשרים ענינים שהם מעיקרי ". כבסי מרעה לבך ירושלים(: "ירמיה ד יד)

 .התשובה
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ת המלך וישים אל לבו כי יש עונש גדול למי שעבר על מצו, הראשון יתפוס במידת החרטה
וכשאדם יחשוב ". אלהיכם כבוד בטרם יחשיך' תנו לה(: "ירמיה יג טז)כמו שאמר הכתוב , הגדול

מה : ויאמר בלבו, ויתחרט על מעשיו, ויירא מאד, ימי חושך אשר יגיעו למי שפשע באלהי יעקב
לתי ואיך לא מש? ואיך לא יגורתי מתוכחות על עווני? איך לא היה פחד אלהים לנגד עיני? עשיתי

ואיך ? ואיך טימאתי נשמתי הטהורה אשר נופחה בי ממקור הקודש? על יצרי בהנאת רגע אחד
, ואיך לא זכרתי יום המות? בעולם הקטן הכלה, העומד וקיים לעולמי עד, החלפתי עולם גדול

וזה . וכן ירבה בלבו מחשבות בענין זה? אשר לא ישאיר לפני נשמתי בלתי אם גויתי ואדמתי
 ."אין איש ניחם על רעתו לאמר מה עשיתי(: "ירמיה ח ו)אשר דיבר ירמיהו הענין הוא 

ויגמור בכל לבו שלא יוסיף לבוא בדרך ההוא , שיעזוב החוטא דרכיו הרעים, השני עזיבת החטא
להסכים בלבו ולקבל עליו שלא , לעזוב דרכיו ומחשבותיו הרעות -וזה ראשית התשובה . עוד

 .ויכרית מעשיו הרעים מידו, הרעה אשר חשבוישיב מחשבתו , יוסיף לחטוא
ואם אבד עשרו יתאבל , כי אם אדם הפסיד דינר קשה לו, שיאנח במרירות הלב, השלישי היגון

קל וחומר שיצטער מי שמרד באדון  -וכן אם יפגעוהו שאר צרות יצטער מאד , ולבו מר בקרבו
שמדריגות , ודע. בכל רגע כל שכן שיצטער, והוא עשה לו חסד, הגדול והשחית דרכו לפניו

כי הצער בא מטהרת הנשמה , התשובה ומעלותיה לפי גודל המרירות והצער על העבירות שעשה
כי , והמשל על זה. והקדוש ברוך הוא מרחם על האדם בהיות נשמתו שרויה בצער, העליונה

חם על ממה שיר, והם מאצילי הארץ הנכבדים, המלך ירחם יותר על ילידי ביתו הקרובים אליו
אז יקבלנה מהרה , כשהיא מצטערת, לכן כשהנשמה נפרדה מלמעלה ממקום קדוש -הכפריים 
 .יוצר הכל

, וזה הענין הוא הצער והיגון במעשה, עד כאן דברנו מצער ויגון בלב. הרביעי יגון וצער במעשה
וצריך  ".שובו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד' וגם עתה נאם ה(: "יואל ב יב)כמו שנאמר 

על זאת חגרו (: "ירמיה ד ח)כמו שנאמר , כגון לחגור שק, להראות סימני צער ויגון במלבושיו
ויסיר בגדיו ". ויתכסו שקים האדם והבהמה(: "יונה ג ח)וכמו שנאמר , "שקים ספדו והילילו

ה זכרונם לברכ, ואמרו רבותינו. וימעט תענוגים במיני המאכל והמשתה והטיולים, החמודים ממנו
ולא (: "במדבר טו לט)וכן כתוב , הלב והעינים שני סרסורי החטא(: ח"א ה"ירושלמי ברכות פ)

 -עוון סרסרות הלב : לכן בזאת יכופר עוון הסרסורים". תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם
פלגי מים (: "תהלים קיט קלו)שנאמר , יכופר בדמעות -ועוון סרסרות העינים . במרירות וצער

פירוש העינים הן , "על לא שמרו"אלא , "על לא שמרתי"לא אמר , "י על לא שמרו תורתךירדו עינ
 .על כן הורדתי פלגי מים, היו מרגלות לתור החטא

וערך , ותשובת מעשי ישיבו אפך ממני, דמעותי יכבו חרון אפך: יאמר, וכשיבכה על פשעיו
גתי על גחלים כאש תוקד על והסיר אשר לא הצ, ערכתי ייחשב כמזבח ערוך[ לא]שולחני אשר 

וקול בכיי כקול , ומיעוט חלבי כחלב אימורים, וחסרון דמי יכפר כדם על קרנות המזבח, מזבחך
ושברון לבי יקרע , וחלשות איברי כנתח קרבן, וריח רעבון נפשי כריח הקטורת, שירים משוררים

ניעת רחיצה כקידוש ידים ומ, ושינוי בגדי החמודים כבגדי כהונה, הספרים שכתובים בהם עוונותי
 !כי ניחמתי על רוע מעללי שעשיתי ולא אשוב להרע לפניך, ותשובותי ישיבוני אליך, ורגלים
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כי יש עוונות שהתשובה תולה כפרתם ויסורים ממרקים , שידאג מעונש עוונותיו, החמישי הדאגה
ה חילוק יש בין ומ". כי עוני אגיד אדאג מחטאתי(: "תהלים לח יט)כמו שנאמר , (יומא פו א)

אולי יקצר בענין , וידאג לעולם. והדאגה על העתיד, כי היגון על מה שעבר כבר? היגון והדאגה
זכרונם , כמו שאמרו רבותינו, שמא יתגבר יצרו עליו, וידאג. התשובה ולא ישלים חוק התשובה

 .אל תאמן בעצמך עד יום מותך(: ד"ב מ"אבות פ)לברכה 
והנה ". בשתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי(: "רמיה לא יחי)כמו שנאמר , הששי הבושה

וכבר ? ואיך לא יבוש לפני הקדוש ברוך הוא, החוטא יתבייש מאד לעבור עבירה לפני בני אדם
 .ביארנו ענין הבושה בשער הבושה

, כי המכיר את בוראו ידע כמה העובר על דבריו משפיל עצמו, השביעי ההכנעה בכל לב והשפלות
רוח ". זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה(: "תהלים נא יט)וכתיב , נעוייכ

ברוך , ובהכנעה יתקרב האדם אל השם, ההכנעה היא מעיקרי התשובה. נשברה היא רוח נמוכה
והמדריגה העליונה בהכנעה ". ואל זה אביט אל עני ונכה רוח(: "ישעיה סו ב)שנאמר , הוא

[ יקטן]אלא הכל , שיגדיל ויאדיר עבודת הבורא ולא יחזיק טוב לעצמו, ובההמחויבת מדרך התש
ולא יחמוד כבוד , על כן ייכנע ויעבוד בהצנע. יתברך, בעיניו כנגד מה שהוא חייב בעבודת השם

 .על מעשיו הטובים
, ישתוק -אם חירף אותו אדם על מעשיו הראשונים . שיתנהג במענה רך, השמיני ההכנעה במעשה

(: שמות לג ה)כמו שנאמר , ולא יעשה מלבושים נאים ותכשיטים! ידעתי כי חטאתי: מראו יא
ושח עינים (: "איוב כב כט)כמו שנאמר , ויהיו תמיד עיניו שחות". ועתה הורד עדיך מעליך"

 .ואלו הענינים מכניעים את הלב. ושחות העין, וקול נמוך, מענה רך -וסימני ההכנעה ". יושיע
, ויפרוש מן המותרות, כי התאוה מקלקלת כל המעשים, ישים אל לבו. תאוההתשיעי שבירת ה

וכן . רק לשובע נפשו לקיים גופו[ ולא יאכל, ויתנהג בדרכי הפרישות]אפילו בדבר המותר לו 
ויתרחק מדרך , נמשך אחר תולדות הגוף, כי כל זמן שהאדם הולך אחר התאוה, לענין האשה

וכתיב , "וישמן ישרון ויבעט(: "דברים לב טו)כדכתיב , [ליוואז יתגבר יצרו ע], הנפש המשכלת
והנה התאוה הנתונה בלב האדם היא שורש כל ". 'פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי ה(: "משלי ל ט)

כי בזה , ויש בשבירת התאוה תועלת גדולה. וכבר הארכנו לעיל, לכן ימהר לתקן התאוה, הפעולות
הוא , והפורש אפילו מן המותר. בע אשר גרם לו החטאכי הוא מואס הט, יגלה שלבו טוב וישר

 ?ואיך אשלח ידי באיסור, הן אפילו במותר לא אמלא תאותי: כלומר, גדר גדול שלא יגע באיסור
יעסוק בתורה  -בלשון הרע , יתנהג בשחות העינים -הסתכל בעריות ? כיצד. העשירי להשיב פעלו

וכן אמרו (. עיין ילקוט שופטים מב)בהם מצוות  ובכל אברים שחטא ישתדל לקיים, (ערכין טו ב)
ועוד אמרו (. עיין ילקוט הושע תקכט)הצדיקים באותו דבר שחוטאים בו מתרצים : חכמינו

: עשה כנגדן חבילות של מצוות -אם עשית חבילות של עבירות (: ויקרא רבה כא ח)חכמינו 
אמת יהגה חכו ופיו  -בר סרה פה שדי. ימהרו לרוץ לדבר מצוה -רגלים ממהרות לרוץ לעבירה 

לב . יהא דכא ושח עינים -עינים רמות . יפתח ידו לעני -ידים שופכות דם נקי . יפתח בחכמה
 .בלבו יצפון אמרי תורה -חורש מחשבות און 

". 'נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה(: "איכה ג מ)כמו שנאמר , האחד עשר חיפוש דרכיו
האחד : ויש בזה תועלת לשלושה דברים, מן העבירות שעשה בימיושיבדוק עצמו , והחיפוש הוא
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השני שידע כמה לו . כי הוידוי מעיקרי הכפרה, ויתוודה על כולם, שיזכור כל הדברים שחטא בהם
, השלישי כי אף על פי שהוא מקבל עליו לעזוב כל חטא. ובזה יוסיף הכנעה, עבירות וחטאים

כי צריך , עשות גדר להיזהר מאותם הדברים שנכשל בהםכדי ל, צריך לידע הדברים שחטא עליהם
האדם יותר שמירה מאותן עבירות שהורגל בהן ושהן קלות בעיניו לעבור עליהן והיצר שולט 

כך  -צריך להיזהר מכמה ענינים שלא יחזירוהו לחליו , כשהוא מתחיל להבריא, והוא כחולה. בהן
 .להיזהר מאד צריך, כשיתחיל לשוב, מי שהוא חולה מן העבירות

ובאיזו עבירה יש מלקות או מיתת , כל אחד מעוונותיו[העונש ל]השנים עשר שיחקור וידע גודל 
 .ימרר לבו בוידוי ויוסיף הכנעה, וכשידע גודל החטא. או כרת, בית דין

כגון הסתכלות בנשים ולהרבות עמהן , השלושה עשר שיהיו העבירות הקלות בעיניו כחמורות
כל אלו ועוד רבות כהן . או להזכיר שם שמים לבטלה, או לילך בטל, בטלים או דברים, דברים

כל אלו יהיו נחשבות לו חמורות , בעיני אנשים רבים ואפילו בעיני גדולי הדור הן נחשבות קלות
אלא יביט לגדולת מי , האחד שאין להביט לקטנות העבירה: ויש בזה ארבעה טעמים. מאד

, לאחד ציוה להביא לו לשתות כי הוא מאד צמא, לשני עבדיו משל למלך שציוה. שהזהיר עליה
בודאי כל מי שעובר חייב . והזהיר כל אחד בנפשו, ולשני ציוה לעשות דברי שאינו צריך כל כך

כי כל אחד עבר מצות המלך , כי תולים אותו שגנב דינר אחד כמו שתולים אותו שגנב אלף, מיתה
, "שמור את כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום(: "דברים כז א)כך על כל התורה הזהיר  -

השני כי מי ". ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם(: "דברים כז כו)וכתיב 
השלישי כי . כי יצטרף עונש על כל פעם ופעם, אז היא חמורה, שעובר הקלה הרבה פעמים

. נחשב עם פורקי עול ומומר לדבר אחדו, ולא ישתמר מהן, כשהוא מורגל בעבירות והן לו כהיתר
ב "אבות פ)לכן אמרו חכמים . אז ינצח בדבר חמור, כשהוא ניצח בדבר קל, הרביעי כי דרך היצר

שמצוה גוררת מצוה (: ב"ד מ"אבות פ)ואמרו עוד , והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה(: א"מ
 .ועבירה גוררת עבירה
ויש חובה עליו להזכיר ". והתודה אשר חטא עליה"(: ויקרא ה ה)שנאמר , הארבעה עשר הוידוי

משום שהיה נענש כשאוחז מעשה ? ולמה יתודה על חטאות אבותיו. עוונותיו ועוונות אבותיו
ויזהר מאד בעת הוידוי ". והתודו את עונם ואת עון אבותם(: "ויקרא כו מ)וכן כתוב . אבותיו בידו

אז הוא כטובל ושרץ בידו , [ואינו עוזבן]ליהן כי אם חוזר ע, שיגמור בלבו לעזוב דרכיו הרעות
שאין טבילה מועלת לאוחז , כשרץ וזה דבר ברור -והחטא , כי הוידוי הוא כטבילה, (תענית טז א)

 .שרץ
שיעזרהו , ברוך הוא, ויבקש מאת השם, ברוך הוא, שיתפלל החוטא לשם, החמישה עשר התפילה

 .על תשובתו ויפתח לו שערי טהרה
[ ויעשה כן. ]כגון אם גזל אדם ישיב הגזילה, שיתקן כל מה שעיוות, ון המעוותהששה עשר תיק

יתפלל לאלהים שיתן לו , ואם גזל את האדם ואין לו לפרוע. כדי שיתרצה בוידויו, קודם הוידוי
 .השגת יד שיפרע

ואם ". בחסד ואמת יכופר עון(: "משלי טז ו)שנאמר , השבעה עשר לרדוף פעולת החסד והאמת
אשר (: "דברים י יז)כמו שנאמר , לא יתכפר עוונו בפועל חסד, יתברך, לא שב אל השם החוטא

עיין )להעביר על העוונות , לא יקח שוחד מצוה: שפירשו חכמים, "לא ישא פנים ולא יקח שוחד
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. על בעלי תשובה דיבר -" בחסד ואמת יכופר עון"וזה הפסוק (. ילקוט שמעוני משלי רמז תתקמז
והנה החסד יגן בעד החוטא , שהתשובה ויום הכפורים תולים ויסורים ממרקים כי יש עבירות

". וצדקה תציל ממות(: "משלי י ב)כמו שנאמר , וגם יצילנו מן המות, וישמור עליו מן היסורים
, תולים ומיתה ממרקת[ ויסורים]שהתשובה ויום הכפורים , חילול השם[ והוא עוון], ועוד יש עוון
וכשאדם משתדל לאחוז בידו ". אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון(: "כב יד ישעיה)כמו שנאמר 

הנה אלה דרכי , וישפיל אנשי השקר ויגיעם עד העפר, ויחזק ידי אנשי אמת וישא ראשם, האמת
 .אז נסלח לו עוון החילול עם התשובה, והנה כשיעורר אדם במידת האמת, קידוש השם

כי פשעי (: "תהלים נא ה)כמו שנאמר , ולא ישכח אותם השמונה עשר שיהיו חטאיו נגדו תמיד
 ."אני אדע וחטאתי נגדי תמיד
איזהו בעל : ואמרו חכמים, כשבא החטא לידו והוא בחוזק תאוותו, התשעה עשר עזיבת החטא

זהו אשר נבחן ויצא נקי באותו פרק ובאותו מקום ? אשר תשובתו מגעת עד כסא הכבוד, תשובה
וכבש יצרו בעבור , והוא בתוקף יצרו, כשיזדמן החטא לידו: פירוש, (ביומא פו )ובאותה אשה 

דבר יום , ברוך הוא, יוסיף בנפשו יראת השם, ואם לא נזדמן לידו בענין זה. ברוך הוא, יראת השם
 .וזוהי מדריגה עליונה מן התשובה -ככה יעשה כל הימים , ביומו

שובו והשיבו מכל (: "חזקאל יח לי)שנאמר , העשרים להשיב רבים מעוון כאשר תשיג ידו
הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא (: "ויקרא יט יז)ונאמר . למדנו שזה מעיקרי התשובה, "פשעיכם

אלמדה (: "תהלים נא טו)וכן אמר דוד . למדנו שאם לא יוכיחנו ייענש על חטאיו, "עליו חטא
 ."פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו
ף יומא "ועיין ברי, ם הלכות תשובה פרק ד"רמב)ת התשובה ארבעה ועשרים דברים מעכבים א

והעושה אחד מהם אין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו לעשות , ארבעה מהם עוון גדול(. ח"פ
המעכב את הרבים  -ובכלל עוון זה , המחטיא את הרבים( א: )ואלו הם. תשובה לפי גודל חטאו

והרואה את ( ג. )כגון מסית ומדיח, רך רעהוהמטה את חבירו מדרך טובה לד( ב. )מלעשות מצוה
. ונמצא שמחטיא אותו, כי לו היה מוחה בידו היה פורש, בנו יוצא לתרבות רעה ואינו מוחה בידו

ואינו מוחה אלא מניח , בין יחיד בין רבים, כל שאפשר בידו למחות באחרים -ובכלל עוון זה 
, "אחטא ויום הכפורים מכפר"האומר  -ובכלל זה , "אחטא ואשוב"והאומר ( ד. )אותם בכשלונם

אז העבירה קלה , כיון שחושב שישוב, כי לעולם יחטא, כי כל המחשב כך תשובתו קשה מאד
 .בעיניו

: ואלו הם. שהם נועלים דרכי התשובה בפני עושיהם, ומאותם עשרים וארבעה דברים יש חמישה
, ואינו מצטער בצער צבור! פשישלום עלי נ: כשעושים תשובה והוא אומר, הפורש מן הצבור( א)

לפי שהמחלוקת גורמת לו לפרוש , והחולק על דברי חכמים( ב. )לכן אינו זוכה בזכות שעושים
שכיון שנתבזו בעיניו אינו רודף אחריהן , והמלעיג על המצוות( ג. )מהם ואינו יודע דרכי התשובה

גורם לדחפו ולטרדו מן  שדבר זה, והמבזה רבותיו( ד)? במה יזכה -ואם לא יעשה , לעשותן
והשונא את ( ה. )ובזמן שנטרד לא ימצא מלמד שמורה לו דרך האמת, העולם כאותו האיש

שבזמן שמודיעים לאדם , שהתוכחה גורמת לתשובה, שהרי לא הניח לו דרך תשובה, התוכחות
זכור אל תשכח את אשר (: "דברים ט ז)כמו שכתוב , חוזר בתשובה, חטאיו ומכלימים אותו

עם (: "דברים לב ו), "לכם לב לדעת' ולא נתן ה(: "דברים כט ג), "'ממרים הייתם עם ה -צפת הק
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עד שחזרו [ וכן כל הנביאים הוכיחו לישראל]וכן ישעיהו הנביא הוכיח את ישראל , "נבל ולא חכם
זקן וירא שמים מנעוריו ואהוב , לפיכך צריך כל קהל וקהל להעמיד אחד מחכמיהם. בתשובה

אינו בא למוכיח ולא , וזה ששונא את התוכחות, הא מוכיח לרבים להחזירם בתשובהשי, להם
 .ולפיכך יעמוד בחטאיו שהם טובים בעיניו, שומע דבריו

, העושה אותם אי אפשר לו שישוב בתשובה גמורה, ומאותם עשרים וארבעה דברים יש חמישה
: ואלו הם. שיבקש ממנו מחילה ואינו יודע חבירו שחטא לו, לפי שהם עוונות שבין אדם לחבירו

כי הוא , והחולק עם גנב( ב. )ולא קילל אדם ידוע שיבקש ממנו מחילה, המקלל את הרבים( א)
כי הוא ? למי יחזיר -ואפילו אם ירצה לשוב ולהחזיר ". אני לא גנבתי"כי , חושב שאין זו גניבה

והמוצא אבידה ואינו ( ג. )אותוכי הוא מחזיק ידי הגנב ומחטיא , ועוד. אינו יודע ממי גנב הגנב
והאוכל שור ( ד. )וכשרוצה לעשות תשובה אינו יודע של מי היתה, מכריז עליה להחזירה לבעליה

, וגולים מעיר לעיר, ואינם ידועים ומפורסמים, אלו בני אדם אומללים הם, עניים יתומים ואלמנות
" שוד(: "ף"ה ברי"ג וכ"ד שם ה"ברא)ויש אומרים . וזה האוכל אינו יודע של מי הוא שיחזיר לו

פירוש שהוא דוחק אלו העניים בחוב שהם חייבים לו עד שמחליטים לו , לשון דוחק, ת"בדלי
שלי אני : כי אומר, ואינו חושש שיש בזה חטא, קרקעותיהם או מטלטלים שלהם בפחות משווים

ו וכמה כחה כדי שיחזיר ואינו יודע עד היכן מגיעה הטייה ז, והמקבל שוחד להטות דין( ה! )נוטל
 .ועוד שהוא מחזיק ידי זה שהטה לו הדין ומחטיא אותו, [שהדבר יש לו רגלים], הדבר

לפי שהם , העושה אותם אין חזקתו לשוב מהם, ומאותם עשרים וארבעה דברים יש חמישה
כל האו( א: )ואלו הם. ונמצא חוטא והוא נראה לו שאין זה חטא, דברים קלים בעיני רוב בני אדם

ואינו עושה , והוא מזמין לו הרבה. כגון אדם שנכנס לבית עני, מסעודה שאינה מספקת לבעליה
כי הוא חושב , וזה נראה לו שלא חטא בזה, ברצון לבו אלא שהוא מתבייש ממנו להזמין מעט

אפילו אינו אלא קרדום , והמשתמש בעבוטו של עני( ב. )שאוכל ברשותו ולא בעל כרחו
כי המסתכל , והמסתכל בעריות( ג! )והרי לא גזלתי, לא חסרתי מהם: בלבוואומר , ומחרישה

והוא אינו יודע שראיית עין עון ? וכי בעלתי או קרבתי: שהוא אומר, חושב בלבו שאין בכך כלום
ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי (: "במדבר טו לט)שנאמר , שהיא גורמת לגופן של עריות, גדול

ולא , לפי שאין חבירו עומד אצלו, לון חבירו אומר בלבו שאינו חטאוהמתכבד בק( ד". )עיניכם
אלא הוא ערך מעשיו הטובים וחכמתו וחריפותו יותר ממעשה חבירו . הגיעה לו בושת ולא ביישו

והחושב בכשרים ( ה. )יהיה הוא מכובד וחבירו בזוי -ובעיני השומע דבריו , וחכמתו וחריפותו
אלא חשד , והלא לא עשיתי שום דבר? מה עשיתי לו: א אומרלפי שהו, אומר בלבו שאינו חטא

 .שמשים אדם כשר בדעתו כבעל עבירות, והוא אינו יודע שזה עוון גדול[! הוא]בעלמא 
העושה אותם נמשך אחריהם תמיד וקשים הם לפרוש , ומאותם עשרים וארבעה דברים יש חמישה

ואלו . והם כולם דעות רעות עד מאד ,לפיכך צריך האדם להיזהר מהם מאד שמא ידבק בהם. מהם
מפני שהוא לומד , והמתחבר לרשע, ובעל מחשבה רעה, ובעל חימה, ולשון הרע, רכילות: הם

והוא שאמר שלמה , אז הם נרשמים בלבו, כי כשהוא תמיד אצל הרשע ורואה מעשיו, ממעשיו
 ."ורועה כסילים ירוע(: "משלי יג כ)

, מכל מקום אינם מונעים אותה, פי שמעכבים את התשובהאף על , כל אלו הדברים וכיוצא בהם
 .הרי הוא בעל תשובה ויש לו חלק לעולם הבא, אלא אם עשה אדם תשובה מהם
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, וסוכה, וציצית, כגון תפילין, לבד, ברוך הוא, האחד שבינו לבין המקום: העוונות שני מינים הם
, ברוך הוא, ות שבין אדם למקוםאותן העביר. שבין אדם לחבירו -והמין השני . וכיוצא באלו

אם לא עסק . ישתדל לקיים -אם לא קיים מצות עשה : כגון, יעשה תשובה באותו ענין שעבר
יתן  -ואם עבר על מצות לא תעשה . יטרח מעת התשובה ואילך לגמול חסד -בגמילות חסדים 

צריך , שלמיםמי שרוצה להיות מבעלי התשובה ה: כללו של דבר. בלבו שלא יעבור מעתה ואילך
 .לערוך מלחמה גדולה בלבו

: כגון, כי לא ייחשב בעל תשובה אלא מי שעבר עבירות ידועות, ואין הענין כמו שחושבים העולם
כי יש גזלנים הרבה , אין הענין כן -או כיוצא באלו , או שגנב, או על אשת איש, מי שבא על גויה

אבל , ויודע שאינו חייב לו מאומה, ון עמוכגון מי שקורא חבירו לד, שאינם יודעים שהם גזלנים
והוא אינו מעלה בלבו שזה הדבר הוא , הוא מתכוין להקניטו ולצערו ולהפסידו שיפזר מעותיו

וכענין זה אדם עושה . יש לו עונש על זה, או אדם המשביע את חבירו שבועה אפילו בדין. גזל
ם חייב להתפלל בכוונה ולברך כל אד? כיצד[. של עבירות]בכל יום ובכל שעה חבילות חבילות 

 .ויש מעטים בעולם המכוונים בכל לבם, ברכות בכוונה
שאפילו גדולי הדור הזה אינם נזהרים בהם מחמת שאינם שמים על , וככה יש בכל המצוות ענינים

לכן מי שנדבה לבו לעשות תשובה . ומחמת שאינם לומדים המצוות והמידות הטובות, לבם
, הזה ובו יראה טעותו במה שטעה כל ימיו" ארחות צדיקים"הגות בספר יהיה רגיל ל, שלימה

ישתדל ויטרח , ואם יראה שלא קיים. אם קיים אותו ואם לאו, ויתבונן על כל דבר ודבר שיקרא
ויתן , להגות בו ולהבין כל מצוה כמשפטה" ספר המצוות"וגם יהיה רגיל ב. בכל כחו כדי לקיימו

לעשות תשובה , וזה הענין הוא הדרך הגדולה בדרכי התשובה. לב על כל מצוה לקיים כמאמרם
 .מכל דבר ודבר בפני עצמו

כגון אדם שהורגל בגזל , אשר הן קשות מאד לתקן ולעשות תשובה, יש עבירות שבין אדם לחבירו
או שמא , או שמא הלך לו למדינת הים, או אינו יודע היכן הוא דר, ואינו יודע ממי גזל, כל ימיו

כמו , עד שהוא מורגל בהם ומלומד, ויש שנהג בעבירות כל ימיו. עות שיש לו להשיבאבדו המ
ויש מי שבא על הערוה והוליד ממנה ". למדו לשונם דבר שקר העוה נלאו(: "ירמיה ט ד)שאמר 

ויש מי שהדיח בני . ויש מי שרגיל בדברי כזב ולספר גנאי על בני אדם. והחרפה לא תמוש, בן
ויש מי שרואה בני אדם הולכים בדרך רעה ותעו מן הדרך . בר איסוראדם והתעה אותם לד

עד שנמנע להורות להם הדרך הישרה , או היה מתבייש מהם, וזה היה ירא מהם להוכיחם, הישרה
 ."הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש(: "יחזקאל ג יח)עליו הכתוב אומר  -

מתחילה . אך יש תקנה גדולה לתקן הכל, בכל אלה הדברים וכיוצא בהם קשה בהם מאד התשובה
והכל , וימסור נפשו לעשות, ויראה ויבין בכל חלקי התשובה, ישוב החוטא בכל עניני התשובה

אז הקדוש ברוך הוא מקיל עליו עניני , יעשה לשם שמים בכל כחו ובכל לבו בסתר ובגלוי
דוש ברוך הוא יכרית אותו הק, כגון אם הוליד בן מעריות. התשובה ומדריכו לדרך ישרה לתשובה

ויפרע , הקדוש ברוך הוא יזמין לו ממון, ואם גזל ממון. וישתכח הדבר כאילו לא היה, הזרע
רצון ואהבה , יתברך, יכניס לו הבורא, ואם הרע לאדם בגופו או בממונו. וימחול לו, וירצנו, לנגזל
". ש גם אויביו ישלים אתודרכי אי' ברצות ה(: "משלי טז ז)כמו שאמר , [עד שימחול לו]בלבו 

ואם לא ידע . עד שירצהו וימחול לו, הקדוש ברוך הוא יקרבנו אצלו, ואם אותו הנגזל רחוק ממנו
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כגון , יתן לו הקדוש ברוך הוא שיעשה צרכי רבים, חשבון הממון ואינו מכיר האנשים אשר גזל
ותהיה הנאה ממנו לכל , או שאר צרכי רבים, או לבנות בתי כנסיות, או לתקן בארות, לבנות גשר

הזיקו בגופו או . ישיב הממון ליורשיו, ואם ימות הנגזל. למי שגזל ממנו וגם לאחרים, העולם
, ומאתו, יתברך, ויבקש מחילה מאת השם, ילך על קברו במעמד עשרה בני אדם, דיבר עליו דופי

 .והקדוש ברוך הוא ימחול לו
אבל מי . נמנעת מן החוטא אלא מפני רוע לבושאין התשובה , זכרונם לברכה, ואמרו רבותינו

ומורה , אך פותח לו שערי תשובה, לא יסגור שערי התשובה לפניו, שרוצה להתקרב אל האלהים
דברים )ואומר , "על כן יורה חטאים בדרך' טוב וישר ה(: "תהלים כה ח)שנאמר , לו הדרך הישרה

דברים )ואומר , "לבבך ובכל נפשך אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל' ובקשתם משם את ה(: "ד כט
' קרוב ה(: "תהלים קמה יח)ואומר , "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו(: "ל יד

 ."לכל קוראיו לכל אשר יקראהו באמת
אשר הכין דרך לפושעים ולחוטאים לנוס , טובה גדולה היטיב הקדוש ברוך הוא עם בני האדם

שובו (: "ירמיה ג כב)שנאמר , התשובה אף אם הרבו לפשועולא סגר בעדם דלתי , מחושך לאור
כל שכן , והתשובה מקובלת גם אם ישוב החוטא מרוב צרותיו". בנים שובבים ארפא משובתיכם

בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה (: "דברים ד ל)כמו שנאמר , [ואהבתו]אם ישוב מיראת השם 
והקדוש ברוך הוא עוזר לשבים לעשות ". אלהיך ושמעת בקולו' באחרית הימים ושבת עד ה

ומחדש בקרבם רוח טהורה להשיג עניני , תשובה אפילו בדבר שאין כחו של אדם יכול להשיג
אלהיך ושמעת בקולו ככל אשר ' ושבת עד ה(: "דברים ל ב)שנאמר , [ומעלות אהבתו]התשובה 

' ומל ה(: "דברים ל ו)ואומר בסוף הענין , "אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך
, אפילו בדבר שאין בך כח להשיג: פירוש, "אלהיך' אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה

 .הקדוש ברוך הוא ימול לבבך ויתן לך כח לעשותו
והוא כעבד . האחד ששב מחוזק הכרתו את אלהיו: התשובה[ הערת]ויש ארבעה דברים בענין 

ובכמוהו , מרצונו לבקש מחילה ממנו[ וישוב אליו], גמלו וכשחושב בטוב אשר, הבורח מאדוניו
ואומר , קודם בוא העונש" אלי תשוב' אם תשוב ישראל נאם ה(: "ירמיה ד א)אומר הכתוב 

השני ששב מחמת שיש לו מוכיחים המכלימים אותו ". שובו אלי ואשובה אליכם(: "מלאכי ג ז)
ויעץ , נאמן והוכיחו והכלימו על שברח ופגע בו עבד, והוא כעבד שברח מאדוניו. עד שישוב

השלישי כשהוא רואה עונשים . ושב אליו ונכנע, והבטיחו שימחול לו אדוניו, אותו לשוב
והוא כעבד הבורח . מיראת ענשו' אז ישוב אל ה, מעניש למי שיצא מדרכיו, יתברך, שהבורא
יעי שבאו עליו עונש הרב. ואז ישוב אליו, כשישמע העונשים שעשה למי שברח ממנו, מאדוניו

. ושב, ויסרו אותו על בריחתו, ותפשוהו, ופגעו בו לסטים, והוא כעבד שברח. ושב, וצרות
 .והמשכיל יאחוז תשובתו בדרך הראשונה וישוב מאהבת גדולתו

: ישיב אל לבו ויאמר, האחד כאשר תמצאנה את האיש צרות: ששה דברים יעוררו לב האדם לשוב
דברים לא )כענין שנאמר , וישוב אל השם וירחמהו! ותיו ודרכיו הרעותאין זה כי אם מחמת עוונ

ומצאוהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות (: "יז
ובעת צרתו , כי כשיחטא איש לאיש, והתשובה הזאת לפני השם לא כמנהג בשר ודם". האלה

כמו שאמר יפתח , זאת החרטה תהיה גרועה בעיניו, לעזרתו מפני שהוא צריך, יתחרט וייכנע אליו
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שהוא מקבל , יתברך, אבל מחסדי האל". ומדוע באתם אלי עתה כאשר צר לכם(: "שופטים יא ז)
אלהיך כי ' שובה ישראל עד ה(: "הושע יד ב)שנאמר , והוא מתרצה בה, התשובה מתוך צרה

 ."יוכיח וכאב את בן ירצה' הב הכי את אשר יא(: "משלי ג יב)וכתיב , "כשלת בעונך
, אם איש חטא לו, כמו מלך בשר ודם. אז ענשו יכפל, ואם לא יעשה האדם תשובה בעת צרתו

כן מידת הקדוש ברוך  -יוסיף לייסרו ויכביד עולו , ואינו רוצה לקבל מוסרו, והוא מייסר אותו
, ואם לא יתבונן". רה אתכםואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליס(: "ויקרא כו יח)כדכתיב , הוא

בזה יהיה קצף , (עיין שמואל א ו ט" )מקרה הוא: "אלא יאמר, שהרעות באות עליו מפני חטאיו
 .שאינו מאמין שמחמת עוונותיו באים לו יסורים, גדול על האיש ההוא

להיטיב לו שתי , [לטובת האדם], שהוא מייסר את האדם, ברוך הוא, כי מוסר השם, תדע ותשכיל
ראה עניי ועמלי ושא לכל (: "תהלים כה יח)כמו שנאמר , האחת לכפר על חטאיו: ותטוב

אך תיראי (: "צפניה ג ז)כמו שנאמר , והשניה כדי להוכיחו ולהשיבו מדרכיו הרעות". חטאותי
אז אוי לו שסבל יסורים ולא נתכפרו , ואם לא עשה תשובה מפני הצרות". אותי תקחי מוסר

 .שאינו מאמין שבעבור חטאיו נתייסר, ונשוועוד נכפל ע, עוונותיו
מיכה ז )שנאמר , כי הצרות הן לטובתו ולהיטיבו באחריתו, לידע, ברוך הוא', ויש על הבוטח בה

זכרונם , ואמרו רבותינו, "אור לי' אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך ה(: "ח
. לא שישבתי בחשך לא היה אור ליואלמ, אלמלא שנפלתי לא קמתי(: שוחר טוב כב ז)לברכה 

כמו , יתן לבו להתענות עם התשובה, כשיש לו צרה בגופו או בממונו או בבניו, לכן כל איש
(. יב ב, תענית י א)זכרונם לברכה , כאשר תיקנו חכמינו, שהציבור חייבים להתענות בעת צרתם

 .(ברכות ה א)ל אהבה הן בידוע שיסורים ש -חיפש ולא מצא עוון . לכן בעת צרה יפשפש במעשיו
וישוב אל השם , ויזכור קצו, אז יבין לאחריתו, ויראה חלשות כחו, השני כאשר יבואו ימי הזקנה

זכרונם , כמו שאמרו חכמינו, יהיה עונשו כפול, ומי שאינו חוזר בתשובה לעת זקנתו. וירחמהו
וזקן , ועשיר מכחש, דל גאה: ואלו הם, [ארבעה אין הדעת סובלתן(: ]פסחים קיג ב)לברכה 

ובנין גופו מתדלדל , וכשאדם רואה שימיו הולכים[. ופרנס מתגאה על הצבור בחנם], מנאף
זוהי תמיהה , וזוהי התחלת הנסיעה שהוא נוסע לבית עולמו הלוך ונסוע יומם ולילה, והולך
 אין זה אלא מחמת מיעוט? איך לא יתן אל לבו להכין צידה לדרכו הגדולה והרחוקה: גדולה
והם חטאים , [כי הם זכאים וטהורים בעיניהם], שלא יראו אור התשובה[ ויש אנשים! ]אמונה

ומתוך שאינו מרגיש בחליו לא , והם כמו החולה שאינו מרגיש בחליו. מאד, ברוך הוא, לשם
ועל כן לא יחוש לתקן , כך זה האיש אינו מרגיש חטאיו ואינו מתכונן לקצו -יחשוב על הרפואה 

ועוסקים כל , על עניני גופם[ מעשיהם]ויש אנשים אשר כל חפצם וכל מחשבותיהם וכל . עיניניו
כמה הם במדריגה , ברוך הוא, ולא יתנו חלק לתורה וליראה את השם, היום בהבלי העולם

לעת הזקנה יתן אל לבו לגרש מקרבו עניני , לכן מי שהלך בשרירות לבו בנעוריו! התחתונה
 .ולבקש תורה ומצוות' להתבונן ביראת הויתייחד תמיד , העולם הזה

ויקבל עליו , וזה יעורר לבו לחזור בתשובה, השלישי כאשר ישמע מוסר החכמים והמוכיחים אותו
ובשעה קטנה יצא מאפילה לאור , ומעת שקיבל זכה זה האיש זכות גדולה, כל דברי התוכחות

ואשרי . מחשבתו לקבלם עליוכיון שגמר ב, ויש לו שכר וזכות על כל המצוות והמוסרים, גדול
וילכו (: "מכילתא שמות יב כח)זכרונם לברכה , וכן אמרו חכמינו! לזה המקבל שזכה בשעה קלה
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אלא משקבלו ? והלא לא עשו עד הארבעה עשר לחודש? וכי כבר עשו -" ויעשו בני ישראל
ג "אבות פ)זכרונם לברכה , וכן אמרו חכמינו! מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו -עליהם לעשות 

שמות כד )שנאמר , חכמתו מתקיימת -כל שמעשיו מרובין מחכמתו (: ב"אבות דרבי נתן פכ, ט"מ
 ."נעשה ונשמע(: "ז

אדם שקיבל על עצמו בלב נאמן לשמור ולעשות את כל דברי התורה ולעשות : פירוש הענין
, ים מה לעשותדורש וחוקר ושואל לחכמ, ואחרי אשר קיבל לקיים הכל, כאשר יאמרו לו החכמים

כיון שקיבל עליו וגמר בלבו , אז יש לו שכר אפילו מאותם המצוות והמוסרים שאינו יודע
שבת פח )שהקדימו עשייה לשמיעה , "נעשה ונשמע"כמו שאמרו ישראל על הר סיני , לעשותם

, וכענין זה נאמר בדניאל איש חמודות. ובענין אחר לא ייתכן שיהיו מעשיו מרובים מחכמתו(. א
אל תירא דניאל כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולהתענות (: "דניאל י יב)דכתיב כ

מיד מתקבל לרצון לפני , כשאדם נותן אל לבו לעשות הטוב, אלמא". לפני אלהיך נשמעו דבריך
 .הלא יכפל עונשו, ומי שאינו מתעורר לשוב מחמת מוכיחיו. ברוך הוא, השם

ויראה , ויקרא בנביאים ובכתובים ובדברי חכמי התלמוד, במצוות האלהרביעי כשיהגה האדם 
איך אקרא ענין התורה : אז יתעורר בלבו ויחשוב, ויבין המוסרים הנעימים, האזהרות והעונשים

כמו שכתוב ! ככל אשר אקרא[ לשמור ולעשות]אך אתן אל לבי דברי התורה ? כמשל בעלמא
, "כשמוע המלך את דברי ספר התורה ויקרע את בגדיו ויהי(: "מלכים ב כב יא)בענין יאשיהו 

ואשר לא ישית ". כי בוכים כל העם כשמעם את דברי התורה(: "נחמיה ח ט)ובענין עזרא נאמר 
ולא פחדו ולא קרעו (: "ירמיה לו כד)כמו שנאמר , ירבו על זה פשעיו, ברוך הוא, לבו לדברי השם

כל הלומד ואינו מקיים (: ה"א ה"ירושלמי ברכות פ)זכרונם לברכה , ואמרו חכמינו, "את בגדיהם
אכתוב לו רובי (: "הושע ח יב)ונאמר , נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לאויר העולם

אתנו אכן הנה ' איכה תאמרו חכמים אנחנו ותורת ה(: "ירמיה ח ח)ונאמר , "תורתי כמו זר נחשבו
 ."לשקר עשה עט שקר סופרים

כי יחשוב כי , אז כל אדם יעורר לבו ויזדעזע נגד יום הדין, ו עשרת ימי תשובההחמישי כאשר יגיע
אם טוב , ובעת ההיא האלהים יביא במשפט את כל מעשה וכל נעלם, כל מעשיו בספר נכתבים

הלא (. ראש השנה טז א)כי האדם נידון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכפורים . ואם רע
, וישית עצות בנפשו, הלא יחרד חרדה גדולה, ט לפני מלך בשר ודםבשעה שמביאים האדם למשפ

לכן מה נואלו . ולא יעלה על לבו לעשות שום דבר אחר זולתי למצוא זכות איך יינצל מן המשפט
ועוסקים בדברים בטלים זולתי התשובה למצוא , ומה נשתטו אל שאינם יודעים איך יהיה משפטם

ולקבוע , ולהיות רעיוניו נחתים]כל ירא שמים למעט בעסקיו לכן ראוי ל! חן לפני הדיין הגדול
ולהתעסק , אשמורות[ ולקדם, ולהתבודד בחדריו ולחפש דרכיו ולחקור, ביום ובלילה עתים

 .בדרכי התשובה
אבל אינם עורכים מערכות נגד העוונות , לא שיעשה כעניני העולם שמתענים ומקדימים להתפלל

אין זה , איש שמתפלל ומתענה ומתוודה ואוחז דרכיו הראשונות כי כל, לסלק מהם כל דבר מכוער
הם עת רצון , אלא יתעורר האדם לשוב בתשובה שלימה בעשרת ימי התשובה. דרך התשובה

". בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך(: "ישעיה מט ח)כמו שנאמר , והתפילה נשמעת בהם
אלו עשרת  -( ישעיה נה ו" )בהמצאו' דרשו ה" (:ראש השנה יח א)זכרונם לברכה , ואמרו רבותינו
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כי יום (: יומא פה ב)זכרונם לברכה , ואמרו רבותינו. ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים
, ברוך הוא, על כן הזהירנו הכתוב שנשוב ונטהר לפני השם, הכפורים מכפר עם התשובה

והוא יכפר עלינו ביום , "[ותטהר' מכל חטאתיכם לפני ה(: "ויקרא טז ל)שנאמר ], בתשובתינו
 .הזה לטהר אותנו

שמא ימות ! כשאזקין אשוב: ולא יאמר, הששי לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא נוטה למות
על כן יעורר את נפשו . כי אין אדם יודע עתו, על כן בכל עת יכון לקראת אלהיו. קודם שיזקין
כמאמר , ויחפש מעשיו בכל רגע, להשיב רוחו בטהרה אל האלהים אשר נתנה בו, להיות טהור
: אמרו לו תלמידיו! שוב יום אחד לפני מיתתך(: קהלת רבה ט ח אות ו, שבת קנג א)רבי אליעזר 

ונמצא , שמא ימות למחר, ישוב היום! וכל שכן: אמר להם? וכי אדם יודע איזה יום ימות, רבינו
עיין קהלת רבה )המלך הגדול כאילו עתה יבוא לפני , ויהיה מתקשט בכל שעה. כל ימיו בתשובה

 .(שם
. שאז צריך ליתן דין וחשבון, וירעד מיום המות, אפילו כשהוא שליו ושקט, לכן ידאג אדם לעולם

ויש לאדם לחדש . ויהא מורא שמים עליו, ויתוודה בכל עת בלב נשבר ונדכא כאילו עתה ימות
כי , מכל המצוות אפילו אחתאז אינו חסר , ואם יעשה כך. אולי הגיע עת מותו, מצוה בכל יום
, כל העושה מצוה אחת סמוך למיתתו(: קהלת רבה ג יח אות כד)זכרונם לברכה , אמרו רבותינו

לקשט , ויתעורר להבין אחריתו, לכן יקוץ אדם משינת תרדמתו. דומה שקיים כל התורה כולה
 .עצמו בתכשיטי המצוות להיות לפני האלהים בכל רגע

תשובת : תשובת המשקל ותשובת הכתוב, תשובת הגדר, תשובת הבאה: ארבעה מיני תשובות הם
ובאה האשה או אותו עוון לידו והיה יכול לחטוא , אם חטא באשה או בגניבה? הבאה כיצד
ועוצר , והיא מתרצית לו, ולבו בוער אחריה, והוא עדיין בחוזק תאוותו ובחשק יצרו, כבראשונה

 .והי תשובה שלימהז -ומנתק תאוותו מיראת שמים לבד , רוחו
, באשה בפניה או בין דדיה[ יסתכל]ולא , לא יראה שחוק נשים ובתולות? תשובת הגדר כיצד

זכרונו , וכתב רבינו אברהם בן דוד. וכן יעשה גדר לכל המצוות. ואפילו באשתו בעוד שלא טבלה
יה מהם מי וה, שהיו חסידים גמורים והיו גודרים עצמם בכמה גדרים, וראינו לרבותינו: לברכה

וכל אחד ואחד היה גודר עצמו לפי מה שהיה , שפרש מאשתו אחרי שקיים מצות פריה ורביה
כגון , אדם שיש לו תאוה לעבירה אחת ואין לו תאוה לעבירה אחרת[ כי יש. ]מכיר את עצמו

לכן כל אחד יעשה גדרים לפי . ולשני יש תאוה לגנוב ולא לזנות, לאחד יש תאוה לזנות ולא לגנוב
יתרחק מלקבל פקדונות ולהשתדל בשל , אם דעתו נמשכת לגניבה. ה שרואה שיצרו מתגבר עליומ

 .וכן יעשה גדרים לכל דבר, אחרים
 מלחמת היצר של אברהם ודוד

ועל זה , (בראשית רבה נד א)על אברהם שהיצר השלים עמו , זכרונם לברכה, וכן אמרו רבותינו
ודוד המלך עשה מלחמה עם ". גם אויביו ישלם אתודרכי איש ' ברצות ה(: "משלי טז ז)נאמר 

(: תהלים קט כב)שנאמר , ועמד והרגו, ולא היה יכול לו, וראה שלא היה יצרו רך וטבעו נח, יצרו
 ."ולבי חלל בקרבי"

כדאמרינן , ולא היה צריך לעשות עמו מלחמה, אברהם היה יצרו רך וטבעו נח וערב: פירוש
, הקדוש ברוך הוא לאברהם על מאתים וארבעים ושלשה איבריםבתחילה המליכו (: נדרים לב ב)
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והוסיף לו ממשלה על שתי עינים ושתי , ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה איברים
והיה צריך לעשות עמו מלחמה בכל , אבל דוד היה לעולם יצרו קשה וחזק. אזנים וראש הגוייה

ויש , שהרגו בתענית, יש אומרים. ליו והרגועמד ע, וכאשר ראה שאינו יכול לעמוד בו, יום
, בין כדברי זה ובין כדברי זה. כי ירא שמא ההיתר יסיתו לאיסור, אומרים שפרש מן האשה לגמרי
 .עד שהכניעו והכריעו, שם פניו להכריעו ולהילחם עמו, אחרי שראה שיצרו מתגבר עליו

רק , וההנאות במאכל ובמשתה למעט התענוגים, הגדר המעולה להכנעת היצר הוא רעבון הנפש
והמאכל המועט יהיה מתובל , שיהנה מן הריח הטוב ומן רחיצת חמים לפי שהחמים ערבים עליו

ולעולם יניח מעט . ותהיה נפשו מקבלתו ומתפייסת במעט ממנו, ומתוקן יפה בעבור שיערב עליו
, ועל זה אמרו רבותינו. כדי שלא ישתכר, ולא ישתה יין כי אם מזוג. מכדי צרכו ומהשלמת תאוותו

: ושתי תקנות יש בענין. סעודה שהנאתך ממנה משוך ידך ממנה(: גיטין ע א)זכרונם לברכה 
כן , וכמו שביארתי בסעודה. והשניה היא כניעת היצר ושבירת התאוה, האחת שלא תזיקנו אכילתו

ר שישמור ואין צריך לומ, שלא ימלא אדם כל תאוותו, הדרך בכל ההנאות והתענוגים שבעולם
ואפשר , כי האוכל דברים שמזיקים אותו, אדם עצמו מן המאכלים שהוא מכיר שהם מזיקים אותו

. מפני שהולך אחר תאוותו ואינו חושש על אבידת גופו, הרי הוא פושע בגופו, לו במאכל אחר
 .שמסיתו מדרך החיים אל דרך המות, והרי זוהי דרך יצר הרע ועצתו

ואחר , מתחילה מסיתו אל המותר למלא תאוותו: ר הרע אלא דרך הסתהשאין דרך יצ, וידע כל חי
אז מסיתו , שהורגל למלא תאוותו מן ההיתר והרעיב נפשו להיות שוקקה בכל עת למלאות תאוותו

. על כן היזהר בהיתר לעשות גדר למעט התאוה מן המותר. ומן הקל אל החמור, אל האיסור הקל
ומובטח לך שאתה פורש מן , אתה נושא קל וחומר עצמךאם יעלה על לבך האיסור מזה , ואז

 .וכל שכן מן המעשה, ההרהור
כי יבטל , ויהיה הפסדו מרובה משכרו, פן יחלש לבו ויתערבב מוחו, ואל יתענה אדם עינויי נפש

, ואפילו בשעה שילמד לא יוכל לדקדק כראוי ולהבין הענינים. שילך בטל מן החלשות, מן התורה
 .נקנית אלא מתוך שמחהלפי שאין תורה 

, כדי שיהיו עיניו פקוחות כנגד היצר הרע, ואל ימנע עצמו מכל שמחת מצוה ומכל הנאת מצוה
טוב לו שיאכל שתי , ואם יחלש לבו על מיעוט אכילתו. ויהיה נזהר עליו פן ימלא כל תאוותו

יהיה , םואם לא יזדמן לאכול שתי פעמי. פעמים ביום מעט מעט ולא ימלא כריסו בפעם אחת
 .ויאכל ממנה מעט ויתחזק לבו, אצלו מן המרקחת המשמחת הלב

כי היושב , יתענה לפי תקנתו, גם אם יראה בעיניו שיהיה צריך להתענות יום או יומים בשבוע
כל אדם . ובלבד שלא יתבטל מן התורה ומן המצוות עבורה, בתענית והוא צריך לה נקרא קדוש

 .עניניו איך יגדור לפי, יכול לדעת בעצמו
נקרא , ואם ימעט ראייתו ממה שאינו שלו. והראש לכל הגדרים שישמור עיניו במה שאינו שלו

על אותה אשה שהיתה גידמת ולא הכיר בה בעלה עד יום ( שבת נג ב)כמו שאמרו , צנוע וביישן
, נמצא לבו שמור, ואם ישמור עיניו! כמה צנוע איש זה שלא הכיר באשתו: ואמרו עליו, מותה

 .נמצא כולו שמור, תוך שלבו ועיניו שמוריםומ
יעשה לו צער בתענית ובמיעוט אכילה , כפי הנאה שנהנה מן העבירה? תשובת המשקל כיצד

 .ובענין המשכב ובענין כל ההנאות ימעט, ושתיה
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או שעבר על חייבי מיתות בית דין או , אם בא על הנדה ויש לו בזה כרת? תשובה הכתוב כיצד
היאך , והנה הרוקח כתב. יו להצטער ולעשות צער לעצמו כענין הכתוב בתורהיקבל על, מלקות

שהיו רגילים בתענית אפילו על חטא קל , וכן מצינו בתלמוד. יעשה צער לעצמו על כמה עבירות
, בושני מדבריכם בית שמאי(: חגיגה כב ב)כמו שאמר חכם אחד . אפילו בדיבור בעלמא, מאד

מעשה ברב חסדא שאמר לרב (: בבא מציעא לג א)וכן . רו שיניוועל זה ישב בתענית עד שהושח
! לא צריכנא לך: אמר ליה רב הונא לרב חסדא? מהו שיעמוד לפניו, תלמיד ורבו צריך לו: הונא

 .בכמה תעניות( רב חסדא)ועל זה ישב 
שנסתלקה שכינה ורוח הקדש ממנו עשרים ושתים , בדוד( תנא דבי אליהו פרשה ב)וכן מצינו 

כי אפר (: "תהלים קב י)שנאמר , ובכל יום ויום היה מוריד דמעות והיה אוכל פתו באפר, שנה
, קבלני בתשובה שלימה לפניך! רבונו של עולם: אמר לפניו". כלחם אכלתי ושקוי בבכי מסכתי

אלמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך (: "תהלים נא טו)שנאמר , כדי שאזכה הרשעים בעולם
כיון שראה שנקנסה , וכן מצינו באדם הראשון. למד מדוד בענין התשובהכל אדם י -" ישובו

 .והעלה זרי תאנים על בשרו, ופרש מן האשה, ישב מאה ושלשים שנה בתענית, מיתה על ידו
 תשובה פעם שניה

. לעולם יכול לעשות תשובה, אפילו עושה כן הרבה פעמים, ואם אדם עשה תשובה וחוזר לסורו
 .בתשובה שניה ושלישית יותר מבראשונה יש להחמיראך 

הקדוש ברוך הוא  -מי שהיה רשע כל ימיו ועשה תשובה (: א"א ה"פאה פ)וגרסינן בירושלמי 
ובפרק יום הכפורים מכפר . אלא כל עבירות נחשבות לו כזכיות, ולא עוד: אמר רבי יוחנן. מקבלו

זדונות נעשות לו  -מיראה , ותזדונות נעשות לו כזכי -אם עשה תשובה מאהבה (: יומא פו ב)
דוקא אותם שמתו  -וכל אותם שאין להם חלק לעולם הבא ונידונים בגיהנם לדורי דורות . כשגגות

הואיל : ולא יחשוב אדם. אין לך דבר שעומד בפני התשובה -אבל אם עשו תשובה . ברשעתם
כי ! עשות זאתחלילה מ -ומרפה ידו מן התשובה ! לא אוכל לשוב, וחטאתי והחטאתי אחרים

: הקדוש ברוך הוא אמר לו -אפילו ירבעם שחטא והחטיא (: סנהדרין קב א)אמרו בפרק חלק 
ועיין בירושלמי . מנורת המאור סימן רפד, ג"פרקי דרבי אליעזר פמ. )ולא רצה! עתה תשוב
וקרא ליהושפט מלך יהודה , שגזל וחמד ורצח, צא ולמד מאחאב מלך ישראל(: ב"י ה"סנהדרין פ

ובצום ובתפילה היה משכים ומעריב לפני הקדוש ברוך , תן לו מלקות בכל יום שלש פעמיםונ
הראית כי (: "מלכים א כא כט)שנאמר , [ונרצית תשובתו], ולא שב אל מעשיו הראשונים, הוא

 ."נכנע אחאב מלפני יען כי נכנע מפני לא אביא הרעה בימיו
ועיין . ירושלמי שם, ירים רבה א ה אות לושיר הש, דרב כהנא פיסקא דשובה)ואמרו בפסיקתא 

ואם היה ], אם היה למוד לאכול בשלש שעות אוכל בשש(: ה שכן"י שם ד"תענית כה ב וברש
שהלך : אמר רבי יהושע בן לוי -" ויהלך אט(: "מלכים א כא כז)ומהו [. אוכל בשש אוכל בתשע

שעשה , ולמד ממנשה בן חזקיה צא(: ג"פרקי דרבי אליעזר פמ)ועוד ! וממנו ילמד כל אדם. יחף
אמר רבי (: סנהדרין קג א)ועוד . וקבלו הקדוש ברוך הוא בתשובה, כל תועבות רעות שבעולם

דתני תנא קמיה , כל האומר מנשה אין לו חלק לעולם הבא מרפה ידיהן של בעלי תשובה: יוחנן
 .וקבלו הקדוש ברוך הוא, מנשה עשה תשובה שלשים ושלש שנה: דרבי יוחנן



  ספר ארחות צדיקים שער התשובה   

 

 

 

244 

 התשובה בדרכי

מה יעשה אדם , ואין להם כח כבראשונה, אשר בני אדם חלשים מאד בגופם, עתה בדורות האלהו
ולא נזהר כל ימיו בגופי , כולן[ הרעות]שחטא כל ימיו בלשון הרע ובחניפות ובכל המידות 

ולא חש כל ימיו להתפלל ולברך , מחמת שלא ראה אדם מקיים אותן שילמד ממנו, המצוות
כי הלא אין חקר ואין מספר לרובי ? איך יסבול צער לפי מה שעבר, וותוכן בכל המצ, הברכות

ויש . לכן יש לשום דרך לפני בני אדם המתנדבים לשוב! העבירות לאדם שאינו מדקדק במעשיו
 .חילוק בין אדם לאדם

ואם יכבידו עליו בעניני הצער והתענית אז לא יוכל לתקן , אם זה החוטא בעל תורה? כיצד
 .ויש להורות לו שיעסוק בתורה בעסק גדול, יש להקל עליו במיני התענית והצער, תמידותיו הרעו

מה יעשה , אם נכשל אדם בעבירה ונתחייב מיתה בידי שמים(: ויקרא רבה כה א)וכן אמרו 
. ישנה שני פרקים -לשנות פרק אחד , יקרא שני דפים -אם היה למוד לקרות דף אחד ? ויחיה

(: משלי טז ו)שנאמר , ובזה יתכפרו עוונותיו, ויעשה חסד ואמת. אלמא יש כפרה ברוב לימוד
ולגמול , ויטרח לזכות הרבים, ויטרח לעשות כל מצוה ומצוה כמאמרה, "בחסד ואמת יכופר עון"

ולבקש מחילה מאת השם על כל , ולהתפלל בכוונה ובהכנעה ובקריעת הלב, חסדים לבני אדם
 .ים בטלים ומלשמוע חידושי העולםוימנע עצמו משחוק וטיולים ודבר. פשעיו

ומה יוכל , איזה דבר יוכל לעשות, וישער בעצמו בשיעור מכוון[. העולם]וכן ימנע מכל דברי 
ולכל הפחות יום אחד , וישתדל לעולם שיהיה נכנע לאלהים. לסבול עם עסק התורה והמצוות

ויערוך מחשבות , דווישב יחיד לב, ובאותו היום יפנה עצמו מכל דבר שבעולם, בשבוע יתענה
ויבכה ויתאבל , ולהיות מר רוח על שעמד במרד נגד המלך הגדול, בלבו לאלהים להידבק בו

ובשעה . וילקה עצמו באותו היום שלוש פעמים, וירבה בתשבחות, וירבה בתחנונים, בשברון הלב
ו ולא והוא רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפ(: "תהלים עח לח)שמלקים אותו יאמר 

עד שימצא חן , וכן יעשה כל הימים. וכן יאמר בכל מלקות ומלקות שלוש פעמים, "יעיר כל חמתו
 .לפני המלך העליון

או שהוא עם , או שהוא מטופל, ואם החוטא הבא לעשות תשובה הוא אדם שאינו יכול ללמוד
לכל אלה יש  -או שהוא למדן אך אינו יכול לכוף עצמו לשמור את כל דברי הספר הזה , הארץ

כי יש אדם שהוא בריא מאד ויש , ואין היסורים שוים לכל אדם. להחמיר לסבול יסורים קשים
היו , הלא בהיות בית דין בירושלים בלשכת הגזית והיו דנים דיני נפשות ומלקיות. שהוא חלש

, יש אדם. הכל לפי ענין האיש, וכן יש לעשות עכשיו. אומדים במלקיות כפי כח האיש הנלקה
לכן צריך החכם לחקור ענין , יעזוב לגמרי ולא יעשה תשובה, שאם מחמירים עליו בענין הצער

 .האיש ולהורות לפי ראות עיניו
ולא יאכל בשר , יתענה וילקה, הבא על הגויה. ועתה יש לכתוב עניני הצער לפי כל עבירה ועבירה

שלוש שנים פעם , ויום או יתענה שלושה ימים לילה, ולא ישתה יין לכל הפחות ארבעים יום
בימות החמה ילך במקום נמלים הרבה : יחמיר יותר עליו, ואם אחר התשובה יחזור לסורו. לשנה

, ואם עוד יחזור לסורו. ובימות החורף ישבור הקרח וישב במים עד החוטם, וישב ביניהם ערום
 .יחמיר עליו יותר ויותר
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וישב במים בימות החורף , ו אינם רצופיםואפיל, יתענה ארבעים יום, המוציא שכבת זרע לבטלה
לבד משבתות , ולא יאכל בשר ולא ישתה יין ודבר חם, כדי צליית ביצה וגמיעתה כל הארבעים יום

 .וירחץ הראש מעט במים פעמים או שלוש כל אותם ארבעים יום, וימים טובים
ארבעים יום  יתענה, הבא על אשתו נדה. יתענה ארבעים יום, ואם חיבק או נישק אשתו נדה

, לבד משבתות וימים טובים, ולא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא מאכל חם, וילקה בכל יום, רצופים
, יתענה שני וחמישי, המנשק שאר נשים או מחבקן. ויתודה בכל יום, ולא ירחץ כל אותם הימים

בבהמה  ולא יסתכל. יתענה ולא ירחץ ארבעים יום, רבע בהמה חיה או עוף. ויתרחק מפתח ביתה
 .חיה ועוף בשעה שנזקקין זה לזה

ולא ישתה , ולא יאכל בשר! רוצח אני: ויאמר, וילקה בכל עיר ועיר, רוצח ילך בגולה שלוש שנים
, ויקשור ידו אשר רצח בה בזרועו ובצוארו, ולא יגלח שער ראשו וזקנו אלא פעם אחת בחודש, יין

ואחר כך יתענה שנה , מור תעניתו וגלותוויתענה בכל יום עד שיג, ויבכה על חטאתו, וילך יחף
וכשיגלה . ואותן שלוש שנים לא ילך בטיול ושחוק. ישתוק -אם יחרפוהו . אחת שני וחמישי

 .אך לא ידרכוהו, ישכיב עצמו לפני פתח בית הכנסת ויעברו עליו העוברים ושבים
ולא ישתה יין כי אם  יאכל בשר, ויתאבל ויבכה ויצטער כל ימי חייו, משומד יסיר מלבושיו הנאים

ולא ילך . ולא יחוף ראשו כי אם פעם אחת או פעמים בחודש, וירחץ מעט, בשבתות וימים טובים
ולא ישב , ויתרחק מעבודה זרה ומעובדיה. כי אם בברכת נישואין לבדה, לשחוק ולא לנישואין
. יהנה מהםולא , ויתרחק מפתח ביתם, ולא במקום שמדברים דברי מינות, אצל גלחים וכומרים

כי כפר בעיקר וחילל שבתות ובעל , ויסבול צער ויסורים כנגד חטאיו, ומיד כשישוב צריך טבילה
 .לכן צריך יסורים גדולים ותשובה גדולה. נכריות ועבר כריתות ומיתות בית דין

וחייב עליה , הרי זה אוסרה על בעלה כיון שנתרצית, הבא על אשת איש או על נערה המאורסה
ישב בשלג או בקרח בכל יום [ בימות החורף: ]לכן יסבול הצער הקשה כמיתה, דין מיתת בית

שאר [ יסבול]ובימות החמה ישב לפני זבובים או לפני דבורים או , פעם או פעמים או שלש פעמים
ולא ירחץ , ושנה תמימה לא יאכל מאכל חם. ויתוודה בכל זה בבכי ואנחה. יסורים הקשים כמיתה

ולא יעדן , רק לשמוע ברכת חתנים, ולא יראה שום שחוק, ות וימים טובים מעטכי אם בערבי שבת
כי אם בשבתות , וישכב על הארץ או על דף אחד בלא כר וכסת, וילקה בכל יום, עצמו בשום דבר

וחיי . ואותה תאוה, כי יסיר הרוח הגסה שבו[ עד], וימים טובים ישכב על תבן וקש וכר בראשו
, ולא יסתכל בנשים ובתכשיטיהן, ולא ידבר מענין תאוות נשים. ל בשרווילבש שק ע, צער יחיה

לא ברמיזה ולא בשום , ולא יהיה עם הנשים כלל, ולא ישמע קול ניגונן, אפילו כשאינן עליהן
 .ואפילו עם אשתו כשהיא נדה לא יתייחד עמה בשום ייחוד, דבר

ולאחר , ייו ויתוודה ימים רביםיש לו ללקות כמה פעמים כל ימי ח, הנשבע לשקר או מעל בחרם
אבל . אך ידור בחיי ראשו, לא בתורה ולא בנשמת אבותיו, כן ייזהר לבלתי השבע אפילו באמת

ויזדעזעו איבריו כשיזכיר , וייזהר שלא יוציא שם שמים לבטלה מפיו. ישבע לקיים את המצוות
ברוך : יאמר אחריה, ואם שגג ובירך ברכה לבטלה. וייזהר בברכה לבטלה, ברוך הוא, את השם

אוי , ואותם המרגילים בפיהם ובפי זרעם להזכיר שם שמים לבטלה! שם כבוד מלכותו לעולם ועד
 -לכן ישמור ויגדור עצמו וזרעו וחביריו הנשמעים לו . לנפשם ולזרעם כי כן לימדו לשונם
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יתענה  ,ואם הוצרך זה השב לעשות שבועה לבעל חובו אפילו באמת. מלהזכיר שם שמים לבטלה
 .אותו היום בכל שנה

מעת שישוב ייזהר שלא ידבר בבית , אם הורגל לדבר בבית הכנסת ולעשות שחוק וקלות ראש
. ויתפלל בהכנעה, וישב במורא גדול, ואפילו שלא בשעת התפילה, הכנסת שום דבר של חול

 .וילקה בצנעה בכל יום, בין רצופים בין מופלגים, ויתענה ארבעים יום
ולא ירגיל , וייזהר מלקבל פקדונות. ויתענה ארבעים יום, רבית יבקש ממנו מחילה גנב או לקח

, ויוותר משלו לעמלי תורה יראי השם, ויעשה גמילות חסד בגופו ובממונו, ללכת אל ממון חבירו
 .היה טוב, אם היה יכול שלא ליטול רבית אפילו מן הגוי, וזה שלקח רבית. ברוך הוא

וממית רעהו ואשתו , ולוקח ממונו, משניאו בעיני השר ומעליל עליו הרי הוא, המלשין חבירו
ויתוודה , ויתענה יותר משנתים, וילקה, ויבקש ממנו מחילה, יפרע לחבירו כל מה שהפסיד -ובניו 

ואם . על כן ישבר רוחו, וכמה עבירות עשה, כי נחשב כאילו הרג חבירו ואשתו ובניו, כל ימי חייו
 .ויפרע לו או ליורשיו, ויצמצם, ויבקש ממנו מחילה, עליו רעים ירבה, אין לו מה לשלם

ויתענה ארבעים יום או , יבקש ממנו מחילה[ אלא אם כן], ואין לו רפואה, הולך רכיל כיוצא בו
, ויהיו כל עסקיו במצוות ובעסק שלום בין כל אדם, כל ימי חייו[ ויתוודה], וילקה בכל יום, יותר

 .ובין איש לאשתו
ואין . אם לא ירצה את חבירו, אין לו כפרה, בין בממון בין באונאת דברים, ירו וציערוהמכה חב

יומא )אבל שבינו ובין חבירו צריך לפייסו , יום הכפורים מכפר אלא עבירות שבינו לבין המקום
ויבקש ממנו , (סנהדרין נח ב)נקרא רשע , [אף על פי שלא הכהו], המגביה ידו על חבירו(. פה ב

 .יתכפרמחילה ו
המכנה שם . ויתוודה כל ימי חייו, וילקה בכל יום, המלבין פני חבירו יתענה ארבעים יום או יותר

 .ויתוודה בצנעה בכל יום, ויתענה ארבעים יום, לחבירו יבקש ממנו מחילה בפני רבים
 .ויתענה ארבעים יום, ויתוודה, וילקה, המאנה את הגר יבקש ממנו מחילה

ישור על (: "איוב לג כז)שנאמר ], בני אדם[ שלשה]שלש שורות של  המקניט את חבירו יביא
. יותר משלש פעמים[ ממנו]ואין צריך לבקש ". אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי

אלהי ישראל ולפלוני זה שהקנטתי ' חטאתי לה: יוליך עשרה בני אדם על קברו ויאמר -ואם מת 
, ואם אינו מקבל! פשעתי בך: מקניט למי שהקניטו ויאמרומתחילה ילך ה(! יומא פז א)אותו 
אבל , ודוקא שלא ביזהו ברבים. בני אדם ויבקש ממנו מחילה בפניהם[ שלשה( ]עשרה)יביא 

בבא קמא )ולא יהא המוחל אכזרי . מחילה בפיוס בינו לבינו[ שיבקש ממנו]לא די , ביזהו ברבים
, (י"ט ה"ירושלמי בבא קמא פ)ו מחילה עולמית אין ל, ואם הקניטו והוציא עליו שם רע(. צב א

 .אלא אם כן יתענה וילקה בינו לבין עצמו ארבעים יום או יותר
כגון : אמר רב(: יומא פו א)? ומהו חילול השם. חילול השם הוא עון גדול מאד, המחלל את השם

ך אני כגון אני כשהול)ולא יהיבנא דמי לאלתר , ושקילנא בישרא, אנא דאזילנא לבי טבחא
והעולם לומדים , מביא עצמו לידי זלזול דגזל, פירוש, (ואיני נותן דמיו מיד, לאיטליז ולוקח בשר
, כגון אנא דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין: רבי יוחנן אמר. ממנו ומזלזלים יותר

ו בושים כל שחבירי: יצחק דבי רבי ינאי אמר. העולם מזלזלים ולומדים ממנו להקל יותר, פירוש
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שאומרים עליו מעשים שאינם מהוגנים ובני אדם לומדים ממעשיו , פירוש, מחמת שמועתו
 .ומורים היתר על גופי עבירות, ונושאים קל וחומר ממנו

נוח לו לאדם שיעברו עבירה בסתר ואל יחלל שם (: קידושין מ א)אמר רבי אבהו משום רבי חנינא 
אם רואה אדם : ואמר רבי אלעאי הזקן. דם ממעשיושלא ילמדו בני א, פירוש, שמים בפרהסיא

ויעשה מה , וילבש שחורים ויתעטף שחורים, ילך למקום שאין מכירים אותו, שיצרו מתגבר עליו
חס ושלום שהותר לו לעבור : ופירש רבינו חננאל. ואל יחלל שם שמים בפרהסיא, שלבו חפץ

וכיון , א אל האיסור ולמלאות תאוותואלא החכמים עמדו נגד יצר הרע שאינו מתאווה אל, עבירה
כלל  -אבל לעשות איסורים . אז לבו יישבר ויימנע מן החטא, שהולך למרחוק ולובש שחורים

כי , כדאמר רבי אילעי, אך מעשים הללו משברים רוע יצר הרע ומונעים אותו מלעבור! וכלל לא
 .ת האדם מן העבירהיגיעת דרכים ואכסניות ולבישת שחורים משברות יצר הרע ומונעות א

חגיגה )ואמרו בגמרא , כל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולם(: חגיגה יא ב)ואמרו 
כאילו [ כל העובר עבירה בסתר: ואמר רבי יצחק], זה העובר עבירה בסתר: אמר רב יוסף(: טז א

 .דוחק רגלי השכינה
ומזאת . אחרים לומדים ממנו כי כשעשה דבר רע אז, חילול השם היא עבירה שיש לה פירות

כי כל . ישנו בכמה דברים ואין לו שיעור[ השם]כי חילול , העבירה יש לכל אדם לירא מאד מאד
. כי אחרים ילמדו ממנו ויקילו יותר, נקרא מחלל השם, המבזה מצוה אחת ומיקל בכבוד שמים
אדם על כריתות  עבר. שלא ילמדו ממנו להקל ולזלזל, לכן צריך אדם ליזהר מאד בכל מעשיו

אבל נתחלל שם . ויסורים מכפרים מחצה, תשובה ויום הכפורים מכפרים מחצה, ומיתות בית דין
אלא כולם , ולא ביסורים למרק, ולא ביום הכפורים לכפר, אין כח בתשובה לתלות, שמים על ידו

דם מחילול על כן ייזהר כל א(. ח"ח ה"ועיין ירושלמי יומא פ, יומא פו א)תולים ומיתה ממרקת 
שיודיע פשעיו לנגד , ועיקר תשובה של חילול השם. ויתרחק מן הכיעור ומן הדומה לו, השם
! באיולתי, יתברך, חיללתי השם, כי אני חטאתי עויתי פשעתי, אל תלמדו ממני: ויאמר, רבים

 .ויתוודה בכל יום עד יום מותו, ויתענה כמה תעניות
כגון שנגע בנר או הדליק ואינו זוכר , וגג בין במזידבין בש, על כל עבירה ועבירה שאדם עושה

שני , יש לו להתוודות ולהתענות לכל הפחות שני ימים, או שעשה בלא ידיעה, שהוא שבת
: ובזה יש בו שתי טובות. יתענה, שאדם עושה, גדולות וקטנות, וכן על כל העבירות. וחמישי

! אם אעשה זאת אצטרך להתענות: שובכי יח, והשניה שיימנע מעבירות, האחת שהתענית מכפרת
 .ויימנע מתוך כך מן העבירה

או לעשות צער בגופו , או ליתן צדקה, שיקנוס עצמו, וזוהי הגדר הגדולה לפני כל העבירות
, ושמחה לאיד חבירו, וקנאה, שנאה: כגון, וכן יעשה לכל העבירות שהוא רגיל בהן. כשעובר

שזרק הברכות מפיו בלא כוונת , ין בברכות ובתפילהאו שלא התכו, ולשון הרע, ודברים בטלים
ואם פגע באחד מאלו . הרבה מאד יבדוק עצמו בכל יום באלה הענינים. וכל כיוצא באלו, הלב

ולבקש מחילה מאת , ימהר להצטער ולהתאבל ולהתוודות על איזה עון שעשה, ועבר אליהם
 .בלב נשבר, יתברך, השם

היה רחוק מבית הסקילה (: סנהדרין מג ב)זכרונם לברכה , כי שנו רבותינו, ענין גדול הוא הוידוי
שכל המתוודה יש לו חלק , שכן דרך כל המומתין מתוודין! התוודה: אומרים לו, כעשר אמות
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אלהי ' בני שים נא כבוד לה(: "כ -יהושע ז יט )שאמר לו יהושע , שכן מצינו בעכן. לעולם הבא
ויען עכן את יהושע ויאמר אמנה אנכי , אל ותן לו תודה והגד נא לי מה עשית אל תכחד ממניישר

(: יהושע ז כה)שנאמר ? ומנין שכיפר לו וידויו". אלהי ישראל וכזאת וכזאת עשיתי' חטאתי לה
! ביום הזה אתה עכור ואי אתה עכור לעולם הבא, "ביום הזה' ויאמר יהושע מה עכרתנו יעכרך ה"

 ."תהא מיתתי כפרה על כל עוונותיו"אמור : אומרים לו, ינו יודע להתוודותואם א
, בין בזדון בין בשגגה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין עשה בין לא תעשה, כל מצוות שבתורה

(: במדבר ה ו)שנאמר , ברוך הוא, חייב להתוודות לפני האל, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו
ואשמה הנפש ההיא והתודו את ' ת האדם למעול מעל בהאיש או אשה כי יעשו מכל חטא"

וכל חייבי מיתות בית דין או , וכל בעלי חטאות ואשמות. זה וידוי דברים -" חטאתם אשר עשו
וכן החובל . עד שיעשו תשובה ויתוודו, אין מתכפר להם במיתה או במלקות או בקרבן, מלקות

תכפר לו עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה אין מ, אף על פי ששילם לו, בחבירו והמזיק ממונו
 .לעולם

והרי ניחמתי , ועשיתי כך וכך, חטאתי עויתי פשעתי לפניך, אנא השם: יאמר? וכיצד יתוודה
וכל המרבה להתוודות . וזהו עיקרו של הוידוי! ולעולם איני חוזר לדבר זה, ובושתי במעשי

וטוב מאד לפרט ". אבל אנחנו חטאנו": גם זה עיקר הוידוי! הרי זה משובח -ומאריך בענין זה 
, "אשמתי"כשיאמר , כגון אם אכל נבילות וטריפות או שאר דבר איסור, החטא שלו בתוך הוידוי

, "בעלתי בעילת זנות"יאמר , "בגדתי"כשיאמר , ואם חטא בזנות". אכלתי דבר איסור"יאמר 
מפלוני ומפלוני גנבתי "ר אז יאמ, "גזלתי"כשיאמר , ואם גנב. ויפרש בה אם בעל גויה או נדה

הוצאתי שכבת זרע "אז יאמר , "העויתי"כשיגיע ל, ואם הוציא שכבת זרע לבטלה". וגזלתי
כשיגיע , ואם חילל שבתות". זניתי"יאמר , "זדתי"כשיגיע ל, ואם זנה עם עריות". לבטלה

לכל  ,וכן לכל אלפא ביתא". חמדתי"יאמר , ואם חמד". חיללתי שבתות"אז יאמר , "חמסתי"ל
 .יאמר מעין אותה עבירה שעשה, אות ואות שבוידוי

וירחמהו ואל ' יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו וישוב אל ה(: "ישעיה נה ז)ויאמר בבכי 
עברתי על מצוות עשה ועל מצוות לא : ובסוף הוידוי יאמר. ואז יועיל לו, "אלהינו כי ירבה לסלוח

עברתי על התורה שבכתב ועל התורה שבעל , בית דיןעברתי על חייבי כריתות ומיתות , תעשה
ואמרינן ! ואתה צדיק על כל הבא עלינו, שכחתי עול מלכותך ויראתך, שכחתי שמך הגדול, פה

ובדרך רעה , הרע בעיניך עשיתי! רבון העולמים? כיצד מתוודה(: ט"ח ה"יומא פ)בירושלמי 
שתכפר לי על כל , אלהי ואלהי אבותי 'ה, יהי רצון מלפניך. ושוב איני עושה כן, הייתי עומד

 !ותסלח לי על כל חטאותי, ותמחול לי על כל עוונותי, פשעי
, המידות הרעות צריך חיזוק גדול מאד[והשב מ. ]ישוב אדם מכל המידות הרעות: כללו של דבר

יעזוב רשע דרכו (: "ישעיה נה ז)ועל זה נאמר , כי כבר האדם מורגל בהן וקשה לו לפרוש מהן
ואל יחשוב בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני החטאים ". ש און מחשבותיוואי

כאילו לא חטא , יתברך, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא, אין הדבר כן -והעוונות שעשה 
אמרו . שהרי טעם טעם החטא ופרש ממנו וכבש יצרו, אלא ששכרו הרבה, ולא עוד. מעולם

, בעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בומקום ש(: ברכות לד ב)חכמים 
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מפני שהם כובשים את יצרם יותר , מעלתם גדולה ממעלתם של אלו שלא חטאו מעולם: כלומר
 .מהם

עיין יומא )ואין ישראל נגאלים אלא בתשובה , (ברכות לד ב)כל הנביאים כולם ציוו על התשובה 
שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם ומיד הם , רהוכבר הבטיחה תו(. סנהדרין צז ב, פו ב

והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר (: "ג -דברים ל א )שנאמר , נגאלים
אלהיך את שבותך ורחמך ושב ' ושב ה -אלהיך ' ושבת עד ה -נתתי לפניך והשבות אל לבבך 

שובה (: "הושע יד ב)שנאמר , נהגדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכי". וקבצך מכל העמים
ונאמר , "'ולא שבתם עדי נאם ה(: "עמוס ד ו)ונאמר , (עיין יומא פו א" )אלהיך' ישראל עד ה

 .כלומר אם תחזור בתשובה בי תדבק, "אלי תשוב' אם תשוב ישראל נאם ה(: "ירמיה ד א)
משוקץ ומרוחק , ברוך הוא, אמש היה זה שנאוי לפני המקום: התשובה מקרבת את הרחוקים

בלשון שהקדוש ברוך הוא מרחיק , וכן אתה מוצא. והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד -ותועבה 
והיה במקום אשר (: "הושע ב א)שנאמר , בין יחיד בין רבים, את החוטאים בה מקרב את השבים

כתבו את (: "ירמיה כב ל)על יכניה ברשעתו נאמר ". יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי
אם יהיה כניהו בן יהויקים מלך יהודה (: "ירמיה כב כד), "האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו

ביום (: "חגי ב כג)וכיון ששב בגלותו נאמר בזרובבל בנו ". חותם על יד ימיני כי משם אתקנך
כמה מעולה ". ושמתיך כחותם' צבאות אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאם ה' ההוא נאם ה

(: ישעיה נט ב)שנאמר , יתברך, אמש היה זה מובדל מהשם אלהי ישראל! מעלת התשובה
גם כי (: "ישעיה א טו)שנאמר , צועק ואינו נענה, "עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם"

מי בקש (: "ישעיה א יב)שנאמר , ועושה מצוות וטורפים אותם בפניו, "תרבו תפלה אינני שומע
עולותיכם (: "ירמיה ז כא), "מי גם בכם ויסגור דלתים(: "מלאכי א י), "מוס חצריזאת מידכם ר

ואתם הדבקים (: "דברים ד ד)שנאמר , והיום הוא מודבק בשכינה -" ספו על זבחיכם ואכלו בשר
ועושה , "והיה טרם יקראו ואני אענה(: "ישעיה סה כד)שנאמר , צועק ונענה מיד, "אלהיכם' בה

, "כי כבר רצה האלהים את מעשיך(: "קהלת ט ז)שנאמר , ותן בנחת ובשמחהמצוות ומקבלים א
מנחת יהודה וירושלם כימי ' וערבה לה(: "מלאכי ג ד)שנאמר , ולא עוד אלא שמתאווים להן

 ."עולם וכשנים קדמוניות
, ואם יחרפו אותם הכסילים במעשיהם הראשונים, בעלי תשובה דרכם להיות שפלים וענוים ביותר

אלא שומעים , אל ירגישו להם! ואמש היית אומר כך וכך, אמש היית עושה כך וכך: ו להםויאמר
זכותם , שכל זמן שהם בושים ממעשיהם שעברו ונכלמים מהם, ושמחים ויודעים שזוהי זכות להם

או " זכור מעשיך הראשונים"וחטא גדול הוא לומר לבעל תשובה . מרובה ומעלתם מתגדלת
 ."ולא תונו איש את עמיתו(: "ויקרא כה יז)ועל זה נאמר , יישולהזכירם לפניו כדי לב

, ולהתרחק מן עשתונות העולם הזה, ומי שהוא בעל תשובה יש לו לדרוש במעשים טובים
וחרפת אוילים , ברוך הוא, ולשאת עול תורת השם, ברוך הוא ולחסות בצלו, ולהחזק בעצת השם

 -כי עליך נשאתי חרפה (: "יד -תהלים סט ח )אמר כענין שנ, ולהיות כחרש וכעיור וכמת, ובזיון
 ".עת רצון' ואני תפלתי לך ה -ואתנה לבושי שק 
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 דספר החינוך מצוה שס

 אמצות וידוי על החט

 ,על כל החטאים שחטאנו בעת שנתנחם עליהן' שנצטוינו להתודות לפני ה
כלומר , כן וכן וזהו ענין הוידוי שיאמר האדם בעת התשובה אנא השם חטאתי עויתי ופשעתי

 ,שיזכיר החטא שעשה בפירוש בפיו
 .ויבקש כפרה עליו ויאריך בדבר כפי מה שיהיה צחות לשונו

ואמרו זכרונם לברכה שאפילו החטאים שחייבה התורה קרבן עליהם צריך האדם אל הוידוי עם 
 ,הקרבן

האדם למעל  דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל חטאת[ 'ו', במדבר ה]ועל זה נאמר 
 .ואשמה הנפש ההיא והתודו את חטאתם אשר עשו' מעל בה

יתודה על חטא , והתודה אשר חטא[ 'ה', ויקרא ה]לפי שנאמר [ ספרי זוטא כאן]ואמרו במכילתא 
כלומר בעוד שבהמת הקרבן חיה ולא , על חטאת כשהיא קיימת לא משנשחטה, עליה, שחטא

 .משנשחטה
, מנין אתה מרבה שאר כל המצוות, דוי למטמא מקדש וקדשיולמדנו חיוב הוי, ועוד אמרו שם

מנין אתה מרבה שאר כל , כלומר שהמקרא הזה בא בפרשת ויקרא במטמא מקדש וקדשיו
כלומר שנדרוש הכתוב כאילו לא נכתב על דבר , והתודו' דכתיב דבר אל בני ישראל וגו, המצוות

 .מיוחד
, ז"ויקרא ט]מר גבי וידוי אהרן באחרי מות שנא, ומנין שיש במשמע הזה אף מיתות וכריתות

וכי יעשו דכתיב כאן לרבות , ודרשו זכרונם לברכה לרבות מצות לא תעשה, לכל חטאתם, [ז"ט
 .כלומר אם ביטל מצות עשה שהיה יכול לעשות שחייב להתודות עליה, מצות עשה

על הגנבות , ברוממה שבינו לבין ח, מכל חטאת האדם, ועוד דרשו זכרונם לברכה שם במכילתא
 .ועל הגזלות ועל לשון הרע

 .שאם לא כן מוטב שלא יתודה על זה, וזה הוידוי צריך באמת שישיב החמס אשר בכפיו
 .לרבות כל חייבי מיתות שיתודו, למעול מעל

כלומר אף על פי שהוא יודע שלא חטא אלא שהועד עליו עדות , יכול אף הנהרגין על פי זוממין
לא אמרתי אלא כשיהיה שם , תלמוד לומר ואשמה הנפש, דות על זהשקר שיהא חייב להתו

 .אבל לא כשידע שאין לו חטא אלא שהועד שקר עליו, אשמה
 .הנה התבאר שכל מיני העוונות הגדולים והקטנים ואפילו מצות עשה חייב האדם עליהם הוידוי

[ 'ו', ה]תיב שם ולפי שבאה מצוה זו של וידוי עם חיוב הקרבן כמו שכתוב בפרשת ויקרא דכ
שמא יעלה במחשבה שאין הוידוי לבדו מצוה בפני עצמה אלא מהדברים  ',והביא את אשמו וגו
 .על כן היו צריכין לבאר במכילתא שאינו כן אלא מצוה בפני עצמה היא, הנגררים אחר הקרבן

ישראל  שנאמר בני, ומנין אף בזמן שאין מביאין, יכול בזמן שהם מביאין מתודין. וכן אמרו שם
 .כלומר שהקבלה באה לדרוש כן, והתודו' וגו

כלומר אף על פי שמתודין בלא קרבן מכל מקום שלא , ועדיין הייתי אומר שאין הוידוי אלא בארץ
, מנין אף בגליות ,כי שם עיקר הכפרה ושם הקרבנות ועיקר הכל בה, אלא בארץיהיה חיוב הוידוי 
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כלומר עון אבותם שחטאו וגורשו מן , ואת עון אבותםוהתודו את עונם [ 'מ, ו"ויקרא כ]דכתיב 
 .הצדקה ולנו בושת הפנים כיום הזה' לך ה[ 'ז', ט]וכן אמר דניאל בחוצה לארץ , הארץ

 .בכל מקוםונוהג , הנה התבאר שהוידוי מצוה בפני עצמה
 .זה וידוי דברים, והתודה, גם כן[ 'ו', אחרי ד]ואמרו בספרא 

 המשרשי המצו

העון בפה תתגלה מחשבת החוטא ודעתו שהוא מאמין באמת כי גלוי וידוע לפני לפי שבהודאת 
 ,האל ברוך הוא כל מעשהו ולא יעשה עין רואה כאינה רואה

גם מתוך הזכרת החטא בפרט ובהתנחמו עליו יזהר ממנו יותר פעם אחרת לבל יהיה מכשול נכשל 
ומתוך כך , נגדר שלא ישוב לעשות כןאחר שיאמר בפיו כזו וכזו עשיתי ונסכלתי במעשי יהיה , בו

 .והאל הטוב החפץ בטובת בריותיו הדריכם בדרך זו יזכו בה, ירצה לפני בוראו
 המדיני המצו

שהתשובה היא שיעזוב החוטא חטאו ויסירנו מלבו [ א"ז ע"תענית ט]מה שאמרו זכרונם לברכה 
יעזוב רשע דרכו ואיש און [ 'ז, ה"ישעיה נ]וממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשה כן עוד כדכתיב 

[ א"ל, ב"שמות ל]שנאמר , כלומר שיאמר דברי התשובה בפיו, ואחר כך יתודה עליו, מחשבותיו
 .ויעשו להם אלהי זהב

ולא נאמר עוד [ 'ד, ד"הושע י]שנאמר , וגם כן צריך להזכיר בפירוש שלא ישוב לעשות החטא עוד
 .אלהינו למעשה ידינו אשר בך ירחם יתום

ששעיר המשתלח היה מכפר כשעשה תשובה על כל [ ריש שבועות' מתני]רונם לברכה ואמרו זכ
עבירות שבתורה הקלות והחמורות בין שעבר עליהן בזדון או בשגגה בין שהודע לו או לא הודע 

 ,לו
 .אבל אם לא עשה תשובה אין שעיר המשתלח מכפר אלא על הקלות

עליהן מיתת בית דין או כרת וכן שבועת שוא עבירות שחייבין , ומה הן הקלות ומה הן החמורות
ושאר מצוות עשה ולא תעשה שאין בהן כרת , ושקר אף על פי שאין בהם כרת מן החמורות הן

 .נקראות קלות כנגד החמורות
והתשובה מכפרת על , ועכשיו בעוונותינו שאין לנו מקדש ולא מזבח כפרה אין לנו אלא תשובה

, ימיו ועשה תשובה שלמה באחרונה אין מזכירין לו שוב רשעו אפילו רשע גמור כל, כל העבירות
 .ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו[ ב"י, ג"יחזקאל ל]שנאמר 

כגון האוכל דבר , בעבירות שבין אדם למקום, במה דברים אמורים שהתשובה לבדה מספקת
אבל עבירות שבין , וכן המבטל אחת ממצוות עשה וכיוצא בזה, איסור או בועל בעילה אסורה

אדם לחברו כגון החובל בחברו או הגוזל ממונו או בכל דבר אחר שהזיקו שלא כדין בין במעשה 
. אין נמחל לו לעולם בתשובה בלבד עד שיתן לחברו מה שהוא חייב לו ועד שירצהו, בין בדיבור

 .ומה תקנת[ א"ז ע"יומא פ]ואם לא רצה חברו להתרצות לו כבר אמרו זכרונם לברכה 
, ומענין המצוה כמו כן מה שאמרו בתוספתא שעשרים וארבעה דברים הם שמעכבין את התשובה

 .ויתר פרטי המצוה יתבארו בפרק אחרון מיומא. ושם מנו אותן חכמים
 .בזכרים ונקבות, ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן
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לסליחה וכפרה ביטל ועובר על זה ולא התודה על חטאיו ביום הכפורים שהוא יום קבוע מעולם 
 .ואוי לו לאדם אם ימות בלא וידוי ונשא עונו, עשה זה

ועיקר הוידוי שקיבלנו מרבותינו ונהגו בה כל ישראל לאומרו בימי התשובה הוא אבל חטאנו 
 .'אשמנו וכו

מי שחלה ונטה למות אומרין , [א"א ע"ל]ואמרו זכרונם לברכה במסכת שבת פרק במה מדליקין 
 .דרך כל המומתין מתודיןשכן . לו התודה

הרבה שהתודו ולא מתו , תניא נטה למות אומרין לו התודה עד שלא תמות, וכן במסכת שמחות
אם . שבזכות שאתה מתודה אתה חי, והרבה שמהלכין בשוק ומתודין, והרבה שלא התודו ומתו

 .ואם לא יתודה בלבו, יכול להתודות בפיו יתודה
שכך קיבל מחסידים ואנשי מעשה שסדר [ הסוף ענין הוידוי תורת האדם שער]ל "ן ז"וכתב הרמב

, אלהי ואלהי אבותי שרפואתי בידך ומיתתי בידך' מודה אני לפניך ה, וידוי של שכיב מרע כך הוא
ואם אמות תהא מיתתי כפרה על כל חטאים עוונות , יהי רצון מלפניך שתרפאני רפואה שלמה

 .תן חלקי בגן עדן וזכני לעולם הבא הצפון לצדיקיםו, ופשעים שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך
ותזכור הסדר הזה לומר חטאים תחילה ואחר כך עוונות ואחר כך פשעים כמו שזכרנו חטאתי 

ורבי מאיר סבר , רבי מאיר וחכמים[ א"ו ע"יומא ל]לפי שכבר חלקו בזה בגמרא , עויתי פשעתי
והלכה כחכמים , נושא עון ופשע וחטאה[ 'ז, ד"שמות ל]וכמו שאמר משה , דאיפכא הוא דאמרינן

 [.שם]וטעם הענין מפורש בגמרא , דסברי שהחטאים מזכיר תחילה

פרק ה

ספר חרדים

 'פרק ג
 הבענין האור המאיר על ראש הצדיקים ובעלי תשוב

ואף על אשר היו חטאים ושבו בתשובה , זה מאיר על ראשיהם אור תכלתהאנשים הצדיקים 
ויבואו שני המלאכים דוגמת מלאכי השרת דכתיב . שלימה בכל לבבם ובכל נפשם ובכל מאודם

, וכי מאן יכיל למחמי לשכינתא, חמא לשכינתא, וירא לוט -ושם איתא בזוהר זה לשונו , וירא לוט
, א"ת כמד"באלף דלי י"ויאמר הנה נא אדנוכדין , ראשייהוחמא זהרא חד נהיר סלקא על אלא 

 :ל"עכ. ובגין שכינתא ההוא נהירו דנהיר קאמר
וישא עיניו וירא והנה שלשה , ומינה נלמוד לוירא דכתיב נמי גבי אברהם דהכי הוא פירושיה

מפני שהם , והסיבה ששורה על ראשיהם. 'וגו אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם וישתחו
ומצא , וֵשם אור זה ִיְרָאה. וגובה להם ויראה להם( יח, יחזקאל א)שנאמר , חרדים מפניו יתברך

 .מין את מינו וניעור
ולכך , ולכן שורה על ראשיהם, שאין מסיחים דעתם ממנו יתברך, וכן הצדיקים תמיד יראים מפניו

 .כדאיתא בסוף מסכת קידושין נקראו הצדיקים מלאכי השרת
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ואמאי קרי להו מלאכי השרת משום דמצויינים , דנדרים מאן מלאכי השרת רבנן ובסוף פרק שני
 .כ"י במלבושים נאים ע"ופירש רש, כמלאכי השרת

י "עפ) חרדה ילבשוזכר לדבר , כדכתיבנא לעיל, שתמיד יעטו כמעיל חרדה מלפניו, והרמז
ובכמה דוכתי , כדאיתא בזוהר ובמדרש מלאכיו' ברכו הועליהם אמר דוד , (ז"ט, יחזקאל כו

, ועכשיו הדבר נסתר, בראשם' והועל זה נאמר , בזוהר מפורש שמאיר אור זה על ראש הצדיקים
וגם בעולם הזה אחר הפרד הנשמה מן הגוף בבואה . עליהם יראה' והולעתיד יהיה נגלה דכתיב 

ים צדיקים יושב, ל"וזהו שאמרו ז, עליה יראה האור הזה לעיני כל היושבים שם, אל גן עדן
 :שכבר היו עליהם בעולם הזה בהסתר, עטרותיהםלא אמרו עטרות אלא , בראשיהם ועטרותיהם

 האור שעל מר עוקבא

שהיה בעל תשובה והיתה מאירה על " מר עוקבא"מ, וראיה שגם על ראש בעלי תשובה מאירה
ליה שלחו , (לא ב)ובסוף פרק שלישי דסנהדרין , (נו ב)כדאיתא בסוף פרק חמישי דשבת . ראשו

כמשה שהוא , לדזיו ליה כבר בתיה -ל "י ז"וכתב שם רש, לדזיו ליה כבר בתיה שלם, למר עוקבא
, כבר ביתיה, לשון אחר. לפי שמקרין אור פניו כמשה רבינו שגידלתו בתיה בת פרעה, בן בתיה

על שם שהיה חכם וכתיב חכמת אדם , לדזיו ליה. כמשה שהוא בן בית דכתיב בכל ביתי נאמן הוא
שנתן עיניו באשה אחת ועלה , שהיה מר עוקבא בעל תשובה 80ומצאתי בספר הגדה. יר פניותא

לימים נצרכה אותה אשה כלום ממנו ומתוך דוחקה , ואשת איש היתה, לבו טינא ונפל בחולי
וכשהיה יוצא לשוק היה נר דולק בראשו מן , ונתרפא, וכבש יצרו ופטרה לשלום, נתרצית לו

הכא נמי להכי , על שם נצוצין דנורא, ליה נתן דצוציתא במסכת שבת ועל שם כך קרו, השמים
וכן כתבו נמי בתוספות , י בסנהדרין"ל רש"על שם האור שהיה זורח על ראשו עכ, כתבי ליה הכי

 :בשבת
ומי שיודע . לחסידים הקדושים היה נגלה בזמן הגמרא, ואף על פי שהאור נסתר לעיני המון העם

ונותן לב , צריך שיהיה תמיד בישוב ובכובד ראש, או בעל תשובה גמורבעצמו שהוא צדיק גמור 
תהיה האמונה חזקה , ואם אינו רואה אותו בעיני בשרו. היתה לו' כי מה, לאור הזה שעל ראשו

י שאשרוש שיש על ראשיהם כובע לבן "והרי אתה רואה במלכותא דארעא הגינ, בלבו כעין ראיה
 .הם מתפארים בו ונכבדים בעיניהםו, הוד מלכות על גבי הכובע שלהם

 ואור השכינה דולק על ראשו, ומעשיו שמן, גוף האדם פתילה
בלק בזהר בדרש ' והכי מפורש בפר, שכתבתי לעיל החכם עיניו בראשווזהו פירוש שני בפסוק 

, וכי באן אתר עינוי דבר נש אלא בראשו, החכם עיניו בראשול פתח ואמר "וז( ג קפז א"ח)הינוקא 
דתנן לא , אלא קרא הכי הוא ודאי, דאפיק לחכם יתיר מכל בני עלמא, א בגופיה או בדרועידילמ

וכל חכים עינוי ומלוי , דשכינתא שריה על רישיהמאי טעמא , אמות' יהך בר נש בגילויא דרישא ד
וכד עינוי תמן לינדע דההוא נהורא דאדליק על , בראשו אינון בההוא דשריא וקיימא על רישיה

ושלמה מלכא , בגין דגופא דבר נש איהו פתילא ונהורא אדליק לעילא, צטרך למשחארישיה א
, עובדין טביןואינון  משחאדהא נהורא דבראשו אצטריך ל ,ושמן על ראשך אל יחסרצווח ואמר 

 .ל"ולא באתרא אחרא עכ החכם עיניו בראשוועל דא 
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כמפורש , הטומאה הנקרא חשךיפורש לפי דרך זה על רוח , והכסיל בחשך הולךוסיפיה דקרא 
ועל זה נאמר עונותיכם היו מבדילים . חופפת על הרשע מראשו ועד רגליו, בזוהר בכמה דוכתי

 :ביניכם לבין אלקיכם

 'פרק ט
 מצות התשובה

 .(ב, דברים ל. )אלהיך' שנאמר ושבת עד ה, מצות עשה שישוב החוטא מחטאו( לד
שלא , ויסכים הסכמה חזקה, חרט חרטה גדולהשית, הענף העיקרי תלוי בלב, ולה שני ענפים

 .שובו עדי בכל לבבכם' יחטא עוד עד יום מותו שנא
 מ שאני צדיק"מקודשת לי ע

אף  81האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, ל במסכת קידושין"ואמרו רז
ע הרהר תשובה הרי זו מקודשת מספק שמא באותו רג, על פי שעד עתה היה רשע גמור לעינינו

 .82הרואה כליות ולב' דמיד אקרי צדיק גמור לפני ה, בלבו
. שיפרט החטא בפיו ויאמר שלא יוסיף לחטוא שנאמר והתודה אשר חטא, בפה, והענף השני

וכתיב ולא נאמר , (לא, שמות לב)וכתיב אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהב 
 .(ד ,הושע יד)עוד אלהינו למעשה ידינו 

ובכל יום ויום בת קול , שנאמר שובה אלי ואשובה אליכם, ובעבור התשובה הגאולה מתעכבת
לכן כל איש יחרד וישוב וישיב אחרים , מכרזת שובו בנים שובבים כדאיתא בזוהר פרשת נשא

 (.ג"ממנין תרי), וימצא חן בעיני מלכו של עולם אשרי חלקו, מעון כפי כחו במתק לשונו
ארבעה ( יומא פו א)ל "ל על מה שאמרו רבותינו ז"ז[ רבינו יונה]כתב הרב ( ד"ש)ובסוף הספר 
 :חלוקי כפרה

וכן אם הרהר בעבירה . אינו זז פהטם עד שמוחלין לו, עבר אדם על מצות עשה ועשה תשובה. א
, יתברך' ומכל מקום בזמן המקדש היה מביא קרבן עולת נדבה להתרצות לפני ה. ומיד נתחרט

יקרא , אם חטא אדם בהרהור הלב או שעבר על מצות עשה, נו קרבן בעונותינוועתה שאין ל
כי בקריאת פרשת הקרבן יהיה , פרשת העולה אשר בתחלת ספר ויקרא ובתחלת סדר צו את אהרן

כדאמרו כל העוסק בפרשת עולה כאילו הקריב עולה בפרשת חטאת , לנו במקום הקרבת הקרבן
 :ו הקריב אשםכאילו הקריב חטאת בפרשת אשם כאיל

ויהיה אדם מחכה מתי יבא יום . תשובה תולה ויום הכפורים מכפר, עבר על מצות לא תעשה. ב
ולכן צונו יתברך לעשות סעודת ערב יום הכפורים שנשמח כי יכופר , הכפורים לכפר עליו

 :עונותינו
ולהגן . רקיןתשובה ויום הכפורים תולין ויסורין ממ, עבר אדם על כריתות או מיתות בית דין. ג

וכן ישתדל . וישתדל שיעשו אחרים. שנאמר וצדקה תציל ממות, ירבה צדקה, עליו מן היסורין
ויעסוק , וידבר על לב העני נחמות, לעזור את חבירו בעצתו ובהשתדלותו. במצות גמילות חסדים
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ה שיעמול בתור, ותלמוד תורה כנגד כולם. במצות ביקור חולים וקבורת מתים ותנחומי אבלים
 :ויהיה זה הטורח במקום יסורין, ויטרח בה ותדד שנתו מעיניו

, ותקנתו. תשובה ויום הכפורים ויסורין תולין ומיתה ממרקת, מי שיש בידו עון חילול השם. ד
שיהיו מעשיו מתוקנים וטובים ויאמרו עליו אשרי שזה ילד , במקום חילול השם שיקדש את השם
 :כ"ע. הנקדש בצדקה' ברוך ה, שומעיואשרי שזה גדל ויאשרוהו כל רואיו ו

 ג"פרק ס
 עיקר התשובה עזיבת החטא

המיוחדים שבהם הם , אף על פי שהעיקרים כולם עשרים, עיקר התשובה עזיבת החטא בלב שלם
שיסכים בלבו שלא יוסיף עד יום מותו לחטוא עד נקודה , עזיבת החטא. ב. חרטה. א. שלשה

 .בהכנעה ודמעה' בפרטות לפני ה וידוי דברים. ג. אחרונה שתצא נשמתו
ואמרינן בפרק בתרא דזבחים דקרבן בלא , והוידוי יקרא קרבן דכתיב ונשלמה פרים שפתינו

הוידוי בלי הסכמת הלב שישוב ולא יחטא עוד יקרא והכי נמי , זבח רשעים תועבהתשובה נקרא 
מרו לפני מלכו של שיא, והודו נהפך עליו למשחית ובשובו לכסלה יקטרגו עליו בשמים. תועבה
 .השב על קיאו הרי פלוני שהתודה על חטאתו חזר בעזות פנים לסורו הראשון ככלבעולם 

 ?אף אני אלך עמם בקרי .. והתודו את עונם

 וכתיב בתריה, והתודו את עונם ואת עון אבותם במעלם אשר מעלו ביכדפירש החסיד על פסוק 
בעוד כלומר , אלא על כרחך פירוש במעלם, וקשה וכי זה פרי התשובה. אף אני אלך עמם בקרי

כי הם מוכנים לחטוא ולשוב , והוי כטובל ושרץ בידו, מעלם בי שלא הסכימו לעזוב החטא לגמרי
, אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אותם בארץ אויביהםכועס עליהם יותר ואומר ' לפיכך ה, לכסלה

שארחיקם עוד מלפני , אלא פירוש והבאתי, יהם כדכתיב לעילוהאמת שכבר היו בארצות אויב
 :והכי איתא בזוהר, מארץ ישראל מרחוק עוד בארץ אויביהם

וראינו בזמן הזה כי רשע אחד אחרי שלשה , גם התעניות והסיגופים הבל המה מעשה תעתועים
כך העיד לי  ,ביום הרביעי חזר לסורו וטמא בזימה חשוקתו, ימים ושלשה לילות דהפסקת תענית

שאדם [ אות יא, א"ש]לכן כתב הרב רבינו יונה . ל"החכם החסיד הקדוש הרב יעקב גוייוזו זצ
לא יעשה סיגופים עד אשר יתחזק לבו בחרטה גדולה וגמר בלבו לעזוב החטא , שהרבה לחטוא

 אז יקריב קרבן תעניות, עד יום מותו ועבר עידן ועידנין שהוא בטהרה גמורה ודמעתו על לחיו
משל למי שהמרה פי המלך לא , וכל מה שיוסיף תשובה יוסיף הכנעה, בבושת פניו והכנעת לבו

אך ידכה ישוח ונפל אפים ארצה לרגליו והוא מתחנן לו , ישלח לו דורון שיטרפנו לו על פניו
שהיה החוטא מקריב תחילה ואחר כך  חטאתוזהו רמז קרבן . בדמעה ואחרי כן ישלח לו דורון

וזהו שאמר הכתוב , שהעולה היא דורון והחטאת היא הטהרה והנקיון ורחיצת הכתם, עולהקרבן 
והפסוק שאומר הפך זה דכתיב . וירחמהו' יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו וישוב אל ה

זה הפסוק מדבר במי שבמקרה עבר עבירה ונפשו מרה לו וזה ודאי לא ישוב , ומודה ועוזב ירוחם
 .יד כי ודאי כל ימיו יעזוב אותו החטא וירוחם משמיםיתענה ויתודה מ, לכסלה

וכן . ל שנה על חטאו"שהתענה ק, והצום והבכי והמספד והשק לכפר עוון למדנו מאדם הראשון
עניתי בצום נפשי ואמר , ומדוד שהקים עולה על תשובה. ראובן שהיה בתענית ושק עד יום מותו
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שובו עדי בכל ' וגם עתה נאם ה והנביא יואל אמר. פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך וכתיב
 .(יב, יואל ב)לבבכם בצום ובכי ומספד 

 אלאוירא אלקים את שקם ואת תעניתם , אך שם לא נאמר, גם השק והתענית נלמד מאנשי נינוה
ל דרכם הרעה "ופירשו ז, וירא אלקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה ומן החמס אשר בכפיהם

שקבלו על נפשם עד יום מותם שלא יוסיפו לחטוא והגזל השיבו , החמס הוא גזלו, זה משכב זכר
 :אך הם קישוט לנפש אחרי טהרתה, למדנו שזהו העיקר הגדול והשאר טפלה לו, לבעלים

 מספר התעניות לכפרת העוונות

כי , השיב רבים מעון, ר יצחק אשכנזי כאשר הופיע עליו רוח הקודש"והרב המקובל האלהי מוהר
ולימד למשכילים התיקון אשר יעשו לנפשם , דם גודל פגם כל עון בספירותיו של אדון יחידלמ

ובכוונתם הגדולה והחזקה על דרך האמת על ידי שמות , דברי הצומות וזעקתם כמספרם כמשפטם
וכבוד אלהים הסתר דבר פן יהיה עונש , תצלנה אזנים משמוע והרעיונים יבהלו מהבין, הקדש
ונניח הכוונה , והפסוק שיאמר השב, מספר התעניות הצריכים לכל עבירה אך נכתוב, בדבר

 .ומעשה ידינו כוננה עלינול על הפסוק "כדאמרו ז, ת"לשי
 ל"שז

 .הוא היה עון דור המבול הוא היה עון ער ואונן, עון זרע לבטלה פגם גדול עושה למעלה
 .ויש בעון זה מדריגות

י לילית שנדמית "ביום בפועל או בלילה בחלום ע יש מהרהר בזכר או בנקבה ובא לידי קרי
הוי חושבי און ופועלי רע  ונאמר, ונשמרת מכל דבר רעועל זה נאמר , לחוטא הזה לזכר או לנקבה

 .על משכבותם
 .הבא על אשתו כדרכה ודש מבפנים וזורה מבחוץ, למעלה הימנה' מדרגה ב

היכל א בזוהר בהיכלות הטומאה כדאית שלא כדרכההבא על אשתו , למעלה הימנה' מדריגה ג
ולפנינו , והמיתם' שהיה רע בעיני ה, שזה היה עון ער ואונן, ד אחין"ומפורש ביבמות פ, שחת

 .[ה"בפרק ס]נאריך בזה 
וזה היה , י שפשוף"הנוגע בערותו ביד או ברגל ומוציא זרע לבטלה ע, למעלה הימנה' מדרגה ד

ל האוחז באמה "על דרך שאמרו רבותינו ז, פן יחםואפילו נגיעה באבר אסורה , עון דור המבול
כמנין שנותיו של יעקב שהיה בן , שמונים וארבע תעניותותשובתו . ומשתין מביא מבול לעולם

ראובן בכורי אלא ראובן היתה טיפה ראשונה שלו שנאמר , שמונים וארבע שנה ולא ראה קרי כלל
 .(ג, בראשית מט) אתה כוחי וראשית אוני

ויקרא אלהים ליבשה ארץ ( י, שם א)וקודם שיעשה השמונים וארבע תעניות יטבול ויאמר פסוק 
וזרקתי עליכם מים טהורים ת יטהר נפשו על דרך "ויכוון שהשי, בדמעה, ולמקוה המים קרא ימים

 :וטהרתם

 רעון משכב זכו

ל תעניות יאמר ובכל בקר וערב ש. זכורכמנין  ל תעניות"רגיטבול ויתענה , אחר עזיבת החטא
 .ואני אמרתי בחפזי ,ואומר, זכור תזכור ותשוח עלי נפשי, פסוקים אלו

 ו"ריהבא על נכרית או על בהמה או חיה או עוף בין טמאים בין טהורים פגמו גדול ותשובתו 
 .תעניות
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 .תעניות ה"שכותשובת הבא על אשת איש יתענה 
 :ט תעניות כמנין נדה"נותשובת הבא על הנדה יתענה 

יותר מאלו מת לו בנו יחידו , ועל כל אחת מאלה ילקה וילבש שק ויתפלש באפר ויעשה מספד מר
המלאכים אשר סביביו רחוקים ממנו ועוד הרי . שהרי אין לאיש נכבד מנפשו, בכורו מוטל לפניו

והרי אדון הכל נידה את הרשע הזה אשר פגם , ארבע אמות יען כי מנודה לרב מנודה לתלמיד
ובכל יום מכריזין אותו בשמים וכדאיתא בזוהר ובגמרא מסכת , ועיצב את רוח קדשו בספירותיו

 :גיטין
ם שגם עון הנשבע לשוא או לשקר חמור ככריתות ומיתות בית דין שהרי נזדעזע "וכתב רמב

ואמרו המקובלים כי גם בכל עת שאדם נשבע לשוא . 'לא תשא את שם הבסיני ' העולם כשאמר ה
ותשובתו שלשים ושבעה תעניות . העולם ומקללין אותו בבית דין של מעלה או לשקר מרעיש את

 :כמנין הבל שיצא מפיו
 שישים תעניות -מבזה אביו או אמו 

עון גדול הוא כדאמרו רבותינו , או בלתי מכבד, או מבזה אותם בדברים, והמקלל אביו או אמו
בתו אחרי טהרתו שיתענה ותשו, ל מצות כיבוד אב ואם היא מן המצות החמורות שבתורה"ז

 .ושק ואפר יציע ששים תעניות
 תענית שק ואפר בכי הספד -תשובה 

 .ספדה'כי ב'אפר ו'ק ש'ענית ת'דרך רמז  תשובהאמרו הראשונים ראשי תיבות 
וכן אמר הקדוש רבינו שלמה . מה שהיה צריך לאכול ביום ההוא יתן לעניים, והתענית צריך צדקה

 :ל אגרא דתעניתא צדקתא"כדאז, י"ת ענ"תמאי תענית , ל"מולכו ז

 ה"פרק ס
 תקנה לחוטא להנצל מן היסורים

, 83כדכתב רבינו יונה בשערי תשובה, שלא להצטרך לסיגופים, תקנה לחוטא להנצל מן היסורין
 :וקרא מסייעא ליה ומתניתין נמי מסייע ליה

, אחת קנה לו פרקליט אחדרבי אליעזר בן יעקב אומר העושה מצוה ( ג"י, ד"פ)תנן במסכת אבות 
 .תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות, והעובר עבירה אחת קנה לו קטיגור אחד

 צ יסורים"שב מאהבה א

עבר על עשה ועשה תשובה , חלוקי כפרה' דהא תניא ד, ל"והקשה הרב רבינו מאיר מטוליטולא ז
עבר על כריתות ומיתות , כפרעבר על לא תעשה תשובה תולה ויום הכפורים מ, מיד מוחלים לו

הרי על , שלשתן תולין ומיתה ממרקת' ובעון חילול ה, כ תולין ויסורין ממרקין"ד תשובה ויה"בי
 .כרחך יסורין אפילו עם תשובה

                                         
83
בחסד ואמת יכופר "אכן זה שאמר שלמה עליו השלום : וזה לשונו( א מז)ת "ונה בשענראה דכוונתו לדברי רבינו י 
והנה החסד יגן בעד .. כי יש עבירות שהתשובה ויום הכפורים תולים ויסורים ממרקים, על בעל התשובה דיבר, "עון

 ...תציל ממותוצדקה (: ב, משלי י)כמו שכתוב , בשגם הצל יציל מן המות, החוטא וישמור עליו מן היסורים
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והכא בשב מאהבה דעונות נעשו לו , דזדונות נעשו לו כשגגות, דהתם בשב מיראה, ותירץ
תשובה שיחשבו כלומר , תשובה ומעשים טובים דהיינו דקאמר, ולפי תירוצו אפשר. כזכויות

 .עונותיו כמעשים טובים
כלומר מכל וכל תשא עון שלא , כל תשא עון וקח טוב( ג, הושע יד)אפשר דהיינו דקאמר הנביא 

כי בתחלה אמר להם . ולא עוד אלא שיהיו כזכיות וזהו וקח טוב, יהיו כשגגות אלא לגמרי תמחול
ל גדולה תשובה שזדונות "ופירשו ז, אלהיך כי כשלת בעונך' ה שובה ישראל עד' הנביא בשם ה

ל והא נעשות לו "והקשו רז, דעון מזיד הוא וקרי ליה מכשול שהוא שוגג, נעשו לו כשגגות
, ותימא דלפי זה מה שאמר שובה ישראל היינו מיראה. ותירצו כאן מאהבה כאן מיראה, כזכיות

 .המעולה ושיחשבו להם הזדונות כזכיות ולמה לא יצוום שישובו מאהבה שהיא התשובה
רק כדי שלא תפגע בהם , לא אמר להם שישובו מחמת אהבת רוממותו יתברך, ל מפני ענותנותו"וי

גם במדת הדין , פ שברא העולם במדת רחמים"כלומר שאע, אלהיך' וזהו שאמר עד ה, מדת הדין
 .מה תמותו בית ישראלשובו וחיו ול, על דרך שאמרו במקום אחר, וישובו מיראה, בראו

אמרו ' קחו עמכם דברים ושובו אל ה, אמר לישראל, והנביא בראותו ענותנותו של מלכנו יתברך
 .'רמז כי לא ישובו מיראה אלא מחמת רוממותו ית, אלהיםולא הזכיר  'ההזכיר , אליו

זה כל . האמירך' וה האמרת' את הכמו , אליו לשון רוממות נמי הוא אמרוואפשר נמי דמלת 
 :ל"מ ז"כתבתי לפי תירוץ ר

או יסורין , דודאי אם לא יתחזק במעשים טובים יבואו עליו יסורין, אמנם התירוץ הנכון אצלי
בחסד ל על פסוק "כדאמרו ז, אבל בהתחזקו במעשים טובים יגינו משניהם', ומיתה על חילול ה

כי בטלה הגזרה , מיםומבני עלי העוסקים בתורה וגמילות חסדים האריכו י, ואמת יכופר עון
 .ואם מגינין על המיתה קל וחומר שיגינו על יסורין', מעליהם דחילול ה

דאין לך עון גדול מביטול תורה כדכתב רבינו , איתא בכלל תשובה, תורהג דלא הזכיר התנא "ואע
, ביטול תורה כנגד כולם עוןתלמוד תורה כנגד כולם הכי נמי שכר דכי היכי ד( ד"אות י, ג"ש)יונה 

 .וכיון שהוא בעל תשובה ודאי יעסוק בתורה
 ?איך אברא משחיתים את בשרי

ד ואנכי בראתי משחית "ע, בריאהקנני ראשית דרכו שהוא לשון ' מלשון ה, קנהויש לפרש לשון  -
אם בניך חטאו לו וישלחם ביד ( איוב ח ד)ואמר הכתוב , ל בוידוי"שאמר האדרוטיל ז, לחבל
כי פועל אדם וכדאיתא בזוהר על פסוק , נראה בהדיא דהפשעים נעשים מלאכי חבלה, פשעם

איך אברא בידי משחיתים , ויאמר, יתמוגג ויפול, רעדה יאחזהו, לכן ילבש אדם חרדה. ישלם לו
 .את נפשי ואת בשרי בעולם הזה ובעולם הבא

משחיתים לברוא מגן  כלומר ילבב הנלבב למהר אחר שברא' תשובה ומעשים טובים כתריס וגו
 .התשובה והמעשים טובים[ והם]וצנה שיגנו עליו 

 לימוד התורה והבטלה

ונאמר , כ כיון שהתורה נקראת אשת חיל"וא, וידוע שכל בריאת בני אדם על ידי זכר ונקבה הוי
וכל שיר השירים רמז , ל אל תקרי מורשה אלא מאורשה"ואמרו ז, תורה צוה לנו משה מורשהבה 

 .על ידי דבקותו בה יוליד מצוה ומלאכי חסדאם כן , הלזיווג ז
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יוליד עבירות מלאכי , ומוצא אני מר ממות את האשהדכתיב בה , ועל ידי דבקותו באשה זרה
, שהלימוד גדול שמביא לידי כולם, הלכך תלמוד תורה כנגד כולם, ואשה זרה היא הבטלה, חבלה

על עזבם את תורתי על זה אבדה ' ויאמר היב להכי כת, וביטול תורה כנגד כולם שמבטל את כולם
לא שמעו בקולי ולא הלכו בה וילכו אחר שרירות לבם ואחרי למה שזה גרם להם ש, הארץ

ל "ופירשו ז, מזמה תשמור עליךועל התורה נאמר , ל הבטלה מביאה לידי זימה"ואמרו ז, הבעלים
בן הוא נימוח אם ברזל הוא אם א, ואמרו אם פגע בך מנוול זה מושכהו לבית המדרש. ִמזימה

, רמזה לנו בלשון קנה דנקט, פ שלא אמר רבי אליעזר בהדיא תורה"נמצינו למדים שאע, מתפוצץ
, כי בלי זכר ונקבה אין בנים, ואדרבה היא העיקר, י התורה כדפרישית"שהוא לשון בריאה והיא ע

ליעזר בן יעקב במשנה וכלל הרבה רבי א, וביטולה גרמה לכל העבירות, והיא גרמה לכל המצות
לדברי רבי , ואתי שפיר הסמיכות שסמך רבי במשנה זו, קב ונקיכי אמרו עליו כי משנתו , קצרה

', ואם בטלת מן התורה וכו, שצוה רבי מאיר הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה, מאיר דלעיל מינה
או המצות  דגם כל העבירות, ואתא רבי אליעזר למימר גדולה מזו, שיפרעו ממנו על ביטולה

 :תלויות בה כדפרישית
 בדידות יום בשבוע

עוד תקנה אחרת מצאתי בתוך ספרי המקובל האלהי חסידא קדישא הרב רבי יצחק לוריא אשכנזי 
שם מצאתי , איננו אותו ספר בית מדות שהוא בדפוס, ל בספר אחד כתיבת יד נקרא בית מדות"ז

 :כתוב
, שלג וחרולים, סיגופים ויסורין קשין, כל מה שתמצא בדברי הראשונים תוכחות על עון

ויודע דעת , אבל מי שתורתו אומנתו. אלא למי שאין עמלו בתורהלא נזכרו , וענויים, והפסקות
אך יום אחד מן השבוע יתרחק מבני , לא יחלש ולא יתבטל מלימודו -זאת היא תקנתו ', ויראת ה

וידבר  ,84כבר עומד לפניו ביום הדין ותתקשר מחשבתו בו כאילו, ויתבודד בינו לבין קונו, אדם
 .לאל יתברך רכות כאשר ידבר העבד אל רבו והבן אל אביו

 ה"לא מצאתי בים אותו היום אלא הקב

ל בעכו מכתיבת "וכן מצאתי בסוף שיטה אחת שהעתיק הנעלה רבי שמואל בר אברהם שקייל ז -
וגם זה מצאתי בסוף הספר מכתיבת הרב  -כך היה כתוב שם  ,מאור הגולה 85רבינו משהיד הרב 
וביום שבת עשירי לאייר שנת , נכנסתי לים, בארבעה ימים לירח אייר, בליל אחד בשבת: ומלשונו

ונדרתי עלי ששני הימים , עמד עלינו נחשול שבים לטובענו והיה זעף גדול בים, חמש ועשרים
ואצוה על בני , אני ואנשי ביתי וכל הנלוים עלי, םהאלה אצום בהם ואנהג בהם תענית צבור של

 .ויתנו צדקה כפי כחם, לעשות כן עד סוף הדורות שיצאו מאיתם
אלא מתפלל וקורא כל היום ביני , שאהא אני יושב לבדי בעשירי באייר לא אראה אדם, ומנדרי

 ,שב עמוכך לא אראה אדם ולא א, ה"וכשם שלא מצאתי בים אותו היום אלא הקב, לבין עצמי
 .אלא אם כן נאנסתי

                                         
84
 .ל"ח זצוק"וכן היה נוהג הח 
85
 .ן"הרמב 
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, ונצלתי מן השמד לעכויצאתי מן הים בשלום ובאתי , שלשה ימים לירח סיון, וליל אחד בשבת
ויום זה נדרתי שיהא יום ששון ושמחה ומשתה ומתנות לאביונים אני וביתי , והגענו לארץ ישראל

 .עד סוף כל הדורות
יצאנו מעכו לעלות , שש ועשרים ליצירה שנת, ארבעה ימים לירח מרחשון, וביום שלישי בשבת

ימים לירח ' והתפללתי ביום חמישי ו ונכנסתי לבית הגדול והקדוש, לירושלים תחת סכנה
 .מרחשון

ואותו יום עמדתי , לנשק קברי אבותי במערה לחברוןיצאתי מירושלים , בחודש' ט, ובאחד בשבת
 .שבח לאל יתברך על הכל, במערה והתפללתי

' נדרתי שיהיה לי כמו יום טוב ותפלה ושמחה בה, שהם ששי ותשיעי במרחשון, לוושני הימים הא
 .אשלם אמן' אלקים יעזרני על הכל ויקוים בי נדרי לה, ואכילה ושתיה

 :ל"עכ, כך אראה אני וכל ישראל בנחמתה מהרה אמן, וכשם שזכיתי להתפלל בה בחורבנה
 ההתבודדות מועילה לנפש שבעתיים מהלימוד

וגם בכמה חבורים מהראשונים נמצא שההתבודדות הפרישות והדביקות היו נוהגים בה חסידי 
. היינו שבהיותם לבדם מפרישים מדעתם ענייני העולם ומקשרים מחשבותם עם אדון הכל, ישראל

ולפי כח ויכולת האדם , שזה מועיל לנפש שבעתיים מהלימוד, י המקובל הנזכר"וכך לימד מהרר
 .ולא יפחות מזה, או יום אחד בחודש, ו יום"או יום אחד בט, יום אחד בשבוע יפרוש ויתבודד

כמו , שם ושבמאי , קום עלה בית אל ושב שםל כתב על הפסוק שנאמר ביעקב אבינו "ן ז"והרמב
וזו היא ששנינו חסידים  שיכין דעתו ביישוב הדעת עמו יתברךהיינו , בשובה ונחת תושעון

ופירשו המפרשים דרוצה , ומתפללים כדי שיכוונו לבם למקום' הראשונים היו שוהים שעה א
הרי , לומר שהיו מפנים דעתם מעניני העולם ומקשרים דעתם לאדון הכל יתברך במורא ובאהבה

ומדמים אור שכינה שעל , תשע שעות שהיו בטלים מלימודם למלאכת ההתבודדות והדבקות
וכן מצאתי בקונטרס הישן של הפרושים . ראשיהם כאילו מתפשט סביבם והם בתוך האור יושבים

ביראה ' עבדו את הכדבר שנאמר , ושמחים על אותה רעדה, ואז הם רועדים בטבע, הראשונים
 :ל"וכדפירש רבינו נסים ז, וגילו ברעדה

 ו"פרק ס

 דברי כבושין

ואומר לפניהם דברי , שביום התענית היו מורידין לפני התיבה זקן, תנן בפרק שלישי דתענית
ונראה שזהו שאמר הנביא . שכובשים לבו של אדם להחזירו למוטבי דברים "ופרש, ושיםכב

שישמע דברי זקן ויעשו , שמע בני וקח אמריפירושו כמו , קחו עמכם דבריםבנבואת התשובה 
חולה שנתעלף וזורקין על פניו מים וחוזר ל, שדומה החוטא, הדברים רושם בלבו ושב ורפא לו

דברים שמושכים לבו של אדם  הוי כל צמא לכו למיםשנאמר , הגדהא דברי אל מיםואין , לאיתנו
 :וזרקתי עליכם מים טהוריםוכתיב , שמעו ותחי נפשכםוזה שנאמר , כמים

, ולבות בני ישראל הם ביתו יתברךוהואיל . כמה מכבד הבית ומרביצו, המאכסן המלך בביתו( א
ולהרביצן במים טהורים מי , בטלות ראוי לכבדן מכל אבן ועפר הרהורי עבירות ומחשבות

רגל זר ערל וימנע , גם לרחצן כדרך שרוחצין הרצפה לפני המלכים, דמעות עיניםהם , שושנים
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הוא היצר רגליך ש, הוקר רגליך מבית רעךכדאיתא בזוהר דהיינו דכתיב  מטונף הוא יצר הרע
זה הקדוש ברוך הוא רעך , חושב ללוכדו, רוצה לומר האדם שהוא מאדמה, הארץ הלזו המרגל

גם בענוה , שאינו בודל ממך כריע וחבר תמיד לך, לשון חברה, רעך וריע אביך אל תעזובכדכתיב 
ובכל חכמי הגוים מאין , ה מצינו ענותנותו"דבכל מקום שמצינו גדולתו של הקב, מתנהג עמך

, ורעוא רצוןרעך לשון , ועוד. אבל בחכמי ישראל הגדולים לעשות כמעשהו כדאיתא בזוהר, כמוך
והוקר ומנע רגל שונאך המרגל בך ומבקש את , ולכך גם אתה אל תעזבהו, שאוהבך בחיבה רבה

כך , לקבוע דירתו בארץ ישראלכשם שצריך להתחזק , היינו לבך ונשמתך, ובית רעך. נפשך
יראה לו מרגוע , עלה מזה צריך להתחזק לקבוע רוב יומו ולילו בבית הכנסת ובבית המדרשלמ

 :בתי כנסיות ובתי מדרשות פרדס הצדיקים ומאסר הרשעיםכדאמרו החכמים , ושמחה ומנוח
וקל וחומר לאבינו שבשמים שראוי לנו , ראוי לבן להטעים לאביו ולאמו מטעמים כאשר אהב( ב

שיקום יצירו חצות והנה חיבב . להסתכל בתורתו אשר הורנו ולעשות בחיבה כל אשר חפץ ואהב
וכן . ויהי מרגוע לנפשינו ושמחה רבה, נשנס מותנינו לעשות ככה, בדבקותלילה להתבודד עמו 

כי מה לנו מן הזמן אם , בשמחה גדולה יותר משמחת גן עדןוכן כל מצוה ומצוה , מצות הצדקה
 :אשרי המתאמץ באהבה וזריזות לרצותו, לא רצונו

 כל יום הוא נסיון חדש

בכל יום ויום  86ל"שכך אמרו רז, ן חדש לךהבא לקראתך הוא נסיו כל יוםכי , דע בן אדם( ג
והתחנן לו , השכם והערב לביתו של המלךלכן מתחילת כניסת היום , מתחדש יצרו של אדם עליו

כמו , השבועוכן בתחילת . תכנס לשלום ותצא לשלום, שיהיה בעזרתך בצרת נסיונך שלא תכעיסנו
, החודשוכן בתחילת ', ע וכוהבאים לקראתנו לשלום חשוכים מכל חטא ופש, 87שסדרו בהבדלה

 :אשרי אדם מפחד תמידועל זה נאמר , השנהוכן בתחילת 
לקטנים ולגדולים לרעים , 88וגם לברואיו מיראתו, יהיו כל דבריך כבוד גדול ופיוס לבורא( ד

, תדמה כי אתה מן הפועלים אשר בכתף ישאו, בלב נקי בר ושפל וסבלן בכתף תשא, ולטובים
 :ל וכחמור למשאויותר מהמה כשור לעו

 כח סבל

 :ולא תבעט כי יהיה בעיניך חידוש, הוי ממתין הסבל לעת בואו פתאום( ה
 כסות אורו יתברך חופף עליך

ולכל ישראל שתדבקהו לעבודתו , תעטה בו כשלמה, תדמה כי כסות אורו יתברך חופף עליך( ו
פן יסיר אי נמי , והזהר פן תלכלך בגד המלך בחטאות. תדמה לכסותו בשלמתו יתברך, יתברך

 :ואל תקרע בגדך בחמתך דהוי כעובד עבודת אלילים. בגדו מעליך ותהיה ערום ממנו

                                         
86
 :קדושין ל 
87
 .בתפילה בנוסח אתה חוננתנו בברכת חונן הדעת 
88
ועוד שעיקר טעם כבוד חברו הוא משום צלם , שהרי הוא צוה על כך ואהבת לרעך כמוך והוא כלל גדול בתורה 

 .'אכבד וכוכי מכבדי ' שנא' אלקים שבו וזהו כל המכבד את הבריות וכו
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 בשתי אותותהעידו הבורא , אינו רואה בעיניו במושכלות אלא במורגש, הואיל והאדם חומר( ז
וראוי שלא יחסר אלו שתי . השבת אות היא, ובשבת. ואחת תפילין, אחת בבשרו ברית קדש, עליו

 :אותות לאותות עבותות אהבהה
 לקבל בשמחה

ל אבק רבית "שכל עבירה יש לה אבק כדאמרו ז, 89כך העצבון מן האבק, כשם שהכעס אסור( ח
אלא ראוי , לא כעס ולא נתעצב, והלל הזקן כשהלך אדם אחד לנסותו אם יכעוס. אבק לשון הרע

ולומר גם זו לטובה לכל הדברים אשר ישמע לשתוק , ליקח בנחת כל אשר יבא עליולאדם 
 :בשמחה

 דברים בטלים

' הוגעתם את הועל דא כתיב . כזרע לבטלה בברית המעור דמי, הדברים בטלים בברית הלשון( ט
בדברים בטלים אני , אני נוטל העולם ואיני יגעה "ל שאמר הקב"שפירשו רבותינו ז, בדבריכם

אלא תורה או , יוציא מלה מפיו לבטלהלכן אל , ולמה יהיה אדם עז פנים וייגע בוראו חלילה, יגע
 :עבודה או הודאה או שלום

. לא יעלה על דעתך, היתכן שבעצבונו וכעסו ישבור כלי ששוה אלף פרחים, מי שאבד לו פרח( י
ואיך תעצב על חיי שעה , בכעסך ועצבונך יסתלק, נשמתך מושב אלהיםואתה בן אדם ידעת כי 

ויהי זאת נחמתך , ולא תעזוב את מלכךלכן סבול בשמחה כהלל כל הבא עליך . ותאבד חיי עולם
 :והוא יאר פניו אליך ואתה אליו יתברך, כי בו תדבק

ביותר צריך להזדרז להיות , יעבוד את אדוניו זרעאף על פי שצריך להזדרז להוציא מחלציו ( יא
להוציא נטיעות  ייטב בעיני אדון הגןאז , במעשיו הטובים' למראה בעיני ההוא נטע נאמן נחמד 

דכתיב , 90עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשיהם הטוביםולזה אמרו , ממנו יהיה, אחרות כמוהו
 :ואחר כך ויולד נח' אלה תולדות נח נח איש צדיק וגו

 י דיבור טוב"תיקון היסוד ע

ולדון , לומר תמיד גם זו לטובהצריך , ליסוד שקלקלת מרכבה, אם תרצה להיות צדיק טוב( יב
לא תוסיף , ו שחת זרע בברית המעור"ואם ח. ולדבר טוב ולשתוק מדבר רע כלל, לכף זכות

ולמד ילדי , ברך ולמד סנגוריא לכפראדרבא , להשחית ישראל בברית הלשון בקללה בר מינן
 :ברחמים' ישראל תורה ויראת ה

בי  םער 

בכל ישראל יעשה , בהצדיק אדם נפשו, כל ישראל עצם אחד כדאמר שבעים נפשהואיל ונפש ( יג
לכן . בכל ישראל יעשה רושם, וכן בהחטיא נפשו. ובו יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל, רושם

שובה והיינו , ותכוון שִעמך ישובו כל זרע ישראל, תתעורר נפשך בכוונה גדולה לשוב בתשובה
כי שב אפי ולכך מסיים . רביםבלשון  קחו עמכם דברים ושובווהדר כתיב  יחיד בלשון ישראל

גורם שכולם כי , מכולם מן הטעם הנזכר' ישיב חרון אף ה, ל אפילו אחד שישוב"ופירשו רז, ממנו
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נמצא מזכה , אלמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובואפשר דהיינו דכתיב . יהרהרו בתשובה
 :אחרים

 'ית' לדבר רק עם ה
, והשומע ישמע, עמו תדבר, וכי תדבר. שתוק מאימתו, י מלך חיים שורה על ראשךאור פנ( יד

ועל פיו תצא ותבא , ותמיד מתבייש ממנו במחשבה בדבור ובמעשה, נמצאת תמיד דבק בו יתברך
 :וכל מעשיך יהיו לשם שמים, תישן ותשכב תעיר

 מה לי מהזמן אם לא רצונך

והיא עשיית רצון , כשתמצא מרגלית תקחנה, בחולחשוב כל עסקי העולם כאילו אתה ממשש ( טו
אל יהי בעיניך . ואם אינך מנתי מה מנתי, ומה לי מהזמן אם לא רצונךוכן אמר המשורר . הבורא

 :כי זה המכוון ונשלם, כי תמצא המרגלית אז תעלוז, למאומה ועוניךכבודך וקלונך ועושרך 
 תפילה בקול

ובקול גדול , והלב והלשון שליח ציבור, ור בעיניךה גידיך ציב"ח איבריך ושס"יהיו רמ( טז
אך לא ישמעו תפלת לחש , כמו שאמרו צריך להשמיע לאזנו, שישמעו כולן תברך ותתפלל

 :אחרים
שנועץ דומה אתה למי , ובכעסך תוציא נשמתך היקרה ותשכין במקומה רוח רעה, איך תכעוס( יז

 :מיםואם ילבין פני חבירו הרי שפך ד, סכין בכעסו בלבו
 'צער על הפסד עבודת ה

כן ויותר צער מניעת העבודה לצער אבידת , מבטל צער חתיכת כסף קטנה 91צער אלף פרחים( יח
מורה , והמצטער על ממונו וכבודו. הן הן יסורין של אהבה, וצער העבודה. מעות ושאר היסורין

פני אלהיך כאשר שב בדד ובכה ל, לכן התבייש כן ושוב לאחוריך, שאוהבם יותר ממנו חלילה
 :ראית שנתכעסת ונצטערת על עסקי ממון או קלון כבודך

ורווח , וכתיב נשא לבבנו אל כפים, נפשי אשא' וכתיב אליך ה, כתיב אליך נשאתי את עיני( יט
ועיניך ' פרוש כפך אל ה, לכן בן אדם, הממון יתיחס אל הכפים שנאמר יגיע כפיך כי תאכל

 :כמי שמקריב דורון למלכו, ך על כפיךונפשך ולבבך וממונ, נשואות לו
 ?הראיתם את אבי

ממי שהיה אביו נושאו על כתיפו והוא פוגע באנשים ושואל להם [ יותר]הראית בן מביש ( כ
לא תתבהל , ואתה בן אדם מה לך עם העולם. והרי הבורא יתברך נושא עולם, הראיתם את אבי

זוכרהו אל תפרידהו ממחשבתך , אך הנושאךאלא רצון בור, בראייתן כי לא יועילוך ולא יזיקוך
 :תמיד

 ושכנתי בתוכם

' כי הי בפסוק "וכן פירש הרשב, ושכנתי בתוכם שנאמר, עיקר מכון השכינה בלב ישראל( כא
וסיפיה . ח איבריך"שהם רמ, באמצע מחנךשהוא , הלבהוא , קרב. אלהיך מתהלך בקרב מחנך

, הלכך כשלא יקדש אבריו אפילו במותר להם, ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך, דקרא
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מכל . ואוי למחריב מקדשו של מלך בכל יום, מחריב המקדשנמצא , במחשבה בדיבור ובמעשה
גם בכלל הקדושה בשעת חיבור . הוא שהבורא שונא זימהמקום פירט הכתוב יותר עון הזימה 

 הכעסות עם המלה כמנין גם עולה בגימטריא ער. נבלות הפה, גם בכלל ערות דבר. אדם לאשתו
שהכעס גורם סלוק השכינה מהאדם והשכן תחתיה קליפה בישא הנקראת רעה , במספר קטן

 :הסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך, ובהדיא כתיב. כדאיתא בזהר פרשת תצוה
ולא יחשוף השן , שלא יקל עם הבריות צריך שיכבד אדם את עצמו מעט במלבושיו ובדיבורו( כב

והכל לכבוד השוכן עליו שיתכבד . אהבה עזה בלב והראות מעטרק , ן לאשתו ובניווכל שכ, תמיד
 :ויתיירא על ידו

 מצוה קבועה קודמת

רק להציל , לא תניח מצוה קבועה בשביל אחרתלכן , כל הקבוע כמחצה על מחצה, ל"אמרו ז( כג
מי שאינו עושה כל ( סוטה מו ב)שכן אמרו , כהצלת נפשות דמיא[ ליוצא לדרך]והלויה . נפשות

 :לויה לאדם הוי כשופך דמים
 המביט בך ומחיה אותך' איך תסתיר פניך מה

, ואיך תסתיר פניך מהביט אליו תדיר. מיד אדם גווע, ובהסתרו. ואתה חי, מאיר פניך' אור ה( כד
 :לכן תתבייש מפניו והכנע, אין עז פנים גדול מזה, בעוד הוא מביט בך ומחייָך

 התפילה עבודת המלך

, והאזן, והלב, הלשון, בארבעה כלי זהב, שהיא התפלה, יש לאדם לעשות עבודת המלך( כה
לכן , ולהשמיע לאזנו אפילו בתפלה דבלחש, דהא צריך אדם לסתום עיניו בתפלת לחש. והעין

 :וכל שכן בשעת העבודה, יזהר שלא יחסר ולא יפגום אחד מהם כלל בשום זמן כלל
 הבשמח

תחת אשר לא דכתיב , צריך להיות שמח בשעת עבודה, מצד עונותיו אף על פי שאדם עצב( כו
קל וחומר בעבודת התפלה ', וזה בכלל כל עבודת ה, אלהיך בשמחה ובטוב לבב' עבדת את ה

 :שנקראת עבודה שבלב
 האדם היכל למלך הקדוש

 ,היכל למלך הקדושאחרי שהוא , ח איבריו ולבו ונפשו"כמה ראוי לאדם להיות קדוש ברמ( כז
כלומר ואני ', וגו 'קדושים תהיו כי קדוש אני הוכתיב , המה' היכל הוכתיב , בקרבך קדושכדכתיב 

 :ונתתי משכני בתוככםדכתיב  שוכן בתוככם
 כאילו מעיד עדות שקר

, כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאלו מעיד עדות שקר בעצמו, אמרו במסכת ברכות( כח
דהא , כל הקורא שמע בלי כוונה מעיד שקרמכאן אנו למדין כיוצא בזה . דהא כתיב בה טוטפות

, וכל מאדךגם זה שקר ב, מהרהר בקנייני העולםואם . והוא הדין לתפלה, בכל לבבךכתיב בה 
אותי עזבו דעליה אתמר , אם אין תועלת באותו הרהורוכל שכן . בודת בוראושמחשיב ממונו מע

 :מקור מים חיים לחשוב להם בורות נשברים
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 סתימת העינים בעת התפילה

כסתימת , והוא לפני המלך כאילו נפטר מהעולםכלומר , טעם לסתימת העינים בעת התפלה( כט
 :ואמר שלמא לכון מארי כולא, עא חדאשסתם עינוי רג, דאיתא בפרשת בלק, עינים של הינוקא

 לטרוח בעבודת התפילה עד כדי עייפות ויגיעה

רוח בקול גדול בתפלה ונענוע כל ראוי לט, וישראל נקראו עבדים, כיון שנקראת התפלה עבודה( ל
בעסק התורה צריך וכן  .האיברים וכוונת הלב ושמיעת האוזן עד שיהיה עיף ויגע מרוב העבודה

בערב שבת יאכל  שטרחאמרו מי  במצותוכן . ל אשרי מי שעמלו בתורה"דאמרו רזכ, עמל ויגיעה
 :לשון זה מוכיח דצריך לעבוד הבורא בנענוע כל אבר ואבר וראיה ושמיעה. בשבת

 ב"הכסף של עוה

, בא להלהיב לב העם הממלאים בתיהם כסף וזהב', וגו הנחמדים מזהב ומפז רבכתיב ( לא
לכן יזדרזו לזהב וכסף אשר שם , בטל ואינו שוה כלום, סף הגשמימטבע הזהב והכ, שבעולם הבא
אוהבי וכן . צדיקים מסגלים תורה ומצות ומעשים טוביםל "והיינו דאמרו רבותינו ז, להוליך בידם

 :'וכו ומתוקים מדבשדכתיב , ילהב לבם לבקש להם תענוג תענוגים
 נח מתבודד

אי . ודד עם יוצרו ואין לו חברה עם בני אדםהיינו שהיה מתב, את האלהים התהלך נחכתיב ( לב
לא היו מטרידים דעתו כי היו כלא היו , בתוך בני אדםאף כשהיה , מרוב הרגלו בהתבודדות, נמי

 -92בעיניו
 הרועה' ית' וה -כל העולם עדרי צאן 

כלומר ואין , אכרע ואכוף ראש וקומה ,בעומדי תוך קהלך צור לרומם, והיינו דאמר המשורר
, כי כל העולם עדרי צאן והוא יתברך הרועה לבדו, טרדת אותי להתפרד מחשבתי ממךחברתם מ

כי הכל שוין לפניו ואין , אין לו להשגיח אלא על הרועה, וכל פרטי, ומשגיח על כל פרטי ופרטי
וכמו , כי איני חסר כי כולנו שוין, רועי לא אחסר' ה, ה"והיינו דאמר דוד המלך ע, יתרון לזה מזה

גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה , רועה אותי בפרטות כמו לשאר ברואיוכן הוא 
, היא רצועה ושבט שהרועה מכה אותי בה, ומי שמכה. ואין מי שיוכל להזיקני בלא רשותך, עמדי

 :שבטך ומשענתך המה ואם כן, אמר לו קלל את דוד' הוכתיב , הוי אשור שבט אפיעל דרך 
ותימא שהרי אמרו והוי דן , ומכבדו כרבן גמליאל, יהיה בעיניך כלסטיםכל אדם , ל"אמרו ז( לג

 .ומשמע שיהיה צדיק בעיניו ולא יחשדנו כלל, את כל האדם לכף זכות
ומכל , שצריך שיחשב צדיק גמור בעיניו לכבדו בלב שלם ולא כחונף, ויש לומר דאין הכי נמי

כההיא דאבא חלקיה שחשד , בדוק לואלא אם כן היה , מקום לענין להשמר ממנו יחשבנו לרשע
ואף על פי שאשתו היתה . חכמי ישראל שבאו אצלו ולא הניח אשתו עמהם משום דלא בדק להו

ולעולם צריכה  דאין אמונה באשה כי דעתה קלהמכל מקום לא סמך עליה , בדוקה לו בצדקתה
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וכעין זה נדון (. ב ח"ז י"ע) ברוריהוהעד , שימור אף אם היא בעיניו ככסף צרוף מזוקק שבעתים
 :אמרו בלשון הרע לא מקבלין אבל מיחוש חיישינן להשמר, לכף זכות

 ו מעגלון מלך מואב"ק

קל וחומר מעגלון לישא , צריך אדם בשומעו קול הקורא להשכים לעבודת מלכו של עולם( לד
כה כ, מיד ויעמוד מעל הכסא, כשאמר לו אהוד דבר אלקים לי אליך( כ, שופטים ג) מלך מואב

 :יעמוד אדם באימה ולא יתעצל
 על כל קרבנך תקריב מלח

היסורין והדאגה היינו , דמליח הרי הוא כרותחהרמז  ,על כל קרבנך תקריב מלחכתיב ( לה
כדכתיב אחר , וכשם שהמלח מקיים הבשר כך היסורין. זבחי אלהים רוח נשברהדכתיב , וההכנעה

חזקתי .. ואני יסרתיכדכתיב , אתם קיימיםכלומר על ידי אלו היסורין , הקללות אתם נצבים
 :כדאיתא במסכת ברכות, והדאגה והמרדות בלבו של אדם מכניע לבו יותר מקללות. זרועותם

בנים שקראנו יתברך בנים כדכתיב , אם אב אני איה כבודי ואם אדונים אני איה מוראי, כתיב( לו
והעבד ירא מאדוניו ובן , ל עבדיםכי לי בני ישראוקראנו עבדים לו כדכתיב , אלהיכם' אתם לה

 .לכן צריכין לכבד אבינו שבשמים, יכבד אב וכן אוהבו
ל ישראל "ואמרו ז, מאכיל ומשקה ומלביש, על דרך שאמרו באביו בשר ודם, איזה הוא כבוד

וזה הכבוד נקיים בקריאת הקרבנות על , את קרבני לחמימפרנסים לאביהם שבשמים והיינו דכתיב 
 .ים שפתינוונשלמה פרדרך 

 ה"מלבוש נאה להקב

וכשחרב . 93ויאמרו לאמרכדכתיב , ועל ידי השירה ששרנו על הים עשינו לו יתברך מלבוש נאה
ובתפלתינו אנו . כדאיתא במדרש ילקוט בשירת בשלח, בצע אמרתוכדכתיב , קרעו, בית המקדש

והעטרה בכלל , ברכות לראש צדיקכדפירש בזוהר בכמה דוכתי על פסוק  עושין עטרה לו
כדאיתא , חלוקא דרבנן ומעטרנו גם הוא יתברך מתקן לנו מלבושין לגן עדן. המלבוש למלך

, נמי ויושבין. הרי עטרה ומזון, בגמרא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנין מזיו השכינה
עיני  והיינו, מהלכים בין העומדים האלהוכתיב . שרפים עומדיםדעדיפי ממלאכי עלאי דכתיב 

 :כדאיתא בספר בית מדות בשם המדרש בנאמני ארץ לשבת עמדי
 לנגדי תמיד' שויתי ה

רגע שאם , ת עליהם"היות לעולם חיות וקיום מהשקפת השייען , לנגדי תמיד' שויתי הכתיב ( לז
' מלהשקיף ומלדרוש את ההיתכן למקבל החיות שיתעלם , אחד יפסיק יאבדו והיו כלא היו

והלבנה כשהיא נגד השמש . משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל' הוזהו , הנכבד
לכן צריך שרגע לא יסיר עיני שכלו . באור פני מלך חייםועל זה נאמר , כן ראוי לאדם, תקבל האור

הוא המחיה את כולם , אורו יתברך מלא עולם. פניו אליך' יאר הוכתיב , אז יאר לו פנים, מלפניו
 :בוש מפניו ושתוק בשחות עינים וכובד ראש, נו נראהואם אי, כל רגע ורגע
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 ה"מרכבה למדות הקב

הנקראת אהבת חסד  לחסדתהיה מרכבה , כאשר יאהב איש את בנו, הנכבד ועמו' ה באהבך( לח
שנרתיק שלה הוא , הגבורהנגד  א"התהיה מרכבה ל, דן לכף זכותוכשתהיה תמיד . ד"נגד היו

תהיה מרכבה למדת , כהלל הזקן עניופך לשון הרע ותהיה ה לשון טובוכשתדבר . 94הזכותהיכל 
ירא  בכובד ראשוכשתהיה . ו"ויושם והאיש משה עניו מאד נגד ה, דמקרי לשון הטוב התפארת

תהיה מרכבה למדת , ותדבר תמיד לבריות בנחת ופיוס, וזוחל תמיד מאור נוצץ מלא עולם
והרי זכית , דנעוץ סופן בתחילתן רצוןעת ונקראת , אחרונה שבשם א"ה, 'יראת ההנקרא  המלכות

 :'וגו קדושים תהיוואתה נקרא קדוש כדכתיב , להדבק ביוצרך בעשר ספירותיו
 ו"מרכבה לטומאה ח

הנקראים  מרכבה לטומאה דעשר קליפין מסאביןתהיה , בהיותך שונא איש ישראל, חלילה( לט
ובספרך לשון הרע , חובהת תהיה מרכבה לקליפת הטומאה הנקרא, דן לכף חובהובהיותך . איבה

אין פחד אלהים נגד  בקלות ראשובהיותך , לשון הרעתהיה מרכבה לקליפה טמאה הנקראת 
חרון אפו תהיה מרכבה לקליפה הטמאה הנקראת , ומדבר לבריות בכעס ורוע פנים וזעקה, עיניך

ונמצאת , יואם פשע לרשע בקרב לבו אין פחד אלהים לנגד עינדכתיב נ, עברה וזעם וצרה אין פחד
 .מחוץ למחנה הקדושה מושבו וטמא תקרא, חלילה דבק לעשר קליפין מסאבין

 מצורע

להכי כתיב במצורע דהיה שונא את איש ישראל כאשר היה דנו לכף חובה ומדבר עליו לשון הרע 
והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה , בלי פחד ובכעס

 בגדיו, לפי שביזה אחרים יהיה הוא בבזיון, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, יקראוטמא טמא 
נגד קלות ראש  וראשו פרוע, דהבגדים הם כבוד האדם דקרי רבי יוחנן למאניה מכבדותא פרומים

דבק בחצונים יהיה מושבו ולפי שהוא , שהיה לו לסתום שפתיו ועל שפם יעטה, ומיעוט המורא
שישב בדד שלא וצוהו , טמאונים טמאים גם הוא שדבק נקרא ולפי שהחצ, מחוץ למחנה

 :ורפא לו' יטרידוהו בני אדם אולי בחושבו רעתו הגדולה ישוב אל ה
 מעלת הבדידות

, שאם לא יזהר מאוד לשוט יפה, דומה לאדם שנפל לתוך הים, כאשר האדם בין בני אדם( מ
לכן זכור . ונמלט ודבק בו יתברך, ינהספהנה הוא , בינו לבין קונו וכשבורח מהם ומתבודד. יטבע

 :וחושה מהר פן תלכד בפחי הארץ, בעודך עמהם אתה בתוך ההפכהכי 
ונמצאת חי , אם באת להדבק בו ככה יעשה לך וכה יוסיף, הוא יתברך מודד מדה כנגד מדה( מא

 :יהיה רוב דביקותך בו יתברך, לפי רוב פרישותך מן העולםכי , ודע באמת. לעולם
 פני שכינה - הצדיקים

ומתביישין בענוה ויראה והם , יען אור שכינה מאירה על פניהם, פני שכינההצדיקים נקראים ( מב
 -יראתו רמז לשכינה הנקראת יראה, ובעבור תהיה יראתו על פניכםוהיינו דכתיב , בכובד ראש
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ויש לעיין מדוע דוקא שמאי שמדתו , ל מה שבמשנה באבות שמאי אומר הוי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות"ז י"לפי 

ומתאים לקבלה , אכן כאן מבואר שהיכל הגבורה הוא היכל הזכות. דוקא הוא אומר זאת', גבורה והיה קפדן כמבואר בגמ
 [.ומימרא דדן לכף זכות כבר אמרה יהושע בן פרחיה. ]בסבר פנים יפות שהיא תוצאה מדן לכף זכות
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 כשקונה את החכמה אז מאירה את פניו

כשזכה אדם שהחכמה נקראת , פירוש. יוחכמת אדם תאיר פנדכתיב , וממנה פניהם מאירים
דקודם שיזכה , חפצו ובתורתו יהגה' כי אם בתורת העל דרך שאמרו בגמרא אהא דכתיב , חכמתו

ומיד מאירה על , נקראת נמי חכמתו, ואחר זכותו בה נקראת תורתו', בחכמה היטב נקראת תורת ה
לפי רוב הארתה בפניו יותר מכל  וענותנותו הרבה מכל האדם, קרן עור פני משהוזה שנאמר , פניו
 :אדם

השמים דכתיב , כי נשמתך כסא לו ולבך שרפרף הדום רגליו, הכון לקראת אלהיך ישראל( מג
השמים היינו , יקרא אל השמים מעל ואל הארץ לדין עמול "ופירשו רז, כסאי והארץ הדום רגלי

, הוקר רגלך מבית רעךבזוהר  דפירש, זו הנשמה, אי זה בית אשר תבנו לי. והארץ זה הגוף, נשמה
רעך דתמיד מלשין מן הנשמה דהויא בית רעך שהוא השם יתברך דכתיב  מיצר הרע המרגל בך
 :נמצא בלב אוהביו' הזה הלב דאמרו החכמים , ואי זה מקום מנוחתי. וריע אביך אל תעזוב

 ב טומאות הפה והלשון"י

פקח עיניך רחץ וטהר ותשמר מכל , בן אדם למה לא תשכיל בטומאות שאתה נטמא פתאום( מד
ומיד , ח אבריך ונפשך"ומטמא רמ, פיך אבי אבות הטומאה[ חטאי]כי , דע לך. טומאה להבא

הרי אמרו בספר הזוהר כי על ידי הכעס נטמאת , שכינה מסתלקת מעליך ולא תדע ולא תרגיש
 .ושתיהם עיקרם בפה, וכן על ידי לשון הרע, כאמור

ונראה דהוא הדין כמו שבברית המעור זרע לבטלה , בטלה נטמא נמיגם אמרו כי בהוצאת זרע ל
ובהדיא כתיב , ונבלות הפה מטמא כמו הזנות, הדברים בטלים מטמאין כן בברית הלשון, מטמא

 .ארבע טומאותהרי , ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך
, חנופה, רמהמ, כגון דבר שקר, ונראה דהוא הדין שאר התועבות התלויות בפה נמי מטמאות

מו ]וכדאיתא בזוהר פרשת תזריע , כדכתיב נאלמתי דומיה, שתיקה לצורך מצוה. ליצנות, גאוה
 :נמי מטמא הדבור בעזותוכן . וכל שכן שתיקה מדברי תורה ותפלה, [ב

, ח איבריך"מלבד שאר הטומאות התלויות ברמ, שתים עשרה טומאות התלויות בפה ובלשוןהרי 
ולא יראה בך ופרט התלויות בפה בהדיא דכתיב , והיה מחניך קדוש על הכל צוה המלך ואמר

לה בעיני בני אדם ותדירה והיא יען היות טומאה זו ק, שבו כלול כל התלוי בפה, 95ערות דבר
 :ח אברים"דרמ מושכת שאר הטומאות

 ה"השתמשות באיברים להקב

. ח איברים"חמדה שברמ עיקר האדם כלי הלבוהרי , ראוי לשרת המלך בכלי חמדה וכלי זהב( מה
כנגד עשר שמות  אצבעות עשרו, שתי עינים כמאורות השמיםגם . כסף נבחר לשון צדיקוכתיב 

. שמעו ותחי נפשכםכדכתיב ' כלי שרת לשמוע בהם דברי ה האזניםגם . עשר ספירותהקודש 
. קיותכמה קדושה צריך ותוספת קדושה וטהרה ונ, משרתיו עושי רצונו' להוציא צבאות ה האברו
לשמוח בו  הלבו. ולעיין בתורתו, לחשוב מחשבות טהורות להדבק ביוצר יתברך המוחו

הם הרצים  הרגליםו. ויהיה נוח ולא עצב ולא כועס, ולחמול על עניים ויתומים, ובמצותיו
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והשמיני נגד , הם שבעה חוטין שבציצית, ונגד שכינה ומשרתים. שיוצאים דחופים בדבר המלך
ולרמז כל העשר אצבעות עשה להפחיד האדם שלא . נגדם תפילין דראש ודיד, ונפש רוח. הרצים
לכן , חציין של ברזל וחציין של אש, שהם שלשלאות, ראוי לשים נגד עיניו הרצועה תלויה, יחטא

 :ועבוד עבודתך בהם, שמור עשרה משרתים
 א"ו ממה שמתחנן לבנ"ק', להתחנן לפני ה

וכמה פעמים ישיבו פניך , בכמה תחנון, דם שילווך מעותכמה תשפל לפני בני אלעת צרכך ( מו
ואיך לא תבוש בשאלך , שהכל תלוי בחפצו יתברך, תשפל לפני האל אלף ידות יותר. ריקם

 :בדמעותבתפלתך כמה שאלות וטובות מאתו יתברך אם לא תהיה תפלתך תחנונים 
קראנו בצרתך שיפנה לבו הטוב בעיניך כשת, מודד מדה כנגד מדה' הלא ידעת כי ה, בן אדם( מז

לכל קוראיו לכל אשר ' קרוב הוהיינו , גם אתה כשתתפלל יפנה לבך מעסקיך, ממך כביכול
 :אוקיר לאסיא עד לא תצטרך ליה, ומדוע באתם אלי עתה כאשר צר לכם על דרך, יקראוהו באמת

 ברח מהעולם

, אהבת אלוף נעוריה ואשה לא תשמור, כי ידעת כי פתאום אדם ישבר, בן אדם ברח מהעולם( מח
 :והבן לו, לכן ראה העולם הקיים

 הגם אתה תרדוף כבוד

. כי מחר יושיבוך בין קטני ארץ, הגם אתה תרדוף כבוד, כמה בני אדם רודפי כבוד, בן אדם( מט
 .זה תשיב ליצרך ברודפו הכבוד

 ה"הצדקה הלואה בריבית לקב

' מלוה הכי הוא נתן רשות שנאמר , וראהלואה ברבית לב, הצדקהתאמר לו כי , וכן ברודפו העושר
 .ולפי האמת הכל לעשות נחת רוח ליוצרך יתברך', וגו חונן דל

 אם באות לו מחשבות בתפילה סימן שהוא כסף מלא סיגים
דהיינו , לפי כוונתו בתפלתוכלומר , (משלי כז) מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו( נ

לא יטהר לבבו ורחוק , ראה כי הוא כסף מלא סיגיםנ, שאם באות לו מחשבות מהעולם, מהללו
 :לכן ישתדל באומץ להתרחק מהקליפות וליטהר ולידבק ביוצרו יתברך, הוא

 ירדת למדרגת בהמה

, תשפל בעיניך כמוהלכן , ירדת ממדרגת אדם למדרגת בהמה בעשותך מעשה בהמהבן אדם ( נא
נותן , כאיל תערוג, 'אדם ובהמה תושיע הואל תתחנן לפני יוצרך אלא בפסוק , וסבול בעיניך כמוה

מן הארץ עד החיה ' ובפרק שירה במזמור הללו את ה, לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו
 :והבהמה יהללוך

וכן הגלגלים מתמוגגים , בן אדם הלא ידעת כי מלאכי עליון נרתעים ומתרעשים בהללם לפניו( נב
ואתה עשית הרע , כן בהללך לפניו יתברך ואיך לא תשא קל וחומר להיות, ומתגעשים בשירם

 :חבל עליך, בעיניו והכעסתו
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 עמו אנכי בצרה

 .96ם כשעמו אנכי בצרה"פירש הרמב, עמו אנכי בצרה( נג
אין לך , כשכל כך דבק בו שצרתו ותלאתו וצערו לא יטרידהו מלחשוב בו, ועל פי דרכו נפרש

 :לכן אחלצהו ואכבדהו, עבודה ודבקות גדול מזה
 עה ההיא שמחה גדולהשמח בש

לכן שמח בשעה , ב"תנן יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עוה( נד
 :ותודה הודאה גדולה ,ההיא שמחה גדולה

 עבד נאמן

כמה דאת אמר יתד , שקוד ותדיר בעבודתו, ומאי נאמן, צריך אדם להיות עבד נאמן לאלהיו( נה
 :וכתיב בל ימוטו פעמי, לא ימוט לעולםרוצה לומר ש, 97תקוע במקום נאמן

 'בן מות הוא למלך ית

אלא , בצרת עניותו וביסוריו לא יתרעם, יתברך ובן מות הוא למלך, הרשע שהתעיב עלילה( נו
כי חסדך גדול עלי והצלת נפשי ( יג, תהלים פו)על דרך , יראה לו חסד רב, ומה שמשיג, ידום

 :משאול תחתיה
 עניות

והרי שגית ואתה שוגה בדברים , כדאיתא בתיקוני הזוהר העניות במקום צרעת, בן אדם, ועוד( נז
 :לכן סבול המלקות, שמביאים צרעת

 כולם אנשים ואתה שור

ואתה לא , ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליושנאמר , שפחות משור וחמור הייתועוד כיון ( נח
. וכהם תהיה נאלם, בול העול והמשוי ולא תמרודכהם תסאלא , תבקש גדולה וטובה יותר מהם

 :כי כלם אנשים ואתה לא, מורא וחתת כל אדם יהיה עליך. או יכך או יגזלך, אם יחרפך אדם חנם
 'אלא ה, אינך נמצא באמת

והברואים , ולפניו תעמוד באימה, 'אין נמצא באמת אלא הכי , כי בדד תשב ותידום, תדמה( נט
תהיה עליו , כי תשאל מרעך מאומה, הלא תראה. ו תבוש ומפניו תבהלוממנ, כבעלי חיים לפניו

 :ואתה מורד בו, בוש בשאלך לאל כמה שאלות, ולא גמלתו רעה, ויקוץ בך, למשא
 חומרת מחשבות זרות בתפילה

דומה למשתף אחר , המחשב בתפלתו בדברי העולםוהרי ', חלילה לנו לעבוד אלוה מבלעדי ה( ס
 :מצוה שבה ְפִנָיה כלוכן , בעבודת אלהיו

, ולא יהא אלא ספק, ואם לא כוון כאילו לא עשה, גדולי עולם פסקו מצות צריכות כוונה( סא
 :ספקא דאורייתא לחומרא

                                         
96
, ם מסכת סוכה פרק ד"ועיין עוד בפירוש המשנה לרמב. ]ויש לעיין. בצרה איני, אולי צריך להוסיף כשעמו אנכי 

הוי , ויש מן הגאונים שאמר שענינו... כך כתבו מפרשי התלמוד, וכן הוא, משמותיו של הקדוש ברוך הוא, אני. משנה ה
 [.וזה על דרך המליצה והוא אמרו יתרומם ויתהדר עמו אנכי בצרה, מי שאני והוא בצרה הושיעה נא

97
ד ְבָמקֹום נֱֶאָמן( כב כג)על משקל הכתוב ישעיהו   ית ָאִביו, ּוְתַקְעִתיו יָתֵּ א ָכבֹוד ְלבֵּ  :ְוָהיָה ְלִכסֵּ
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אשמרה לפי מחסום '. אלא חסום פיך, כמו ולא נתן סיחון, אל תתן את פיך להחטיא את בשרך( סב
ה רשע לצדיק ומבקש להמיתו שעליו צופ, ל"שפירשו רז, הוא היצר הרעש', בעוד רשע לנגדי

 :בקל מאד ישברשהרי , נאמר
ותכוון . כאשר כל מעשיך ואמריך יהיו לשם שמים, תעסוק תמיד בתורה או במצוה, בן אדם( סג

שויתי זהו מה שאמר דוד , 98א"ד ה"וברחימו ודחילו יו, א שבשם"ובמצוה ה, ו שבשם"בתורה וא
 :לנגדי תמיד' ה

 רעת הקנאה

כל שכן אם מדבר עליו כמה טוב ו, מ"משרה עליו עין הרע של ס, ת חבירו ומקנא בוהרואה א( סד
מה טובו אהליך , 'ואמר בפיו, שראה את ישראל בעין הרעוהוא חבירו של בלעם , יש לפלוני

הקליפה ', פיך שלחת ברעה'ועליו נאמר , מ"לשונו שליח לסנמצא . ה"י ע"כדפירש רשב' יעקב
 :ומספר תמיד להזכיר עון, הרע שדיבר לשון, שנקראת נחש

 העבירות וההלבנה -לשים בכף מאזניים 

ובכף שניה , בכף אחת אשמותי, אשים נגדי כף מאזנים, בשמעי כל מחרפי ומגדפי ברבים( סה
אעשה וכן . ואשתוק ואצדיק דיני, ואביט כי כף האשמות מטה מטה, ההלבנה החירופין והגידופין

 :אומהבדיבור ומעשה מ, לכל מיני צער
ר'לייקר מעלת ה ֶּ  'ְמַדב 

הא למדת שלא ניתן אלא , איך תוציאנו לבטלה או לרעה, כיון שנבדלת בדיבור מן הבהמה( סו
 :לעמל פה בעסק התורה, כי אדם לעמל יולדשנאמר , טפי מכל האברים' לעבודת ה

ראוי , ַמְנְדִעי ֲעַלי ְיתובַעְיַני ִלְשַמָיא ִנְטֵלת ו 99כדכתיב, דנשיאת עינים לשמים מוסיף דעתכיון ( סז
 :לישא עינינו תמיד למרום דכתיב דלו עיני למרום

כדאיתא בזוהר , פ שלא יעלה על לבו לעשות רע כלל"אע, אין לך פוגם הנפש כהרהור רע( סח
בלבבו דירה נאה ' ויהיה אדם לעבודת ה. והיינו רחצו הזכו, אלא יהיה לב טהור וזך, פרשת ויצא

מים של . להבות אהבה עזה, היינו מחשבות טהורות, ועפרורית ובמצעות נאותמנויה מכל זבל 
 על ידי שתהא מקושטת מבושמת ברחימו, להרביץ אשה נאה הנשמה הטהורה, עיניו

, שיתודה על חטא שחטא בכל אבר ואבר, ח אברים"הם רמ, כלים נאים. לפניו תעמוד, בדחילו
 :אה אשה נאה כלים נאים מרחיבין דעתו של אדםל דירה נ"בתיקונים משז' כך פ, וטהרו וקדשו

ובה צריך לדקדק להזדרז וימצא נאמן וטהור וזך פעלו מבשאר דברים , יבחן האדם באמונתו( סט
 :וכל מצוה אחרת

יכוין שגופו נכנס לבית הכנסת שלמטה ונשמתו לבית הכנסת , כשיכנס אדם לבית הכנסת( ע
 :בה הישיבה בהם תדירולכן יר, וכן כשיכנס לבית המדרש, שלמעלה

                                         
98
ק "י:( דף כה' תיקון י)ז "ועיין תקו. לשון רבינו משמע שרחימו שהיא האהבה היא יוד ודחילו שהיא היראה היא הא 

דחילו ורחימו : ז זה"פירש בתק( ערך בא)ובספר קהלת יעקב . ל"עכ. לאדרועא ימינא ושמא, אבא ואימא, דחילו ורחימו
 . ל"עכ. אהבה' יראה ה' ה שבשם י"הן י

99
 . דניאל פרק ד 
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כאברהם ויצחק בחפירת הבארות , שנאמר בכל דרכיך דעהו', בכל פעולתך כוון ליחד ה( עא
 :וכן היו מכוונין בכל מעשיהם, ויעקב במקלות ברהטים

ובכוונה תתקן , ח אברים גופניים"בקריאה תתקן ותחזיק רמ, ח תיבות דקריאת שמע"ברמ( עב
, שעליה נאמר שומר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה, ליונהח אברים שבדיוקנך הע"ותחזיק רמ

, הקריאה לך, א"ד. לכן צריך לכוון לכל מלה ומלה להשמיע לאזניו. וכן בתפלה לגוף ולנשמה
 :והכונה לתיקון המדות העליונות

עמו אדבק כי , למה אלך יחידי כיון שמלא כל הדרך כבוד יוצרי ורוחו חופפת ורוחפת עלינו( עג
 :'ובחיבה אמר ובו תדבק ואתם הדבקים בה, פץ ביקר עמוהמלך ח

ל עשה חבילות "ואמרו ז. טרם ישולם מדה במדה, מדה במדה' יש לתקן אשר העווה לפני ה( עד
היינו , של עונות יעשה חבילות של מצוות ואף על גב דכתיב ולא יקח שוחד ופירשו שוחד מצוה

 :והמצות הפך העונות ממש, אחר תשובה
, ולא פירשו למה', שנאמר נח מצא חן בעיני ה, לא יכעוס', וצה אדם למצוא חן בעיני האם ר( עה

ן "ח, לכן מצא חן, שהיה נח בדבורו ובמעשיו והלוכו כדאיתא במדרש הנעלם, אלא בשמו פירושו
 :ח חד הוא"ונ
על , ל מהדעת שחננך לכווין בתפלה"ר, מהונך' לכך תיקנו אתה חונן ברישא על שם כבד את ה( עו

 :ובתחלה דעהו, ואין עבודה אלא תפלה, דרך דע את אלהי אביך ועבדהו
 (:כמנהג)שלא יחרפו מולידיו , שלא יתקוטט עם שום אדם, בכלל כבוד אב ואם( עז

אם . החיים נטוע עליו". איש עומד על התל וע, בתוכו הנשמה, הגוף תל עפר, העולם ים סוער( עח
ואם לא , י היום או מחר יכו בחזקה גלי הים בתל ויהרסכ, יתחזק ויתקשר באילן, הוא חכם לב

, היינו דכתיב עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר, יהיה הוא נקשר באילן ישטפהו בתל
כדפירש , וכתיב על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא דהיינו מיתה דכתיב למות תוצאות

 :'אתה סתר לי וגו, אליו היינו נשמה ,רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו, במסכת ברכות
שיסיר כל מחשבה , והרמז לשכינה, ל בעת התפלה לא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר"אמרו ז( עט

 :רעה או אפילו בלתי רעה מלבבו ולא יכוין אלא לפירוש מה שמוציא בשפתיו
נפשו בנפשו אלא כאילו איננו בעולם וידבק , היינו הגוף, עוד יש לפרש שלא יהא דבר חוצץ

 :ה בברזל"כקאלאמיט
, יאם לא יכין בקיץ ימות בחורף. ואחרי מות לחורף קשה, ידמה האדם זה העולם לקיץ יפה( פא

 :'והיינו דכתיב לך אל נמלה עצל וגו
ומהארץ עד לרקיע חמש מאות , ד"הצדיק היושב בארץ ישראל מיחד העולם הבא שנברא ביו( פ

הארץ אשר הוא , ו"אדם שבארץ עומד על רגליו רמז לויה, א שניה של שם"שנה שהוא רמז לה
והאבות לא יצאו אלא על פי , ובצאתו חוצה לארץ מפריד, א אחרונה שבשם"יושב עליה רמז לה

דיו , ואם אדם בצרה בארץ, גורם גלות לשכינה עמו, כיון שגולה האדם מן הארץ, עוד. הדיבור
 :לעבד להיות כרבו עמו אנכי בצרה

, וכן אמרו דעה חסרת מה קנית דעה קנית מה חסרת, ל השכל"ר, שבאדם הוא הלבהמובחר ( פב
 :והמכעיס ליוצרו במבחר הטובות יבהטיבו כמה עונשו גדול
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הרי הוא , ל בשמתא מאן דאית ביה גסות הרוח"ואמרו רז, כל גבה לב' בגאוה כתיב תועבת ה( פג
 :מנודה מן השמים ומפי האמוראים

וכל מיני גיהנם , דהכועס כעובד עבודת אלילים, כה לא תעשה לךבכעס כתיב אלהי מס( פד
ח איבריו ופרחה נפשו ונכנס טומאה "ונטמאו כל רמ, ואסור להתחבר עם הכעסן, שולטין בו

 :במקומה כדאיתא בזהר ריש פרשת תצוה
ראה מה גרמה שנאת . והיא שורש כל הרעות, לא תשנא את אחיך בלבבך, בשנאת חנם כתיב( פה

מכל הגלויות שהיו בסיבת עבודת [ יותר]ועל שנאת חנם אנו בגלוה הארוך הזה , אחיויוסף ל
וכשם שואהבת לרעך כמוך כולל קיום כל . אלילים וגלוי עריות ושפיכות דמים בבלת ראשון

 :כך השנאה להיפך לעבור על כל התורה, התורה
ל הרהורי עבירה "ואמרו רז .'וגו' כדכתיב שש הנה שנא ה', שנאוי מה, לב חורש מחשבות און( פו

והיא הכנה אל העבירה כחרישה אל , ע דמטמא הנשמה הטהורה"וכתב ראב. קשין מעבירה
שהציור ומציאות העבירה פוגם , פ שלא יחשוב לעשות המחשבה וההרהור שבלבו"ואע. הזריעה

ר והרי המהרה, ועל זה הזהיר ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ומרחיק האדם מבוראו
ועל זה נאמר , הלא יבוש ליכנס לפני המלך, דומה למי שנכנס במקום מטונף ומטנף כל בגדיו

 :רחצו הזכו
ועליו נאמר ובוזי יקלו , גדול עונו מנשוא, ץ"לב חושב בענייני גופו בעת תפלה או חזרת ש( פז

ברעש , שהרי לפני מלך ואפילו לפני אחד משריו, שאין לך בוזי שמו גדול מזה, כדאיתא בזוהר
וכל שכן חמת מלך מלכי , כי חמת מלך מלאכי מות, ורעד אדם עומד וירא פן ילכד בדבריו

. ה היה ירא שנאמר כי יגורתי מפני האף והחמה"המלכים הקדוש ברוך הוא שאפילו משה רבינו ע
שהיא , שאמר בקריאת שמע ולעבדו בכל לבבכם, ועוד עונו גדול שהרי העיד עדות שקר בעצמו

אותי עזבו ' עליו יאמר ה, לתעתועי מחשבות' והרי לבבו פונה מעם ה, בלב התפלההעבודה ש
וכתיב קרוב אתה בפיהם ורחוק . 'מקור מים חיים לחצוב להם בארות בארות נשברים וגו

וכתיב ואם אב אני איה כבודי ואם , וכתיב בפיו ובשפתיו כבדוני ולבם רחק ממני, מכליותיהם
שפתי ' אנו לו בתפלה אב הרחמן שמע קולנו ובראש התפלה השקר, אדונים אני איה מוראי

 :לעובדו ברחימו כאב ובדחילו כאדון, תפתח
כי , חקוק עליו' ושם ה, בימינו' שצריך שישא דגל ה, ובשם אלהינו נדֹגל( תהלים כ ו), כתיב( פח

ורם ואז ג, דגל הטומאה החיצוני, והרשעים וכסילים מרים קלון. 'מלחמת היצר היא מלחמת ה
, והצדיקים הקדושים מרימין דגלו יתברך באותותיו. ם"לשלוט הבאים לסיטרא דיליה שהם העכו

אלהינו נזכיר המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד ' ואז אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה
 :הושיעה המלך הנלחם את מלחמותינו הוא יעננו' ה

, וסימנך. 'ב אינש לאפרושי חמישי הרווח לצדקה וכומיחיי, פאה' ר עובדיה בריש מס"כתב ה( פט
 :לפרעון חובות הבורא יתברך, ונתתם החמישית לפרעה

ואם . אם ירגיל אדם לדון לכף זכות ולדבר תמיד טוב ולא רע כלל יהיה כלי וצנור אל הקדושה( צ
. וגם יבורך, הוא יברך וישפיע טוב לחבירו, בראותו חבירו בטוב עין, וכן העין. בר מינן, להפך

כדאיתא ' וכתיב עיניך בשדה וגו, דכתיב טוב עין הוא יבורך וקרי יברך, להיפך בר מינן, ולהיפך
 :בזוהר
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 כותל המערבי

ויתד בלבבך אחוזות קשורות יפה בחבל קלוע בשלש , תקע יתד חזקה אצל כותל מערבי( צא
עבודת ( ג. סוק בתורהע( ב. בתבלי אדם אמשכם בעבותות אהבה, אהבתו בלי פירוד( א. קליעות
 :המצות

אחת של עצם , והרי המלך יתברך אסר הלשון בשתי חומות, המתיר אסירי המלך חייב מיתה( צב
 :ואחת של בשר

הגוף , בעת תישן. בבטן אמך יחידי, והנה אתה רוב זמנך יחידי, איך לא תתבודד עמו יתברך( צג
ובגיהנם , כל צדיק מדור לפי כבודו, עדןוהנשמה בדד בגן . חגוף בקבר בדד. יחידי והנשמה יחידה

כי , לכן שמע בקולי לך עמו תמיד ולא תפרד רגע. נמצאו לבדם, כיון דרשעים במשך ידמו, ודאי
כי הוא אביך קנך הוא עשך , מה נאה ונעימה לוייתו יתברך. לא יפרוש ממך, אם תדרשנו ידרש לך

 :ויכוננך
ואם יזיק האצטומכא , האכילה וזמן היציאההפסדת ובטלת זמן , באכלך יותר על שובעך( צד

הרי עברת על האזהרה , ם"ואם יגרום חולי כמאמר הרמב. ותהיה טרוד בצערה הרי שלשה זמנים
וכל המצות , ואפשר לגרום מות על שונאך ודמך מידך יוצרך יבקש, ונשמרתם מאד לנפשותיכם

 :שבתורה שהיית עתיד לשמור ולעשות תבטל בר מינן
אילו האכלת לעני זכית לחיי העולם , ואותו מותר אשר היית מותיר משובע, ימאגדולה לג( צה

ם תשים עטרה על ראשך שכתב לא תאכל "לכן דברי רמב, גם עברת על בל תשחית, הזה והבא
, ולא תאכל עד שתשבע לגמרי אלא פחות שליש, אלא כשאתה רעב ולא תשתה אלא כשאתה צמא

 :יחשב לךד כתענית לפני יוצרך "ולדברי הראב
ואם תסגור עיניך . חשוב וראה הנולד שישיבך שכנגדך, לא תענה מהר כי אם במתון רב( צו

 :מה טוב חלקך, או אם טוב לשתוק, ותמלך ביוצרך מה תשיב
כדכתב בספר , רוצה לומר כי כשאני והוא לבדנו בהתבודד לעת מצוא, אני והו הושיעא נא( צז

ועוד , כיון שאין רואה סתר לבבי אלא הוא לבדו, ין העםדבר אחר אפילו כשאני ב. חובת הלבבות
לכן לא יפסיקו , ואין מי שיוכל להציל אותי מצרתי זולתו, אין משגיח בי להיטיב לי רק הוא לבדו

והיינו דכתיב חי השם אשר , ואני והוא לבדו עומדים, כי כלם כאין נגדו, ביני לבינו הנבראים
 :וכתיב התהלך לפני, עמדתי לפניו

הנכון שיהיו לבו ועיניו לאותה , האחת אוהבתו והאחת שונאתו, כי תהיין לאיש שתי נשים( חצ
 .ששונאתו וישכח ויעזוב אותה שאוהבתו

, בימים. בהתהלכך תנחה אותך, אלהיך להנאתך ולטובתך' הנה התורה היא האשה אשר נתן לך ה
תשמור עליך מן המזיקין בשכבך , בלילות. להצילך מכל צרה ולפרנסך ולהדריכך בדרך הטוב

שהרי , וכן בכל בקר, תלמד עליך סנגוריא לתחית המתים, והקיצות היא תשיחך. הגוף והנפש
וזהו שהתחילה תורה . אמרו בזוהר שבכל לילה דנין אותו אם יקיץ משנתו או ישן שנת עולם

, תווהאשה השנית ששונא. כלומר שהתורה נקראת ראשית תועלת לאדם בשני עולמות, בראשית
וצוה המלך לתברך , ועליה אמר הנביא אויבי איש אנשי ביתו כמפורש בגמרא, היא של בשר ודם

מיום שלימדו אביו תורה צוה לנו מיד , אך עיקר אהבה תהיה בראשונה אשת נעורים, לאהוב אותה
 :לכן צריך אדם להיהן יגע בה כפלי כפלים מהשניה, היא באה להתייחד עמו ולשומרו
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 נהשאר כסות ועו

, וכל ששת ימי השבוע לקום להדבק נפשו בה, עונה מן המוח, שארה כסותה ועונתה לא יגרע( צט
בה שעתא עונת , ישקני מנשיקות פיהו כדאמר בזוהר כשעונת בני אדם בחצות לילה באשה השניה

כוונתם להוליד בן , ואף בשבת כשמקיימים מצות עונה בשניה. תלמידי חכמים בראשונה
 .הרי העונה במחשבה, תלמיד חכםלראשונה שיהא 

, שבפיהם עושים להם לבוש מלכות כתולעת המשי, שנמשלו ישראל לתולעת, כסותה בדבור
 .ולא קורי עכביש שנעשים מדברי בטלה, והיינו דכתיב כחוט השני שפתותיך

, כן המצות המעשיות קיום הנפש, כי כמו שהלחם קיום הגוף. במעשה, שהם המזונות, שארה
ה ועשה "ועל המעשים הטובים אמר בזוהר שאמר הקב. רשעים בחייהם קרואים מתיםובהעדרם 

ואתה חתן המלך מה נעים , מלכו של עולם, זאת האשה כבודה בת מלך פנימה. לי מטעמים
 :גורלך

ירים ראשו למעלה ליוצרו , צריך לדמות האדם בדעתו כאלו הוא שט, העולם הזה ים סוער( ק
 ,ואם לאו דמו בראשו, וישמר מן הגלים הבאים לטורדו, ם הזדוניםויזהר פן יכנסו בפיו המי

והלכת בדרכיו דכתיב עושה , בן אדם סוכת שלום פרוס על ראשך וביתך בכל עוז ותוקף( קא
לכן גם אתה תמיד תעשה שלום , שתמיד עושה, ופירש בזוהר מדכתיב עושה ולא עשה', שלום וגו

 :כמותו
והרשעים , הצדיקים נלחמים בה נגד יצרם הרע וחייליו, ההלשון חרב חדה לאנשי המלחמ( קב

 :נגד יצרם הטוב וחייליו
וכתיב ', וכתיב אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה, כתיב סעפים שנאתי ותורתך אהבתי( קג

, הכוונה כי כמה זמן אדם מאבד בידיו לריק בחושבו על ענייני עולמו ופרנסתו, יהבך' השלך על ה
ובעוד , כלומר מהרהר ומחשב ומבטל זמנו ואינו משגיח כי ימיו כצל עובר, מהוסוף אדם להבל ד

ולכן נמי כתיב חזית , שהוא מחשב ומהרהר יעשה חבילה גדולה של תורה ומצות לעולם הבא
ומשאו של עולם , כלומר בלא רוב מחשבות לעולם הזה אלא מקצר ועולה, איש מהיר במלאכתו

אלא , ולא יהבו, יהבך מיעוט, עובך' והיינו השלך על ה, ךה והוא ישא משאו יתבר"יניח להקב
שאינם מרבים מחשבות בענייני , והיינו אשרי תמימי דרך. והוא כביכול יכלכלד, תשא יהבו

והיינו סעפים שנאתי לפי שתורתך ', והיינו דמסיים ההולכים בתורת ה, עולמם שגורם ביטול תורה
 :נמצאתי מתבטל מתורתך שאהבתי, יינו סעפיםדה, ואם אתמשך בהרהורים ומהשבות, אהבתי

 חדשות

לפי שאדם אוהב מאוד לשמוע חידושים , כתיב מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי( קד
הילל דוד עצמו כי רבה אהבתו בתורתו יתברך והיא שיחתו , וזה פגם האדם, ודברים בטלים

 :הזהובחידושים שלה הוא מתענג ומשיח לא בשיחות ובחידושי העולם 
וגם יכוין , יש לאדם ליכנס במחשבתו ברוח בהיכלין קדישין מיום הראשון עד יום השביעי( קה

, ועל דרך זה שבעת הימים, ן ביום שני"ע שט"וקר, ץ ביום אחד"ב אבגית"בלילו ויומו בשם של מ
 :ויהיה מהרהר בשם תדיר ביראה

שבבטולו , רעים ולא בטלים בהרהורים טובים ולא, יש לאדם להיות מרכבה לסיטרא דטוב( קו
אל תט לבי לדבר רע בשיחים הבטלים כדאמר במסכת אבות ואם בטלת מן . ידבק ברוח הטומאה
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אלא , להרע לך, דוק דלא אמר בטולים אלא בטלים כנגדך, התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך
נן המרבה ות. ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה תנן, תעסוק בדבורים טובים ולא רעים ולא בטלים

 :שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו
 :ובכעס ידבק ברעה דכתיב הסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

וירגיל , וידון לכף זכות תדיר בפה ובלב, כדאמר החכם כמה לבנים שיניה, ולא יגנה שום דבר( קז
, ואם יאמר שעה רעה, טובה[ זו]ויאמר שעה . אדם עצמו לומר תדיר גם זו לטובה בכל דבר

 :תדבקהו הרעה בר מינן
ולא יראה בעיניו , ויתפלל על הרשעים שישובו, וירחם על כל הבריות בפיו ובלבבו, ידבר טוב( קח

 ,שיש רשע גדול ממנו בעולם
יהיו [ לא יוכל]ואם . אם אפשר לו בכל יום, להטיב לבריות בגופו ובממונו, במעשים טובים( קט

 :יתחזק באלהיו וייטיב, אפילו אם הוא עני. וכלעיניו תלויות מתי יוכל להטיב וייטיב כשי
הרי גורם רעה לעצמו וחולאים , או אכילה גסה אפילו מדברים טובים, אם יאכל דברים רעים( קט

דכתיב עוצם עיניו מראות ברע , וכן ישמור כל אבריו. ם ובא לידי ביטול תורה"רעים כדכתב הרמב
 :כי רגליהם לרע ירוצו, מנע רגלך מנתיבתם

ואוי ואבוי למסיג גבול המלך השם , בונה ביתו בלא צדק, כמה קשה עונש המסיג גבול חבירו (קי
הגם לכבוש את המלכה , להרהר בבית תפלתו או מדרשו בדברי העולם או לדבר בעניניו, צבאות

ואם הדבר , קל וחומר שאר דבור, ואסרו אפילו לומר אסותא למעתעטש בבית המדרש. עמו בבית
אם באומרו דברי קדושה ותפלה . וכדי בזיון וקצף, וכתיב ומקדשי תיראו, וץ ידבריצא לח, צורך

 :עליו נאמר אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות בורות נשברים, ולבו בל עמו
ופעם , צריך שפעם יעשה עצמו כחרש כאילו לא שמע חרפתו, הרוצה להדבק במדת הטוב( קיא

ישחק וייטיב לבו בכוונת דביקתו בטוב , שבהדיא ניכר החירוףופעם כ, כפתי שלא הבין החירוף
 :וסר עונו בבושתו, חטאתי עויתי פשעתי. ופעם יאמר. העליון

ראוי לעמוד בו , ג"ואפילו מקדש מעט משמע כדכתב סמ, כיון שצוונו בוראנו ומקדשי תיראו( קיב
 :וכן במורא אב ואם, וכן מורא תלמיד חכם. בלי סמיכה

לומר שאין מערבין , וכדומה, אברהם אברהם, נח נח, כך הוכפלו שמות הצדיקיםנראה דל( קיג
והנפש תמשול ותנהיג הסוס , כסוס לרוכב, לנפש שם העיקר והגוף טפלה לו, גוף ונפש בחייהם

 :כרצונו לעבודת הבורא יתברך
מח אז יש, הוא מכלל העם בחר לנחלה לו' יעלה על לבו כי עבד ה, כשזוכר אדם צרותיו( קיד

ופירוש , ה שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב"וזהו שאמר דוד המלך ע. ויעלוז כמוצא שלל רב
ל בתפלה "ועל זה תיקנו רבותינו ז. לשון רוממות, האמירך' האמרת היום וה' כמו את ה, אמרתך

 :ועל האמרת והאמירך אפשר לפרש אמרתך. אתה בחרתנו ורוממתנו מכל הלשונות
, כשיש הכנה למטה, כמו ענין המרגליות בארץ', יזהירו כזוהר הרקיע וגו כתיב והמשכילים( קטו

כך האדם המכין עצמו נגד יוצרו . מאיר נגדו הכוכב מלמעלה ונעשית מרגלית מאירה כגון כוכב
לכן המשכיל תמיד תהיה . הכוכבים העליונים שבאצילות יתברך מאירים בו ויאיר כמותם, יתברך

 :נצב עליו' והנה ה', ה' דכתיב שפכי כמים לבך נכח פני, דתנפשו נגד יוצרו יתברך עומ
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 יראה אהבה וכבוד

דכתיב תנו , ובמוח כבוד, יראה בשמאל ואהבה בימין, ראוי למשכיל לשים בשני חללי לבו( קטז
ן הנחיריים שפלות כבהמה כאילו נתגלגל בבהמה לפי "ובשי, וסימן כובד ראש, אלהיכם כבוד' לה

 :ב לו לגלגולואולי יחש, עונותיו
כי כבהמה הוא וישתוק , ויברח הוא מהכבוד וישנאהו, יזדמן לכבד כל תלמיד חכם וכל אדם( קיז

 :וישמח ביוצרו ובמצותיו בזירוז וריצה, כבהמה
, הרי שקצב לו המלך זמן ועידן שיחיה, כתיב הלא צבא לאנוש עלי ארץ וכימי שכיר ימיו( קיח

איך לא יבושו ויבהלו , והוא יתברך עומד על פועליו, צב לוויהיה שכיר יום יום עד סוף הזמן שק
ידבר עם , לכן רגע אל יתבטל. ואין חייו שלו, מפניו מקל וחומר מפועל העומד לפני בעל הבית

ויתחנן לו שלא , ישכב באהבתו, כשישכב, כשישתוק יכוון לבו לו. חבירו וכוונתו לדבר ליוצרו
ותכף הערתו ינער . ותחילת דברי פיו לעבודתו, והוראתווייקץ בשמחתו , יסיר לבו ממנו בשינה

 :וישכים ויעריב למלאכתו יתברך ברעדה, ויסור מרע וידבק בטוב, רוח רעה מידיו
ולא ישלח לעשות על ידי אחרים כי אין זה , ולא יתכן לעבד להתנהג באדנות אלא תדיר זריז( קיט

לא כן , היר במלאכתו לפני מלכים יתיצבכי חזית איש מ, גם לא יהיה עצל במלאכתו. כבוד המלך
ועבר על מקרא שכתוב , הרי פרק עול מלכות שמים מעליו, וכל המתהנג באדנות או עצלות. העצל

ועל זה צוה התנא הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות , כי לי בני ישראל עבדים
 :רצון אביך שבשמים

שמים כיריעה ומאיר לארץ ולדרים עליה אדון הבירה שא עיניך השמימה לנוטה , בן אדם( קכ
ורתע , לכן תדיר מפניו תבהל, כי הכל צופה, בשבתך ובקומך, בדרך, ולא תזוז מלפניו. יתברך

 :לפתוח פיך נגדו יתברך
כי ההפך , מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי, דבר גדול דיבר התנא רבי טסי, בן אדם( קכא

כרשעים שהיו במחשך מעשיהם אמר מי , ד המקום ככבוד הבריותדומה למי שאינו משוה כבו
 .רואנו ומי יודעו

ובין לקרוביך או , בין למי שמבזך ומקטינך, בן אדם כשתסבול ולא תבול ותאמר חטאתי( קכב
שהרי אמרו , שהרי אלו יסורין ממרקין עונך, תשמח כאילו הרווחת מאה זהובים, רעך המרחיקך

 .אגרא דיסורין שתיקותא
ל "היינו דאמרו חז, והוספת פשע על חטאתיך, לא די שלא הרווחת אלא שהפסדת, וכשתכעוס

ודוק שהזכירו זה גבי עלובין , כי ודאי יש לשמוח בהם יותר ממוצא שלל רב, שמחים ביסורין
 :וכן פירש החסיד רבי יוסף יעבץ, ואינן עולבין שנקרא הסבלנות יסורין

 :ר או במעשה גם במחשבה לא תדינהו לכף חובהבדיבו, בן אדם לא תענה בריב( קכג
תכוין , עשה חסד וצדקה תמיד אפילו כשתאכל או תשתה או תישן או תלך למרחץ, בן אדם( קכד

כלומר מי שהוא , והיינו דכתיב גומל נפשו איש חסד, כמו שהיה הלל הזקן עושה, לגמול חסד
ראוי להזהר שלא ירע , ין לזהוהמכו. איש חסד אפילו כשמטיב לעצמו מכוין לגמילות חסדים

ולהנאת תענוג , שהרי אסור להרע לאחד כדי להטיב לאחר יחיד כל שכן רבים, לגופו במאכלו
הן בביטול עבודה להכניס ולהוציא , ח איבריו כל שכן שגם מריע לנפשו"הגרון איך יריע לכל רמ

' לבבך ושכחת את הכדכתיב פן תאכל ושבעת ורם ' הן כי ירום לבבו וסר מאחרי ה, בלי צורך
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שעוכר מעיו ומזיק לכל , היינו דמסיים קרא ועוכר שארו אכזרי, ונקרא אכזר על עצמו, אלהיך
 :הוא שארו הקרוב אליו, גופו
, כך הלכות בכל יום, כך פרקים בכל יום, שמאי אומר עשה תורתך קבע, תנן במסכת אבות( קכה

יה כל אחד עושה לבנים סך ארבע מאות וה, כי עבדים היינו לפרעה במצרים, כחוק העבד לרבו
מתכנת ( ח, שמות ה)ה שזהו שאמר הכתוב "ה זלה"אליעזר מגרמיז' כדכתב הרב ר, ביום ובלילה

 :של ארבע מאות' אלא קרי ביה מתכון ת, שהיה די שיאמר מתכון, הלבנים
דהאומר , אמור מעט. דזה הוי פריקת עול, ולא תהיה תורתך עראי שתקרא כפי ההזדמן( קכו

והוי מקבל . עקימת שפתיו הוי מעשה, ועשה הרבה. אשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלהי לישראל
דמה הבריות אומרות ', דאי אין דבורו בנחת עם הבריות הוי חלול ה, כל אדם בספר פנים יפות

 :עליו אוי לפלוני שלמד תורה או לאביו או לרבו כדאיתא במסכת יומא
וכל רגע יקביל פניו בפנים , ומזומן לראות המלך השוכן עליו יתברך שיהיה ער, ומה יקר הדבר

 :צהובות שהרי אנו שואלין מלפניו יאר פניו אלינו קל וחומר העבד לאדוניו
ד בברית "יו, ת בפשיטות הזרוע עם הגוף"דלי, ן בחוטם"שי, י באדם"ורשם המלך יתברך שד( קכז

ואת היותר , ה ומשגל ושינה ודיבור ההכרחיויסתפק באכילה ושתי, רמז לאדם שיאמר די, קדש
, להסתפק ולומר די בהכרחי מכסף וזהב ובתים וכלי בית, י במזוזות הבית"ורשם נמי שד, יחרים

, לומר די במחשבות העולם ועניניו, י בתפילין"ורשם נמי שד. כמה דאת אמר אל תיגע להעשיר
 :ת ולא יסיח דעתו מיראתו יתברך"ויפנה לבו להשי

והישראל הדבק בו , ארצו קדושה, עמו קדוש, לשונו קדוש, תורתו קדושה, יתברך קדוש' ה( קכח
, וכל שכן הדר בארץ ישראל דקודש לעילא וקודש לתתא והוא באמצעיתא, איך יעשה עצמו חולין

בין , נמצא צדיק תחתון דוגמת צדיק עליון. והשמים שעל גבול ארץ ישראל קדושים דוגמת הארץ
תמיד במורא לבו למעלה לקבל שפע ועיניו למטה להשפיע , קדוש יאמר לו, ץהשמים ובין האר

 :'מה הוא רחום אף אתה רחום וכו, ולהטיב לכל
, האותי לא תיראו אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים חק עולם ולא יעברנהו( קכט

אה חיים עם אשה דכתיב ר, כי גם אתם ראוי לכם לבלתי עבור גבולכם בגזל ועריות, רוצה לומר
ולא יפשוט אבר מאיבריו ליגע במה , וכן בנדה לפרוש סמוך לוסתה, אשר אהבת כי הוא חלקך

 :שאינו שלו
לכן אל , וכבהמה נמשלת כי נטמאת אל החומר ולא אל השכל, בן אדם אתה ידעת שחטאת( קל

דם ותסבול הוי לפניו בעיניך כבהמה לפני א, ובדברך לכל בר ישראל. תתעלה ממדרגתך בעיניך
 :ואתה לא תדבר, ותמחול, ולא תחזיק טובה לעצמך, דבריו

שגם זה בכלל ובכל , וותר ולא תצא מדעתך בעבורו, יהיה הנסיון שלך[ אם]ובענין מעות ( קלא
, ודון לכף זכות לבעל דין ולדיין, דון דינך בלא חירוף וגידוף חלילה, ואם ירצו לגוזלך. מאודך

, ו"אלקיך ח' ולא יהיו המעות חביבין עליך יותר מעבודת ה, אלקיך 'ושמח ביסורין עם דבקות ה
 :שנאמר ובכל מאודך

והתורה נקראת , הלא ידעת כי המים מעלין את האדם בטבילה מטומאה לטהרה, בן אדם( קלב
שנאמר , ולא יהיה דבר חוצץ בינו לבין המים. שנאמר רחצו הזכו, מים בהם ירחץ ויטבול ויטהר
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אלא יתחרט ויקבל שלא לעשות הרע עוד ויהיה עמל ויגע בתורה , עצמותםותהי עונותם על 
 :ויטהר' לשמור לעשות ככל אשר צונו ה

לכן הוי צופה והמסר לו בכל , הלא ידעת כי השם יתברך רועה ישראל כרועה עדרו, בן אדם( קלג
 :והוא יודע הטוב לך ויעשה, רועי' וקרא בכל יום מזמור לדוד ה, דבריך

סימן . והיו עיני ולבי שם כל הימים( ג, א ט"מ)שנאמר , אל תזוז מביתו במחשבתך, דםבן א( קלד
שידבק אדם בשמו הגדול , בשמו ובמעשיו ובמקומו( א"ז מ"פ)טוב לך מה ששנינו במסכת פאה 

או ', שנאמר גת דרך ה, ובמקומו שהוא עומד בצד הגת, ובמעשיו והלכת בדרכיו, אותיות' של ד
ולחרדים . ושם לב ונפש ופני כל ישראל בתפלתם, המקדש המעוז בעונותינובצד הפרצה שנפרץ 

 :סובב סובב הולך הרוח, יהיו שם בלבבם ונפשם, המחרדים תמיד
אלהיך ' וכתיב ה, הולך לפניהם יומם בעמוד ענן' וכתיב וה, אלהיכם תלכו' כתיב אחרי ה( קלה

וסטרא מסאבא יצר הרע , יתברך המלך הקדוששהוא יתברך נקרא , לכן דע, הוא ההולך לפניך
ומדכתיב והלכת בדרכיו אתה למד שהשם יתברך וחייליו בדרך התורה . מלך זקן וכסילנקרא 
' וכשאתה מקיים התורה והמצות הרי אתה הולך בדרך ה, והזקן הכסיל בדרך הרע לפניך, לפניך

 .'כדכתיב ושמרו דרך ה
וכתיב כח מעשיו הגיד , את משפטי תעשו ת כדכתיב"לפי שכבר דרך בו השי', ולכן נקרא דרך ה

ע בחומש "המשפטים שהוא מקיים והמעשים שהוא עושה כדפירש ראב, רוצה לומר, לעמו
 ,יעקב בפירוש פרקי האבות' והחסיד ר

כדכתיב איש על דגלו , אותיותיו' וראה המלך הגדול יתברך בדגליו וד, לכן פקח עיני שכלך
כי הוא יתברך קדוש ומשרתיו , ברתת ובזיע ובקדושהולך אחריו באימה ו. לפניך, באותות
ה מביאו "והקב, ואל תלך בדרך יצר הרע המורד במלכות ואחרי חייליו כי סוף יפול, קדושים

 :וישפטו בשפטים גדולים ורעים, לעתיד לבא ושוחטו וכל הנמשכים אחריו מורדים במלכות
ועל , בחון ולצרוף מי המורד במלכותשהזקן וכסיל ניתן לו רשות להטות הדרך כדי ל, ודע( קלו

 .ת עושה הכל"פיו השי
 משל למלך

עשה כאילו אתה מורד , ציוה לאחד השרים, שרצה לנסות מי מעבדיו נאמנים, משל למלך
עשה כן , ואף על פי שהכל גלוי לפניו יתברך. במלכות ופתה העם מאחרי לדעת מי הם נאמני

 :דארעאומלכותא דרקיעא כעין מלכותא , להראות לכל
 משל הנעמה

משמים השגיח על בני אדם לראות היש ' כי ה, ראה תמיד את בוראך בעיני שכלך, בן אדם( קלז
היינו שבעיני שכלו דורשו ובראייתך מעשה רושם כמו הנעמה שבהסתכלה , משכיל דורש אלהים

 .בביצתה היטב נוצרת ומתרקמת בתוך הביצה הנעמה ומתבקעת ויוצאת
יראה כל זכורך ( דברים טז טז)ועל זה כתיב , ישפיע לך כל מיני שפע וברכהבהסתכלו בך ' וכן ה

 .כדרך שבא לראות כך בא ליראות, יראה ייראה( חגיגה ב א)ל "ודרשו רז
, בכל שעה, כל יום תמיד, אבל למשכילים, הוא שלש רגלים בשנה בזמן המקדש, ולהמון העם

ר עלך אתערותא מרעווא דכל רעוין בריך תעור, בהסתכלך כלפי מעלה ברעותא דלבא. בכל מקום
 :הוא שמיה לעלם ולעלמי עלמיא
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אלא כל זמן ( ה כט א"ר)ל "דמי לעבד שמורד ברבו כדאמרו ז, הלב שאינו מכוון בתפלה( קלח
הרי כשאין , שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים

 :למסתכל אינו משעבד אלא כעבד שפרק עו
 :ראוי שיחרד כמו ביום הכפורים לסור מרע וליקח מצוות, הואיל ואדם נידון בכל יום( קלט

 :לכן יהיו על ראשך ונגד פניך, ארבעה יסודות כנגד ארבע אותיות השם( קמ
קל וחומר לעבודת השם , כמה מתפאר וזריז ונכבד ויקר בעיניו עבודת מלך ממלכי האדמה( קמא

 :יתברך
כי , גם להיות מלאכתה נאה ויפה בדקדוק, כמה ראוי לכוין בה, קרויה עבודה כיון שהתפלה( קמב

 :י מלאכים קדושים המשרתים את המלך באימה ופחד"י ע"תעלה ותראה לפני הש
ובעת אכילה ומשגל , והנסיון במיעוט הדבור, כי הוא רמז אל השכינה, המורא לא יזוז ממך( קמג

 :לפניו' בהיתר יקדש עצמו במותר לו וה
לכן בעובדך לעסוק בה תכוין כי יאיר עליך אורו , התורה אור גדול נאצל מזיוו יתברך( קמד

 :ותגל ותשמח בו יתברך, יתברך
וכתיב , שהיה השם חקוק בלבבם כדאיתא במדרש, (יח, תהלים סח)בם סיני בקדש ' ה( קמה

על לפתח חטאת  חטאת הוא היצר כדפירש בזוהר, (א, ירמיהו יז)חטאת יהודה כתובה בעט ברזל 
 :ו"נמצא שאין הלב פנוי או משכינה או מרוח הטומאה ח, רובץ
עם כל ' אחר ששיבח את החסיד מי יגור באהליך הולך תמים וגו, כתיב נבזה בעיניו נמאס( קמו

שבהמה ' כל שכן הרשע המאוס בעיני ה, אלו המדות הטובות אמר שיהיה בעיניו נבזה ונמאס
 :נבלה סרוחה יחשב

ואנשים בה מעט רמז , ל עיר קטנה זה הגוף"פירשו רז, ב עיר קטנה ואנשים בה מעטכתי( קמז
כי אם לא ישמעו אליך לא , לבך יהיה חכם קהלך לדרוש אליהם בחכמה, לכן בן אדם. לאברים

כי מהם יראו וכן , ולא יתכן לך להשמיע תוכחתך לאחרים אם אנשיך מרדו בך, ישמעו לזולתך
 :יעשו
הלא קרית כי משה , ולבוש קנאה כאשר עושק בעיר תראה, ר נא כגבר חלציךאזו, בן אדם( קמח

והוכרח , ואחר כך ראה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך, הרג המצרי מקנאתו
לא עזב , ובראותו שגרשו הרועים את בנמת כהן מדין והוא גר בורח, לברוח וילך אל ארץ מדין

כן . ושם נפשו בכפו, ויקם משה ויושיען, שוקים מיד עושקיהםמדתו הטובה להושיע ולהציל ע
 :ויציל בכל עוז, מדת היהודי הרחמני ומיצר ומצטער כי יעשו עול

הרי , ואם לאו. כאשר ישראל באהבה זה עם זה הרי שכינה ביניהם, השכינה נקראת אהבה( קמט
ואם חלק לבם עתה , ולכך חבור עצבים אפרים הנח לו, השנאה שהיא קליפה ביניהם בר מינן

 :יאשמו
, א"והלחי לה, ד"האוזן רמז ליו, ארבע אותיות השם מאירים על ראשך ומצויירים בפניך( קנ

שנאמר ואהבת , בין כשתאהב לתלמיד חכם בין לכל ישראל, א"לה' והלחי הב, ו"והחוטם לוי
עסוק כשת. א וכל השם"תאיר הה, כשתירא מהם. ד וכל השם"תאיר לפניך היו, לרעך כמוך

 :א וכל השם"תאיר הה, כשתעסוק במצוה. ו וכל השם"חאיר הוי, בתורה
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וצריך להטות אל הטוב כלפי . לשמאלך מות ורע, לימינך חיים וטוב, הלשון כלשון המשקל( קנא
. והיינו דכתיב ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב את המות ואת הרע ובחרת בחיים, חסד

, ויהיה לבו תמיד ריאה צד ימין. ולשון הרע וביטול לא יוציא מפיוואפילו מלה אחת של כעס 
 :והשמאל קשור בחבלי תפילין, והיינו דכתיב לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו

 :לכן תמיד היה בצער או גולה, אפשר שהאדון בצער והעבד בנחת( קנב
, אמו קטן בכמות זית הבורא יצר האדם בצלמו ותחילת ברייתו יצרו בבטן, יראה כל זכורך( קנג

והנלבב מעשה , והנה כאשר יגדל ראוי שיבא להשתחות לפניו ולהראות לו כי הכיר טובתו יתברך
 :יכון לקראתו וראהו ושמח בלבו, ידיו להתפאר

הם רצועות הלקאה המכים הלב ומכאיבים אותו , לשון ניגוד, כתיב וחטאתי נגדי תמיד( קנד
ואז יכנע ויסבול יסורין ולא ישיב , יהיו תלויות תמיד נגדולכן . בזוכרו כמה התעיב עלילה

 :ויברח מן השררה, למחרפיו דבר
 ח ומבקש שניים"נתן רמ

אחר כך אמר למקבל המתנה תן לי , אדם נתן לחבירו אלף עבדים במתנה כי מצא חן בעיניו( קנה
ח אברים לאדם "והנה השם יתברך נתן רמ. אם יסרב מליתנם היש בליעל ממנו בעולם, שנים מהם

שנאמר תנה בני לבך לי ועיניך , אחר כך שאל לו שנים מהם והם הלב והעינים, להשתמש בהם
 :ועיניך קאי למעלה ולמטה, דרכי תצורנה

רמז להם שיהיה תמיד רשות בלבם , שצמצמן בין בדי הארון, בזאת תדעו כי אל חי בקרבכם( קנו
 :כאילו הם בין שני הבדים

 :לכן השפל יחזיק תמיד במדתו בל תמוט עולם ועד. וניה על נמוכיהיסד ארץ על מכ( קנז
ראוי לך להחשיבו , אחר אשר בשכל אתה מובדל מבעלי חיים ומבני אדם הדומין להם( קנח

בא החדרה , כי מבלי עצתו תפול תמיד, על פיו תצא ועל פיו תבא בכל עניניך. חשיבות גדולה
ולא , ב"ז ובעה"בעה, תהיה לבוז בעיני אלהים ואדםאז לא , והועץ עמו על תיקון גופך ונפשך

 :תפיל מכל דבריו ארצה
 .ל מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו"אמרו חז, והבור ריק אין בו מים( קנט

ועוד מנא להו . לימא והבור ריק יש בו נחשים ועקרבים, תימה למה אפקה קרא בהאי לישנא
 .למא אבל אבנים יש בוד, לרבנן לומר אבל נחשים ועקרבים יש בו

כשאדם בטל מהתורה מיד הנחש שהוא היצר הרע כמו דאמר והנחש היה , ונראה דהכי רמזו
אם פגע בד , לכך אמרו. שאינו מתבטל אלא בעסוק אדם בתורה, היה מזדמן ונושך וממית, ערום

ו "ב ן"איולרמוז בהדיא על יצר הרע אמר . אם אבן הוא נימוח, מנוול זה משכהו לבית המדרש
 (:ראשי תיבות אבל נחשים ועקרבים יש בו)

והדבר קשה , ל מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד"אמרו רז( קס
ואם אדם מסביר לו פנים , ר כעני בפתח"כי בתחלה יצה, על דרך שאמר, אלא יש לומר. מאד

. אלא אם ימיתנו וישחטנו, הוציאוואין עוד תקנה ל, כ נעשה בעל הבית כשנצחו"ואת, נעשה אורח
לכן . זה הזובח יצרו ומתוודה עליו, ואמר זובח תודה יכבדנני, ועל זה אמר דוד ולבי חלל בקרבי

ואתי שפיר הא דבפסח שני . יגדל שכר הנלחם עמו והורגו לעיני המלך יתברך והשרים אשר אתו
ומי שהיה טמא לנפש . כלל לכך לא יראה חמץ, שפסח ראשון רמז לצדיק, מצה וחמץ עמו בבית
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קנב )ופסח שני רמז לתשובתו כדאיתא בפרעות בהעלותך בזוהר , היינו רשע גמור, ובדרך רחוקה
ואין צריך לדחוק כמו שדחק שם למאן דאמר , וניחא דפסח שני מדרגה למעלה מראשון, (ב

 :דצדיק עדיף מבעל תשובה
ויהיה טוב עין לברך את כל , דיש לאדם לאחוז במדת אברהם להיות מעוטר במדת חס( קסא

 :ויחון לרעים ולטובים זקנים עם הנערים, וייטיבם, ישמח בלבו בראייתם ויברכם, ישראל בכל לב
, מושב אלהים, הנפש רוח נשמה, ארבע היסודות ארבעה עמודי הכסא, האדם כסא הכבוד( קסב

, ימין הכסא ושמאלו, לבבות' ב. ישרצו המים ורוח אלהים מרחפת על פני המים כדאיתא בזהר
 :דרך ארץ כסא לתורה. והוא שאמרו האבות הן הן המרכבה. והשכל תומכו

 :כי המיתה מכפר על כל העונות, לכן ישמח, עני חשוב כמת( קסג
, ישמח ישתחווה ויודה, ושתק, וכן מי שחרפוהו וגדפוהו ברבים דאזיל סומקא ואתי חיורא( קסד

כל המתבייש מוחלין לו על , סימן לדבר. י המומתין מתודיןכ, ויתודה, כי כאילו נהרג מוחלין לו
 :כל עונותיו

שנאמר כי שחה , שפל עד עפר בפיך ובלבבך ובעיניך ומעשיך, אם תרצה סייעתא דשמיא( קסה
ומכל האילנות לא , כי האדם עץ השדה הוא. לעפר נפשנו דבקה לארץ בטננו קומה עזרתה לנו

ואת דכא , היינו מרום וקדוש אשכון. שהוא השפל, נהבחר להשרות שכינתו יתברך כי אם בס
כי עני ואביון , ומיירי אפילו בעשיר שמשפיל לבו כעני, ואל זה אביט אל עני ונכה רוח, ושפל רוח

 :ה"אני אמר דוד ע
ח אתה חונן "לכן תקנו בתפלת י, יכוון בתפלתו וכל ברכותיו, מהדעת שחננך, תן לו משלו( קסו

 :לאדם דעת
' היינו שתטרח לכוין בהזכרת ה', כדכתיב ואשפוך את נפשי לפני ה, נפשך בתפלה שפוך( קסז

ראוי לנו לפשוט הגוף מהנפש . 'היינו לפני ה, ולהסיר המסכים. והיינו ואשפוך את נפשי, בדבקות
 :וללבוש מעטה תפילין וציצית וקריאת שמע ותפלה, בעת התפלה כדכתב רבינו יונה

 :ודבור אקרי נמי. כשתדבר עמו תהיה, ובו תדבק. ס"שמו עולה הד, תהיה עמו, כשתשתוק( קסח
היינו דמברכין ברכת , ו דמברכין על מזון הגוף"יש לנו לתת הודאה על אזון הנפש מק( קסט

ועל כלן נכנע הכנעה , בלב טוב ושמחה גדולה, וצריך לברך ברכות התורה וברכות המצות. ההורה
 :בריך הוא ובריך שמיה לעלם אמן, המתים ומחיה הגוף והנפשכי הוא מחיה , גדולה לפניו יתברד

לכן תעשה היסוד תחלה קבוע שלא ימוט לעולם ואחר כך , לכל הדברים אם אין יסוד אין בנין( קע
בנו היסוד , שהרי אומר אלקינו, ולכן בעונותינו נתעכב בנין המקדש, בנה כל בניניך לשם שמים

בקש שלום ורדפהו אל המקדש , לכן בן אדם. י אם שנאת חנםוהנה אין שלום כ, ואני אבנה הבנין
וברדיפת השלום , תשב על הארץ מצטער בפיך ובלבבך, והתחנן עליו בלילה, המעוז בכל עוז

 :ובו תדבק בראש ובסוף, כן תעשה כל ימי חייך, לעשותו
תדיר  בכח דילך דבעי בר נש לשוויי ארישיה, לך בכחך זה והושעת את ישראל מיד מדין( קעא

 :ח אתוון דשמא קדישא מילוי דמילוי"כ
כלומר ונפרוש מדרכי , יצא כמו צא מאצטגנינות שלך. יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב( קעב

, הוא יום המיתה, עדי ערב. היא התפלה, לעבודתו. התורה והמצוה, לפעלו. העולם ותתבודד
 :כדכתיב עד אשר לא תחשך השמש
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שישבור הקליפה שלא תהא חוצצת בינו , לשון שברון, כמו תרועם, עהאשרי העם יודעי תרו( קעג
שהרי , בשמך יגילון כל היום. כי אין מבדיל, באור פניך יהלכון' ה[ יקויים בו]ודאי מיד , לבין קונו

 :השמחה במעונו
. היינו בועט, והמשיב, יסורין גדולים הם, ומי ששומע חרפתו. הבועט ביסורין עונשו גדול( קעד
 :ויאמר חטאתי, יצדיק עליו הדין אלא
, ראוי להחזיק במדה זו, דהצדיק אחד מכל כתרין דמלכא והוא השלום, כיון דאיתא בזוהר( קעה

 :וכל שכן מי שפגמו
ועוד . שיהיו טיפות קודש, ועוד ישתדל להשיב נערים. ל"ומי העינים יזיל שיכפרו על מי ז( קעו

 :וברית הלשון יכפר על ברית המעור. ית מילהועוד להיות סנדק לבר, לרוץ ברגלים למצות
א "ישתדל לשים שלום בכל שכוניא הנקראת מהל( א. ועד תיקוני הצדיק עשרה הנקרא שלום( קעז

 .להשלים העם בלשונו מתוק מדבש חלק מחמאה בלב שלם לשם השם, בלעז
עשרה , שותארבע קדו' ד, תשעים אמנים' צ, ק כדאיתא בתיקונים"יקיים בכל יום מספר צדי( ב

 .מאה ברכות' ק, קדישים
 .ישתדל להיות ראשון בבית הכנסת שחרית וערבית( ג
וכל שכן , ולהפריש איסור במתק שפתים או בכל השתדלות, לקנא על זנות כפנחס בכל כחו( ד

 .שיהא הוא טהור זך המחשבות ודבק ביוצרו
 .רא צדיק גמורשירבה מצות ויתרחק מכל חטא כדי לזכות שיהיה רובו זכויות ויק( ה
 .ו זעירא"שישפיל כאזוב שהוא וי( ו
 .צדקות אהב' שנאמר כי צדיק ה, כלומר שישתדל שיתן ויתנו אחרים בשמחה, שיאהב צדקות( ז

 .שיצדיק את זרע ישראל ללמד סניגוריא עליהם ולדונם לכף זכות( ח
 .שנאמר מתהלך בתומו צדיק, כלומר בר לבב בלי תחבולה, להיות תמים( ט
 :שנאמר בו ירוץ צדיק ונשגב, לרוץ למצות( י

 ז"פרק ס
 (:ה)

 .חייב אדם להתפלל על עצמו ועל בניו שינצלו מיצר הרע

כמו שמצינו בגמרא באמוראים הקדושים שהיו , מיצר הרע' כל אדם חייב להתפלל שיצילהו ה
 .מתפללין רחמנא ליצלן מיצר הרע

אלקי ואלקי ' ל כל יום יהי רצון מלפניך השהיה מתפל, ובפרקי רבי עקיבא כתיבת יד נמצא כתוב
אף על פי שבכלל שלא אכעיסך כל העונות ובכללן הוא . אבותי שלא אכעוס היום ולא אכעיסך

ולכך אמרו כל הכועס כל מיני גיהנם , מכל מקום להיותו מצוי והוא סיבת כל העונות, עוון הכעס
 :לכך היה מתפלל עליו בפרטות, שולטין בו

, לפי שעון לשון הרע הוא עון פלילי', אלהי נצור לשוני מרע וגו, לותינו סדרו לנול בסוף תפ"ורז
אם לא יהיה על משמרתו , שאין אדם ניצל מעון אבק לשון הרע בכל יום( ב קסה ב"ב)ואמרו 

 .ואנו מתפללים עליו בפרטות, שמשמעתו על עון לשון הרע, לפיכך סדרו לנו לשון זה, כארי
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אלא שהיצר הרע אף על פי שנראה , מיצר הרע' לה זו היא שיצילנו האבל קושטא דמלתא דתפ
שנאמר כי יצר לב , הזכר יוצרו קראו רע, כדאיתא בזוהר בכמה דוכתי, הוא נחלק לשנים, אחד

עליה אמר שלמה המלך עליו השלום , והנקבה בעלת מרמות ותחבולות, האדם רע מנעוריו
שניהם אנו אומרים ואלהי נצור לשוני מרע  ועל. לשמרך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה

 .הם יחדיו הם שהחטיאו את חוה"כי שנ, ושפתי מדבר מרמה
 .לפי שעון המחלוקת גדול, ולמקללי נפשי תדום, ומסיים

רוצה לומר שכל כך נרגיל במדת הסבלנות עד שיהיה לנו ההרגל טבע שני , ונפשי כעפר לכל תהיה
 .מרגיששנהיה כעפר שדשין אותו ואינו 

 .אנו מתפללין פתח לבי בתורתך, ולפי שעון ביטול תורה כנגד כלם
לכך אנו מתפללין ואחרי מצותיך , ולפי שרפיון הידים במצות גרמא בנזיקין כדכתיבנא לעיל

 .תרדוף נפשי
וגם בכלל כל בני אדם הבאים להחטיאני ולגרום לי שארד , כמשמעו' וכל הקמים עלי לרעה וכו

אין רעה אלא גיהנם כדפרישנא לעיל על הפסוק אל תריב עם אדם חנם אם לא ל "כדאז, בגיהנם
 .גמלך רעה

כדאמר , כך צריך להתפלל על זרעו שיהיו יראי שמים, וכשם שצריך להתפלל אדם על עצמו
ה "ה ומשתטח ובכה לפני הקב"ל על כהן אחד שהיה מתפלל לפני הקב"במדרש שהעיד אליהו ז

ה וזכה לראות כלן ששמשו בכהונה גדולה ולא מת אחד "ר לו הקבעל בניו שיהיו צדיקים ונעת
 :מהם בחייו

וכתיב , שנאמר השיבני ואשובה, כל שכן הבעל תשובה, ואם כל אדם חייב להתפלל להנצל מיצרו
 .ונאמר לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון קדש בקרבי, אליך ונשובה' השיבנו ה

לכך תקנו על התשובה ברכה בפני עצמה , יחטא ולפי שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא
וצריך לכוין בה מכל הברכות האמצעיות , השיבנו אבינו לתורתך והחזירינו בתשובה שלמה לפניך

 :לפי שהיא תועלת הנפש ורפואתה

 ח"פרק ס
 במעלת המחזיר בתשובה

ק "כך חייב להתפלל על פושעי ישראל כדאיתא בסוף פ, כשם שחייב אדם להתפלל על עצמו
מלמד שהיה משה רבינו מבקש רחמים על פושעי ישראל שישובו , ולפושעים יפגיע, דסוטה

 ,ושבו, בתשובה
אמרו על אבא חלקיה כשהתפללו על הגשמים הוא והאשתו שנענתה ( כג א)וכן במסכת תענית 

 .אחת לפי שהיתה נותנת היא לעני מקרבא הנאתיה, היא תחילה לשתי סבות
 :ושבו, לה היא על רשעים שהיו בשכונתה שישובו בתשובהלפי שהתפל, והסבה השנית

כך הוא חייב להשתדל לדבר על לבם במתק לשונו , וכשם שחייב להתפלל על הפושעים שישובו
וכדכתיבנא לעיל בשם הרב רבינו יונה , ל"כדכתב הרב בעל חובת הלבבות ז, ה"להשיבם להקב

 :שזהו אחד מעיקרי התשובה
 ל"וז( קכח ב)י בפרשת תרומה "כדכתב רשב, ין קץולשכר המשיב רבים מעון א
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, בגין דיעבר מניה ההוא זוהמא]ההוא זכאה בעי למרדף בתר חייבא ולמקני ליה באגר שלים 
בגין דיתחשב עליה כאילו הוא ברא ליה ודא איהו שבחא [ ויתכפיא סטרא אחרא ויעביד לנפשיה

ט בגין דאיהו גרים "מ, יתיר מכלא ה יתיר משבחא אחרא ואסתלקותא דא"דיסתלק ביה יקרא דקב
וכתיב , ועל דא כתיב באהרן רבים השיב מעון, ה"לאכפיה סטרא אחרא ואסתלקא יקרא דקב

 ,בריתי היתה אתו
תא חזי כל מאן דאחיד בידא דחייבא ותב לגביה למשבק ארחא בישא איהו אסתלק בתלת סילוקין 

ה ביקריה וגרם "רא וגרם דאסתלק קבגרים לאכפייא סטרא אח, מה דלא אסתלק הכי בר נש אחרא
 .ועל האי בר נש כתיב בריתי היתה אתו החיים והשלום, לקיימא כל עלמא בקיומיה דלעילא ותתא

כל מארי דינין לא יכלין למידן ליה , וזכי בהאי עלמא וזכי לעלמא דאתי, וזכי למחמי בנין לבנוי
ועל דא כתיב גבור , דימחי בידיהעאל בתליסר תרעי ולית מאן , בהאי עלמא וזכי לעלמא דאתי

בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד זרח בחושך אור לישרים 
 .'וגו

ה מי משיב "כי בעת נפילת אפים כרוז נפיק וקרי ואמר שיבואו עדים ויעידו לפני הקב, ומסיים שם
מיד , לוני בר פלוני שהוא משיב רבים מעוןמיד באים עדים ואומרים אנו מעידים על פ, רבים מעון

ה ומברכו בכל הברכות שברך לאברהם אבינו כשהיה עושה כן דכתיב "מביאים דיוקנו לפני הקב
 :ומעטרין אותו בעטרה, ואת הנפש אשר עשו בחרן

היו הולכין אחריהם באומץ לב , ואם היו יודעים בני אדם כמה זוכים בהשיב רשעים מעון
ה אלמדה פושעים "וזהו מאמר דוד המלך ע, ת גדול כמי שרודף אחר החייםומשתדלין השתדלו

 .דרכיך וחטאים אליך ישובו
רוצה לומר עוברי עבירה יורדי , ואמר עוד בזוהר שעל זה נאמר עוברי בעמק הבכא מעין ישיתהו

 :גם ברכות יעטה המורה אותם דרכי התשובה להצילם, גיהנם ששם בכי גדול

 ט"פרק ס
 (ו)

 :השב מאהבה במעלות

וקשה איך העון ייעשה , העונות נעשות לו כזכויות, ל שבעל תשובה גמורה ששב מאהבה"אמרו ז
 .זכות

ופרישנא לעיל , ונראה כהא דאמר רבי אליעזר בן יעקב דעובר עבירה אחת קנה לו קטיגור אחד
 ,והם העושים בו משפטים עם מלך זקן וכסיל, שרוצה לומר שבורא מלאכי חבלה

ובשוב רשע מרשעתו , וכתיב אם בניך חטאו לו וישלחם ביד פשעם, כי פועל אדם ישלם לודכתיב 
ל על פסוק זובח תודה יכבדנני "ר כדאז"מחמת יראה הוא שוחט את מלך זקן וכסיל שהוא יצה

 ,ה בשני עולמות"ל הזובח יצרו ומתודה עליו מכבד את הקב"ופירשו ז
אשרי , שכלם אומרים אשרי פלוני ששב בתשובה, מטהה בברואי "ל שוודאי נותן כבוד להקב"ר

 .אביו אשרי רבו
הראיתם פלוני שאזר חיל ונלחם , גם ברואי מעלה שמחים שמחה גדולה ומהללים אותו בשמים

 .ונמצא שם שמים מתקדש, והפילו תחת רגליו, הבריות[ לאת[במלאך המשחית
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י שחיטת אלה "וגם ע, פשעיוגם בתשובתו שוחט כל אותם מלאכים משחיתים אשר הוא ברא ב
 :ה"מתקדש שמו של הקב

שהוא היה צדיק , אלא עושה לו כאשר זמם לעשות לו, אך השב מאהבה איננו שוחט את יצרו
 :וכן פעל ועשה, וביקש אותו לעשותו רשע

ועשאו , ולקחו לעבד, וחשב מחשבות, לבש קנאה גדולה הבעל תשובה זה, ובעת שובו מרשעו
, שזהו אחד משבעה שמותיו הרעים. שהוא היה טמא, קראו טהור בעד יצרכםועל זה אמרו . צדיק

 .וזה טהרו
י התשובה העזה היה "וע, וזה היה רמז תקות השני שהיו שמים בפתחו של היכל ביום הכפורים

ועל זה נאמר . אדרבא מדריכו כמו היצר הטוב, אותו יצר הרע אינו מכשילו, ומעתה. נהפך ללבן
הוא רומז ליצר הטוב , ל כי כשאומר הכתוב לבך"שהרי אמרו ז, אל לבבך וידעת היום והשבות

ואם כן אמר הכתוב שישיב את היצר , וכשאומר לבבך הוא רומז ליצר הטוב וליצר הרע, בלבד
 :הוא האלהים' ושניהם כאחד יאמרו כי ה, הרע בתשובה שיהיה שוה ליצר הטוב

וכתיב ואהבת את , לבבם זה להם ליראה אותי ועל שני מיני תשובה אלו אמר הכתוב מי יתן והיה
אם שב מיראה עובד ביצר , ל בשני יצרך ביצר הטוב וביצר הרע"ופירשו ז, אלהיך בכל לבבך' ה

וזה צריך . ואם שב מאהבה עונה אמן ברצונו באהבה, הרע במה שמכניעו לענות אמן בעל כרחו
ותחת שהיה רע ומר יהפך , אל אביודברים רבים להשיבו , דעת לדבר על הלב הזה שהוא יצר הרע

 .למתוק וטוב
והיה יודע למתק את , שהיה יודע למתק את החרדל, ל מה היתה חכמתו של שלמה"וזה מאמרם ז

 .והדבר מתמיה מאד שתהיה זאת חכמת שלמה שנאמר בו ויחכם מכל האדם .התורמסים
חד שמחמם את האדם לדבר הא, דיש שני מיני פיתויי יצר הרע, ל"בדרך חידה דברו רז, אלא ודאי

. והשני שמרפה ידי האדם מעשות מצוה. עבירה שנאמר עליו כלם יחמו כתנור בלהבות אש זרה
וכנגד השני רמזו בתורמסים שאין בהם לא טעם , כנגד הראשון רמזו בחרדל שהוא דבר חם כאש

שם שמחזיר כ. רע ומר הדבר בעיני הבורא שבראם לכבודו, מכל מקום אף כי הם בטלים, ולא ריח
מחזירן , כך כל פשעיו אשר עשה שהיו מלאכי חבלה משחיתים, את היצר הרע ועושה אותו טוב

 .והם מלאכים קדושים כמו אותם שעשה במצותיו, למוטב
שאחר שאמר אלמדה פתאים דרכיך למה כפל , ה וחטאים אליך ישובו"ועל זה אמר דוד המלך ע

ועוד שאמרו . פושעים שישובו כמו שאמר בחטאיםועוד למה לא אמר על ה, וחטאים אליך ישובו
והכא כיצד יפרשו , שהוא רמז על היצר הרע, מי כתיב חוטאים חטאים כתיב, ל במקום אחר"רז

 .פסוק זה
אמר שהיה מקיים העיקר הזה של התשובה , אלא ודאי דוד שהקים עולה של תשובה ושב מאהבה

וגם אמר שכשם שהיה , פושעים דרכיך זה שאמר אלמדה, שהיה משיב רבים מעון במתק לשונו
בין למלאך הגדול זקן וכסיל בין למלאכים , מלמד דעת את בני אדם גם היה מלמד למלאכים

אלמדה פושעים דרכיך וחטאים כלם אליך , ומקרא נדרש לפניו, משחיתים שבראם בעונותיו
, לשוב בתשובהרוצה לומר שבטוב טעמו ומתק לשונו היה מלמד את בני אדם הפושעים , ישובו

שכלם יחדיו אליך , וגם היה מלמד את החטאים שהם היצר הרע והמלאכים המשחיתים שברא
וזה , ממנה יעלה אל האהבה, והנה המתחזק ביראה יום אחר יום. ה"ישובו ויהיו עבדים להקב
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חהדר כתיב , אלהיך' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' שאמר הכתוב ועתה ישראל מה ה
 :כי ממנה ממילא תעלה אל אהבה, כלומר אינו שואל מעמך כי אם שתחזק ביראה ,ולאהבה

היך , ואי תימא ביצר הרע, אלהיך בכל לבבך' פ ואהבת את ה"ל עה"ז( ג א"קס)ובזוהר תרומה 
היך ירחים , ה"ר מקטרגא איהו דלא יקרב בר נש לפולחנא דקב"דהא יצה, יכיל בר נש למרחם ליה

בגין רחימו דקא , ר אתכפייא ליה"ה לתיר כד האי יצה"פולחנא דקבאלא דא איהו , להה ביה
בגין , ה"ר אתכפיא ותבר ליה ההוא בר נש דא איהו רחימו דקב"דכד האי יצה, ה"מרחם ליה לקב

 .ל"ה עכ"ר לפולחנא דקב"דידע לקרבא לההוא יצה
וקידשו וטיהרו , הרי מפורש בדבריו שהיצר הרע עצמו האדם מקרב אותו תחת כנפי השכינה

אבל גם בכללו ברשע ששב אל , ופשט הכתוב בצדיק גמור מעיקרו מיירי. כשהוא עובד מאהבה
בין שני [ פסיק]ק "שיש פס, אל רחום וחנון' ה' ל על הפסוק ה"כמו שאמרו ז, בכל לבבו מיירי' ה

וזהו טעם , לומר אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא ושב בתשובה, השמות
רמז למה שנאמר עונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין , שיש בין שני השמות הללוק "הפס

וידבק בעל תשובה , ובשוב רשע מרשעו אותו ענן העונות שהיה מבדיל ימחה לגמרי, אלהיכם
כי לא תשוב ותדבר עמו  -רוצה לומר , אלהיך' וזהו מאמר הכתוב שובה ישראל עד ה, ביוצרו

 .ו תדבק בלי הבדלה כללאלא ב, מאחרי פרגוד עווניך
רוצה לומר וגם עתה שהרביתם עונות , שובו עדי בכל לבבכם' והיינו נמי דכתיב וגם עתה נאום ה

ויקרע גם המסך המבדיל , אם תשובו יקרע גזר דינכם, ויצא הקצף עליכם, והבדלתם ביניכם לבינו
בצר לך ומצאוך כל (. ל, דברים ד)והוא מה שנאמר גם כן , ועדי ממש תשובו, בינו וביניכם

', אלהיך וגו' כי אל רחום ה, למה, בלי הפסק, אלהיך' הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה
שפיר נוכל , אלהיך' אם כן הכא דכתיב ואהבת את ה. ויתייחד שנית עליך כאילו לא חטאת מעולם

וב עדי ש, שעד עתה חטאת והעוית, כלומר, לומר דמיירי גם בבעל תשובה כמו בצדיק גמור
 .כי אני אהיה לך לאלהים, ותאהבני

כמו שכתב , והיום אהוב למעלה ונחמד למטה, שאמש היה זה משוקץ ומתועב, וזה כח התשובה
כלומר היום הרת עולם , כ אשר אנכי מצוך היום"וזה שאמר אח, (ו"ז מתשובה ה"פ)ם "הרמב

בי אליעזר ושוב יום אחד זהו מה שצוה ר, אי נמי אשר אנכי מצוך היום. מכאן ואילך חושבנא
לפני מיתתך אמרו לו תלמידיו וכי אדם יודע מתי ימות שישוב יום אחד קודם מיתתו אמר להם 

 .זהו מה שאני אומר שישוב היום שמא ימות למחר
שמי שרובו , ואף כי פשטיה דקרא מיירי בצדיק גמור מעיקרו שפיר מפרש היום על שני פנים אלו

וגם שלמה אמר כי אדם אין צדיק בארץ , ריך לשוב ממיעוט עונותיוזכויות צדיק גמור יקרא וצ
אם כן אותו , וצריך תשובה לפחות לעונות הקלים שאדם דש בעקביו, אשר יעשה טוב ולא יחטא

ובשובו יתוקן , אבר שהיה פגום אמש מחמת עונו היה משוקץ לפי שפגם בצורה העליונה
 :ויתקדש

 'פרק ע
 :ה מסייע לשבים עד מאד"הקבשלא יפול השב ברוחו כי ( ז)
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מתחילה לא ידעתי להזהר , הנה המלך זקן וכסיל שם אותי במשמר, שמא יאמר הבעל תשובה
ועתה שאני בבית האסורים הרי אמרו אין חבוש מתיר עצמו , כמאמר שלמה מכל משמר נצור לבך

 :מבית האסורים
ואף כי הוא בבית האסורים  ,הרי אמרו שתפלתו של חולה מועילה לו מתפילת שאר אדם, נשיב לו

אם כן מיד , לכך אמר הנביא שובו עדי בכל לבבכם ובצום ובכי ובמספד, שערי דמעה לא ננעלו
 :'יצא מבית הכלא ויהלך בדרכי ה

שמא ישוב הצר הצורר וילכדני אחר שכמה שנים הייתי , צר לי מאד, ואם יאמר הבעל תשובה
מלאכים קדהמים יהיו , כי ישלח עזרך מקדש', ל החזק ויאמץ לבך וקוה א, נשיב לו. תחת רגליו

. י בכמה דוכתי"כמפורש בדברי רשב, וזהו שאמרו חכמים הבא לטהר מסייעים אותו. בעזרך
בבואו ליטהר יזהירו על נפשו זוהר נפש צדיק אחר שהיה דרכו , ופעמים מסייעין אותו בנפש צדיק

ויתעבר בנפש אותו הבעל ' לחהו הגם אחרי מותו יש, בעולם הזה בחייו להשיב רבים מעון
כמו שאמר בזוהר פרשת ויקרא על אותו בעל תשובה והוו קרו , ובזה יהפך לאיש אחר, תשובה

מעברים בו , וזה הפך בצדיק שבא ליטמא והשחית והתעיב עלילה ברוב רשעו, ליה יהודה אחרא
זהו . מו לרעהועתה ישתנה ש, שהיה בחיים מסית ומדיח ומחטיא את הרבים, נפש רשע גדול

מכל מקום . אלישע אחר, כאשר חטא והרבה עונות רבים, שקראו לאלישע שתחילתו היה צדיק
וגם לא יבאו , לא יעברו בו נפש צדיק', אם לא יתעורר הוא תחלה ויבכה לפני ה, הבעל תשובה

, אבל אם לא בא תחילה הוא מאליו, דלא אמרו אלא הבא ליטהר מסייעין אותו. מלאכים לעזרו
 .אל

זו היא טענת רוב בני , ומסיים וכשאני לעצמי מה אני, וזהו נמי שרמז הלל אם אין אני לי מי לי
ואומרים איך נשוב ורחיים על צוארינו ענייני העולם ועסקיו שאנו , אדם המתאוים לשוב בתשובה

על זה אמר וכשאני לעצמי מה אני כי לא נוצרתי כי אם , טרודים בהם לכלכל האשה והבנים
כי הכל , ואם אינך מנתי מה מנתי, מה לי מהזמן אם לא רצונך, ומאמר המשורר. בודת יוצרילע

הוא , ואם לא עכשיו אימתי, ומסיים, הבל ואין בו ממש רק עשיית רצון מלכו של עולם יתברך
לאפוקי בחורים האומרים בלבם כשיבואו ימי , מאמר רבי אליעזר ישוב היום שמא ימות למחר

והם לא ידעו כי האורב יושב להם בחדר ופתאום יבא אידם ויהיו נקראים , ובההזקנה נעשה תש
 :לפני המלך

 ישלח לו ניצוץ של משה רבינו לעזרו' ה
וישלח , ה עליו"יכמרו רחמיו של הקב, ופעמים שהבעל תשובה כל כך יבכה ויצטער בלב שלם

וזה . ם ריבוא ניצוצותעזרו מקדש ניצוץ אחד מנשמתו של משה רבינו עליו השלום שיש בה ששי
אין דור פחות , וכתיב דור הולך ודור בא, רמז רבי עקיבא אשה אחת ילדה ששים ריבוא בכרס אחד

שאותה פרשה נאמרה אחר , וזה רמוז בפרשת ואתה תצוה. כמפורש בתיקונים, מששים ריבוא
לא  לפיכך, ונמצא במדרש הנעלם שלפי שיצא מפיו מחני נא מספרך אשר כתבת, מעשה העגל

 :נזכר בפרשה זו
ואחר , שאילו לא חטאו בעגל היו חיים לעולם כמלאכי השרת מנוקים מעון, והסוד הנעלם הוא

והם מלוכלכים , מכל מקום נאמר עליהם אכן כאדם תמותון, שחטאו והשיבם משה בתשובה
לכן משה רבינו עצמו שהשיבם בתשובה . והט צריכין תשובה וסהרה, בעונות בכל דור ודור
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כשיתעוררו הם תחילה , בעיבור ניצוצות נפשו בתשובה שלימה, הוא יחזירם באחרונה, שונהברא
, ולכך בפרשה זו של ואתה תצוה שהיתה אחר העגל. בי למענכם' וזהו סוד ויתעבר ה, בחוזקה

נעלם שם משה מכל הפרשה אף על פי שבו הוא הדיבור ואתה תצוה ואתה הקרב אליך ואתה 
וכל אשר עושים שם הוא . שיתעבר בישראל בהעלם ויעשו תשובה על ידו רמז', תדבר ועשית וכו

 :היה עושה
ורוצה , כמו כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה, ויתכן שזהו פירוש ואתה תצוה לשון חברה

אך צריך , לומר אתה תתעבר בבני ישראל ותעשה להם חברה וצוות לסייעם לעשות תשובה
 :שמתחילה יתעוררו הם

כביכול , ל ויקחו לי תרומה"על דרך שפירשו ז, פירוש ויקחו אליך כמו ויקחו אותך, ויקחו אליך
פירוש , שמן זית כתית למאור להעלות נר תמיד, ומסיים ואמר. שאדור ביניכם, אותי אתם לוקחים

הפך הרשע שריחו רע , שיהא ריחם הטוב נודף כשמן הטוב, על דרך טוב שם משמן טוב, שמן
ועליו אמר המשורר חטאי לו יריחון בם שכני אזי , מכל מיני צואה וטינוף שבעולם[ תריו]מאד 

, על דרך ואני כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד אלהים עולם ועד, זית. ברחו ורחקו מגבולי
לפי שאני תדיר בעבודתי כזית שהוא תדיר , מדה כנגד מדה, שפירש החסיד הרב רבי יוסף יעבץ

ואבטח בחסדו , גם הוא לי לישועה, בשו עליו לא בימות החמה ולא בימות הגשמיםרענן ולא יתיי
 :גם השם יתעלם לעתות, אבל אם הוא פעמים מתעלם מן העבודה. עולם ועד

כמאמר דוד צרה , חייב לפנות לבו למעלה בחזקה, ואפילו בעת שאדם טרוד בצערו ואין לו כח
שזהו מה שאמר נמי עמו אנכי בצרה אחלצהו ם "ופירש הרמב, אקרא' ויגון אמצא ובשם ה

 ה שהאיש הזה אף כי טרוד בצרתו מחזק"שאומר הקב, ואכבדהו
 :גם אני אחלצהו ואכבדהו, זה כבוד שעושה לי, לבו ולוקח אותי עמו

שהבעל תשובה תהיה נפשו מרה עליו על אשר הכעיס את אלהיו כזית , ועוד כיון בלשון זית לומר
והוא . מזונותי מרורים כזית, ל על פסוק והנה עלה זית טרף בפיה"שו זעל דרך שפיר, שהוא מר

יתחולל ברעיוניו ויאנח , היגון הגדול, התנאי השלישי שכתבנו למעלה בשם הרב רבינו יונה
במרירות לב ונפשו תהיה מרה לו כי הכעיס את מי שבראו וברא השמש והירח והשמים והארץ 

ודא גרים לון וימררו את , א"ו דאתפרש מן ה"על שם וא, מרור, ובתיקונים. וכל מעשה ידיו
והוא מאמר . ל"ההוא דכתיב קראן לי מרה כי המר שדי לי עכ, איהו מרור ואיהי מרה, חייהם

 :והמה מרו ועצבו את רוח קדשו, הנביא ישעיה
כי אז ישקיף עליו השם יתברך , היינו שישפיל עצמו עד הארץ יהא דכא ושפל רוח, כתית למאור

 :'ואז ידלק נר על ראשו של בעל תשובה כמו שכתבנו בראש הספר בפרק ג, ור פניובא
, ה מתנוצצות על ראש בעלי תשובה לסייעם"ועוד ראיה מן הכתוב שניצוצות של משה רבינו ע

' ועל ידי כך אשרי העם שה, ה עולה בגימטריא משה"שככ, מה שאמר דוד אשרי העם שככה לו
 :אלהיו' שיקרא ה, בשלימות' לי תשובה לשוב אל השמסייע לכל אחד מבע, אלהיו

אמר רבי שמעון חברייא , וזה לשונו בתיקון שתין ותשע, כל מה שכתבנו בענין זה הוא בתיקונים
זכאה דרא דהאי אתגליא ביה , עלאין ותתאין למהוי בהאי חבורא, ה אסתכם עמנא"בודאי קב

לקיומא קרא מה שהיה הוא , דרא בתראהדעתיד כולי האי לאתחדשא על ידא דמשה בסוף יומיא ב
דעליה , אלהיו' אשרי העם שה. משה, אשרי העם שככה לו. וביה ממכון שבתו השגיח, שהקיה
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, ועליה אתמר דבר צוה לאלף דור. ולית דור פחות מששים ריבוא, אתמר דור הולך ודור בא
ין רבוא לאשלמא בכל צדיק וחכם דמתעסק באורייתא עד שת, ואתפשטותיה הוא בכל דרא ודרא

. דשקול כששים רבוא, ומנו משה, אשה אחת ילדה ששים רבוא, ורזא דמלה. כלהו מפגימו דלהון
ודור בא איהו ייתי כמלקדמין , דור הולך לההוא עלמא. דור הולך ודור בא, ובגין דא אתמר עליה

 :ל"עכ
ו ואזדרזו במאני עלאין אתתקנ, פתח רבי שמעון ואמר -ג וזה לשונו "ועוד כתב בסוף תיקון י

קרבא לגבי חויא דאיהו מקננא בטורין רברבין ואיהו קטל לאדם קדמאה ולכל דרין דהוו קאתיין 
ובגין דא כרוזא נפיק בכל יומא מאן דקטל ההוא חויא דאיהו מקננא בטורין יהבין ליה . אבתריה

. צדיק ונשגבבו ירוץ ' דאתמר בה מגדל עוז שם ה, ברתא דמלכא דאיהי צלותא דיתיב על מגדלא
סליק עיניה למגדלא ואתא . וחוטרא בידוי, אדהכי הא רעיא קא אתיא בכמה עאנין ותורין ואמרין
, והוה זריק חצים לגבי חיוא, קשתא בידוי, חד בר נש עולימא צדיק שמיה דהוה יתיב על מגדלא

קשתא אגוזא ד, אמקו לישנא דפומא, וקשתא. וחויא לא הוה חשיב לון, ר גדול"ודא איהו פז
חוט של קשת דביה החה זריק חצין צדיק דאינון מלולין דצלותא לגבי , דא שפה, חוט השני. פומא
דא בתר דא , ומויא לא הוה חשיב לון עד דאתיא רעיא מהימנא ונטיל חץ חד וזריק לגביה, חויא

 :ל"בצלותא עד יפלח חץ כבדו דחויא עכ
משום דכתיב תועבת , ו אלא בבעלי גאוהשהיצר הרע שהוא הנחש משכנו בקבע אינ, פירוש דבריו

, מי שיהרוג הנחש הזה יזכה לאור שכינה הנקראת תפילה, ומכריזין כל יום בשמים. כל גבה לב' ה
ולפעמים אדם בא לטהר ואינו , הוא רמז לשכינה' ושם ה, ויושבת על כסא כבודה שהוא מגדל עוז

דבר מה שאמרו חכמים טוב שבנחשים רמז ל, יכול להורגו עד שיתגלגל בו צדיק ומרצץ את מוחו
עד , זהו פירוש בו ירוץ צדיש ולפעמים גם צדיק זה אין בו כח כשכבר גבר האויב, רצץ את מוחו

, זה פירוש ונשגב. ואז גובר ומנצח ומרצצו, שנותנין באותו רשע שבא לטהר ניצוץ משה רבינו
ם הסמוכה לה באלפא "במ ן של נשגב מתחלפת"עוהנו, כאילו אמר הכתוב בו ירוץ צדיק ומשה

וקורא לצדיק ( חולין קלט ב)על דרך שאמרו בשגם זה משה , א"ת עולים ה"ל בי"וגימ, א"בית
שהרי היה בגן עדן תחת כסא הכבוד שהוא , ואמר שהיה על המגדל כבר. עולימא שמתחדהב

 :בידםעל דרך רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות , שהיא חצים, וענין התפילה. ומשם בא, המגדל
רוצה לומר שבם תתחדש רוח קדוש זה , ומה שאומר שהצדיק הוא המתפלל או משה רבינו

על דרך שפירש בזוהר על הפסוק , והם מתפללים, דבר בם' רוח ה, בקרבם של הבעלי תשובה
שנצץ ' אותו רוח ה, הכא נמי. ששרו שן מצרים הכניס בלב המצריים אותו הדבור, ויאמר אל עמו

וכבר כתבנו למעלה שאלהי . ויעתר להם, ה"יא מלים ודברי פיוס ותפילה להקבמפיהם יוצ, בהם
וכל בעל תשובה יאמר , להנצל מיצר הרע' ל בסוף התפילה היא תחנונים לפני ה"נצור שסדרו רז

 :אותה בדמעה בכונה גדולה

 ג"פרק ע

 מצוות המסוגלות לכפרת עוון

יש לנו לחקור ולבקש , לא תמותאחר שכתבנו רפואת תעלה בדמים יקרים לנפש החוטאת ש
ולפעמים רפואה שיעשה רופא חכם . אחר שנמשלו חולי הנפש לחולי הגוף, רפואה בדמים קלים
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ולפעמים ימצאו מיני רפואות בכסף אחד , מכמה מיני רפואות יקרות הערך, במאה פרחים הוצאה
 :או בחצי כסף של מיני עשבים מרפאים בדרך סגולה

א באחד משרי המלך הפרתמים בלכתם "שאירע במלכות קאסטיליי ,ושמעתי מפי מגידי אמת
ועקץ השועל את רגל השר עקיצה קטנה לא , בא לרדוף אחר שועל לצודו, לצוד ציד להביא

ורופאי , ביום השני התחילה רגלו לצבות ביום השלישי צבתה מאד עד סוף הירך, הרגיש בה
חקיה מצוה , מאד ולא יכלה ונואשו ממנוהמלך נלאו לבקש מיני רפואות משונות בדמים יקרים 

וראה , והנה נכנס אחד ממשרתיו שהיה מביא לו דורון כמנהגו. וכל בני ביתו בוכים, מחמת מיתה
וישאל אליהם מה החולי הרע הזה פתאום בא , את הצרה הגדולה ואת החולי שחלה אדוניו

טנה של שועל הביאה עליו את ויאמרו לו עקיצה ק. והיום שלשת ימים ראיתיו שאנן ושלו, לאדוני
וילך במהירות אל השדה וילקט , אל תיראו כי בעזר האל אני ארפא אותו, ויען אליהם. המות הזה

וישם על רגל , וירץ ויבא אל בית אדוניו ויכתוש את העשבים במכתש, מיני עשבים ידועים לו
וישתוממו , גליוביום השלישי נתרפא והלך על ר, מיד התחיל להרפא, אדוניו פעמיים שלש

ובזה אנו מבינים מה שאמר רבי . הרופאים וקקללו את האלקים אשר ברא מיני סגולות בעשבים
וכן שמענו כמה מיני חלאים שנמצא להם רפואת . עקיצתן עקיצת שועל, אליעזר בפרקי אבות

ני מי, היא הגמרא' ועל דרך זה יש לנו לבקש בשדה אשר ברכו ה, תעלה בדמים קלים בדרך סגולה
 :סגולות ורפואות קלות לרפאות תולי הנפש החלושים שאין בהם כח לסבול הרפואות הקשות

אפילו )ל שאמרו כל מי שעונה אמן יהא שמיה רבא בכל כחו "הנה מצאנו לרז. סגולה ראשונה
והחמירו בזה בזהר ואמרו שצריך שיזעזע כל איבריו ולענות בקול . היה בו שמץ מינות מוחלין לו

הרי , שירגיל לעשות כן הנה הוא מבושר שימחלו לו עונותיו אם לא ישוב לכסלה ומי. תקיף
 :סגולה אחת
אפילו עבד עבודה , שכל הזהיר וזריז נהבמירת שבת בכל תנאיו ובכל דקדוקיו, אמרו. סגולה שניה

ולא תקשה . אל תקרי מחללו אלא מחול לו, שנאמר שומר שבת מחללו, זרה כדור אנוש מומלין לו
 ,הוסיף בעשותו מצות שבת כדי לכפר עונותיו לך מה

וכן בעניית , דיש לומר דהזירוז היתר הוא המכפר, הרי זו אמת מן המצות שהיה הוא חייב בהן
 :אמן

כאילו אותה , לאומרה בקול ובשמחה רבה, יכוון בשירת הים שאומרים בכל יום. סגולה שלישית
, שהסיעם מצונותיהם, ישראל מים סוףויסע משה את , שהרי אמרו במדרש. שעה יצא ממצרים

. שכל מי שנעשה לו נס ואומר שירה מוחלין לו על כל עונותיו, שנמחלו על ידי השירה שאמרו
י שרוצה לומר "וכדכתב רשב, לומר שירה זו בכל יום כדכתיב ויאמרו לאמר' והנה אתר שצונו ה

כח סגולתה כל יום  ודאי, שנאמר אותה בכל יום בשמחה רבה כשעה ראשונה שאמרנו אותה
 :כשעה ראשונה למהדרין

שנאמר נושא עון , ל כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו"אמרו רז. סגולה רביעית
למה , לכן יוכיח האדם את נפשו ויאמר לו. למי נושא עון למי שעובר על פשע, ועובר על פשע

ך לסבול חרפת אנוש וגידופיו ולא הלא טוב ל, תסבול יסורים בעולם הזה ובגיהנם על עונותיך
, ל"כמו שאמרו רז, זרח בחשך אורך, כי תעלת רפואה הם לנפשך, ותשמח ביסורים אלו, תענה

הנעלבין ואינן עולבין שומעין חרפתם ואינן כהסיבין עחסין מאהבה ושמחים ביסורים עליהם 
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זו למעלה , התנא פירש החסיד ששלש מדרגות דבר, הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו
עואינו , שנית. אבל אינו מעליב את חבירו בתשובתו, ראשונזק מי ששומע חרפתו ומשיב. מזו

, הם הדברים של חרפה אשר שמע, ששמח ביסורין, שלישית. אך לבו מר לו בקרבו, משיב כלל
 :יכפר עונותיו' אולי גם ה

כי לעתות , ספר בית מדותבשם ( ה"פרק ס)היא ההתבודדות שכתבנו למעלה . סגולה חמישית
וישא עיניו למרום אל מלך יחיד עילת כל , רצון יפרוש עצמו במקום מיוחד שלא יראוהו בני אדם

ועל דרך זה , כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, כמטרה לחץ, העילות וסיבת כל הסיבות
כך שמעתי מפי , קוויחדיו ידוב, כן הוא יתברך ישים אליו, כאשר הוא יבא לשום פניו אל אלקיו

וכן מצאתי לרבינו . וכך היה הוא עושה, ה"יוסף סאגיס זלה' מורי ורבי החסיד הקדוש כבוד ר
ן וחובת "ם ורמב"ודוק ותשכח כן בדברי רמב, שכמה חסידים היו עושים כן בימיו, יצחק דמן עכו

 :ל"הלבבות והרב רבינו יונה ז
שמים ודברי אגדה שמושכין לבו של אדם  ישמע בחשק דברי חכם כשדורש יראת. סגולה שישית

דהכי קבלנו בסיני , וחייבין אנחנו לשמוע קול מוכיח. ל שבזה ימחול עונותיו"שאמרו רז, כמים
 ונשמע קולו, נעשה ונשמע, ונשמע' במסרה ג

, וגם קבלנו. כל אשר יצונו, קבלנו נעשה ונשמע עד עולם. ונשמע פתגם המלך, בואו אל הקודשב
הוא בית , שנשמע קולו בבואו אל הקדש, יבוא מאן דהוא מרבנן וידרוש תוכחהכל עת וזמן ש

כי לא לדורש הכבוד כי אם למלך הוא מלכו של , למה, הכנסת שנקרא מקדש מעט לדרוש לרבים
על דרך שאמרו כל מקום שנאמר במגילת אמתר מלך סתם , וזה אומרו ונשמע פתגם המלך, עולם

. אף על פי שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, ומז למלכו של עולםהוא ר, ולא אמר בהדיא אחשורוש
, הם העשירים הגבווהים, כשאמר ברבים תוכחת האזינו השמים, וכן אמר משה רבינו עליו השלום

, ותשמע הארץ הם העניים, על דרך היקום אשר ברגליהם שפירושו שהממון מקים האדם על רגליו
אקרא הבו ' זה שאמר הכתוב כי שם ה', ד כי אם להכי לא תתנו לי הכבו, ולמה, שפלים בארץ
בת קול יוצאת בכל יום  -כבר ידעת מה שאמרו בזוהר , דבר אחר ונשמע פתגם. גודל לאלקינו

ובת קול יוצאת מהר חורב בכל יום ויום ואומרת אוי להם לבריות . ומכרזת שובו בנים שובבים
אף על גב דאיהו , אלא ודאי. שומעין כלום הלא אין אנו, למי מכריזין, וקשה, מעלבונה של תורה
, מזליה שמע, הכא נמי אף על גב דהוא לא שמע. כדאיתא במסכת מגילה, לא חזי מזליה חזי

וזהו . אפילו הכי ונפשי יודעת מאד, כמו כי יפלא ממך דבר, לשון כסוי, כדכתיב נפלאים מעשיך
ומכל מקום לא יזכה לזה רק , שלפעמים מתעורר באדם רוח טהרה מקול הקורא לאוזן נשמתו

כלומר אם תשמע למוכיח באוזן , והיינו דכתיב והיה אם שמוע תשמע, השומע קול החכם המוכיח
שעל ידי רוח , והיינו ונשמע מתגם המלד, בשר תזכה לשמוע באוזן הלב כרוז מלכו של עולם

 :שמוע פתגם המלךואמרו ודאי שנשמע קול מוכיח לפי שאז נזכה ל, הקודהב ידעו בסיני זה הענין

 ד"פרק ע

 להטהר מהעוונות שאדם דש בעקביו

והיה עקב  זה שנאמר במקום אחר( מ, איכה ג)אמר הנביא ירמיה נחפשה דרכינו ונחקורה 
ואמר . ל שרוצה לומר אם תשמעו ותעשו המצות הקלות שאדם דש בעקביו"ואמרו רו, תשמעון
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היינו העונות שאנו , והכי נמי דרכינו, קביוהם העבירות הקלות שדהם בע, הכתוב עון עקבי יסובני
שאם לא ידע החולה מחלתו איך יבקש לה ', ונשובה עד ה, דורכים ברגלינו ודשים בעקבינו

 :רובן בגזל ומיעוטן בעריות וכולן באבק לשון הרע, ל"והנה חפוש דרכינו כמאמר רז. רפואה
והעושה מלאכת . ופך דמיםדאפילו שוה פרוטה נחשב כש, לכן יש לדקדק מאוד בחומר הגזל

דכתיב ועין נואף , ונקרא נואף, והסתכלות בעריות עון פלילי הוא. גם הוא גזלן, חבירו בלי אמונה
ועון לשון הרע . ואפילו הרהור בעבירה פוגם הנשמה. מגהינום, ויד ליד לא ינקה רע. שמרה נשף

וכדי שלא יבא לידי לשון הרע , שהוא שקול כעבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, גדול מנשוא
מה , ל על הפסוק האמנם אלם צדק תדברון"צריך אדם להרגיל עצמו להיות כאילם כדאמרו רז

, היא התורה, ולא ידבר רק צדק, אומנות יקח האדם להנצל מלשון הרע יעשה תמיד עצמו כאלם
 -מוסר השכל כדכתיב מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתק וזה לשון רבינו האי גאון בספר 

ואם אותו תשלח , ואל תרפה ארי אסור בחבלך, וכאלם היה בין החבורה, לשונך שים בפיך נאסרה
 :ואכלך

כדי שנשמור , בקריאת שמע שצונו לקרוא בכל יום פעמיים' ועל שלש תועבות אלה הזהיר ה
אחרי  על עון הזנות הזהיר בהדיא בפרשה שלישית של קריאת שמע ולא תתורו. נפשינו מאד מהם

ועל עון הגזל הזהיר בפרשה שניה ואספת דגנך ולא של . לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים
ל מגל זו מגל זו מגל זו שלש פעמים "כדרך שאמרו ז, וכפל הדבר שלש פעמים לחזק הענין, חברך

, ועל לשון הרע. הכי נמי כפל דגנך תירושך ויצהרך לחזק, כדי לחזק, שהיו אומרים במצות העומר
בם תדבר ולא , ל בם מעוטא הוא"ופירשו ז, ודברת בם, הזהיר בפרשה ראשונה שכתב תיקונה

 :וכל המרבה דברים מביא חטא לשון הרע, ולאו הבא מכלל עשה עשה, בדברים בטלים
הקנאה והתאוה ( א"ד מ"אבות פ)דתנן , וכן נחפשה דרכינו ונחקורה בשלש תועבות אחרות

ושלש , מן העולם הזה ומן העולם הבא, ל סתם"העולם ופירשו רזוהכבוד מוציאין את האדם מן 
 :ויש לתת עליהם לב בכל יום בעת קריאת שמע כדי להשמר מהם תמיד, אלו נרמזו בקריאת שמע

וכתיב , אל תחהדר לפני מלך( משלי כה מו)כדכתיב , מי שהוא עבד לא יתגאה לפני המלך, הכבוד
וכתיב האותי לא . ו לפניו תמיד דמלא כל הארץ כבודוואנחנ( יב, א יב"ש)אלהיכם מלככם ' וה

ודרך בני אדם להתכבד . וכתיב המכעיסים אותי על פני תמיד. תיראו אם מפני לא תחילו
ואין נאה ההידור והכבוד אלא למלכו של עולם , יוחנן קרא למאני מכבדותא' דר, במלבושים

והיה לכם , מצות ציצית בבגדינו, זהולרמז . מלך גאות לבש' וכתיב ה, שנאמר זה הדור בלבושו
, וראיתם. בהיפוך אותיות מלך, לכם. ב צרופין יש לו וזה אחד מהם"כי י, הוא השם, והיה, לציצית

כי אין לבא , אלא יכוין בלבושו להדר את המלך, כי העבד לא ילבש גאות, בהיפוך אותיות ויראתם
בהדרת קודום ' לי דכתיב השתחוו להורבי פלוני מציין נפשיוה ומצ, אל שער המלך בלבוש שק

משום אל תתהדר לפני מלך לכבודך , כדאיתא במסכת ברכות, ואפילו הכי קרי נמי במה בחרדת
הרי הרחקת , ולא לכבודנו, ואנו אומרים בכל יום ברוך אלהינו שבראנו לכבודו, אלא לכבודו

 :הכבוד
דפירשו במדרש , זמירות שמענווהיינו דכתיב מכנף הארץ , בפרשה שלישית של ציצית, ולב שפל

ל "ועליהם אמרו ז, ולפי זה הארץ רמו לישראל שמשפילין עצמן לארץ, דעל כנף הציצית קאמר
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דכתיב , אלו ישראל, והארץ לעולם עומדת. אלו אומות העולם, שאמר הכתוב דור הולך ודור בא
 :עצמן וסימן להשפיל, רמז להם לישראל, וכנף הציצית. בהו כי תהיו אתם ארץ חפץ

, וכתיב בתריה השמרו לכם פן יפתה לבבכם, דכתיב ואכלת ושבעת, והתאוה רמוזה בפרשה שניה
, וארי יפתי, תרגום כי ירחיב, אלא מיד ששבעת משוך ידך, פירוש פן תמשכו אחר תאוות העולם

כענין שנאמר , מעט מעט עד שתעבוד אלהים אחרים' שאם תמשכו הוא גרמה לוסרתם מדרך ה
ופירוש צחוק כולל עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים כמו , ישתו ויקומו לצחקויאכלו ו

כי מיד בראות השטן שאדם מוסיף אכילה , סמאל, עולה עם המלה" פן"ו, שלמדו מן הפסוקים
 :מרקד לפניו להכשילו בכל העבירות, ושתיה

מיעקב אבינו בעת מקובלת בידינו , והקנאה רמוזה בפרשה ראשונה בפסוק ראשון דקריאת שמע
ונרמז . ם"כדאיתא במסכת ברכות וכדכתב הרמב', שנסתלק מן העולם שצונו וזירזנו על יחוד ה

וקשה מאי הקבצו הרי אמר להם האספו ואגידה לכם ', הקבצו ושמעו בני יעקב וגו, בכתוב דכתיב
ו מלבם קנאה ואחר שהיו לפניו ציוה אותם שיסיר, על הגופות, אלא פירוש האספו, והרי הם לפניו

, שאם לא יעשו כן אי אפשר לקבל עליהם יחוד, ושנאה ותחרות כאילו הם איש אחד ונפש אחת
דהפסוק קשה , (יג, איוב כג)דהיינו והוא באחד ומי ישיבנו , י"שירצה וישרה עליהם כדכתב רשב

 אלא רוצה לומר והוא יתברך אינו שורה כי אם, דהיה לו לומר והוא אחד מאי באחד, להבין
וכלם ', דוגמת מלאכי השרת דכתיב בהו כלם אהובים וכו, כשישראל ביחוד לב אחד בלי קנאה

וכל , דהמלאכים מכבדין זה את זה( ו, ב"פי)נ "ואמרו באדר. מקבלים עליהם עול מלכות שמים
וזה לשון שמע ישראל שאמרו . וכן איתא במדרש, אחד אומר פתח אתה שאתה גדול ממני

וכל אחד בעת קריאת שמע מיחד לבו . קיבוץ כמו וישמע שאול את העםהמקובלים שהוא לשון 
, כלנו באהבה וקשר לב אחד בלי קנאה ושנאה, שמע ישראל, עם כל עדת ישראל ומדבר אליהם

 :אחד' אלקינו ה' ועתה אנו מקבלים יחוד אלוקינו עלינו ואומרים ה

ן "רשות הרד

 יהדרוש השש
באלפי אילים ' הירצה ה, האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה, אכף לאלקי מרום' במה אקדם ה

דורש ' הגיד לך אדם מה טוב ומה ה, האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי, ברבבות נחלי שמן
 (.ח -מיכה ו ו . )ע לכת עם אלהיךכי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנ, ממך

יזכה האדם לחיי העולם , ל שבעשיית מצוה אחת לבדה איזה שתהיה מן המצות"ם ז"דעת הרמב
מכות כג )על המשנה שאמר , וכך כתב בפירוש המשנה בסוף מכות. ש גם כן"זה דעת הרא. הבא

. 'ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להן תורה ומצות וגו"רבי חנינא בן עקשיא אומר רצה הקב( ב
ג מצות כסדר וכהוגן "ל מעיקרי האמונה בתורה כי כשיקיים האדם מצוה מתרי"זוזה לשון הרב 

ולא ישתף עמה דבר מכונות העולם בשום פנים אלא שיעשה אותה לשמה מאהבה כמו שביארתי 
כי המצות בהיותם הרבה אי אפשר שלא יעשה האדם , ועל זה אמר. ב"הנה זכה בה לחיי העוה, לך

וממה . בעשות אותה מצוה תחיה נפשו באותו מעשה, שלמותהבחייו אחת מהן על מתכונתה ו
והשיב , ששאל מה אני לחיי העולם הבא( ז יח א"ע)רבי חנינא בן תרדיון , שיורה על העיקר הזה
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והשיבו כי נזדמנה לו , כלום נזדמן לך מצוה לעשותה כהוגן, לו המשיב כלום בא מעשה לידך
 .עד כאן לשונו, כה בה לחיי העולם הבאוז, מצות צדקה על דרך שלמות ככל מה שאפשר

ל "אין הראיה שהביא הרב ז, וראוי להחזיק בו ושלא לדחותו, ועם היות שזה השורש יקר מאד
כי אין ספק שלא נסתפק רבי יוסי בן קיסמא על רבי חנינא בן תרדיון אם קיים , מורה עליו כלל

יו כדי שיגיד לו חשקו במצות אבל שאל ממנו שיגיד לו אחד מפרטי מעש. מצוה אחת מן המצות
כל שכן כשיהיה הפרט ההוא מורה , כי הפרט האחד יורה על האחרים, ושלמותו בעבודת האלהים

 .הוראה גדולה על טוב המדות ועל התכונות המשובחות כמעשה הזה של רבי חנינא בן תרדיון
י משה נביאו השם יתברך צוה לישראל על יד. אבל דעתי בזה השורש שהעיר הרב עליו הוא כך

והוא , ואין ספק שאין הגמול בכל אחת מהן שוה, ויעד על כל אחד מהן הגמול, ג מצות"תרי
. הוי רץ למצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות( א"ב מ"אבות פ)ל "אמרם ז

ולא רצתה . שמתן שכרן שקול כנגד כמה מצות אחרות, ויש בהן אחת או שתים או שלש או יותר
ויניחו אותן ששכרן , כדי שלא ירוצו הכל אחר אותן מצוות שמתן שכרן גדול, ורה לבאר זההת

תנחומא עקב על , רבה תצא על הכתוב דברים כב ו)כמו שנזכר במדרשים , בלתי גדול כל כך
היה ראוי להמשיך תועלת כי בהיות , ומזאת ההעלמה וחתימת הביאור בזה(. הכתוב דברים ז יב
, ירוץ כל אחד ואחד לכל אחת ואחת, איזו מן המצות היא יותר רבת השכרהאדם בלתי יודע 

וימשך מזה להיות האדם קונה ומשיג , ויאמר אולי זאת המצוה היא יותר רבת השכר ויקרת הערך
 .ולזה כוון נותן הדת בזאת ההעלמה. השלמות כולה שאפשר לו בקיומו כל המצות

שבעשית מצוה אחת לבדה על השלמויות כל , אמתכן הוא ה, ולפי זאת ההנחה אשר היא אמיתית
אבל יש מצוה שאפשר שישולם , אבל לא יהיה כן בכל המצות, ימיו יזכה בה לחיי העולם הבא

מי שזכויותיו מרובין ( לט ב)ויהיה בכלל מה שאמר בפרק קמא דקידושין , שכרה בעולם הזה לבד
אבל אין ספק שיש קצת , לו אות אחתעל עונותיו דומה כמי שקיים כל התורה ולא חסר ממנה אפי

והוא , עד שבמעטות מהם יזכה האדם לחיי העולם הבא, מצות שהן גדולות הערך ורבות הגמול
בא , שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו למשה מסיני' דרש ר( מכות כג ב כד א)אמרם 

בא ישעיהו , (לים טותה)' מי יגור באהלך וכו' דוד והעמידן על אחת עשרה שיש במזמור לדוד ה
 .כדאיתא התם' והעמידן על שש וכו

, ה והבאים אחריו לא קיצרו דבר ממצות התורה"אין ספק שדוד ע, הפירוש אצלי בזאת המימרא
אבל הכונה היא על (. יומא פ א)שאין נביא רשאי לחדש כלל , ובזה לא יסתפק כל משכיל כלל

רצה לומר משה ודוד וישעיה ומיכה , והוא שכל אחד מאלו עליהם השלום, הדרך שאמרתי
כי משה . כפי דורו, אכן כל אחד נהג בענין הזה רב התועלת, אמנם כוונו לתועלת ישראל, וחבקוק
, מאשר היה מקוה מאנשי דורו והבאים אחריו שיקיימו שש מאות ושלש עשרה מצות, ה"רבינו ע

ם שאינם רבות השכר כפי לבלתי יניחו אות, לא רצה לבאר רוב השכר אשר יש לקצתם על קצתם
לספקם אולי זו היא אשר בה , כי בהיות הענין סתום ירוצו אחר כל אחת ואחת מהמצות, האחרות

 .ה"וזו היתה כונת משה רבינו ע, ובזה ישלימו נפשם לגמרי, השכר רב יותר
ראה כי זאת הכונה אשר כיון , ה בראותו אנשי דורו כי רובם רחקו מהשיג השלמות"ודוד המלך ע

ואילו , כי הם היו בלתי מזורזים לקיים התורה כולה, תשוב נזק, ה לתועלת"בה משה רבינו ע
, ולכן בא דוד והעמידן על אחת עשרה. יפורשו להם קצת מצות שתועלתם עצום יזדרזו ויזכו בהם
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, כיתר הדברים המקובלים ביד הנביאים, כי היה מקובל באלו האחת עשרה שהשכר בהן רב מאד
ועם היות שבאלו האחת עשרה . אנשי דורו למען יזדרזו ויזכו בהן לחיי העולם הבאוגילה זה ל

העלים זאת דוד לאותה , מצות יש מצות ששכרן גדול מאד מן האחרות ואינם שוות בקיבול השכר
כתקנת , שדוד היה מקוה באנשי דורו שישלימום, סיבה בעצמה שהעלים משה רבינו במצות כולן

 .ג"מו התרימשה באנשי דורו שישלי
כי לא היו , ראה שזה ההעלם אשר כוון בו דוד ישוב לנזק, וכאשר חסרו הדורות עוד בימי ישעיה

יקיימו אותם , רבות התועלת, ואילו יפורשו להם מצות מועטות מאלו, משלימים האחת עשרה
 .ובימי מיכה שחסרו עוד מהשלמות לפיכך העמידן על שלש. ולכן העמידן על שש, ויזכו בהם

ל "ופירשו רבותינו ז, (מיכה ו ח)השלש שאמר מיכה הן עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת ו
והצנע לכת זו הוצאת המת , ואהבת חסד זו גמילות חסדים, עשות משפט אלו הדינין( מכות כד א)

והלא דברים קל וחומר ומה דברים שאין מדרכם ליעשות בהצנע אמרה תורה הצנע , והכנסת כלה
כי גם הדברים שדרכן שלא , ירצו בזה. דרכם ליעשות בצנעה על אחת כמה וכמהדברים ש, לכת

, אין ראוי להרבות פרסומם, כגון הדברים שנהגו לעשותן בשמחת חתנים, ליעשות אלא בפרסום
והיה ראוי לפי זה אחר שפשט המנהג לדרוש בעת . אבל ראוי למעט הפרסום כפי היכולת

אמרה , כי אפילו בדברים שאין דרכן לעשות בצינעה, שתיעשה הדרשה בבית החתונה, החתונה
 .תורה והצנע לכת

כמו שאמר הכתוב , אין ספק שהמציאות כולו חסד פשוט[ הנה(. ]מיכה ו ו)' וגו' במה אקדם ה
אבל טובותיו , כי לא קדם לנו דבר ראוי שנקבל עליו גמול, עולם חסד יבנה( תהלים פט ג)

הושע יא )כמו שאמר הכתוב , ם והרגלם אצלנו סכלנו בהםומרוב התמדת, מתמידות עלינו תמיד
פירוש כי מרוב הטובה שהטיב , ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועותיו ולא ידעו כי רפאתים( ג

ומן הטובות , כי הדבר המורגל לא יורגש, סכלו בה ולא חשבוה לטובה כלל, השם יתברך לאפרים
הוא ששיער המצות בענין שתושג עשייתם , צומיםהגדולות שהטיב השם יתברך לנו והחסדים הע

כי רצה השם יתברך לזכותנו ולא העמיס עלינו העבודות הכבדות שנקוץ , בנקלה ולא יבאו לטורח
 .(ירמיה יט ה)אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי ( ד א)וזהו שדרשו בתענית . בהם

שעבד סכל שהמרה במלך גדול שהטיבו  ,שההיקש יורה ויחייב, ובפרט נתבאר זה בענין התשובה
ושיהיה כוסף בתכלית , שאם יתן איש את כל הון ביתו בכופר עונו בוז יבוזו לו, בתכלית הטוב

אבל השם יתברך . זה היה מן הראוי, בכפרת חטאיו, גם בניו ובנותיו, הכוסף לתת כל אשר לו
והוא החרטה על מה שעבר , דוביאר ענינה בדבר קל מא, ובחר בתשובה וצוה עליה, היקל על זה

שאם יעשה כן יכופרו העונות , והבטיחנו בזה הבטחה שלמה, והטבת המעשה על העתיד
 .וזה פלא עצום וחסד נשגב למאד, הקודמים לגמרי

שיהיה החוטא , שהיה מן הראוי ושהשכל יורה, אמר על צד ההצעה. כל זה ביאר הנביא בכאן
, היספיק לי בזה שום דבר, ויכפר לי על חטאי' ווג' בזאת המחשבה שיאמר כן במה אקדם ה

היספיק , ואם כל זה לא יספיק לי, באלפי אילים ויכפר על חטאי' הירצה ה' האקדמנו בעולות וגו
ל "ר יונה זצ"ובכאן דקדק הר, ופרי בטני לתרופת חטאת נפשי, לי אם אתן בכורי לכפר פשעי

פרק ( לו ב)כמו שמוזכר ביומא , מרדיםכי על הפשעים שהם ה( אות כה' שערי תשובה שער א)
כל אלה דברי . ועל החטאים שהם השגגות אמר פרי בטני, הממונה אמר בכורי שהוא היותר יקר
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שלא ייקר , כאיש נכסף להשיג דבר יקר, הנביא על צד ההצעה שהיה ראוי שיאמר כן החוטא
 .והוא סליחת העונות, ובלבד שיוכל להשיג הדבר ההוא שהוא כוסף ומשתוקק אליו, בעיניו דבר

כלומר באמת כן היה ראוי וכן גוזר , דורש ממך' והיתה התשובה בזה הגיד לך אדם מה טוב ומה ה
ואינו רוצה מעמך אלף אלפים אילים , אבל השם יתברך הפליא עמך לעשות, השכל כדבריך עמך

א צויתי ולא אשר ל( ירמיה יט ה)כמו שאמר הכתוב , ורבבות נחלי שמן ולא בכורך ופרי בטנך
אינו רוצה מאתך רק כשרון , (תענית ד א)ל "וכמו שדרשו רבותינו ז, דברתי ולא עלתה על לבי

 .והם דברים קלים מאד יושגו מהרה', והוא עשות משפט וגו, המעשה
והיא לרעת , היא הצלחה גמורה לטובת המתעוררים על התשובה, ואין ספק כי החסד הזה הנפלא

שאילו היה התשובה מה שהשכל גוזר שיצטרכו בהשגתה כמו . עליההרעים שאינם מתעוררים 
שאף על פי , היתה קצת התנצלות לרשעים, אלפי אילים ורבבות נחלי שמן והבכורות והפרי בטן

לא ימצא את לבבו , בעבור היות יצר לב האדם רע, שהיה מן הראוי לתת כל זה או יותר אם אפשר
איזה התנצלות יש למי , כיון שהשם יתברך הקל בזה אבל, להעמיס על עצמו העבודות הכבדות

בכיוצא בזה רשעים נדמה להם כחוט השערה ( נב ב)ל בסוכה "והוא אמרם ז. שאינו מתעורר
 .ואומרים היאך לא יכולנו לפסוק חוט השערה הזה

ירצה בזה כי העזר הגדול וההזמנה , שחתך ישראל כי בי בעזרך( הושע יג ט)והוא שאמר הכתוב 
שאין להם , זאת הכונה שבה למשחית לרעים, וכוון בזה לתת לטובה, שנתן לו בעבודתוהרבה 

, אלהיך כי כשלת בעונך' שובה ישראל עד ה( שם יד ב)הוא שאמר הנביא . טענה על עזבם תורתי
ובקשת , וכשרון המעשה להבא, אבל החרטה על מה שעבר, וביאורו שאינך צריך לאלפי אלים

קחו עמכם ( שם ג)והוא אמרו . ויעתר אל אלוהו וירצהו, קובל תשובתוהרחמים מהשם יתברך שת
והבטיחנו שאם . אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו' דברים ושובו אל ה

ארפא משובתם אוהבם נדבה כי שב אפי ( שם ה)באמרו (ו), ממנו' נעשה זה ישוב חרון אף ה
כהצעת הנביא באמרו , הראוי שיקובל השב בדברים לבדכי לא היה מן , אוהבם נדבה רמז. ממנו

באלפי אילים ' הירצה ה, האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה, אכף לאלהי מרום' במה אקדם ה
והוא הפלגת , אבל הוא מצד הנדבה, האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי, ברבבות נחלי שמן

 .החסד
וצדיקים ילכו בם ופושעים ' וידעם כי ישרים דרכי המי חכם ויבן אלה נבון ( שם י)אחר זה אמר 

אבל הפירוש הוא על פי . וצריך לבאר מה ענין פסוק זה לכאן אחר זכרו עניני התשובה, יכשלו בם
והוא . הוא טוב לטובים ומכשול לרעים, יתברך דרכי התשובה' שמה שהזמין לנו ה, מה שאמרנו

, שאין טורח בהליכתם כלל, רכסים ועקלקלותרצה לומר שאין בהם ', אמרו כי ישרים דרכי ה
כי יותר טוב היה להם שלא יהיו הדרכים , ורשעים יכשלו ביושר הדרכים ההם, וצדיקים ילכו בם

מה שאין להם בהיות הדרכים ישרים , כי אז יהיה להם קצת התנצלות, ההם ישרים כאשר הם
 .ואינם מתעוררים לשוב בתשובה, ורחבים ומוכנים בתכלית

, כדי שיתעוררו ישראל אל התשובה, מים מתחדשים מקרים בריחוק מקום ובאיים הרחוקיםולפע
הכרתי גוים נשמו פנותם ( ז -צפניה ג ו )והוא מאמר הנביא , וייראו ויפחדו פן יגיעם הפורענות

אמרתי אך תיראי אותי תקחי , נצדו עריהם מבלי איש מאין יושב, החרבתי חוצותם מבלי עובר
ואין ספק . וילך הלוך וקרב, הפורענות הולך הלוך ונסוע, ם מתיסרים ברעת האחריםוכשאינ. מוסר
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ועודנו מחזיק בדרכו אשר , כי מי שרואה כל אלו התלאות אשר הם באמת התראות השם יתברך
 .שהתיר עצמו למיתה מכאן ואילך, הוא כמי שעובר עבירה וקיבל עליו התראה, דרך בה

. ולהקדימה על רפואת הגוף, אוי לחפש היטב על רפואת הנפשלכן אין ספק כי בזמנים האלו ר
פירוש , חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך' אני אמרתי ה( תהלים מא ה)ה "הוא שאמר דוד המלך ע

ואין ספק . לא על רפואת הגוף, ועליה היא השתדלותי, אני בחליי הייתי מתפלל על רפואת נפשי
כי גם בחולי הגוף נשאלה שאלה , פואת הגוףשכל משכיל ראוי להקדים רפואת הנפש על ר

והושב , כשיזדמנו שני חלאים בשני איברים איזה מהם ראוי להקדימו ברפואתו, בחכמת הרפואה
השני שראוי לרפאות , האחד שראוי לרפאות אותו שהוא יותר חזק הסכנה, על זה בשלשה דרכים

וכל . רפא חבירו כי אם בהרפאוהשלישי שראוי לרפאות אותו שלא ית, אותו שהוא סיבה לחבירו
, כי אין ספק שהנפש היא גדולת הסכנה מהגוף, אלה השלשה מסכימים ברפואת הנפש והגוף

וכי לא יתרפא , וכן אין ספק אצלי שחליי הנפש סיבה לחליי הגוף. שהגוף אובד והנפש נשארת
בי חנינא בן שבמקומו של ר( לג א)ל בברכות "כמו שאמרו רבותינו ז, הגוף מבלי הרפא הנפש

ונתן עקבו על , ובאו ואמרו לרבי חנינא בן דוסא, דוסא היה ערוד אחד שהיה ממית את הבריות
ואמר להם ראו בני שאין ערוד ממית אלא חטא , והביאו לבית המדרש, חורו ונשכו ומת הערוד

וכי הנפש הבריאה תדחה הסיבות הממיתות , הנה מבואר שחליי הנפש סיבה לחליי הגוף. ממית
 .כולם

אבל שאר האנשים אין להם , ואם ישתבש אדם לומר כי אין זה אלא לרבי חנינא או שקול כמותו
שבריאות הנפש ורעיעותה הולכים על דרך בריאות הגוף , זה שיבוש וטעות גמור, מבוא בזה כלל

גם אם תהיה , כל סיבה מזקת להם, וכמו שתראה אנשים רעועי הגוף חלושי האברים, ורעיעותו
, כן האנשים רעועי הנפש, כי אין בריאותם דוחה שום סיבה מזקת לחולשתם, ה מאד יזיקםחלוש

וכמו שהאנשים הבריאים ידחה בריאותם קצת הסיבות המזיקות , לא תדחה נפשם סיבה מזקת כלל
וכמו היחיד . כן הנפשות הבריאות ידחו הסיבות המזיקות כפי יתרון בריאותם, כפי יתרון בריאותם

ידחה סמי המות כולם ולא , ה והמרקחות המצילים"כלית הבריאות ושתה התריאקאשר הוא בת
ה "צרי ותריאק), כן הנפש הבריאה בתכלית הבריאות הנכפפת למצות ועושה אותם, יזיקוהו

 .וזהו מעלת רבי חנינא בן דוסא ודומיהם. תדחה הסיבות המזיקות כולם( התשובה
ורבים , רופאך' כי אני ה' וגו' שמוע תשמע לקול ה אם( שמות טו כו)וזהו שהבטיח הנביא הנאמן 

לא אמיתך בחלאים רעים , איך יאמר אם תעשה כל מה שצויתיך על השלמות, יתמהו מזה הפסוק
האחד שחשבו שלא הבטיח השם . והביאם לזה שני דברים. כאשר הכרתי המורדים והפושעים בי

איך יבטיח , והוא מן התימה[. ה ישיםאבל קצת]' יתברך אלא שלא ישים על עבדיו כל המחלה וגו
שחשבו שלא היו כל , והשני[. אבל קצתם ישים]עובדיו שלא ישים עליהם כל מדוי מצרים 

ונשאר אצלם . ולכן לא יבטיח זה הפסוק בהסרת כל החלאים לפי סברתם, החלאים כולם במצרים
 .פירוש הפסוק בספק
עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם ' ויורהו ה( שם כה)בתחילה אמר , וזהו דעתי בפירושו

וזה כי אין ספק שהנסיון לא יהיה אלא לאחד , וזה הנסיון צריך להתבאר. לו חק ומשפט ושם נסהו
כי בהיות מחשבת הצדיק , לתועלת המנוסה. או לתועלת הכלל, או לתועלת המנוסה, משני דרכים

למען תצטרף מחשבתו הטובה לידי מביאו לידי נסיון , טובה ועינינו חזק ביראת השם יתברך
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ואמרו , צדיק יבחן' ה( תהלים יא ה)והוא אומרו , ולכן לא ינוסה רק הצדיק העומד בנסיונו, מעשה
היוצר הזה אינו בודק בקנקנים רעועים שאין ( תנחומא וירא על הכתוב בראשית כב א)במדרש 

כלל האנשים אהבת השם שיראו , והשני לתועלת הכלל. מספיק להקיש עליהם עד שהוא משברן
כי . לא זולתו, זהו ענין הנסיון. ויקחו מזה משל ודוגמה, יתברך בלב אוהביו עד היכן היא מגעת

כי השם יתברך צופה ומביט כל הענינים , אין ספק שלא ינסה השם יתברך לידע אם יעמוד בנסיונו
, אבל הפכם, ני תועליותאבל בנסיון זה אין אני מוצא בו אחד מש. ואין אצלו ספק כלל, העתידים

אבל התלוננו , שלא עמדו בנסיונם, אבל נזק, למנוסים[ היתה תועלת( ]היה תועלות)זה לא [מ]כי 
 .וגם כן לא היתה תועלת לאחרים אחר שהם לא עמדו בנסיונם, ה"על משה רבינו ע

לו  ורצה לומר כי שם במרה שם, שב אל החק והמשפט שהזכיר כבר, אבל נראה לי כי ושם נסהו
והוכיח בנסיון כי טבע חוקו ומשפטו יספיק בהסרת , חק ומשפט ושם נסה החק אשר שם לו

שזה העץ אשר השליך ( ד"כ' תנחומא בשלח סי)ל בילמדנו "כי כבר אמרו רבותינו ז, המחלה
לא לרפאות , אשר היה בטבעו לתת מרירות ולהחליא המים המתוקים, משה למים הרדופני היה

וזהו שסמך , יען הושלך שם במצות השם יתברך, ל פי כן ריפאו הפך טבעוואף ע, המים המרים
כי כל סובל פירוש כל , רצה לומר מכל המחלה, ואמר כל המחלה', ויאמר אם שמוע תשמע וגו

נמצא שהבטיח בשמירת כל המצות (. עח א)ובסנהדרין ( ג א)וכן מפורש בריש בכורות , ומכל
 .הסרת כל המחלה
ודעתי , איך תתכן רפואה אם לא יוקדם חולי, ופאך נסתפקו בו המפרשיםר' ואמרו כי אני ה
ואינם נקראים , אבל במקרה, ידוע הוא כי הרופאים אינם מרפאים החולי בעצם, בפירושו הוא כך

ולכן תהיה פעולתם כפי , כי הם אינם מכינים הסמים לטבע האנושי, רופאים אלא על צד ההעברה
ואם היו מנגדים הטבע יוסיפו , היו נאותים לטבע ירפאו החולי כי אם, הכלים אשר יפעלו בהם

אך השם , לא ימשך מהם לא פעל ולא הפעלות כלל, ואם יהיו בלתי נאותים ולא מנגדים, בחולי
אבל , ואין פעולותיו משועבדות לכלי אשר מהם יפעל, יתברך הוא הרופא האמיתי המרפא בעצם

ולכן אמר אל תתמה איך . כל מחלה בכל מה שירצה והוא יכול להסיר, הכלים משועבדים אליו
אשר נראה לך שאין ביניהם ובין הסרת , יעדתיך להסיר המחלה בשמירת החוקים והמשפטים

כי כמו , ואני יכול להסיר ממך כל חולי באיזו סיבה שארצה, רופאך' כי אני ה, החולי יחס כלל
כל להאמין שאסיר מחלה מקרבך כן תו, שריפאתי החולי שבמים במה שהיה ראוי להוסיף בו

 .בדברים שאין להם יחס כלל לפי דעתך
כי השם יתברך שלח , עשה לך שרף ושים אותו על נס( במדבר כא ח)וכן היה ענין אמרו למשה 

לפי שהם דיברו , ונתיחד בהם זה הפורענות בנחשים שרפים מיתר הפורענות, בהם נחשים שרפים
לונות חטאו לסיבת דבר צריך להם כתלונתם על הבשר ועל כי ביתר הת. באלהים ובמשה ללא דבר

והוא , עד שתראה שגינו המשובח שבמינים, רק הראו רוע בנפשם, אבל כאן לא חסרו דבר, המים
שכמו שהנחש מזיק ללא תועלת רק לתכלית רוע . וחטאו בלשון הרע שענינו שוה לנחש, המן

והוא מה שאמרו , עצמו רק לגודל רשעוכן בעל לשון הרע ישלח פיו ברע ללא תועלת , ענינו
ארי דורס , לעתיד לבא מתקבצין כל החיות אצל הנחש ואומרות לו( ערכין טו ב)ל "רבותינו ז

(. קהלת י יא)אומר להם ואין יתרון לבעל הלשון , אתה מה הנאה יש לך, זאב טורף ואוכל, ואוכל
. שהם בתכלית הרוע, יםשהם השרפ, שלח בהם הרעים שבנחשים, ולפי שהם הראו רוע לבם



  ן"דרשות הר   

 

 

 

300 

 התשובה בדרכי

ויבא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי ( במדבר כא ז)כאמרו , וכשהתודו על עונם ושבו בתשובה
כי זה היה ( שם ט)ן "ויפה אמר הרמב. אמר השם יתברך למשה עשה לך שרף, ובך' דברנו בה

ק ההוא כי כי נשוכי הבעלי ארס אין ראוי מדרכי הרפואה שיביטו אל המזי, ראוי להוסיף בחליים
, להראות להם כי כל ענינם בידי שמים, וכאן צוה להם להביט אל צורת הנחש, יזיק להם מאד

אבל בקיום כל התורה לא נירא מהסיבות הממיתות , ואינם נמסרים לדרכי הטבע ולא למקרה כלל
 .כענין רבי חנינא בן דוסא בערוד, גם כי יהיו חזקות

כי זה המעשה שאירע לרבי חנינא עם , נגד כל העולםאיך הצדיק שקול כ, ונוכל מכאן להכיר
. וגדול ממנו, שוה עם מה שעשה משה רבינו על פי השם יתברך לישראל, הערוד שעשה מעצמו

כן רבי חנינא בן דוסא היה ראוי לפי , כי כמו שהבטת נחש הנחשת היה ראוי להוסיף ארס ודחהו
ולפיכך . אבל דחהו לגמרי והמית לארס, מנוולא די שניצול מ, הטבע האנושי להיות ניזק מן הארס

ואמרו , שקול זה כנגד כל העולם, (קהלת יב יג)מאי כי זה כל האדם ( שבת ל ב)ל "אמרו רבותינו ז
כי . אבל השכל יאמתנו, והדמיון ירחיק זה. כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה( שבת שם)

אותה ההרחקה בעצמו יפול , ק אחדההרחקה שירחיק הדמיון שיהיה כל העולם נברא בשביל צדי
שהשכל יודע בעצמו שיוכל לעלות , ואחר זה היש סכלות ועורון כזה. באלף וברבבה כפי השכל

וימשך אחר חפצו כתבנית שור אוכל , או שיהיה שקול כנגד כל העולם, נפשו במעלה עליונה
 .עשב

ה וידיעת התורה על לא יוכל להשיג זה השלמות כי אם בחכמה יתיר[ כי]ואם יתפתה ויאמר 
מדרש רבה )ל "עד שאמרו רבותינו ז, נשיבהו אין ספק שתלמוד תורה שכרו גדול מאד, השלמות

, ה על עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים ולא ויתר על תלמוד תורה"ויתר הקב( ריש איכה
כאמרו  ולא תלה החורבן רק בביטול תורה, רצה לומר כי אלו השלשה היו בבית המקדש הראשון

ל שמי שמוסר גופו "ואף על פי כן רואה אני בדברי רבותינו ז, על עזבם את תורתי( ירמיה ט יב)
אמרינן . ישיג מדרגה גדולה ממי שיהיה בתכלית החכמה, ונפשו להשם יתברך וחושק בעבודתו

אי , מאי שנא קמאי דמיתרחיש להו ניסא ומאי שנא בתראי דלא מתרחיש להו ניסא( כ א)בברכות 
אבל הכונה , הנה ביארו כי אין עיקר המדרגה החכמה, והשיבו רחמנא לבא בעי', משום תנויי וכו

 .אבל כוונת הלב בהם, כי המעשים הטובים אין תכליתם שיעשום הדברים, השלמה במעשים
, גם כשהוא מתעסק בדברים המוניים, כי מי שכוונותיו דבקות בשם יתברך, וראו ענין הכוונה מהו

ומי שאין כוונתו דבקה בשם , הוא עובד השם יתברך עבודה גמורה, סקים והקניניםבעניני הע
ישעיה כט )וכיוצא בזה אמר הנביא . גם כשהוא חושב לעבוד את השם הוא ממרה אותו, יתברך

קרוב אתה בפיהם ורחוק ( ירמיה יב ב)ונאמר , בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני( יג
. אבל אחרי כוונת הלב הן הדברים, עשה המצות ובקשת השפתיםכי אין העיקר מ. מכליותיהם

והטעם בזה , חביבין עלי דברי דודים יותר מיינה של תורה( ז לה א"ע)ל "ולפיכך אמרו רבותינו ז
ומי שעושה הגדרים ותוספת שמירה על , כי דברי חכמים הם גדרים וסייגים ותקנות לעיקר המצות

וזה עיקר המצות , אבל בכונה גמורה, ות אנשים מלומדהמורה שאינו עושה אותם כמצ, המצות
מאמת ומודיע כל האמירות , בכל מצוה קלה שעושה, כי מי שהושלם על דרך זה. ותכליתם השלם

 .לפי שהושם תכליתם עבודת השם יתברך לא זולתה, וגם בעסקים ההמוניים, הטובות
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כשרואה האנשים , כי ההמוני ,וזה הטעות הוא נמשך בכל הכוונות, וזהו הדבר המטעה ההמון
כמו שאנו רואים האבות שהיו עושים עיקר , הטובים והחסידים מתעסקים בעניני העולם

, (בראשית לב כה)ויותר יעקב לבדו ( חולין צא א)ל "ואמרו רבותינו ז, מהזריעות והמקנה
לבריות  ואוי להם, וכשההמוני רואה זה אומר בלבו אעשה כן גם אני, שנשתייר על פכים קטנים

כי הצדיקים , לא פנימיותם, כי אינן רואים רק חיצוניות הדברים, רואות ואינן יודעות מה רואות
 .ויתר האנשים תכליתם ללא דבר, עושים כל דבריהם לתכלית טובה וכראוי

למה לא יכירו ההמון , [המידות( ]החידוש)ט בספר הנהגת "ומה מאד דומה לזה מה ששאל אבוקר
והשיב כי באותן הדברים בעצמם שמתעסק בהן הרופא הטוב במשקים , והרעבין הרופא הטוב 

אלא שהרופא החכם , הרופא הסכל משתמש בהם ומתעסק גם כן בהן, ומרקחות ומשיחות ואבקים
כן עניני המצות והענינים ההמוניים . והסכל בלא כוונה ובלא עתו, עושה בכוונה ודבר בעתו

אך הטובים כל ענינם עבודה שלמה מפני הכונה השלמה  ,החסיד וההמוני מתעסקים בהם, בשוה
 .כי הכוונה היא העיקר במצות, והאחרים גם כשעובדים את השם אין עבודתם שלמה, בהם

ונראה לי שזהו מה , כי מחשבות האדם בהם קשים מגופה של עבירה, וכן הענין בעצמו בעבירות
ל "ואף על פי שהרב משה ז. עבירההרהורי עבירה קשין מ( כט א)ל ביומא "שאמרו רבותינו ז

שכשהאדם ממרה השם במחשבתו ממרה בחלק היותר ( ח"ג פ"ח)פירשה יפה במורה הנבוכים 
אך כשיעשה אותן בגופו עושה אותן בחלק היותר פחות שלו שהוא , נכבד שלו שהוא השכל

אינו עושה כי מי שעושה עבירות בתמידות ו, עדיין יש לי לחדש בה דבר. ל"אלו דבריו ז, החומר
שאם לא כן היאך ימשך תמיד לאבד דבר יקר , איזו מחשבת שורש רע פורה בלבו, תשובה מהן

אם לא שאיזה שורש רע , ולא היה תמיד עומד בעונש גדול, בעבור דבר קל עובר בשעתו, ונכבד
 .פורה בלבו

יש מהם שמביאים אותם מעשיהם להכחיש מציאות השם , ובזה נחלקים הרשעים לכתותיהם
ויש מביאין אותן לבטל . 'אמר נבל בלבו אין אלהים וגו( תהלים יד א)וזהו שאמר הכתוב , יתברך

ויש מביאין . על מה נאץ רשע אלהים אמר בלבו לא תדרוש( שם י יג)כאמרו , ההשגחה בלבד
הוא . ושהם סוברים שהשם יתברך יגמול טוב גם לרעים כמו לטובים, אותן לפקפק בשכר ועונש

רב מחולל כל ושוכר כסיל , חוח עלה ביד שכור ומשל בפי כסילים( י -משלי כו ט )שאמר שלמה 
לפעמים חושב ללקט שושן ועולה , כאשר השיכור העומד בין השושנים, פירוש, ושוכר עוברים

ותחת , כן הכסיל חושב להמשיל משלים מועילים כאשר כוון במשלים להישיר הנפש, בידו חוח
והוא שהוא אומר תמיד כי השם יתברך שהוא מחולל . ח ומשל מכאיבמעלה בידו חו, משל מועיל
כלומר נותן שכר , שוכר כלם, הכל אצלו שוה, אינו מקפיד בין עוברי רצונו לעובדיו, כל מעשהו

 .לכסיל ולעוברי מצותיו, לכל
כי האוכל חלב אינה כי אם , נמצא כי ההרהורים הנמשכים מהעבירות קשים מהעבירות בעצמם

אין אדם ( סוטה ג א)ל "וכיוצא בזה אמרו רבותינו ז. והמחשבה סותרת פינות התורה, חתעבירה א
רצונם בזה שלא יעבור העבירה מזולת שיהיה לו רוח , עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות

 .שהיא הכוונה לסתור פינות התורה, שטות
, ים יעשו מעשה אחד בשוהוימשך ששנ, העיקר בהן הכוונה, הנה מבואר כי המצות והעבירות

וכמסתפק ואומר אם לא , כי האחד יעשהו בלי כונה, ויגדל שכר אחד מהם על האחר לאין חקר
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והיה ביום ( ישעיה י כ)וזהו שרמז הכתוב באמרו . והאחר עושהו בכונה שלמה, יועיל לא יזיק
קדוש ישראל ' ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקב להשען על מכהו ונשען על ה

 .באמת
, בעובי הקורה בעבודתו יתברך[ נכנס( ]נשען)ואמנם יתאמת שמי שישען עליו באמת להיות 

והיותר רחוק [. יורה על היותו נשען על השם יתברך באמת], שיעשה מעשה יותר רחוק מן הטבע
ל כי לא היה נמשך לו עונש כל, מן הטבע הוא מעשה אברהם אבינו עליו השלום בעקידת יצחק

כי ביצחק יקרא לך ( בראשית כא יב)והנה הבטיחו , כי לא צוהו השם יתברך בזה, אם לא יעקדנו
וכבר נודע שזה המאמר אינו לשון צווי ', קח נא את בנך וגו( שם כב ב)וזהו לשון הכתוב , זרע

שהראה לו שייטב בעיניו אם ימחול אברהם על הבטחתו , (סנהדרין פט ב)אלא לשון בקשה 
, ואיך אעשה זה, והבטחתני בו, ולו היה אברהם משיבו הן לי לא נתתה זרע כי אם זה, נוויעקוד ב

ואף על פי כן לגודל אהבתו את השם יתברך מצא את , לא נחשב לו עון ולא ישיגנו עונש מזה
ואף על פי שאילו לא עשאו לא היה משיגו עונש , כדי שיעשה חפץ השם יתברך לבד, לבבו לעקדו

 .ן העקידה וסודווזהו עני, כלל
אמר רבי אבא בר אבין בשם רבי יוחנן אמר אברהם לפני ( ד"ב ה"תענית פ)ולזה הוכיח בירושלמי 

ה רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שבשעה שאמרת לי להעלות את יצחק בני על גבי "הקב
הו לי עכשיו אתה אומר לי העל, היה לי להשיב ולומר אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע, המזבח
רבונו של עולם יהי רצון , אבל כבשתי את יצרי לעשות רצונך, חס ושלום לא עשיתי כן, לעולה

אתה תהא , מלפניך שבשעה שיהיו בניו של יצחק נכנסין לידי צרה ואין להם מי שילמד סניגוריא
 .ויתמלא עליהם רחמים, יראה ויזכור להם עקידתו של יצחק אביהם' ה, מלמד עליהם סנגוריא

הראשון ענין אהבת השם יתעלה בלב אוהביו עד היכן , מה פינות נתקיימו במעשה הנכבד הזהוכ
שאם היה נכנס , והשנית שאין בנבואת הנביאים שום ספק אם בא הענין מאתו יתברך, היא מגעת

שאם לא , והשלישי אמונת ההישארות. בלבם שום ספק איך יעשה אברהם המעשה הנפלא הזה
ה יעקוד בנו יחידו "היעלה על הדעת שאברהם אבינו ע, כי אם בעולם הזהיהיה הגמול והעונש 

, שאחר המעשה הזה שעשה עמודו של עולם, הנה אין ספק. למען אשר יאכל אחר כך למעדנים
שום משכיל כי יש לנפש גמול נכבד בעבודתו יתברך אשר לא ישוער ולא [ יסתפק( ]יספיק)לא 

' נשען על ה, הנה מי שיעשה המעשה הזה. שה למחכה לועין לא ראתה אלהים זולתך יע, ידומה
, ה"והבטיחנו כי לעתיד בהשקיפנו והיגלות לנו האמת כאברהם אבינו ע. קדוש ישראל באמת

 .נישען עליו יתברך באמת כאשר נשען הוא
קדוש ישראל ' ובאמרו לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקב להשען על מכהו ונשען על ה

כל אשר , והוא כי אין ספק כי הסיבות הפועלות באיש, ביאר לנו ענין נפלא מאד, (כישעיה י )
המשיל הפסוק . וההפך כפי רחקם ממנו, יוסיפו קורבה יחלש כוחם בהצלת האיש ובהקל רעתו

ואין לה , הסיבה המזקת אליו היותר קרובה היא הרצועה, באיש יצא משפטו להיות מוכה ברצועה
, הרחוקה ממנה על מדרגת האיש המכה אשר הוא שליח הפקיד או השופטו, כח כלל להקל נזקו

כי איננו , אבל כוחו חלוש בהצלת המוכה, והוא יותר חזק מן הסיבה היותר קרובה שהיא הרצועה
וכן הפקיד או . כי הוא ברשות הפקיד או השופט, לא להעביר המכות, רשאי להקל רק קצת

והפתי המוכה . לו יכולת שלם כי אם ברשות המלך אין, השופט אשר הוא סיבה היותר רחוקה
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אשר הוא פונה לסיבה , בהפך החכם, לא למלך אשר היכולת בידו, מתחנן למכה או לשופט
וכל תחבולותינו לסיבות הקרובות , כן אנחנו בזמן הזה נשענים על מכנו. והוא המלך, הרחוקה

 .אשר כוחם מעט בהצלתנו
והאשים . מאשים את ישראל שהיו שולחים למלכי מצרים (כד -ב יח כא "מ)ולזה היה הכתוב 

וכן המתירא מן . כי אם ברופאים' וגם בחליו לא דרש את ה( דברי הימים ב טז יב)אסא באמרו 
פונים לתקן , או המתירא מן המזונות הרעים וישתדל לתקנם, האויר הרע וישים כל מגמתו לתקנו
, נשען עליו, עיניו' אבל אשר פקח ה. על מכיהםוהם נשענים , הסיבות הקרובות אשר כוחם חלוש

כמו שאמרו רבותינו , ובזה תושג רפואת הנפש והגוף, ומתחרט על הרעות שעשה, ומכשיר מעשיו
הושע )אמר רבי חמא גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם שנאמר ( פו א ב)ל במסכת יומא "ז

י אמר רבי יונתן גדולה תשובה ואמר רבי שמואל בר נחמנ, ארפא משובתם אוהבם נדבה( יד ה
 .חיו יחיה' ובשוב רשע מרשעתו וגו( יחזקאל יח כז)שמארכת ימיו ושנותיו של אדם שנאמר 

וזה מחסדיו , היא מקובלת ומרוצה לפני השם יתברך, וגם כי תהיה התשובה מתוך צרות ותלאות
להיך ומצאת כי א' ובקשתם משם את ה( לא -דברים ד כט )וביאר זה הפסוק באמרו . הנאמנים

' תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה
אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך ' אלקיך ושמעת בקולו כי אל רחום ה

 .אשר נשבע להם
 באותו מקום

אמר רב , כי דמי בעל תשובההי( שם)שהרי אמרו בסוף יומא , אמנם יש בכאן ענין צריך ביאור
מחוי רב יהודה , יהודה כגון שבאתה דבר עבירה בידו פעם ראשונה ושנית ושלישית וניצל ממנה

מי שאינו בימי עלומיו איך יעשה תשובה , ולפי זה יקשה. באותה אשה ובאותו פרק ובאותו מקום
רק קמא דקידושין שהרי אמר בסוף פ, זה אינו, שמא תאמר כן הוא שאין תשובתו שלמה. שלמה

שנאמר , ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שום רשע( מ ב)
. והרי באחרונה אינו באותו פרק, ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו( יחזקאל לג יב)

. שעד דכדוכה של נפ, (תהלים צ ג)תשב אנוש עד דכא ( א"ב ה"ירושלמי חגיגה פ)ל "ואמרו ז
 .אלא פירוש הענין כך הוא

והשני תוספת הזכות יותר , אחד כפרת החטאים הקודמים, יש לה שני תועלות עצומים, התשובה
היא מצות , כי מלבד שהתשובה מכפרת העונות הקודמים, משאם לא עשה העבירות ושב מהן

החלק השני ובזה , ל שהם בתכלית השכר"והיא מן המצות שהודיעונו רבותינו ז, עשה מן התורה
ובשוב ( יחזקאל לג יט)שנאמר , גדולה תשובה שזדונותיו נעשו כזכויות( פו ב)דיברו שם ביומא 

ועוד אמר שם גדולה תשובה שבשביל יחיד . רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם הוא יחיה
אינה מועלת , הנה שזאת התשובה שדיברו עליה ביומא. שעשה תשובה מוחלין לכל העולם

', ועל זה אמר שם היכי דמי בעל תשובה וכו. אבל היא מוספת זכות גדול, עונות לבדבכפרת ה
אבל , שלא די שהיא מכפרת העונות הקודמים, שכוחה גדול כל כך[ כלומר איזוהי אותה תשובה]

 .'כגון שבאתה דבר עבירה לידו וכו, נותנת זכות כל כך
. אבל לא תוסיף זכות, אמנם תספיק לכפר העונות הראשונים, והתשובה שאיננה מעולה כל כך

לא שיאמר האדם אבל חטאנו אשמנו בפיו , ואמנם צריך בתשובה הזאת גם כן שתהיה גמורה
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הן בעבירות , אלא צריך לכל אדם לפשפש במעשיו תמיד, ולא יפשפש במעשיו תמיד, ובשפתיו
ושיהיו עונותיו לנגד עיניו תמיד כמו שאמר , בירות שבין אדם לחבירושבין אדם למקום הן בע

ל "אמרו רבותינו ז[ש]עם היות . כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד( תהלים נא ה)משיח צדקנו 
היה , אף על פי כן מפני שהיתה לו קצת שגגה, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה( שבת נה ב)

כי עוני אגיד אדאג ( תהלים לח יט)דואג ומצטער עליהם כמו שאמר והיה , שם חטאו נגדו תמיד
 .וכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, עם היות שלא חטא החטא הנראה, מחטאתי

, כאילו דוד חטא, עון בת שבע( יז -ב יא ב "שמ)ואמנם צריך ביאור למה שנכתב בפשט הכתובים 
התורה כיסתו ואתה מגלה ( שבת צו ב) ל"שדרך הכתובים לכסות השגגות ולהעלימם כאמרם ז

שני פרנסים טובים ( שם)ל ביומא "וכל שכן שהיה ראוי זה בדוד שהתפלל על זה כאמרם ז, אותו
יען לא האמנתם בי ( במדבר כ יב)משה אמר יכתב סורחני שנאמר , משה ודוד, היו לישראל

ואם כן , פשע כסוי חטאה אשרי נשוי( תהלים לב א)דוד אמר אל יכתב סורחני שנאמר , להקדישני
 .היאך הציע הכתוב ענין בת שבע ואוריה בענין שיראה שחטא חטא עצום

וכמו שאמרו , כי הגלוי והסתום בעינינו הם עיקרים גדולים לבעלי התשובה, אבל התשובה בזה
ולכן הציע הכתוב זה כאלו חטא חטא גדול . אם חטא יחיד אומר לו כלך אצל יחיד( ז ה א"ע)ל "ז

היה נחשב לו כמו שיהיה נחשב , ל שחטא"שאותו המעט לדוד שמורים בו רבותינו ז, םועצו
כי גם כשיחטא אדם חטא , והודיע הכתוב, לאדם אחר שחטא כל מה שיורה עליו פשט הכתוב

ושהיה . עם היותו נראה עצום מפשטי הכתובים, כמו שנתכפר זה העון לדוד, שיתכפר לו, עצום
ק "ב)שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה , גודל צדקו יותר ראוי דוד ליענש כפי

ל והזהירונו כפי "ובאו רבותינו ז, ה יען לא האמנתם בי"כמו שראינו בענין משה רבינו ע, (נ א
ומזה נלמד דברים רבי . קבלתם האמיתית שדוד לא חטא החטא שיורו עליו פשטי הכתובים

שהרי אנו רואים דוד שלא , ם חטאיו נגד עיניו תמידשצריך לבעל תשובה לשו, התועלת גם כן
לכן כל אדם ראוי שיתבונן , ואף על פי כן היה אומר וחטאתי נגדי תמיד, חטא על דרך האמת

 .בתשובה שלמה' כדי שישוב אל ה, וידקדק אחרי פרטי כל מעשיו, בענינו בשעות ידועות
בל ראוי שיחזק הבטחון שיבטח בשם א, ואחרי זאת אין ראוי לאדם שירך לבבו מאד ויפחד לצרה

ראוי שיחזק האדם את לבו בבטחון , כי גם בעת הפחדים הגדולים והסכנות העצומות. יתברך
ל "ר יונה ז"ופירש הר', בטחו בו בכל עת וגו( תהלים סב ט)כמו שאמר הכתוב , השם יתברך

רך מציל החוסים השם יתב, כי גם בעת המפוחד מאד וששערי ההצלה נעולות, ביטחו בו בכל עת
( ח -נחום א ז )כמאמר הנביא , השם יתברך מגן לחוסים בו, גם כי תהיה הפורענות כללי[ו], בו

פירוש כי השם יתברך , למעוז ביום צרה ויודע חוסי בו ובשטף עובר כלה יעשה מקומה' טוב ה
ל בדרכי אב, שאין השם יתברך מנהיג עמהם במדת הדין, רוצה לומר, טוב לחוסים בו ביום צרה

רק , והוא יודע ומשגיח לחוסים אשר גם כשיהיה השטף עובר ומתעבר לא יעשה כלה, טובה
 .המקום המיוחד לה

וכשהיו מטיבין מעשיהם היו , ואנו מוצאים בכמה מקומות שנגזרה גזרה על אומה או על אדם
ביא וניצל וחזקיה שנגזרה עליו גזרה מפי נ, (י -יונה ג א )כאנשי נינוה , מבטלין הפורענות

גם . 'שמעתי את תפלתך וגו( שם ה)שאמר לו השם יתברך , (ו -ב כ א "מ)בתשובה שלמה 
להן מלכא מלכי ישפר עלך וחטאתך בצדקה ( דניאל ד כד)נבוכדנצר הרשע השיאו דניאל עצה 
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כמה מעשים בבני אדם שהיו בני מות כפי ( קנו ב)וראינו בסוף שבת (. שם כה)וכן היה לו , פרוק
כי אין ענינינו תלוי , ואף על פי כן כשרון המעשים היה מבטל הכל, וכפי גזרת הכוכביםהטבע 

שהוא כפי האמונות הטובות אשר נקבע , אלא בהשגחת אדון העולם בנו, במנהגו של עולם כלל
, ובזה יעדנו השם יתברך לנחול את הארץ ולהשיג אריכות ימים. בנפשותינו וכפי המצות שנקיים

ושמרת את חקיו ', הוא האלהים וגו' והשבות אל לבבך כי ה( מ -דברים ד לט )ב כמו שאמר הכתו
ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה 

 .אלהיך נותן לך כל הימים' אשר ה

 יהדרוש התשיע
( דברים ד כו)אמר כמו ש, שהשם יתברך לא יאחר עונש העובר עליה, והודיענו בפרשה זו

 .'העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ כי אבד תאבדון מהר וגו
עם כל זה הבטיחנו שכאשר נשוב אל , אמנם עם היות שזו היא עבירה היותר חמורה שבתורה

אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל ' ובקשתם משם את ה( שם כט)שנאמר , נמצאנו, השם יתברך
, שאף על פי שהשכינה שורה בארץ, ופירושו כך. לב במלת משםוצריך לתת . לבבך ובכל נפשך

א "ש)כמו שאמר הכתוב , (כתובות קי א[ )דעת רבותינו( ]דעתנו)ואינה שורה בחוצה לארץ כפי 
השם , אף על פי כן עם היות שעל דרך לשון בני אדם', כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה( כו יט

 .גם שם תמצאוהו כי תבקשוהו, יתברך אינו נמצא בחוצה לארץ כאמור
בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ( דברים ד ל)ואמר , והפליג חסדו עמנו עוד

עם , רצה לומר שאף אם לא תהיה התשובה אלא מתוך הצרה, אלוקך ושמעת בקולו' ושבת עד ה
 .נשבע להםולא ישכח את ברית אבותיך אשר , ישמעך מצד שהוא רחום', כל זה אם תשוב אל ה

( ם"שהרמב)עד , וקשר אלו הפסוקים זר, כי שאל נא לימים ראשונים( שם לב)וסמך אחריו ואמר 
מוסב על תחילת , שאמרו כי שאל נא לימים ראשונים, נדחק לפרשו( שם)ל "ז[ ן"שהרמב]

מצד שעשה עמכם , ויאמר כי השם יתברך לא ימחול ולא יאריך על עונש עבודת אלילים, הפרשה
לפי שבאו באמצע פסוקים רבים שאינם מענין זה , ואין זה במשמע. עשה כן לכל גוי מה שלא

שאחר שהאריך בדברי תנחומין לומר שהשם יתברך יקבל תשובתנו ונמצאהו כאשר נקרא . כלל
 .איך יחזור עתה לראשונות לתת טעם למה לא יאריך על עונש עבודת אלילים, אליו

נותנים טעם , וכי שאל נא, (שם לא)' שהם כי אל רחום ה, ולפיכך אני אומר שאלה שני הפסוקים
אלא מתוקף , שהבטיחנו שגם אם לא נבקש השם יתברך מטוב לבבנו, לפסוקים הסמוכים להם

, להכעיסו' שאחר שנמרה ונעשה הרע בעיני ה, והרי דבר זה מופלא. שהוא ישמע לקולנו, הצרות
והרי אנו . שעם כל זה יקבל תשובתנו, צרהוגם אחרי כן לא נשים לב לשוב לפניו אלא מתוקף 

ומדוע באתם אלי ' הלא אתם שנאתם אותי וכו( שופטים יא ז)רואים ביפתח שאמר לאנשי גלעד 
לא יקפיד על מה שההדיוט , והאיך אפשר שהשם יתברך שהוא רם ונישא, עתה כאשר צר לכם

' כי אל רחום ה, תמה על זהולזה נתן טעם ואמר אל ת. ויהיה כח ההדיוט חמור מכח גבוה, מקפיד
עם כל זה לא ישכח את ברית אבותיך , ואף על פי שאינך ראוי לכך, אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך

כי שאל נא לימים ראשונים הנהיה כדבר הגדול הזה אשר עשה לכם השם , אשר נשבע להם
( שם לז)מר וחתם דבריו וא', השמע עם קול אלהים וגו( דברים ד לג)כמו שסיים ואמר , יתברך
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כן תוכל להאמין , וכמו שאלה הגדולות והנוראות נעשו בשביל אבותיך, ותחת כי אהב את אבותיך
 .עם היות הדבר הזה מופלא, שהשם יתברך יקבל תשובתך מתוך צרתך למען ברית אבותיך

למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת ( ברכות י א)ל "דומה למה שדרשו רבותינו ז, והרי קשר זה
, אלא הוה, אמור לו וכי יש בן מורד באביו, אם יאמר לך אדם וכי יש עבד מורד ברבו, גוגגוג ומ

כשמראים לו דבר זר , וביאור הענין כי כאשר אדם מפקפק ונסוג מהאמין ענין זר. הכי נמי הוה
, אף זה על ענין זה הוא, ומאמין בו גם כן, המחשבה מטיב בראשון, כמוהו שעל כרחו מאמין בו

שאל נא , יתברך יעשה דבר זר כל כך בשביל ברית אבותיך' ם יהא זה זר בעיניך שהלומר שא
 .או יותר ממנו, לימים ראשונים ותראה שבשבילם עשה דבר אחר זר כמוהו

תהיה תשובתנו , [נשוב]ומכל מקום אף על פי שהבטיחנו לומר שאף על פי שמתוך הצרה 
וביאור זה הענין על שני . לבבך ובכל נפשך כי תדרשנו בכל( דברים ד כט)התנה ואמר , מקובלת

אין ', שעם היות שבעת צרתם קוראים אל ה, יש מהן שאין התשובה נקבעת בלבם לגמרי. פנים
ובעת רעתם יאמרו ( ירמיה ב כז)ועל אלה נאמר , ולא נפקחו עיניהם, הענין נגמר בלבם כל כך

כלומר שתהיה , ך ובכל נפשךאמר כי תדרשנו בכל לבב, ולהוציא ענין זה. קומה והושיענו
לפי שבעת השלוה אדם שותה , והוא שמתוך הצרה יכנס מרדות בלבך, התשובה על האופן השני

, ואין ספק שאם בעת ההיא ישיב אל לבו להסיר את יינו מעליו, ושיכור מתענוגי העולם הזה
מתוך אלא ש, אבל הכתוב הבטיחנו שגם כשלא יהיה בענין זה. שתהיה תשובתו מעולה מאד

ויהיה הדבר נקבע בלבו כל , אחר שישוב אליו בכל לבבו ובכל נפשו, הצרה ישוב אל השם יתברך
ולהללו ולשבחו אשר , יוסיף אומץ ויחליף כח להתדבק בשם יתברך, עד שאחרי עבור הצרה, כך

 .הרי זו תשובה שלמה, הטיב עמו
, ל והוספתי על כל תהלתךואני תמיד איח( תהלים עא יד)ה "ועל כיוצא בזה אמר דוד המלך ע

ובעת הטיב השם , שיש בני אדם שאינם מיחלים לשם יתברך אלא כאשר צר להם, ופירוש הענין
כמו שנאמר על דרך משל שיש חולה אשר , ואומרים נואש אחרי כן, מהללים שמו, יתברך להם

, מל עליויודה לאל גו, וכאשר יקום והתהלך על משענתו, בתוקף חליו כלו עיניו מיחל לאלהיו
לא ישיב אל לבו לא , ואחרי כן בשובו לעצם בריאותו, ויברך בנפש רחבה הגומל לחייבים טובות

ולפיכך אמר דוד . כי נשכחו הצרות הראשונות, דעת ולא תבונה לברך לשם יתברך ולהודות שמו
ך ואם בתו, אבל גם בעת שלותי, לא בצרתי לבד, כי אני תמיד איחל, ה אינני נוהג כן"המלך ע

אבל אוסיף על , לא אגרע חוקי אחרי כן מהללו ולברך בשמו, רבים אהללנו כי יושיעני בעת צרתי
אף על פי כן , אף על פי שתחילת התשובה היתה מתוך הצרה[ש, אמר הכתוב]ועל דרך זה . תהלתו

וזהו שאמר כי תדרשנו בכל לבבך ובכל . הרי היא נשמעת ומקובלת, כיון שהיתה התשובה גמורה
 .נפשך

אבל אף על פי , ויוליכנו קוממיות לארצנו, וזה הענין הצריך שיגאלנו השם יתברך מבין אומות
וזהו שאמר . וממעטת את התלאה, מועילה ומגינה מן היסורין, שלא היתה התשובה שלמה כל כך

אלהיך ' ושב ה' והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה וגו( ד -דברים ל א )הכתוב 
 .אלהיך ומשם יקחך' אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה' שבותך ורחמך וגואת 
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 יהדרוש העשיר
למי , הוא יותר נקל לאדם לשוב לבוראו, שאין ספק שכאשר תקרינה בעולם מצוקות ותלאות...

על החיל אשר נגע השם בלבם לפשפש במעשיהם ולשוב , שאינו שב בעתו בעונה הזאת בזמן הזה
 .בעבירות שבין אדם למקום הן בעבירות שבין אדם לחברוהן , בתשובה

האחד ענין שבועות . הם שני דברים, ומה שמייראנו יותר בעבירות שנכשלים בהם בני אדם תמיד
דברים הללו ' מפני שאני מוצא שאחד מג, ומה שמזקיקני לומר כן. והשני עון שנאת חנם. וחרמות

כעבודה , שהעבירה בעצמה חמורה מצד טבעה אחת מהם. מכביד העבירה ועושה אותה חמורה
, לפי שהדבר היותר קל שבעולם. והשני כשאדם שוגה ונכשל בה תמיד. זרה ורציחה וניאוף

שאם נכפילהו , כאשר נראה בחוט אחד של פשתן, נעשה חזק ביותר, משיכפל הרבה פעמים
דברים ז )ה הזאת וכמו שהתחיל בפרש. יהיו כפליו חזקים יותר מחוט ברזל אחד, פעמים הרבה

אם ( י שם על פי תנחומא עקב על הכתוב שם"רש)ל "ופירשו חכמינו ז, והיה עקב תשמעון( יב
למה אירא בימי ( תהלים מט ו)וזהו מה שאמר הכתוב . המצות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון

ירא מן אבל אני , כלומר איני ירא מן העבירות החמורות שאיני נכשל בהם, רע עון עקבי יסובני
והם שבות עבירה חמורה , נכשל בהם תמיד, שמתוך שאדם תופש אותם לקלות, העבירות הקלות

הדבר השלישי הוא חטא שאין לאדם . מכבידו ומחזקו, הנה אם כן ההישנות בחטא. שבחמורות
( שם נא ז)כמו שכתוב , כי מה שהאדם נוטה אליו בטבע יש לו קצת התנצלות, נטיה אליו בטבעו

ה מאי אמר "והקב( יומא יט ב כ א)ל "ואמרו רבותינו ז, חוללתי ובחטא יחמתני אמי הן בעוון
ואם כל . אין לו התנצלות, אבל במה שאין לו לאדם נטיה בטבע(. בראשית ד ז)לפתח חטאת רובץ 

 .מה יהא כשיתקבצו שלשתן יחד, מכביד העון ומחזקו, דברים בפני עצמו' אחד מאלו הג
שנשבעין , על שלשה דרכים הללו, נכשלים בני אדם תמיד, שוא ושקר ואני רואה שבעון שבועת

ואינן נזהרין אם נשבעים באמת , עד ששב להם למנהג קבוע ומרגלא בפומייהו, על כל דבר תמיד
( שמות כ ז)שכתוב בה . היא מיותר חמורות שבתורה, אין ספק שעבירה זו מצד עצמה. או לשקר
לפי שהנשבע לשקר ככופר , (שבועות לט א)מיתות בית דין והושוה לחייבי כריתות ו, לא ינקה

ואם הוא , כן הוא אמת מה שנשבע עליו, שהרי הוא כאומר שכמו שהשם יתברך אמת, ה"בהקב
שהרי , ומצד ששונים בה תמיד, נמצא שעבירה זו חמורה מצד עצמה. ראה מה יעלה בידו, שקר

אין שום , בכלל שבועי שבועות להםוההמון , אין מספר לשבועות שהרגיל בהן מוציא בפיו
כל מה שיתן , נמצא שמתקבץ בעבירה זו. מפני שאין טבע האדם נוטה אליה, התנצלות בעבירה זו

 .וצריכים תיקון, וחרמי צבור גם כן חמורים הם הרבה. חומר בשום עבירה בעולם
תועלת והנאה ואין שום , שהיא עבירה שמתמיד בה האדם תמיד, ושנאת חנם גם כן על דרך זו

ששקולה שנאת חנם ( יומא ט ב)ל "מפני זה אמרו רבותינו ז. ואין הטבע נוטה אליה, לאדם בה
' לפי שהטבע נוטה יותר לאותן ג, עבודת אלילים גילוי עריות שפיכות דמים, כנגד שלש עבירות

אותן ולפי שהנכשל ב. יארך יותר מדאי, ואם באתי לפרש היאך, ממה שנוטה לשנאת חנם, עבירות
 .ועון שנאת חנם נכשל האדם תמיד, אינו נכשל בהם אלא פעם אחת בזמן מרובה, עבירות

כל אחד ואחד יודע נגע , אבל הדברים הפרטיים. אלו הדברים כלליים שנכשלים האדם בהן תמיד
ומי שמשלים חק תשובתו הרי זה . והמצוה עליו לרפאות את שברו כפי מה שידו משגת, לבבו
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שאפילו מי , הרי הקל מחטאתו, אלא שהתחיל בה ולא גמרה, נו משלים בהומי שאי, משובח
 .מיקל עונשו, שמשים אל לבו דעת לשוב בתשובה

והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה ( ג -דברים ל א )ואני למד דבר זה ממה שכתוב בתורה 
' ושב ה', ואלהיך ושמעת בקולו וג' ושבת עד ה', והשבות אל לבבך וגו' הברכה והקללה וגו

כי אמר , וצריך לדקדק במקראות הללו', אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים וגו
' ופסוק אחרון גם כן אמר ושב ה, אלהיך' ואחר כך אמר ושבת עד ה, ראשונה והשבות אל לבבך
וצריך ביאור מה הם שני זוגות , ואמר עוד ושב וקבצך מכל העמים, אלהיך את שבותך ורחמך

אבל , כלומר שתהרהר התשובה בלב, ראשונה אמר והשבות אל לבבך, ונראה לפרשם כך. והלל
אלהיך ' וזהו שאמר ושבת עד ה, ואחר תתחזק להשלימה, לא תשלימנה עדיין שתעשנה בפעל

על , על כל אחד ואחד כפי ענינו', ואחר אמר שעל שני דברים הללו יגמלך ה. 'ושמעת בקולו וגו
כלומר שיתנך לרחמים , אלהיך את שבותך ורחמך' יאמר ושב ה, בלבךראשון שהרהרת תשובה 

. בשובה ונחת תושעון( ישעיה ל טו)נגזר מלשון , ויהיה ושב, לפני כל שוביך ויניח לך מעצבך
כן הוא לא , שכשם שאתה לא השלמת חק תשובתך. לרוחה, בשביל זה בלבד' אבל לא יוציאך ה

אלהיך ' והוא ושבת עד ה, הדבר השני שהזכיר למעלה אבל על. ישלים עמך לפדות נפשך לגמרי
כלומר , עליו שנה ואמר ושב וקבצך, שפירושו שתשלים חוק תשובתך לגמרי, ושמעת בקולו

אם יהיה נדחך בקצה השמים ( ה -שם ד )וכתוב אחריו . שכמו כן ישלים הוא גאולתך מכל וכל
' ברוך ה. ה והיטבך והרבך מאבותיךאלהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשת' והביאך ה', וגו

 .לעולם אמן ואמן

 דן פרק כ"האמונה והבטחון לרמב
ולפי . וזהו ענין תשובה. וגם גרם לראובן שיודה, וקראה שם הרביעי יהודה שהודה ולא בוש

שנאמר ויאמר , זכה שיצא ממנו דוד שהרשיע את עצמו והצדיק את ישראל, שגרם לראובן שיודה
את המלאך המכה בעם ויאמר הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי ואלה הצאן מה בראותו ' דוד אל ה

', ולא כשאול שאמר אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר וגו. עשו תהי נא ידך בי ובבית אבי
ר יונתן מאי דכתיב נאם דוד בן ישי ונאם "שמואל בר נחמני א' דאמר ר, והקים עולה של תשובה

גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנאמר : ואמרו. ל תשובהשהקים עולה ש, הגבר הוקם על
או עד ועד בכלל או : ענינים' והפסוק הזה על כל פנים יש בו אחד מב. אלהיך' שובה ישראל עד ה

עד כסא "או נאמר שכונתם היתה ב. 'נמצא שכוונו לומר כי כסא הכבוד נקרא ה. עד ולא עד בכלל
של פסוק זה ושל המאמר הזה שניהם ענין אחד " עד"צא ונמ. 'לומר על מדת הבורא ית" הכבוד

אבל עד כסא הכבוד עד ועד , אלהיך ולא עד בכלל' ואם נאמר עד ה, ל עד ועד בכלל"ר, להם
ואי אפשר לומר עד כסא הכבוד עד ולא . אלהיך ובין עד כסא הכבוד' יש הפרש בין עד ה, בכלל

וכבר כתבתי לך שערים ופתחים לכל . 'רא העד בכלל אלא אם כן נאמר כי כונתם לומר שהכסא נק
וכן . ידוע הוא כמו השיבנו, ומה שאמר הכתוב שובנו אלהי ישענו. יתירה' מקום שתמצא שם ה

ולפי שזכה . כמו השיבה, רבבות אלפי ישראל' וכן שובה ה. כמו בהשיב, שבות עמו' בשוב ה
וכשנולד יהודה עמדה . הודהאותיות של שמו הגדול בשמו של י' ה ד"יהודה לכל זה הטיל הקב

ולפי פשט ההמון בנוהג העולם לפי . מלדת לפי שבאה עד התחלת התפשטות כל הנבראים
ועמדה , כלומר אחר דעתה שנטלה יותר מחלקה', ששלטה בה עין הרע באמרה הפעם אודה את ה
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כמו שאמרו בענין , ולא ילדה עד שסייעוה מן השמים, מלדת עד שחשבה בלבה שכבר פסקה
ה בפירוד וחלקה "כי הנפש עשאה הקב. ה סייע באותו מעשה"שהקב, שכב עמה בלילה הואוי

ובהתחבר זה עם זה תתעורר , שם בגוף אחר' בגוף זה והחלק הב' ושם החלק הא, לשני חלקים
 .האהבה הקדמונית

 ואות קט ש ליום ו"אורחות חיים לרא
 .אל תאחר לעשות תשובה שלמה ולבקש רפואה לחולי נפשך

 אי גיקטיליא סימן ס"המשלים לר ספר
 .ללוה שפרע מעצמו -למה התשובה דומה בבחרות 

ובאותו , בהיות יצר הרע עומד בתקפו ובגבורתו בזמן הבחרות וחטא אדם חטאה גדולה, פירוש
זו היא , עמד והרהר בתשובה וחזר בו מכל מעשיו הרעים, הזמן שחטא ויצר הרע עומד בתוקפו

וזהו כדמיון הלוה הטוב שפורע חובו מעצמו מבלי , ממנו תשובה שלימה שאין למעלה
ת יותר מכל "והרי תשובה זו היתה קשה לאותו השב ומקובלת לפני השי, שיכריחוהו לפרוע

 .התשובות

ספר העיקרים 

 המאמר ד פרק כ
מצוה שיזכה האדם בה בלבד לתכלית המושג מצד כשחפשנו כל מצות עשה שבתורה לא מצינו 

וזה שהתכלית המכוון בתורה ובעשית מצותיה לפי מה שבארנו במאמר , התורה אלא התשובה
וכן מצינו , הוא אהבת השם שהיא המביאה את האדם אל השכר הגדול המקווה לנפש, השלישי

שיורה על גודל מעלת וזה ממה , בענין התשובה שנכתב זה התכלית בעצמו בפרשת אתם נצבים
שהתפלה אף על פי שתועיל לענינים , המצוה הזאת ושהיא מצוה כללית יותר מן התפלה

ועל כן ראינו לדבר בה אחר , מכל מקום לא תועיל לתת השכר הכללי לנפש כתשובה, הפרטיים
 .התפלה יותר מבשאר מצות ובקוצר כפי כוונת המאמר

אשר ', אנו שמה שאמר הכתוב ראה נתתי לפניך וגוונאמר כי כשעייננו בפרשת נצבים היטב מצ
מדבר על התשובה לפי ', אלהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו וגו' אנכי מצוך היום לאהבה את ה

וגמר הענין , אלהיך ושמעת בקולו' וזה שבתחלה אומר ושבת עד ה, המשך הפרשה וקשורה
וזהו שאמר בסוף כי , ושהשם יעזרהו אם תהיה כך, בתשובה ואמר שצריך שתהיה בלב שלם

ואחר כן אמר משבח גודל מעלת התשובה עם קלות , אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך' תשוב אל ה
כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא לא בשמים , מציאותה

ויורה על , שובהוכל זה בלי ספק מדבר על הת', כי קרוב אליך וגו' ולא מעבר לים היא וגו' היא וגו
וכן , שענין התשובה תלוי בוידוי הפה ובחרטת הלב כמו שנבאר, זה אמרו בפיך ובלבבך לעשותו

והפליג הכתוב לשבח אותה בשאמר לא בשמים היא ולא , ל שעל התשובה ידבר"ן ז"פירש הרמב
 .מעבר לים היא

אפילו , ורח שבעולםוזה כאלו אמר שהדבר לגודל ערכו היה ראוי לך להשתדל ולטרוח בעדו כל ט
לפי שאין ההקש , לעלות לשמים אם אפשר או לעבור הים כדי להשיגו שהוא דבר יקר הערך מאד
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אמר כי ', וגו' הירצה ה', וגו' כמאמר הנביא במה אקדם ה, גוזר שיהיה לחוטא כפרה בשום פנים
ומה יספיק  כל כך היה ראוי לתת שכר גדול להנצל מן העונש על העברות שאיננו יודע כמה יתן

, אם אלפי אילים או רבבות נחלי שמן או היתן בכורו שכר פשעו או פרי בטנו בחטאת נפשו, לזה
וכל שכן , וכל זה ממה שיורה שהשכל גוזר שלא היה ראוי שיספיק כופר אל החוטא בעד חטאו

 ',כמו שהנביא אומר קחו עמכם דברים ושובו אל ה, שאין ראוי שיקובל החוטא בתשובה בדברים
ובחרת ', ולזה הזהיר עליה מאד ואמר ראה נתתי לפניך היום וגו, אם לא על צד החסד האלהי

 .'בחיים למען תחיה וגו
כלומר אין ', אמר ראה נתתי לפניך וגו, כי אחר שהראה דרך קלותו כשאמר כי קרוב אליך הדבר

שאין , קיימםלך התנצלות בזה כמו שיש לך על שאר המצות שלרבויים ולגודל טרחם לא תוכל ל
ואם תעשה אותה תשיג החיים והטוב ואם תתרשל ממנה , הדבר כן בזה שזו המצוה קלה היא מאד

וזה כאדם שסובל חולי גדול שההקש גוזר שלא , ועל כן הזהר שלא תזלזל בה, יגיעך המות והרע
 ובא רופא אחד ואמר אל החולה אני אגלה לך סם אחד במה שתתרפא, תספיק רפואה לחולי ההוא

והחולה חושב שהסם ההוא אחר שהוא מרפא חולי קשה כזה שאין ההקש גוזר שיהיה לו , מחליך
והרופא אומר לו לא תחשוב , שיהיה צריך להוציא ממון רב ולטרוח טורח גדול להשיגו, רפואה

שיש טורח גדול בהשגת הסם ההוא ושצריך שתעלה לשמים בעדו או שתצטרך להוציא ממון 
וזהו שסיים כי , שקל ההשגה הוא מאד, ה בלב ים כמו שהיה ראוי להיות כןגדול לעבור דרך אני

וכמו שלא תתרשל בבקשת , ועל כן ראוי לך שלא תתרשל בהשגתו שהוא חיים לנפשך', קרוב וגו
ובאר שהחיים הללו , וזהו שסמך אל זה ובחרת בחיים, החיים כך אין ראוי לך שתתרשל בזה
אלהיך ' וזהו אומרו לאהבה את ה, לית המושג מצד התורהשיושגו במצוה הזאת הם בעצמם התכ

רוצה , כי הוא חייך', לשמוע בקולו ולדבקה בו כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה וגו
שעל ידי האהבה הזאת , שזהו לשבת על האדמה, ואורך ימיך בעולם הזה, לומר בעולם הנשמות

 .ות הגשמיותיושג הדבקות בשם יתברך והחיים הנצחיים וההצלח
, אבל כשהתשובה היא מיראה אף על פי שיקובל עליה שכר, וכל זה כשהתשובה היא מאהבה

ל במסכת "שכך אמרו רבותינו ז, מכל מקום אינה תשובה גמורה שיקובל עליה השכר הגדול הזה
שנאמר כי , יומא בפרק יום הכפורים אמר ריש לקיש גדול בעל תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות

איני והאמר ריש לקיש גדול בעל תשובה שזדונות , עון מזיד הוא וקרי ליה מכשול, ת בעונךכשל
לא קשיא , שנאמר ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם חיה יחיה, נעשות לו כזכיות

 .כאן מאהבה כאן מיראה
ששורת , המהיכן יצא לו לריש לקיש שזדונות נעשות לו כשגגות לשב מירא, ודבר זה צריך באור

שהפעל שעליו ישובח האדם או יגונה או , הדין השב מיראת עונש אין ראוי שתועיל תשובתו כלל
והשב מיראה , שעליו ראוי לקבל שכר או עונש הוא הפעל הבחיריי שלא יתערב בו צד אונס כלל

 .ולמה יקובל עליו שכר כלל, אין זה פעל בחיריי גמור
כעבד , יש שב מיראת העונש המוטל עליו, על שני פניםותשובת דבר זה הוא שהשב מיראה הוא 

וכשיקל האדון מעליו שבט אפו ישוב למרוד בו , שהוא מתחנן לפני אדוניו בעוד שמלקה אותו
' שמות ט)' הצדיק וגו' שבהיות המכה עליו היה אומר ה, כמו שהיה הענין בפרעה, כאשר בתחלה

וזה בלי ספק היה מורה שהתשובה , וכשהיתה הרוחה חזר להכביד את לבו כבתחלה, (ז"כ
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ועל כן אין , ושלא היה פעל בחיריי' הראשונה היתה על צד ההכרח מאימות מות נפלו עליו וגו
 .ראוי שתחשב לו לתשובה כלל

ויש מי שהוא שב מפני פחד השם וענשיו ואף בשעת הרוחה פחד אלהים לנגד עיניו והוא ירא 
ולא , הדברים באים מהשם יתברך על צד הגמול והעונשבהיותו מאמין שכל , וחרד מאימת יסוריו

ייחס הדברים אל הטבע והמקרה כמו שעשה פרעה שבסור המכה מעליו היה חוזר לקלקולו 
ואף אחר מכת בכורות כשחשב שישראל נבוכים בארץ תלה כל האותות והמופתים , הראשון

תו הראשונה היתה באונס ונתאמת שתשוב, ועל כן נתחזק לרדוף אחרי בני ישראל, שראה במקרה
 .ומחמת המכות ולא בחיריית

ועל זה הדרך יתפרש מה שנמצא בכתוב שהשם יתברך מחזק לב הרשעים או מקשה ערפם ומונע 
וזה שהרשע בבא עליו המכה הוא מתחסד ושב אל השם מיראת עונש המוטל , מהם דרכי התשובה

שזה הפעל דומה לאונס ואינו  ובעבור', הצדיק וגו' כמו שאמר פרעה חטאתי הפעם ה, עליו
הנה השם יתברך מחזק את לבו כשנותן לו צד או צדדין לתלות בהן המכה ולומר שבאה , בחיריי

וזה כדי שיסור מלבו המורך שקנה מחמת המכה וישאר על , במקרה ולא על צד ההשגחה האלהית
רת פרעה כשסר ומאשר בחי, ואז יבחן אם היתה תשובתו בחיריית, טבעו ובחירתו מבלי מכריח

כלומר כשהסירותי מלבו , אמר השם יתברך אני הכבדתי את לבו, מעליו עול המכה היתה לרע
והוא לרוע בחירתו בקש עלות ותואנות , וישאר על טבעו ובחירתו, המורך שקנה מחמת המכה

 .לתלות בהן ענין המכות ולומר שהיו במקרה
והלכתי אף אני עמכם , ו דברים אל המקרהכלומר שתיחס, ועל זה אמר הכתוב ואם תלכו עמי קרי

לא שהשם יתברך ימנע מן האדם , ובזה הצד ננעלים שערי התשובה בפני הרשעים', בחמת קרי וגו
אלא , אמר הכתוב כי לא אחפוץ במות הרשע כי אם בשובו מדרכיו וחיה, טוב בחירתו חלילה

וכן היה , חר דרך לעצמווהוא בו, שהשם יתברך משאירו על בחירתו בלבד מבלי מכריח מחוץ
וזה כי לפי שסיחון , אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו' ענין סיחון שאמר עליו הכתוב כי הקשה ה

הביא הקדוש ברוך , להתגרות בישראל' נתחייב לשם מחמת רשעו אלא שהיה מתירא מפני פחד ה
י כד, הוא עצות מרחוק להסיר מלבו המורך שקנה מצד המופתים ששמע שנעשו לישראל

 .להשאירו על בחירתו בלבד
וכשלא אבה אבל , וזה כשצוה למשה שישלח מלאכים אל מלך אדום לאמר לו נעברה נא בארצך

וכשראה זה , צוה השם לנטות מעליו, (ז"י' במדבר כ)יצא לקראת ישראל בעם כבד וביד חזקה 
מהשם  חשב מחשבות להתעולל עלילות ברשע ולומר שהצלחת ישראל לא היתה בהשגחה, סיחון

ואז אמר בלבו , אחר שראה אותם נוטים מעל מלך אדום ומעל מלך מואב כמו שבאר יפתח, יתברך
ויכהו ישראל לפי חרב ויירש את , ולזה נתחזק לבו ויצא לקראתם למלחמה, לא נופל אנכי מאלו

ואלו לא שלח מלאכים אל מלך אדום לא היה סיחון מתחזק לצאת למלחמה לקראתם מפני , ארצו
וזה היה ענין קושי הלב שכתוב עליו כי הקשה , והיו צריכים זמן רב לכבוש את כל ארצו', פחד ה

 .למען תתו בידך', וגו' ה
' במדבר כ)ועל דרך זה יתישב למה נכתב בתורה פרשת וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום 

בכסף  שלפי מה שאמר ישראל אוכל, שלפי הנראה יש בה מהקלון לישראל מה שלא יעלם, (ט"י
חשב מלך אדום שהיו חסרים לחם ומים עד שהיו אומרים לו שיתנו לו כסף בעבור ' תשבירני וגו
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עד שהוצרך ישראל לומר ואם מימיך נשתה אני , ועל כן שאל מהם ממון גם בעד המעבר, המים
, כלומר שקנית המים לא היה הכרחי להם ואם ישתו מהם יתנו מכרם, ('כ' במדבר כ)' ומקני וגו

ועל כן אמר מלך אדום לא , רוצה לומר בעד המעבר, לא אתן דבר בעבור שברגלי אעבורה אבל
והיו משה , ואז צוה השם יתברך לנטות מעליו, תעבור ויצא לקראת ישראל בעם כבד וביד חזקה

עד שכאשר צוה השם יתברך לשלוח מלאכים אל סיחון מלך חשבון ויצא , וכל ישראל תמהין מזה
ושכל מה שצוה , אז הבינו מחשבות השם יתברך כי עמקו, לחמו עמו והכוהולקראתם למלחמה ונ

היה כדי לחזק לב סיחון כדי , לשלוח מלאכים אל מלך אדום ואל מלך מואב ולנטות מעליהם
 .שיצא למלחמה ויכוהו ישראל ויירשו את ארצו בזמן מועט ולהראות רוע בחירתו

אבל השב מיראה לפי שהוא מאמין , שובה כללועל כן השב מיראה על דרך סיחון ופרעה אינה ת
ולא יבקש עלות וצדדין לתלות בהן משפטי האל ' בהשגחה ועל כן הוא ירא וחרד אל דבר ה

הנה זהו , אבל הוא מכיר שכל הבא על האדם הוא דרך השגחה ועונש על מעשיו הרעים, הישרים
כמו שהוכיח , לו כשגגות שעליו אמר ריש לקיש שזדונות נעשות, השב מיראה שראוי לקבל שכר

ואף על פי שפשט הכתוב נראה שהוא מדבר במי שלא שב , מלשון המקרא שאמר כי כשלת בעונך
שיראה שהוא מדבר , דקדק ריש לקיש מלשון הכתוב שאמר שובה ישראל עד ולא אמר אל, כלל

שהתשובה , במי ששב קצת אלא שלא שב עד השם יתברך שהיא התשובה הגמורה מאהבה
 .כמו שאמר כי כשלת בעונך, ה שהיתה מיראה עדין נשאר לו בה מכשול עוןהראשונ

ששורת הדין די , ואולם עדין צריך באור על מה שאמר שהשב מאהבה זדונות נעשות לו כזכיות
אבל במה ישיג שום מדרגה , שתועיל התשובה לבעל התשובה למרק עונותיו ולשומם כאלו אינם

ומה ענין לחלק בין שב מיראה , שאין לו זכיות ישאר כנעדרשאחר , שיזכה בה לחיי העולם הבא
 .לשב מאהבה בזה

אבל , שורת הדין כמו שבארנו בתחלת הפרק' ובאור הענין הזה הוא שהתשובה אין לה מקום לפ
ועל כן אין להפלא אם יספיק חסד מהשם יתברך , היא דרך חסד ונדבה הנמשך מהשם יתברך

אר אותו הושע הנביא שאמר על בעלי התשובה ארפא וזה דבר ב, הבלתי בעל תכלית לכך
שלפי שהיו אנשי דורו מספקין עליו ואומרים איך אפשר שתועיל התשובה לבעל ', משובתם וגו

אבל ישארו כנעדרי , והלא די שתספיק למרק העונות, התשובה להשיג שום שכר או נעימות
תברך המיועדת בתורה לבעל ובמה יזכו לשום נועם אלהי או לאהבת השם י, עבירות וזכיות

כלומר שהאמת כן הוא ', ולזה השיב הנביא בשם השם יתברך ואמר ארפא משובתם וגו, תשובה
אלא שמצד החסד האלהי ודרך נדבה , שאין ראוי שישיג הבעל תשובה שום מדרגה מצד עצמו

דולה וזה אם מצד שמצות התשובה היא במדרגה ג, תניע אהבת השם יתברך אליו על ידי התשובה
שעל ידה ישיג האדם התכלית המושג מצד התורה שהיא אהבת השם , יותר מכל מצות התורה

, כמו שאמר אוהבם נדבה, ואם על צד החסד הגמור הנמשך על בעל תשובה דרך נדבה, יתברך
וכן אמר דוד כשהיה שב בתשובה על , כלומר כמו שהתשובה היתה מאהבה כך אני אוהבם נדבה

כלומר דרך נדבה וחסד ולא מחמת שום זכות אלא מאהבת , דיבה תסמכניענין בת שבע ורוח נ
השם יתברך בלבד ומדרך החסד הנמשך מהשם יתברך להשפיע על כל איש ואיש כשיעור מה 

שאל ממני ואתנה גוים ', וגו' אמר המשורר והתענג על ה, שיכין עצמו לקבל מן החסד האלהי
 .ת החסד כפי השאלההרי שתולה נתינ, הרחב פיך ואמלאהו, נחלתך
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, ולזה השב בתשובה מחמת יראה הנה הוא שב להיותו ירא שישיגנו עונש מחמת העבירות שעשה
והזדונות , והשם יתברך בשכר תשובה זו ממשיך אליו חסד כפי מה שישאל ומגין עליו מן העונש

וא אחר אבל השב מאהבה הנה ה, אלא שצריך כפרה כשוגג, נעשות לו כשגגות שאינו נענש עליהן
שלבו כשמיר חזק מצור לסבול , שלא יחוש לעונש, שאינו שב מיראת עונש שיגיע לו מן העבירה

ואינו שב אלא מאהבת השם יתברך בלבד שרוצה לעשות הטוב בעיניו מצד שהוא טוב , העונשין
הנה הוא , כמו שיעשה האוהב מה שהוא טוב בעיני אהובו מזולת יראת עונש כלל, בעיניו בלבד

ולזה הוא ראוי , בתשובה זאת אל התכלית המכוון מצד התורה שהיא אהבת השם יתברךמגיע 
ולזה אין ראוי , מה שאין כן בשב מיראה, כמו שאמר הכתוב אני אהבי אהב, שיאהבנו השם יתברך
ומכל מקום אפילו שלא תהיה התשובה בתחלה מאהבה כמו שראוי אלא , שתהיה מדרגתם שוה

יתברך שהוא יעזור אל השב מיראה בתחלה שישוב אחר כך בתשובה הבטיח השם , מיראת העונש
וזה שבתחלת פרשת התשובה אמר הכתוב בצר לך ומצאוך , שלמה לפניו שהיא התשובה מאהבה

אלהיך את ' ואמר אחר כן ומל ה, וזה יורה שתחלת התשובה היתה מיראת העונש שהגיעו', וגו
שהשם יתברך ימול , יתה התשובה אלא מיראהוזה ממה שיורה שאף אם בתחלה לא ה', לבבך וגו

 :לב החוטא ויעזרהו לשוב מאהבה שהיא התשובה הנכונה כמו שאמרנו

 ופרק כ
הנה הם שיתקן , דרכי התשובה שבהם יטהר האדם מעונותיו ויזכה מחטאתו לפני אדוניו

 המעשה, הדבור שיודה על פשעיו, המחשבה שיתחרט אדם מעונותיו. המחשבה והדבור והמעשה
אבל יעשה מעשים שיורו שהמעשים הראשונים היו בטעות , שיקבל עליו שלא ישוב עוד לכסלה

 .ובבלי דעת
אמר ירמיה אין איש נחם על רעתו לומר , אולם החרטה מבואר בנביאים היותה הכרחית לתשובה

והתודו , והודוי מפורש בתורה, ואמר יואל מי יודע ישוב ונחם והשאיר אחריו ברכה, מה עשיתי
ושיקבל עליו , והתודה אשר חטא עליה, והתודו את עונם ואת עון אבותם, את חטאתם אשר עשו

כי ידבר שלום , אמר הנביא ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו, שלא יוסיף לחטוא במה שחטא
 .אל עמו ואל חסידיו ואל ישובו לכסלה

 אהבת הממון והכבוד, ההתנצלות, העלמת החטא: מעכבי התשובה

שהם העלמת החטא וההתנצלות ואהבת הממון ', והדברים המונעים והמעכבים את התשובה הם ג
 .והוא מבואר שכל אחד מאלו מעכב את התשובה, והכבוד

כמו , שמי שלא יכיר או ידע שחטא לעולם לא יתחרט ולא ישוב בתשובה, ואולם העלמת החטא
לפי שלא יבקש לעולם , שיתרפא שהחולה כל מה שלא ירגיש או ידע שהוא חולה אי אפשר לו

ולזה היה השם יתברך מאשים , וכן החוטא אם לא ידע שחטא לעולם לא ישוב בתשובה, רפואה
אמר אלך אשובה , שזה היה סבה שלא ישובו בתשובה לפניו, לישראל בשלא היו מכירין עונותיהן

ים ואז ישובו כלומר עד שיחזיקו עצמן כאשמים וחטא, אל מקומי עד אשר יאשמו ובקשו פני
להורות , ואמר השם יתברך קרא בגרון', וכן אמר דוד כי פשעי אני אדע וגו. בתשובה ויבקשו פני

 .שידיעת החטא הכרחי לתשובה
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שאם יחשוב החוטא שיועיל ההתנצלות , וההתנצלות גם כן מבואר מענינו שהוא מונע התשובה
שעליו אמר שלמה , סה פשעיווזה נקרא מכ, לעולם לא יתחרט ולא יתודה עליו, במה שחטא

אמר איוב אם כסיתי , שכסוי החטא הוא כשאדם תולה חטאו בדבר אחר, מכסה פשעיו לא יצליח
' וזה לפי שאדם הראשון התנצל על חטאו אמר האשה אשר נתתה עמדי וגו', כאדם פשעי וגו

עיניו על לפי שהשכל נתן באדם להיות תמיד , ולא הועיל לו התנצלות כלל, (ב"י' בראשית ג)
וכן צריך שיזהר שלא יטעה אותו שום , ולזה נקרא השוגג חוטא וצריך כפרה, דרכיו שלא יחטא

אף על פי שלא נצטוה שלא לשמוע לקול ', ועל כן נאמר לאדם כי שמעת לקול אשתך וגו, אדם
שאין התנצלות על , וזה ממה שיורה שלא יועיל לאדם התנצלות לומר פלוני גרם לי לחטוא, אשתו

ועוד נבאר ענין האונס , ל אנוס רחמנא פטריה"שעליו אמרו רבותינו ז, חטא אלא האונס הגמורה
 .בפרק הבא אחר זה

אם התשובה היא , וזה שאף אם ישוב בתשובה, ואהבת הממון או הכבוד הוא מעכב את התשובה
כסלה וזה כי כשיקבל עליו שלא ישוב עוד ל, אינה תשובה, בסבת תועלת ממון או בעבור הכבוד

וכן היה דוד אומר שתשובתו ראויה , צריך שיהיה זה לאהבת השם יתברך בלבד לא לזולת זה כלל
אמרו חטאתי אודיעך ', שאמר חטאתי אודיעך וגו, להתקבל לפי שלא היה בה דבר מונע קבלתה

אמרתי אודה עלי פשעי , ועוני לא כסיתי ירמוז שלא התנצל על החטא כלל, ירמוז על הכרת החטא
 .ז שהתשובה והודוי היתה לאהבת השם יתברך בלבד ולא בעבור הממון והכבודירמו

אף על פי שהודה חטאו , תנאים' ולפי שהיתה תשובת שאול כשחטא בעמלק חסרה אלו הג
וזה שבתחלה היה מכחיש החטא , לא נתקבלה תשובתו כלל, לשמואל שני פעמים ואמר חטאתי

השיב אשר שמעתי בקול ', למה לא שמעת בקול הכי כשאמר לו שמואל ו, ולא היה מכיר שחטא
וכשאמר לו שמואל שהיה חוטא בהפצר ההוא יותר ממה ', וגו' ואלך בדרך אשר שלחני ה' ה

, ואמר לו כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר, שחטא במרי הראשון עצמו שהיה עיקר החטא
וההפצר שהיה , ו בלבדכלומר שהמרי שהוא עיקר החטא הוא כמו חטאת קסם שהוא איסור לא

והוא יותר קשה מהקסם , מפציר לומר לא חטאתי הוא כמו און ותרפים שהוא חטא עבודה זרה
אבל התנצל על החטא , מתוך דברים הללו הודה שאול שחטא ואמר חטאתי, שהוא עיקר החטא

ולפיכך לא אבה שמואל לשוב עמו כשאמר לו ושוב ', בדברי שקר ואמר כי יראתי את העם וגו
לפי , ויסוב שמואל ללכת', והשיב לו לא אשוב כי מאסתה את דבר ה', עמי והשתחויתי לה

וכשהודה שאול אחר כן שחטא , שהיה מתנצל בדברי שקר, שהודאת חטאתו לא היתה הודאה כלל
אבל לפי שגלה שאול דעתו שתשובתו זו היתה , הסכים שמואל לשוב עמו, ואמר חטאתי סתם

לא נתקבלה תשובתו , ולא לאהבת השם יתברך', ועתה כבדני נא וגוכמו שאמר , בעבור הכבוד
 .ונאמר לשמואל מיד שימשח את דוד למלך

תדע שהרי שתי שנים או יותר , ולזה לא נמנו בכלל שני מלכות שאול השנים שמלך משם ואילך
שהכתוב אומר שהיה בשדה פלשתים שנה וארבעה חדשים מלבד , היה דוד בורח מלפני שאול

והכתוב אמר בן , ב שהיה מסתתר בארץ ישראל במדבר זיף ובמצודה ובכרמל עם רועי נבלזמן ר
ופירושו שאחר ', שנה שאול במלכו ושתי שנים מלך על ישראל ויבחר לו שאול שלשת אלפים וגו

ואומר שמלך אחר כך על , שנה שנמשח למלך בחר לו השלשת אלפים והתחיל לעשות המלחמות
ואי אפשר לו שיעשה כל המלחמות שהזכיר הכתוב וילחם סביב בכל , רשנים ולא יות' ישראל ב
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בשתי שנים בהיותו רודף אחרי דוד גם ', אויביו במואב ובבני עמון ובמלכי צובא ובפלשתים וגו
שכן תמצא , אלא שמיום שנמשח דוד למלך לא נמנה מלכות לשאול אף על פי שהיה מלך, כן

ואף על פי , שנים' לך דוד בחברון על יהודה שהיו זבאיש בשת שמלך על ישראל כל השנים שמ
כמו שכתוב בן ארבעים שנה איש בשת , שנים שעמד מלך בלא מלחמה' כן לא נמנו לו אלא ב

שנים שמלך והתחילה המלחמה בין בית שאול ובין בית ' שלאחר ב', שנים מלך וגו' במלכו וב
וכן , לא נמנו בכלל שני מלכותו, יםדוד והיו בית שאול הולכים דלים ובית דוד הולכים וחזק

 .לשאול לא נמנה לו מלכות אחר שנמשח דוד למלך
כמו שנענש דוד , ואולם למה נענש שאול שתוסר המלכות ממנו מפני חטאו ולא נענש עונש אחר

הטעם בזה לפי דעתי הוא שדוד לא חטא במצוה , על ענין בת שבע ולא הוסרה המלכות ממנו
אלא , או במצוה פרטית שנצטוה בה בתורה מצד שהוא מלך, שהיה מלךפרטיית שנצטוה בה אחר 

ולכן ראוי , כי איסור אשת איש או רציחה כוללת כל האנשים, במצוה כוללת אותו עם כל האנשים
אבל שאול חטא במצוה פרטית אליו מפי שמואל אחר , שיהיה עונשו שוה לעונש כלל האנשים

ואמר לו גם כן , מואל שבעת ימים תוחל עד בואי אליךשאמר לו ש, שהיה מלך או מצד שהיה מלך
ובעבור זה נענש בהסרת המלכות מזרעו ושימות בלא ', לך והכיתה את עמלק ולא תחמול עליו וגו

נאמר לו ועתה ממלכתך , ועל כן כשעבר על דבריו והעלה עולה בגלגל קודם שיבא שמואל, עתו
וכשחטא בדבר , מר לו שימות בחצי ימיואבל לא א, כלומר שיפסק המלכות מזרעו, לא תקום

כלומר שימות בלא עתו ולא יחשב לו מלכות , וימאסך ממלך' עמלק נאמר לו כי מאסת את דבר ה
ועל כן כשהעלה שאול את שמאל על ידי בעלת , שהדבר הנמאס לא יקימנו האדם, משם ואילך

ומחר אתה ', לק וגוולא עשית חרון אפו בעמ' אוב אמר לו שמואל על אשר לא שמעת בקול ה
רמז לו שבעבור היות אלו מצות פרטיות אליו היה מת בלא עתו והיתה המלכות , ובניך עמי

 .נפסקת ממנו
ויורה על זה הטעם מה שייעד השם יתברך ליהוא שיתקיים המלכות ביד זרעו עד דור רביעי 

בעבור  וכן שלמה, בעבור ששמר המצוה הפרטית שנצטוה להשמיד בית אחאב ועובדי הבעל
הוסרה , שחטא במצות לא ירבה לו נשים והמצות הפרטיות שנצטוה עליהן המלך מצד שהוא מלך

ולא נשאר לו רק שבט יהודה ובנימין בעבור השבועה שנשבע , מזרעו מלכות עשרת השבטים
 .זהו דעתי בדבר הזה, השם יתברך לדוד

, אוי שיאבד האומנות ההואור, ויש מי שכתב בזה טעם אחר והוא ששאול חטא באומנות המלכיי
, שחטאו היה חטא אחר שאין לו התלות באומנות המלכיי, אבל דוד לא חטא באומנות המלכיי

והרי זה דומה לשני סופרים שאחד חטא שעשה שטר מזוייף ואחד חטא שבא , ולכן נתן למחילה
, הלקותושכאשר נתן המלך לכל אחד עונשו כפי חטאו והעניש למי שבא על הערוה ל, על הערוה

אבל , והרי זה נשאר באמונת אומנתו כמו שהיה קודם זה, שאחר שלקה אין ראוי שיפסיד אומנתו
, הסופר שעשה שטר מזוייף אף לאחר שקבל ענשו על מה שחטא הנה ראוי להעבירו מאומנתו

וכן שאול לפי שחטא באומנות המלכיי שחמל על אגג ולא עשה , ולא ינתן לו אמנה כלל באומנתו
 .ראוי להעבירו ממנו, בעמלק כראוינקמה 

לפי שקודם מלחמת עמלק נאמר לו ועתה , וזה הטעם אינו מספיק אם לא יאמר בו יותר מזה
ואפשר לתקן זה הדעת . על שהעלה העולה בגלגל קודם שיבא שמואל, ממלכתך לא תקום
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כלל כשנבאר המדות הראויות להיות במלך עד שיו, ולהשיבו אל הדעת הראשון על זה הדרך
 .באחת מהם החטא הקודם

וזה שהכונה בהקמת המלך היא , ולפי הנראה שהמדות ההכרחיות למלך מצד המלכות הם ששה
אמרו ישראל כששאלו מלך ושפטנו מלכנו ויצא , להלחם באויבים ולשפוט את העם משפט צדק

ות אולם מד, ועל כן ראוי שימצאו בו המדות ההכרחיות לזה, לפנינו ונלחם את מלחמותינו
, אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שונאי בצע, השופטים כבר נתבארו בתורה שהם ארבע

 .נמצאם בין כלם ששה, וכשנערב עם אלו התארים שהם הכרחיים מצד המלחמה
כמו שמדרך הרועה , האחד שצריך שיהיה המלך אכזרי לזרים ורחמן לעמו ומוסר נפשו להצילם

הארי והדוב לשמור הצאן ולרחם עליהם בזרועו יקבץ  לסכן נפשו להסיר המזיקין ולהלחם עם
שאם לא , והשני שייטיב למטיבים אליו ולעבדיו ולאנשי מלחמתו. טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל

והשלישי שיהיה שונא בצע . יעשה כן מי ימסור נפשו בעבור כבודו או מי יקנא בעדו אם יבגדו בו
אין ראוי לו לגזול עורם מעליהם ושארם מעל שהרועה שהושם לשמור הצאן , ולא יהיה חמדן

ולזה אמר , שיהיו הצאן לפרנס הרועה ולא הרועה לשמור הצאן, שאז ישוב הענין בהפך, עצמותם
שאם ישתדל לקבץ כסף וזהב אפילו מן , (ז"ז י"דברים י)הכתוב וכסף וזהב לא ירבה לו מאד 

יל אמיץ כח לבו בגבורים לשבר והרביעי שיהיה איש ח. כשלא ימצא בהם יקח מעמו, האויבים
והחמישי שיהיה אמת . מתלעות עול ולא ישא פני דל ולא יהדר פני גדול ולא יירא מעשות משפט

שמי שהוא מכחש או דובר שקרים הנה הוא אם , ולא ימצא עולה בשפתיו וישפוט משפט צדק
אמר , רא משום אדםוהשופט אין לו לי, מפני היראה או מפני שאינו יכול להשיג רצונו בזולת זה

, וכל שכן המלך שאין מי שיעכב על ידו מעשות רצונו, (ז"י' דברים א)הכתוב לא תגורו מפני איש 
ועוד כי לא יבטח האדם בדברי המלך אם תדברנה שפתיו עולה , ועל כן אין ראוי לו שישקר

ם יתברך והששי שיהיה ירא שמים וחרד על דבריו ויהיה נכנע לעובדי הש. ולשונו תהגה רמיה
ואף בשאר המצות ראוי לו , וישמור מצותיו שנצטוה עליהן מצד שהוא מלך או אחר שהוא מלך

אמר הכתוב לבלתי רום לבבו , שלא יתגאה על אחיו לחשוב שהוא בן חורין מן המצות יותר מהם
וזה כמאמר החכם המלך והדת אחים , ('ז כ"דברים י)מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאול 

ואם יראו העם את המלך מזלזל בתורה ובמלמדיה יבאו כל העם להקל בה ותפול התורה , מניםנא
 .בכללה

עד שאמרו רבותינו , אולם בראשונה שחמל על אגג. וכשנחפש מדות שאול נמצא אותו חסר בכלן
', ומה על נפש אחת אמרה תורה וכו, שעשה קל וחומר של שטות, על עסקי נחל, ל וירב בנחל"ז

שהיה מכה את מואב , ודוד בהפך, כי את נוב עיר הכהנים הכה לפי חרב, כזרי על עמווהיה א
וכשראה המלאך המשחית אמר אנכי חטאתי ואנכי העויתי , ומעבירם במגרה ובחריצי הברזל

, בשנית שלא הטיב לדוד שסכן נפשו בהריגת גלית. ואלה הצאן מה עשו תהי נא ידך בי ובבית אבי
בשלישית אמר הכתוב על שאול . ת מותו ולבני ברזילי הגלעדי תעשה חסדשצוה בשע, ודוד בהפך

. 'שהיה נדיב לב ומחלק השלל ואומר הנה לכם ברכה משלל אויבי ה, ודוד בהפך, ותעט אל השלל
אמר , ודוד לא היה ירא מעשות משפט, ברביעית אמר שאול כי יראתי את העם ואשמע בקולם

בחמישית שהיה שאול משקר לשמואל ומכסה . כל עמוהכתוב ויהי דוד עושה משפט וצדקה ל
בששית שלא , ודוד הודה מיד ואמר חטאתי בבא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, פשעו
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ודוד היה נשמע לנתן הנביא ולגד , היה נשמע לשמואל ועבר על דבריו במצות הפרטיות שנצטוה
הוא מבואר שמצד זאת המדה  ולפי הדברים הללו. החוזה ולשמואל בכל מה שנצטוה מפיהם

 .הששית אפשר שישוב זה הטעם השני אל הטעם הראשון
ובעבור זה היתה , גם כשיחופשו הכתובים נמצא דוד שלם בכל המדות הללו ושאול חסר בכלן

וגם , נסבה מאת השם יתברך שלא ישאר המלכות לשאול ושלא ישאר ממנו זרע הגון למלוכה
כדי שיהיה משל ודוגמא , מלכות קיום יפה ביד דוד וזרעואבנר שר צבאו מת כדי שיתקיים ה

ולזה , למלכים הבאים אחריו שלא יתגאו על השם יתברך למרות עיני כבודו שהמלכות שלו היא
כמו , אין ראוי למלך בשר ודם לזלזל בעובדי השם יתברך ושומרי תורתו שהוא לבדו מלך הכבוד

 .א מהעדה מלכין ומהקים מלכיןואמר הכתוב והו, ד ממאמר שני"שבארתי בפרק י
כן , תנאים שזכרנו' ונשוב לענין הפרק ונאמר שכמו שלא נתקבלה תשובת שאול להיותה חסרה הג

ויתבאר זה , תנאים שזכרנו' בעבור זה נתקבלה תשובת דוד על ענין בת שבע לפי שהיו בה הג
התשובה לא תקובל לרמוז ש, ממה שהזכיר בתשובתו על ענין בת שבע ואמר חנני אלהים כחסדך

כלומר אף על פי שפשעי גדולים , ואמר כרוב רחמיך מחה פשעי, אלא על צד החסד שזכרנו
מחה אותם כרוב רחמיך שהם בלתי בעלי תכלית כדי שלא יהיה כחי לחטוא יותר גדול , ורבים

לרמוז על התנאי הראשון ולומר שלא היה החטא נעלם , מכחך למחול ואמר כי פשעי אני אדע
שתמיד הוא חושב , לרמוז שלא היה מתנצל על חטאו לומר שלא חטא, וחטאתי נגדי תמיד, ממנו

לומר שלא היתה תשובתו מפני אהבת ' לרמוז על התנאי הג, ואמר לך לבדך חטאתי. שחטא
שהעבירות , הכבוד או הנאת ממון או פחד בני אדם שלא יענישוהו אלא מפני אהבת השם יתברך

 .מר בסתר שלא היו האנשים יודעין בהם אלא השם יתברךכלו, היו בין אדם למקום
להתודות על שני מיני העבירות על העבירות שבין אדם למקום , וכפל לומר והרע בעיניך עשיתי

ועל , על העבירות שבין אדם למקום אמר לך לבדך חטאתי, ועל העבירות שבין אדם לחבירו
וזה , אמר והרע בעיניך עשיתי, ו וכיוצא בהןכמו לא תגנובו ולא תונ, העבירות שבין אדם לחבירו

אחר שצוה בהם השם יתברך הנה הוא רע בעיני השם , שאף על פי שהן מצות שבין אדם לחבירו
שב אל מה שאמר מחה פשעי והרב כבסני , ואמר למען תצדק בדברך, מי שיעשה הפך מצותו

בים ומוחל וסולח כלומר בעבור שתצדק במה שאמרת שאתה מקבל בתשובה לש', מעוני וגו
וכדי שתזכה במה שתשפוט את האדם על חטאו אחר שהוא יכול לשוב , מחה פשעי, לחטאתם

ויש אומרים שבדברך . טהרני מחטאתי אחר שאני שב בתשובה לפניך, בתשובה ואינו שב
 .ואל מה שנשפט עליו, ('ז' בראשית ד)ובשפטך שב למה שנאמר לקין הלוא אם תיטיב שאת 

צריך שתהיה התשובה , היא אם במחשבה ואם בדבור ואם במעשה או בכלןולפי שהעבירה 
ואם במעשה שלא יספיק עזיבת החטא בלבד , ואם בדבור הודוי, אם במחשבה החרטה, בשלשתן

 .אבל שיעשה המעשים הפך העבירות שעשה
' על הדבור ה', על המחשבה אמר לב טהור ברא לי אלהים וגו, לפיכך היה דוד מתפלל על כלן

כלומר שיעשה מעשים הפך ', ועל המעשה אמר אלמדה פושעים דרכיך וגו', פתי תפתח וגוש
וכן באר הנביא . העבירה כדי שיראו האנשים ויקחו מוסר וילמדו לשוב אל השם יתברך

אמר הכתוב וירא האלהים את מעשיהם , שהתשובה ראויה שתהיה בעשית מעשים הפך העבירות
, ל את שקם ואת תעניתם לא נאמר אלא את מעשיהם"תינו זובארו רבו. כי שבו מדרכם הרעה
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', וכן אמר ישעיה יעזוב רשע דרכו וגו, שאפילו גזל מריש ובנאו בבירה היה מקעקע כל הבירה
שיעשה מעשים הפך העבירה ויבחר לו דרך , אמר יעזוב רשע דרכו על העבירה שהגיעה לפעל

, ל לשובע נפשו אפילו הדברים המותריםאם חטא במאכלות אסורות יתענה ויזהר מלאכו, אחרת
, ואם העלים עיניו מן הצדקה יפזר ממונו לעניים, ל קדש עצמך במותר לך"כמו שאמרו רבותינו ז

ואם הורה לאנשים לנהוג בקלות ראש במצות ילמד אותם דרך ישרה לדקדק במצות ולשוב אל 
שבמה יוכל לתקן את , לפי שהמחטיא את הרבים אי אפשר לשוב בתשובה שלמה, השם יתברך

ואם , וכן כל כיוצא בזה', ולזה אמר אלמדה פושעים דרכיך וגו, אשר עותו ממה שגרם לחטוא
 .וזהו ואיש און מחשבותיו, חטא במחשבה בלבד יטהר מחשבותיו לפני יודע מחשבות

להורות שהתשובה צריך שתהיה לאהבת השם יתברך בלבד לא , וירחמהו' ואמר וישוב אל ה
לחזק לב השבים שלא יתיאשו , ואמר ואל אלהינו כי ירבה לסלוח, ון ואהבת הכבודלהנאת הממ

ועל כן ראוי לאדם שידע , שסליחתו יותר מרובה מן העונות, מן התשובה בסבת רבוי העונות
אחר היות הרשות בידו לשוב בתשובה , וישכיל שאם לא יחזור בתשובה שהוא ראוי לעונש גדול

וזה שאמר הכתוב , ברך שיענישנו אם לא ישוב אחר היותו יכול על זהויירא מהשם ית, ואינו שב
שאיך יאמר שבעבור שעמו הסליחה , וזה נראה לכאורה דבר זר, כי עמך הסליחה למען תורא

שאחר שידע האדם שהשם יתברך ימחול לו על כל עונותיו לא יירא , והרי הדבר נראה להפך, יורא
, שלא יירא האדם מן הדבר ההכרחי, על הדרך שכתבנו אלא שפירושו יתבאר, ולא יחוש מחטוא

ואם היה העונש הכרחי לאדם על החטא באפס , כמו שלא יירא מהמות אחר שהיא הכרחית לאדם
אחר שהיה יודע שאי אפשר לו להנצל מהעונש , תקות מחילה לא היה האדם ירא מהשם יתברך

תברך מוחל וסולח לחטאים על אבל עכשיו שהוא יודע שהשם י, לפי שאי אפשר לו שלא יחטא
שאם ירבה לחטוא ולא יתן אל , הנה יירא מזה בהכרח, ידי התשובה ואפשר לו להנצל מהעונש

ובעבור זה יירא החוטא מלפני השם יתברך אחר , סלוח לו' לבו לשוב בתשובה לפניו לא יאבה ה
בו ובכל נפשו ושאם ישוב אל השם יתברך בכל לב, היותו יודע שאין העונש הכרחי אל החוטא

 :ובכל מאדו ירחמהו וירבה לסלוח כי עמו הסליחה

 זפרק כ
שאחר שנעשית העבירה בפעל , יקרה בענין התשובה ספק גדול לפי מה שהונח מענינה והוא זה

וכי ההורג את הנפש או המחלל את השבת וחזר בתשובה , מה תועיל התשובה בחרטה ובודוי
או השבת המחולל אם ישוב , נרצח אליו בודוי וחרטההתשוב נפש ה, בפיו ובלבבו כמו שאמרנו

כי לא תבנה עוד ברוב , והרי זה דומה למי שסתר הבית בפעל וחוזר ובונה אותה בפיו, נשמר בזה
ואם כן היאך אפשר שתספיק תשובה כזו למרק וללבן החטא שנעשה , דברים בשב ואל תעשה

 .בה לבעל התשובהוזה דבר צריך באור מאיזה צד אפשר שתועיל התשו, בפעל
ונאמר שהפעולות האנושיות שעליהן ישובח האדם או יגונה הנה הן הפעולות הרצוניות הנעשות 

וזה כשיהיה העושה אותן יודע בעת עשייתן שהוא עושה הפעולה ההיא ורוצה , בבחירה
ולזה יתנצלו השכורים על הפעולות שעושין בעת השכרות לומר , בעשייתה ובוחר בה על זולתה

וכן לא נאמר שיגונה האדם על , ואף על פי שיעשום ברצון ובבחירה, אום בלא ידיעהשעש
כלומר שהוא יודע בעת עשותו , הפעולות הנעשות שלא ברצונו אף אם נעשו מדעתו ובבחירתו

ואולם אחר , הפעולה ההיא ובוחר בעשייתה יותר מסבול העונש שמענישין אותו אם לא יעשנה
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אם כן הפעולה שישובח האדם עליה אם , הכרח האונס לא יגונה עליהשאין נעשית ברצונו אלא מ
היא טובה או יגונה אם היא רעה היא הפעולה שיודע האדם בעת עשייתה שעושה אותה ובוחר 

והפעולות שלא יפול עליהן שם השבח או הגנות כלל הם פעולות , בה על זולתה ורוצה בעשייתה
אותן יודע ולא רוצה בפעל ההוא ולא בוחר אותו על והן הפעולות שאין הפועל , האונס הגמור

שזה הפועל לא ידע הפעל בעשייתו , כאדם המשליך אבן והוציא חברו ראשו וקבלה ומת, זולתו
, וזהו האונס הגמור שלא יפול עליו השבח והגנות, ולא הוא בוחר אותו על זולתו ולא רוצה בו

אלא להורג בשגגה שיש בו צד מעורב מן  ולזה לא חייבה תורה גלות להורג באונס על דרך זה
 .האונס והרצון

והפעולות המעורבות מן האונס והרצון שהן האמצעיות בין שני אלו המינים שזכרנו הוא דבר 
או אם יש מהם שראוי שייוחסו אל האונס , קשה לידע אם ראוי שייוחסו אל האונס או אל הרצון

בר מגונה מיראת אנשים בעלי זרוע פן יפגעו שהאדם העושה ד, ומהן שראוי שייוחסו אל הרצון
אלא שאם היה בכאן דבר ראוי , הנה יראה שזה מסוג האונס ושהדבר ההוא נעשה בהכרח, בו

הנה ראוי שיכנסו אלו הפעולות , לסבול עליו כל צער וטורח טרם שישלח האדם ידו לעשותו
אוי לסבול בעדם טורח גדול ואם היו כל הפעולות ממה שאין ר, כשיעשו על זה הדרך בסוג הרצון

 .הנה יכנסו אלו בסוג האונס, וצער חזק
אבל כשיעויין היטב יראה שהוא ראוי שיהיו בכאן פעולות ראוי לסבול בעדם כל צער שבעולם 

לפי שהדבר , ואלו יותר ראוי שתיוחס עשייתן אל הרצון משתיוחס אל האונס, טרם שיעשה אותם
ל זולתו יותר ראוי שתיוחס עשייתו אל הרצון משתיוחס שיעשהו האדם ובעת שיעשהו יבחרהו ע

ולזה יגונה האדם כשלא יסבול טורח גדול או צער מופלג טרם שישא ידו לגעת באביו , אל האונס
 .ויש פעולות שאין ראוי לאדם לסבול בעדם צער גדול וטורח מופלג, או למרוד במלכו ובאלהיו

שהדבר שיעשהו האדם ובעת , על זה הדרךועל כן נראה שהגבלת הפעולות הרצוניות הוא 
כלומר שהוא חפץ ורוצה , שיעשהו יבחרהו על זולתו ורוצה בו ואחר שנעשה הוא רוצה בקיומו

כמו מה שיקרה , אף על פי שיש בתחלתו קצת אונס, הנה זה ראוי שייוחס אל הרצון, שיהיה עשוי
כי אף על פי שאין , גליו ליורדי הים שהם משליכים סחורתם בים בעת בא רוח סערה מרוממת

הנה מצד שיבחרו זה על צער וסכנת עצמם , שום אדם שישליך סחורתו בים ברצון ודומה לאונס
לפי שאף אחרי שיצאו אל היבשה הם רוצים בפעל ההוא וחפצים שיהיה , ראוי שייוחס אל הרצון

סוג הרצון ולא ועל כן ראוי שיהיו אלו הפעולות מ, עשוי כן בעבור שזה היה סבה להצלת עצמם
ואולם אם אחר שיצאו אל היבשה לא היו רוצין בזה אבל היו בוחרים וחפצים , מסוג האונס

אבל נראה שמאחר שאין , ראוי שייוחס אל האונס אחר שאינן רוצין בקיום הפעל ההוא, בהפכו
ראוי שניחס זה אל הרצון , אדם שלא יבחר לעולם להשליך סחורתו בים כדי להציל נפשו ממות

ומזה יתחייב שכל דבר שנעשה ברצון בעת עשייתו ואחר , שלוח אחר שהוא רוצה בקיומו לעולםב
אף אם בתחלתו נעשה ברצון , שנעשה הפעל ההוא אינו רוצה בקיומו והוא חפץ שלא יהיה עשוי
ואולם אם אחר שנעשה הפעל , או היה בו רצון מה אין ראוי שייוחס אל הרצון אלא לאונס וטעות

אף על פי שהיה בתחלתו קצת אונס , וצה ובוחר בפעל ההוא וחפץ בו שיהיה עשוי כןההוא הוא ר
 .ראוי שייוחס אל הרצון
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ופירשו שם , ל במסכת נדרים והלכתא פותחין בחרטה"ויראה שזה כן ממה שאמרו רבותינו ז
, וזה ממה שיורה שהכל הולך אחר קיום הרצון, בגמרא היאך דאמר ליה לבך עלך או כדו תהית

ומתירין , שאם הרצון קיים השבועה קיימת ואם אין הרצון קיים הרי השבועה כאלו היא בטעות
ולפי זה הבעל תשובה כשמתחרט וגומר בלבו שהוא רוצה , אותה אף על פי שנעשית תחלה ברצון

זה יורה , ושאם תבא לידו פעם אחרת לא יעשה אותה, שהעבירה הנעשית על ידו לא היתה נעשית
כמו שאמר ארסטו בספר המדות שפעולות , ן נעשה בטעות ובלי ידיעה והשכלשהפעל הראשו

 .השכל לא יקבלו החרטה
 באותו מקום

כגון שבא לידו דבר ערוה פעם ראשונה ושניה , ל היכי דמי בעל תשובה"וזה שאמרו רבותינו ז
לידו  כי כשיבא הפעל ההוא, מחוי רב יהודה באותו פרק באותה אשה באותו מקום, ונצול הימנה

זה יורה שנתחרט חרטה , בכל אותם התנאים ויכבוש יצרו לאהבת השם יתברך ולא ישוב לעשותו
גמורה וגמר בלבו שהפעל שעשה בראשונה היה בטעות ובלי דעת והשכל אחר שהוא מתחרט 

ואין ראוי שיענש האדם על עבירה כזו כמו שאין ראוי שיגונה על הפעל שנעשה בטעות , עליו
כן הפעל הטוב לא ישובח האדם עליו אלא אם כן נעשה ברצון בתחלתו ושאחר ו, ובלי ידיעה

שאם יתחרט עליו הפסיד שכרו , כלומר ירצה שיהיה עשוי ולא יתחרט עליו, שנעשה ירצה בקיומו
 .ולא תחשב לו לצדקה

ל במסכת קדושין על מה שנאמר ביחזקאל ובשוב צדיק מצדקתו "וזה דבר בארוהו רבותינו ז
ומתרץ אמר רב , והקשו שם ולהוי כמחצה זכאי וכמחצה חייב, מעלו אשר מעל ימותועשה עול ב

הנה נראה שאפילו הפעל הטוב אין ראוי שישובח עליו או יקובל עליו שכר , בתוהא על הראשונות
אבל אם יתחרט עליו הרי הוא כאלו לא נעשה ואין , אלא אם כן רוצה בקיומו ואינו מתחרט עליו

ונתבאר לפי זה שהעבירה שמתחרט עליה כראוי ואינו רוצה בקיומה הנה . רראוי לקבל עליו שכ
ושאם הונח לרצונו הפשוט לא היה עושהו לפי מה , זה יורה שלא נעשה הפעל ההוא ברצון גמור

והראיה שבא דבר עבירה זו לידו פעם אחרת ונצול הימנה מדעתו וברצונו , שהרצון גוזר עתה
ושאין ראוי לאדם לעשות מה שהוא רע בעיני ' ההוא רע בעיני הלהיותו משער שהדבר , ובבחירתו

שהיא , ומזה הצד הוא שתועיל התשובה לבעל העבירה, וזו היא התשובה הגמורה, השם יתברך
ובזה ישיג , תשים העבירה כאלו לא נעשית בפעל וכאלו הוא דבר שנעשה בטעות ובבלי דעת

 :בהו השם יתברך נדבה כמו שכתבנו למעלהועל צד החסד תחשב לו לצדקה ויאה, מרוק העונות

 חפרק כ
אף על פי שקבלת התשובה היא על דרך חסד כמו שאמרנו הנה ההכרח המביא אל המצא החסד 

והיה התכלית , הזה הוא שמאשר כל פועל כוסף וחושק תמיד שיגיע מפעולתו התכלית המכוון בה
והיה האדם מעשה ', דם באמר גהמכוון ביצירה האנושית היות הנפש נשארת אחר המות כמו שק

 הנה הוא חפץ שיגיע אל תכליתו המכוון בו שהוא השארות הנפש, ידי השם יתברך
כמו שכבר העיד על זה שלמה , ולפי שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומפתה אותו לחטוא

קות כי כשמזכיר דברי יצר הרע ופתוייו מגיד איך הוא מפתה ומסית האדם בשפת חל, בספר קהלת
שאלו הן ', שבתחלה אומר לו לך אכול בשמחה לחמך וגו, מעט מעט עד שמוציאו לתרבות רעה
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והוא מדבר עם הבעל תשובה שהוא דואג תמיד על , דברי יצר הרע לפי קשר הפסוקים שלמעלה
ואין לך חסיד בעולם שלא , כי כבר רצה האלהים את מעשך' חטאיו ועל כן אומר לו לך אכול וגו

וכשהאדם נשמע לו בזה יוסיף לומר , יו הללו שאינו נראה שיהיה בהם מכשול ועוןיתפתה לדבר
ואחר ששמע לו גם בזה שאין בו עון , כלומר שיהיה נאה ומסולסל, לו בכל עת יהיו בגדיך לבנים

ואחר שהגיע אותו למדרגה זו ', יוסיף עוד לומר לו ראה חיים עם אשה אשר אהבת וגו, אשר חטא
לא ישקוט עד שמוסיף עליו ומביאו , ים הללו אף על פי שהם דברים המותריןלהשמע אליו בדבר

ואומר לו כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין , לכפור בעקר ולומר לית דין ולית דיין
ומביא ראיה לדבריו בשאומר לו , מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה

כי עת ופגע יקרה את ' וגם לא לחכמים לחם וגו, המרוץשבתי וראה תחת השמש כי לא לקלים 
 .כלם

כשמראה את , ובדברים הללו וכיוצא בהם מטה את האדם מהדרך הישרה ומוליכו בדרך רעה
כמו שעשה בתחלת היצירה לחוה , עצמו כרוצה בתועלת האדם ומקנא בעדו וחושש לכבודו

קום הזה לפי דעתי הוא לשון חמה ואף במ, שאמר לה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן
כלומר כעס גדול יש לי על מה שאמר לכם השם יתברך שלא תאכלו מכל עץ הגן אלא , וכעס

ובזה פתה אותה ועזבה , שלא צוה אתכם זו לתועלתכם שההפך מועיל לכם יותר, מעצים ידועים
, ולהסית אותו וכן בכל יום ויום יצרו של אדם מחשב להרע לו, ארחות יושר ללכת בדרכי חשך

, (א"כ' בראשית ח)' כמו שכבר העיד עליו הוא יתברך ואמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו וגו
 .ל עלובה עיסה שהנחתום מעיד עליה שהיא רעה"ואמרו רבותינו ז

והחוטא אי אפשר לו שלא יכשל , לפיכך אי אפשר לו לאדם שלא יחטא בפעל אם מעט ואם הרבה
לפי שכל עובר עבירה במזיד לא יתיר עצמו לעשותה אם , עקרי הדתבמחשבה להרהר כנגד אחד מ

ל אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה "ואמרו רבותינו ז, לא מצד איזה הרהור רע שנכנס בלבו
וזה שהוא אם שיכחיש במחשבה מציאות האל ויחשוב שאין לעולם מנהיג ומפני , בו רוח שטות

הכתוב אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו התעיבו  כמאמר, זה מתיר עצמו לעשות העבירה
או . הנה באר כי סבת עשיית החטא הוא היותו חושב בלבבו אין אלהים, עלילה אין עשה טוב

, שיחשוב שיש לעולם ממציא אבל יאמר שאינו משגיח בפרטי מעשי בני אדם לתת לאיש כדרכיו
אץ רשע אלהים אמר בלבו לא אמר הכתוב על מה נ, וזה גם כן סבה אל שיתיר עצמו לחטוא

אומר בלבבו שמא לא , או שיחשוב שאף אם יש לעולם מנהיג ומשגיח בפרטי המעשים, תדרוש
כאלו תאמר שיחשוב שלא אסר החלב והדם או , צוה השם יתברך זה או לא אסר המעשה הזה

חיש והרי הוא כמכ, הנדה ומפני זה מתיר עצמו לאכול חלב או דם או לבעול נדה וכיוצא בהם
ל בפרק חלק שהאומר על פסוק אחד או אפילו "כמו שאמרו רבותינו ז, שאין תורה מן השמים

 .תיבה אחת משה רבינו מפי עצמו אמרה שהוא בכלל האומר אין תורה מן השמים
והוא מבואר כי בכל אחת מאלו השלש כונות הוא כופר בעקר מעקרי הדת האלהית הכוללים שהם 

, וזה בלי ספק יותר רע ויותר קשה מאכילת החלב או הדם עצמו, נואבות לכל העקרים כמו שכתב
וזה לפי שעונש העבירה עצמה , ל הרהורי עבירה קשין מעבירה"ובעבור זה הוא שאמרו רבותינו ז

ל דינן של רשעים "כמו שאמרו רבותינו ז, ועונש כפירת העיקרים הוא נצחי, הוא זמניי כמו שיבוא
שהכופרים , ים העוברים על דברי התורה ואינם כופרים בעיקריםכלומר הרשע, ב חדש"בגיהנם י
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ל אבל המינים והמוסרים ושכפרו "כמו שאמרו רבותינו ז, בעיקרים כבר בארו שענשם נצחי
 .בתורה ושכפרו בתחית המתים יורדין לגיהנם ונדונין בה לדורי דורות

ולפי , עט מזער לא כבירואחר שהאנשים הנמלטים מכפירת אחד מהעקרים הכוללים לפי זה הם מ
התחכם השם יתברך ברחמיו וברב חסדיו לעשות חסד עם , זה ראוי שיהיו נדונים בעונש נצחי

, כדי שעל ידה יתנצל ממכמורות יצר הרע וממיתת הנפש, המין האנושי לפתוח לו שערי תשובה
ז "ים לתהל)ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום שנאמר צופה רשע לצדיק "אמרו רבותינו ז

הרי באר שעל ידי , לא יעזבנו בידו' שנאמר ה, ואלמלי הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, (ב"ל
וכבר באר , העזר שהקדוש ברוך הוא עוזר את האדם הוא ניצול מהמיתה שהיה מבקש להמיתו

ולשון , אמר כי לא אחפץ במות המת כי אם בשובו מדרכיו וחיה, יחזקאל שעל מיתת הנפש ידבר
ורצה לומר לא אחפוץ במיתת נפש מי שמת כבר אבל , במות המת יורה שעל מי שכבר מת ידבר
שיראה שעל ידי התשובה לא ימות האיש המת אבל , בשישוב בחייו מדרכו ותחיה נפש המת

ובזה יגיע האדם שהוא מעשה ידי השם אל תכלית שלמותו , תחיה נפשו ותזכה לחיי העולם הבא
 .ם יחטא חטא שראוי להיות נדון בעדו בעונש נצחיאף א, והשארותו הנצחי

רצה לומר אף על , וזהו מאמר ישעיה מדבר על בעל תשובה כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף
כי רוח , לא אעשה כן, פי שמן הדין היה לי לריב ולקצוף לנצח ולדון את החוטא בעונש נצחי

רוצה לומר ממניעי , שיעטוף את הגוף הוא מלפניכלומר שאף אם הרוח החיוני ', מלפני יעטוף וגו
הנה הנשמות האנושיות אני עשיתי אותן וראוי לי לרחם עליהן , הגרמים השמימיים שהם לפני

, שלשון נשמה יאמר על הנפש האנושית ורוח על הנפש החיונית, ביותר אחר שהם מעשה ידי
ראוי לי להשתדל , מעשי ידיואחר שהנשמות הן ', שבבעלי חיים אמר הכתוב נותן נשמה וגו

ובעבור זה אף על פי שבעון בצעו קצפתי , שיגיע המין האנושי אל התכלית המכוון ביצירתו
שלא הייתו מכה , לא הייתי מכה אותו מכת אכזרי אבל כדי ליסרו שישוב בתשובה לפני, ואכהו

קצפי מהעונש כלומר הייתי מסתיר , אותו כפי העונש הראוי לו לפי חטאיו אבל הסתר ואקצוף
אבל כשראיתי דרכיו ששב , והייתי קוצף מעט כדי ליסרו לפי שהיה הולך שובב בדרך לבו

ולפיכך , רצה לומר קבלתי תשובתו אף על פי שהיה סמוך למיתתו, בתשובה לפני רפאתי אותו
ושלמתי בה נחומים לו , אנחהו בדרך כל הארץ ונאסף אל עמיו כדי שילך מכופר לעולם הבא

ולאבליו כי כשאין נפשו נכרתת הם מתנחמים על , לו בשנתתי לו חלק לעולם הבא ,ולאבליו
שקבלת התשובה היא , ואמר עליו וארפאהו, ולשון נחומים לאבליו יורה שעל המת מדבר, מיתתו

 .הרפואה אל הנפש לזכות לחיי העולם הבא
אל התכלית  ונתבאר אם כן הכרחיות המצא התשובה עם מציאות התורה להגיע המין האנושי

ל "ולזה הוא שאמרו רבותינו ז, שהוא התכלית המכוון מכלל המציאות השפל, המכוון ביצירתו
 :ויספיק זה הדבור בתשובה, שהתורה והתשובה קדמו לבריאת העולם

מנורת המאור 

 גפרק  - תשובה
ואתה בן אדם אמור אל , הנבהלים על עונותיהן לחזק ידיהם לשוב ועוד כתוב מקרא מלא על...

בני ישראל כן אמרתם לאמר כי פשעינו וחטאתינו עלינו ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה אמור אליהם 
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אלהים אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה שובו שובו ' חי אני נאם ה
. נביאיו הזהיר אותנו השכם ושלוח על עסק התשובה וביד כל. מדרכיכם ולמה תמותו בית ישראל

ואמרו . שוב יום אחד לפני מיתתך, ל וחכמי הדורות הזהירו מאד על התשובה"וגם רבותינו ז
שובה ' שנא, וגדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, גדולים בעלי תשובה יותר מן הצדיקים

ועל ידי התשובה יבא גואל . העולם והיא מן הדברים שנבראו קודם שנברא. אלהיך' ישראל עד ה
לכן . ואין מי שיוכל להגיע עד היכן כחה של תשובה. ובא לציון גואל ולשבי פשע' שנא, לישראל

ויכין לב חדש ונקי לעבוד את , וישוב מכל חטאתיו, כל איש ירא וחרד ישית אל לבו יראת הצור
לחשוב , ויהיה ערום ביראה. ועוד יוסיף לעשות כהנה וכהנה, וינהג בכל אשר אמרנו, בוראו

ולא לפני , בינו ובין קונו, ולעשות חפצי בוראו, איך יוכל ליראה את השם הנכבד והנורא, מחשבת
סוף דבר הכל ' שנא, וכל העולם לא נברא אלא בשבילו, ואשרי הזוכה והמזכה. בני אדם להתפאר

 .נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם
ר חיי עולם ואל עולם לעמו יחיש גואלם והיכל ואולם יבנה ובית זבולם ונשב "ם ספ"ה נשל"והנ

 .שם עד עולם אמן ואמן
כי יש אדם שתקפו . יהודה החסיד' אליעזר בן רבינו הרב ר' על כל עבירה ועבירה שחיבר הרב ר

א במה על כן יעיין בזה וימצ, והנה בוש לבוא לפני חכם לשאול ממנו במה יתכפר, יצרו לחטוא
ושמו של , בית המקדש, כסא הכבוד, גן עדן, תשובה, ושבעה דברים קדמו לעולם תורה. יתכפר
זכה נכנס לגן . והתשובה בין גן עדן לגיהנם, כסא הכבוד משמאלו, גן עדן מימינו. וגיהנם, משיח

, ד"בוחייבי מיתות ומיתות , עשה ולא תעשה, שלשה ענייני עבירות הם. לא זכה נכנס לגיהנם, עדן
תשובת ', תשובת הכתו, תשובת המשקל, תשובת הגדר, וארבעה ענייני תשובה. חלול השם' והג

ובאתה לידו אותה האשה או אותו דבר , אם חטא אדם באשה או בגניבה או בדבר אחר. הבאה
, ויודה ויתחרט. זו היא תשובה גמורה, ונמנע ואינו חוטא, שחטא בו והיה יכול לחטוא כבראשונה

כדרכה ושלא , ואם השיאו לבו ובא על הפנויה בתולה או אלמנה. מר ושב ורפא לוולזה נא
ועוד שמא . והיא בכרת, והרי היא נדה ולא טבלה, שאין אשה שלא תראה דם נדה, חטא, כדרכה

 .באו אנשים הרבה עליה ותלד מהם ונמצא אב נושא בתו ואח נושא אחותו
וכבש יצרו , והוא בחוזק תאותו, לו בביאה אם באת אשה זו לידו והיא מרוצה. תשובת הבאה

, ונקראת תשובת הבאה, הרי זו תשובה גמורה, מלבא עליה או אל אשה אחרת שהיתה נשמעת לו
 .לפי שבאה לידו התשובה

ולא ירחץ , ולא יביט בה בעוד שלא טבלה, באשתו נדה' ואפי, לא יראה שחוק נשים. תשובת הגדר
 .ולא יראה בהמה חיה ועוף כשנזקקין זה לזה. ידי תאוהולא יאכל דבר חם ולא דבר המביא ל

יש . שיצטער כפי ההנאה שנהנה בה בחיבוק בדביקה בנשיקה בביאה בהעראה. תשובת המשקל
ולא יאכל בשר ולא ישתה יין בליל התעניות ולא , לו להצטער בדאגת לב ובתענית ארבעים יום

וזו היא תשובת . הנאתו שנהנה בה כפי, ומצטער בשכיבה יום ולילה, בלילה לאחר תעניתו
 .הצער כנגד ההנאה, שהוא בד בבד, המשקל

על כן ישכב על . הנה הוא חייב כרת בביאתו על נדה, כיצד. ונשא עונו' דכתי. תשובת הכתוב
ובכל יום יתודה שלשה , ויתענה ארבעים יום, וילבש שחורים וילקה בצנעא, הארץ או על דף
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חטא בנערה מאורשה או באשת איש או באחת מן העריות שיש בהן אם . ולא ילך בשחוק, פעמים
 .צריך תשובה גדולה, כדרכה ובין שלא כדרכה, בין בביאה בין ההעראה, מיתת בית דין

זו היא , ומונע תאותו ממנה ויעשה חרטה, אם באת אותה אשה לידו או אחרת. תשובת הבאה
 .עיקר התשובה
ולא יראה שחוק נשים . אינן עליהן' ואפי, ם ותכשטיהןיגדור עצמו מלראות בנשי. תשובת הגדר

ולא יקרוץ בעיניו ולא ירמוז לשום . ולא ישמע שום דבר חשק תאוה. ובתולות ולא ישמע קול ניגון
 .ולא יתיחד עם הנשים. אשה

ושנה תמימה לא יאכל בשר ולא ישתה יין אלא , ישקול צערו כנגד מה שנהנה. תשובת המשקל
ולא ילך למקום . לא יאכל לחם חם ולא ירחץ כי אם ביום טוב מעט. וריםבשבת ויום טוב ופ

, וישכב על הארץ או על דף בלא כר וכסת, וילקה בכל יום. שמחה אלא לשמוע ברכות חתנים
ולא ידבר , וחיי צער יחיה וילבש שק על בשרו, ובשבת ויום טוב ישכב על התבן והקש וכר בראשו

 .מענין תאוה וענין אהבה כלל
ישב בקרח . ולכך יסבול דין קשה. שהוא במיתה, על אשת איש[ בא]יחשוב כי . שובת הכתובת

ויתודה . ובימות החמה לפני זבובים ולפני נמלים ולפני דבורים, ובשלג בכל יום ויום שעה אחת
לכך ילקה ויתענה ארבעים יום . ואם אנסה לא אסרה. לפי שאסרה על בעלה. בכל יום בבכי ואנחה

 .ולא יתענג בשום תענוג ולא במין ממיני ההנאה, ולא ירחץ, וישכב על הארץ, רצופים
ולא יאכל בשר ולא ישתה יין ארבעים , ולא ירחץ, מי שבעל בת אל נכר יתענה וילקה ארבעים יום

 .ויטהר, ויתענה עוד שני וחמישי, ולא ירחץ, יתענה ארבעים יום, וכן הבא על שפחה כנענית. יום
, ויתרחק מן התאוות, ויתענה ארבעים יום, לא יאכל בשר ולא ישתה יין, עוףהרובע בהמה חיה ו

 .ולא יסתכל בבהמה וחיה כשנזקקין זה לזה
ויתרחק מכל , ולא יעשה עוד, יתענה שני וחמישי, המנשק נשים ומחבקן ומנשקן בלא תשמיש

. ויתודהיתענה כמה פעמים , בלא שכיבה, וכן אם נשק אשתו וחבקה קודם שטבלה. ענייניהן
ולא יאכל ולא ישתה , ולא ידבר עמה תפלות, ובלבד שלא יגע בה, ומותר להתייחד עם אשתו נדה

 .עמה בעוד שלא טבלה
וישב במים , כנגד יצירת הוולד, יתענה ארבעים יום, ביד או ברגל, מי שהוציא שכבת זרע לבטלה

ולא , כל אותן ארבעים יום ולא יאכל בשר ולא ישתה יין. כדי צליית ביצה וגומעה, בימות החורף
, אלא ראשו מעט פעמים, ולא ירחץ בשרו במים. לבד משבתות וימים טובים, יאכל כל מאכל חם

 .כל אותן ארבעים יום
ילך בגלות שלש שנים וילקה בכל עיר , קטון או גדול, איש או אשה, ההורג את רעהו ורצחו נפש

ולא יכבס , ולא יגלח ראש וזקנו, ישתה ייןולא , ולא יאכל בשר. וצריך שיאמר רוצח אני. ועיר
, ויקשור ידו אשר רצח בה בשלשלת בצוארו, אך יחוף ראשו פעם אחת בחדש. ולא ירחץ, בגדיו

ואחר כך יתענה שנה אחת שני . ויתענה כל יום עד שיעברו ימי גלותו, ויבכה על רציחתו, וילך יחף
ואם יחרפוהו . ענה לשום אדם לעדותולא י. לבד מאותן שלש שנים שהתענה בכל יום, וחמישי

ובכל אותן שלש . ובכל אותן הימים לא ילך בטיול שחוק. ובזה ירוחם, ויקראוהו רוצח ישתוק
ויכבד לכל אדם . אבל לא ירדפוהו, שנים ישכים לפני פתח בית הכנסת ויעברו עליו העוברים

 .ויתודה בכל יום ויום כל ימי חייו
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ויתאבל ויצטער חמש , וצריך להסיר עדיו מעליו, על כל התורההרי עבר , הכופר בעיקר ונשתמד
ולא יאכל . ויתודה שלש פעמים בכל יום, וישפיל רוחו, ויתענה בכל יום ויום. שנים לכל הפחות

. ולא יחוף ראשו אלא פעם אחת בחדש, ולא ירחץ אלא בשבת וימים טובים, בשר ולא ישתה יין
ולא ישב אצל כומרים , ז ומהעבירה"ויתרחק מע. רכהכי אם לנשואין בשעת ב, ולא ילך לשחוק

ומיד כשישוב . ויתרחק מפתח ביתם ולא יהנה מהם, ולא במקום שמדברין מדבר מינות, וגלחים
כי . ויצטער כנגד חטאו, וכל ענין שחטא ישוב אל לבו, לדת ישראל צריך לטבול בארבעים סאה

ועל כן יסבול . ועשה ולא תעשה, ד"תות בועבר על כרי, ובעל נכריות, וחלל שבתות, כפר בעיקר
ואם יקראוהו משומד ישתוק . עד שימרקו עונותיו וישוב אל השם וירחמהו, הצרות הקשים האלו

 .והוא טוב לו
ולא יאכל , וילקה בכל יום ויום בינו לבין עצמו. יתענה ארבעים יום רצופים, הבא על אשתו נדה

 .ויתודה בכל יום, כל אותן הימים מאכל חם
' ויתענה לא פחות מג, ישב בקרח כשיעור צליית ביצה וגומעה, הבא על ערוה מחייבי כריתות

, וישכב על הארץ, בין יתענה בין לא יתענה, ובכל יום ויום יתודה עונו. יום' ימים ולא יותר ממ
 .ויסיר ממנו כל מיני הנאות

, ח"וחרם רמ, השבועה והחרם היא. כי לא ינקהו השם, העובר על שבועה חמורה ככופר בעיקר
ושק , ויתענה, ילקה כמה פעמים כל ימי חייו, והמועל באדם ובשבועה. ח מצות עשה"כמנין רמ

, ולא בנשמת אבותיו, בכינוי' באמת ואפי' ויזהר שלא ישבע אפי. ויתענה, ואפר יציע ימים רבים
יה זהיר וזריז ויה. ו"ולא יאמר אחריו בשכמל, אבל נשבעין לקיים המצות. כי אם בחיי ראשו

 .בעניית ברכות
כי , אומר על כל שכני הרעים' עליו הכתו, ה"המדבר בבית הכנסת וחביריו משוררין ומקלסין להב

אלא ישב במורא וביראה וברתת ויחשוב כאלו . ואומר מדוע באתי ואין איש, הוא כהופך ערפו
בין רצופים בין , ם יוםואם חטא בזה יתענה ארבעי. לנגדי תמיד' שויתי ה' שנא, שכינה כנגדו

 .כנגד התורה שניתנה לארבעים יום, מופלגים
על כן צריך לפרוע כל מה . וממית אשתו ובניו, הרי זה משניאו בעיני האדם, המלשין את חבירו

ואם אין . ויתודה כל ימי חייו, וילקה יותר משנתים, ויבקש מחילה ממנו ברבים, שהפסיד בעבורו
ויצמצם ויפרע ליורשיו או לו טרם , ויבקש ממנו מחילה טרם ימותירבה עליו רעים , לו לשלם

 .ויתודה וישוב. ימות
, ויתענה הרבה ימים, אלא יבקש מהם מחילה. כי ישלח ריב בין אנשים, הרכיל אין לו רפואה

 .ויתעסק לעולם במצות ובעסק שלום, וילקה כל ימי חייו
ובתו שישיב תחלה הגניבה או הגזל או ותש. הרי עבר על לא תעשה, גנב או גזל או לקח רבית

, ויזהר מלקבל פקדונות. ויתודה בכל יום, ויתענה לפחות שנה תמימה. הרבית ויבקש ממנו מחילה
ויתן משלו לעמילי , ויעשה גמילות חסדים בממונו ובגופו, ולא ירגיל ללכת על ממון חבירו

 .ויזהר מכל מיני אבק רבית, התורה
. אין לו רפואה עד שירצהו וימחול לו, או צערו בממון או בדברים, או חבל בו, המכה את חבירו

פ "ואע. נקרא רשע, פ שלא הכהו"אע, והמרים ידו על חבירו. וגדול אונאת דברים מאונאת ממון
 .ויבקש ממנו מחילה וכפרה, צריך להחזיק מעצמו הממון, שאין דנין דיני קנסות וחבולות בבבל
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וילקה ויתודה כל , וצריך שיתענה כמה תעניות. ו חלק לעולם הבאהמלבין פני חבירו ברבים אין ל
ודי לה לאשה בצער נדות וצער לידה . לפי שדמעתה מצויה, ויזהר אדם באונאת אשתו. ימי חייו

 .וצער גידול בנים
 .וילקה ויתודה ארבעים יום, יבקש ממנו מחילה. המאנה את הגר עובר בשלשה לאוין

 .וילקה ויתודה שלשים יום או יותר, מחילה עד שימחול לו המכנה שם לחבירו יבקש ממנו
, ואם בזהו ברבים. צריך לבקש לו מחילה עד שלשה פעמים, מי שבזה את חבירו שלא ברבים

 .יבקש לו מחילה במקום שבזהו ולפני מי שבזהו
 .המוציא שם רע אין לו תשובה כי אם בתשובה גדולה

, ויאמר לתלמידיו, ועיקר תשובתו שיודה פשעו ברבים .ואין לו מחילה, חלול השם עון גדול מאד
ויתענה הרבה . כי אני חטאתי ועויתי ופשעתי ומריתי וחללתי השם באולתי, אל תלמדו ממני

, דוקא בשלא עשו תשובה, וכל אותן ששנינו אין להם חלק לעולם הבא. ויתודה כל ימיו. תעניות
 .ן הלכות תשובהעד כא. אבל אם עשו תשובה יש להם חלק לעולם הבא

 שלשה חברים

, ומי הוא זה. למי שעזב ממון הרבה ליורשיו ומוליך עמו עניות הרבה לקבר, למי אוי למי אבוי
קורא דגר ולא ילד עושה עושר ולא במשפט בחצי , אומר' ועליו הכתו, הכונס ממון שלא כדין

ל את העופות ונוטל ביציהם והוא גוז, קורא הוא ממין העופות' פי. ימיו יעזבנו ואחריתו יהיה נבל
שנוטל הביצים מן , ולא ילד. דגורין דגורין, כדמתרגמינן חמרים חמרים, ועושה אותן חמרים

לאחר כך האפרוחים , העופות ואינן שלו ולא ילדן ומחמם עליהם כסבור שיצאו האפרוחים ממינו
וישאר , להם למינםואחר שגדלין פורחים והולכים , יוצאין ממין העופות שהטילו אותן הביצים

, אלא מן הגזל ומן החמס, כך העושה עושר לא במשפט. הקורא לבדו אחר שטרח וחימם וגידל
ובשעת פטירתו של אדם אין מלוין אותו לא . ל עני"ר, בחצי ימיו יעזבנו לאחרים וסופו להיות נבל

 .אלא תשובה ומעשים טובים, כסף ולא זהב
והשני היה , האחד היה אוהב אותו עד מאד. שלשה חבריםלאדם שהיו לו , משל למה הדבר דומה

 .לא היה אוהב אותו ולא חושבו למאומה' והג, אוהב אותו אבל לא כראשון
כה , ויבאו אליו עבדי המלך ויאמרו לו. פעם אחת שלח המלך לקרוא לאותו האיש בעל החבירים

שמא הלשינוני , היה אומרו, מיד נפלה עליו חרדה מפחד המלך. אל תעמוד, בוא אלי, אמר המלך
וילך עמי להליץ טובה , אקרא לחבירי אהובי אשר בטחה בו נפשי, הנרגנים ויהרגני כשאגיע אליו

ובקש ממנו שילך עמו , וסיפר לו הענין, הלך לחבירו הראשון שהיה אוהב אותו. בעדי עם המלך
. ממנו ללכת עמיאלך אל החבר השני ואבקש ', אמ. הלך בפחי נפש. ולא אבה. לדבר אל המלך

וכשנגיע לחצר בית המלך , אבל אלך עמך בדרך, לפני המלך לא אכנס, לו' אמ. הלך ובקש ממנו
וסיפר לו מה שאירע לו עם שני , שלא היה חושב אותו למאומה, הלך לשלישי. אעזבך ואשוב לי

ל יכולתי ואשתדל כ, ואליץ בעדך טובה, ואכנס אל המלך, אני אלך עמך, אל תירא, לו' אמ. ריעיו
כך הוא האדם . והצילו מיד המלך, ולימד עליו זכות, מיד הלך עמו אל המלך. עד אשר תנצל

שהוא חביב על האדם יותר מכל , הוא הממון, החבר הראשון שהיה אוהבו עד מאוד. בעולם הזה
כי לא במותו יקח ' שנא, ולא יוליך ממנו מאומה בידו, ויעזוב אותו בשעת פטירתו, דבר שבעולם

הם האחים והבנים והקרובים והחברים שמלוין לאדם עד , והחבר השני. כל לא ירד אחריו כבודוה



  מנורת המאור   

 

 

 

327 

 התשובה בדרכי

ואין בידם כח להצילו ולא לפדותו ממה שגזר , וכשקוברין אותו יפרדו מעליו ויעזבוהו, הקבר
שהליץ עליו טובה עם המלך ולימד , והחבר השלישי. שנאמר אח לא פדה יפדה איש, ה"עליו הב

הם התשובה והמעשים הטובים והצדקות שהולכין עם האדם בשעת פטירתו להליץ , עליו זכות
הוא מלך מלכי , והמלך ששלח לקרוא אותו. יאספך' והלך לפניך צדקך כבוד ה' שנא, טובה בעדו
ולא ינצל אדם , שאין לפניו לא עולה ולא שכחה ולא משוא פנים ולא מקח שוחד, ה"המלכים הב

 .שים טוביםמדינו כי אם בתשובה ומע
. אלו הן. ארבעה דברים טובים אחרים דבוקים בהן, ה ארבעה דברים טובים הללו"מי שחננו הב

ראש השנה ' במ' כדגרסי. הסליחה דבוקה במדה הטובה הזאת, המעביר על מדותיו ומתפייס' א
על  מי אל כמוך נושא עון ועובר' שנא, כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, רבא' אמ

' שנא, השראת שכינה דבוקה בה, התשובה' ב. למי שעובר על פשע, למי הוא נושא עון, פשע
לכל קוראיו לכל אשר ' קרוב ה' שנא, התשועה דבוקה בה, הצעקה' ג. שובו אלי ואשובה אליכם

, הקבלה דבוקה בה, התפלה' ד. והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני' וכתי, יקראוהו באמת
 .פללו אליך אל הבית הזה ואתה תשמע השמיםוהת' שנא

, ולא חטאו, ואת גופן לכמה ייסורין, בוא וראה כמה צדיקים וכמה חסידים מסרו את עצמן למיתה
ואמרי לה , שמואל' רב יהודה אמ' הניזקין אמ' גיטין בפ' במ' כדגרסי. פ שהיו אנוסין"ואע

והרגישו , והיו בספינה בים, וייםילדים וילדות שנשבו לקלון לבין הג' מעשה בת, במתניתא
דרש להם גדול . אם אנו טובעין בים אנו באים לחיי העולם הבא, אמרו. בעצמן למה הם מתבקשין

ממצולות , מבין שיני אריות אשיב, מבשן אשיב, מבשן אשיב אשיב ממצולות ים' ה' אמ, שבהם
נשאו ילדים קל . נפלו ליםקפצו כולן ו, כך[ ילדות]כיון ששמעו . אלו שטובעין בים, ים אשיב

קפצו כולם . אנו שאין דרכנו לכך על אחת כמה וכמה, ומה הללו שדרכן לכך כך, וחומר בעצמן
רב יהודה . כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה, אומר' ועליהם הכתו. ונפלו לתוך הים

 .זו חנה ושבעה בניה', אמ
 חנה ושבעת בניה

 .יה קמיה דאנטיוכוס מקדוןמעשה שהביאו לחנה ולשבעה בנ
. לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, בתורה' כתי, אמר ליה. ז"פלח לע, לו' אמ. איתיה לקמיה לחד

זובח לאלהים יחרם , בתורה' כתי, להו' אמ. ז"פלח לע, אמרו ליה. איתיה לאידך. אפקוה וקטלוה
, בתורה' כתי, להו' אמ. ז"פלח לע, אמרו ליה. אתיוה לאידך. אפקוה וקטלוה. לבדו' בלתי לה

, להו' אמ. ז"פלח לע, אמרו ליה. אתיוה לאידך. אפקוה וקטלוה. אחד' אלהינו ה' שמע ישראל ה
הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת ' וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה, בתורה' כתי

האמירך ' וה, בתורה' כתי, להו' אמ. ז"פלח לע, אמרו ליה. אתיוה לאידך. אפקוה וקטלוה. אין עוד
ה שאין אנו מעבירין אותו באל "כבר נשבענו להב, היום להיות לו לעם סגולה כאשר נשבע לך

, אשדי לך גושפנקאי, ליה קיסר' אמ. ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרת, אחר
, קיסר, חבל עליך, ליה' אמ. כי היכי דלומרו קביל עליה הורמנא דמלכא, גחין ושקליה, חותמי' פי

אמרו להו . אפקוה וקטלוהו. ה על אחת כמה וכמה"על כבודו של הב, ומה על כבוד עצמך כך
אתה ערכת מזבח , לכו ואמרו לאבוכון אברהם, אמרה ליה. אתיוה לה. הבו ניהלי ואנשקיה, אימיה
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אם , יצאה בת קול ואמרה. אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה. ואני ערכתי שבעה מזבחות, אחד
 .'כי עליך הורגנו כל היום וגו, יהושע בן לוי אמר' ר. הבנים שמחה

תנן כל העושה מצוה אחת , קדושין רמי ליה רב טובי בר קיסנא לרבא' קמא דמ' וגרסינן בפ
. ורמינהי ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה, לא עשה לא, עשה אין, מטיבין לו

תבעיתיה , כי הא דרב חנינא בר פפי. ר עבירה לידו וניצל ממנההתם נמי כגון שבא דב, ליה' אמ
ביממא הוו ' דכי הוו עיילי בהו בתרי אפי, בית המרחץ' פי, ערק וטש בי בנה, ההיא מטרוניתא

למחר . שנים כאחד' ביום ואפי' שהיו השדים מצויין שם והיו מזיקין לבני אדם אפי' פי. מיתזקי
, אמרו ליה. שרי קיסר' פי. שני כושאי קיסר נטרוני כל הלילה, להו' אמ. מאן נטרך, אמרו ליה רבנן

. דתניא הבא דבר עבירה בידו וניצל ממנו נעשה לו נס, שמא דבר עבירה באת לידך וניצלת ממנה
חלש , לה' אמ. צדוק תבעיתיה ההיא מטרוניתא' ר. צדוק וחביריו' כגון ר, גבורי כח עושי דברו

. דאכיל האי עביד האי, מאי בהאי, לה' אמ. איכא דבר טמא, רה ליהאמ. איכא מידי למיכל, ליבאי
דעביד האי נפול , לה' אמ. מאי האי, אמרה ליה. סליק ויתיב בגוייה. שגרא תנורא וקא מחמא

. תבעיתיה ההיא מטרוניתא. רב כהנא הוה מיזבין דיקוליה. אי ידעי לא צערתיך, אמרה ליה. בהאי
אתא אליהו זכור לטוב . אזלה והוא נפיל מאיגרא לארעא. איזיל ואוקשיט נפשאי', אמרה ל
 .אטרחתין ארבעה מאה פרסי, ליה' אמ. וקבליה

נטלתו מטרוניתא אחת ושיגרה לה שפחה אחת , צדוק לרומי' נתן כשנשבה ר' באבות דר' וגרסי
לשחרית הלכה אצל . והיה יושב ושונה כל הלילה, נתן עיניו בכותל, כיון שראה אותה. יפה
מפני , שלחה וקראה אותו ואמרה לו. שוה לי המות ממה שנתתני לאיש הזה, רתה ואמרה להגבי

, ממשפחה ומכהונה גדולה אני, לה' אמ. מה לא עשית עם האשה הזאת כדרך שיעשו בני אדם
. כיון ששמעה את דבריו פטרתו בכבוד גדול. אמרתי שמא אבוא עליה והרביתי ממזרים בישראל

ושיגר , אכלו קורציו לפני הגמון, שהלך לרומי. עקיבא גדול ממנו' שהרי ר, צדוק' ואל תתמה על ר
זאת . והיו מתנפלות עליו כל הלילה, רחצום וסכום וקשטום ככלות לחתנים, לו שתי נשים יפות
לשחרית הלכו לפני ההגמון . והוא יושב ומרוקק. וזאת אומרת חזור אצלי, אומרת חזור אצלי

מפני מה לא עשית עם , לו' שלח וקרא לו ואמ. ממה שנתתנו לאיש הזהשוה לנו המות , ואמרו לו
ולא שברא אותך , לא מבני אדם כמותך הם, לא יפות הן. הנשים הללו כדרך שבני אדם עושים

' ואל תתמה על ר. מה אעשה וריחן רע עלי מבשר נבלות ומבשר חזירים, לו' אמ. ברא אתהן
שגידל את בת אחותו שלש עשרה שנה במטה אחת עד . ואליעזר הגדול גדול ממנ' שהרי ר, עקיבא

' אמ. והלא אמתך לרחוץ רגלי תלמידיך, אמרה לו. שאי והנשאי לאיש, לה' אמ. שבאו לה סימנין
והלא כבר אמרתי לפניך והלא , אמרה לו. שאי והנשאי לבחור שכמותך, כבר זקנתי, בתי, לה

 .ובא עליה, וקידשה, טל ממנה רשותנ, כיון ששמע את דבריה. אמתך לרחוץ רגלי תלמידיך
 מתיא בן חרש' ר

וכל ימיו , ולא היה משתכל באשה כלל, שהיה צדיק ישר ונאמן ועניו, מתיא בן חרש' מעשה בר
 .היה עוסק בתורה

תן , פ שהוא ירא שמים וצדיק בכל ענייניו"אע, מתיא בן חרש' ר, ה"יום אחד אמר השטן לפני הב
מפני תורתו וענותנותו ומעשיו , לא תוכל להטעות אותו, ה"לו הב' מא. לי רשות ואלך ואנסה אותו

הלך השטן . כ תן לי רשות ואלך ואנסה אותו ואראה אם יעמוד בצדקתו"אעפ, לו' אמ. הטובים
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נדמה לו כמין אשה , מה עשה השטן. והלך ומצאו שהיה יושב ועוסק בתורה. ה רשות"ונתן לו הב
ויראו בני ' שנא, שטעו בה בני האלהים, עמה אחות תובל קילשלא היה כיפיה מימות נ, יפת תואר

גם השטן . הפך עצמה לאחוריו, כיון שראה אותה. בא ועמד לפניו. 'האלהים את בנות האדם וגו
. בני הבא לי מסמרים, לו' ואמ, מתיא בן חרש קרא לתלמידו שהיה משמשו' ר. הפך עצמו כנגד

ועלה , נבהל, כיון שראה השטן כך. נתן אותם בעיניוו, עד שנעשו כאש, והצית את המסמרים באש
ולא אמרתי לך שאין אתה יכול , ה"אמר לו הב. כך וכך היה המעשה, רבוניה דעלמא', ואמ, למרום

מתיא בן ' לך ורפא את עיניו של ר, לו' אמ. ה לרפאל המלאך שר הרפואות"קרא הב. להסיתו
איני , מתיא בן חרש' לו ר' אמ. רפא את עיניךה שלחני ל"הב, לו' הלך לו רפאל המלאך ואמ. חרש
, אל תירא, לך ואמור לו, לו' אמ. ה"חזר רפאל והחזיר התשובה לפני הב. מה שהיה היה, רוצה

כיון ששמע הדבר הזה קבל עליו . מהיום ואילך אני ערב לך שלא ישלוט בך יצר הרע כל ימיך
 .ורפא את עיניו

, אמרה לו. והשיאום זה לזה, וארוסתו שנשבו לבין הגוייםמעשה בארוס . הניזקין' בפ' ועוד גרסי
ספדו , וכשמת אמרה להם. ולא נגע בה עד יום מותו. שאין לי כתובה, בבקשה ממך אל תגע בי

והאי כל , דאלו ביוסף הצדיק לא הוה אלא שעתא אחת, לזה שפטפט ביצרו יותר מיוסף הצדיק
והאי , דאלו ביוסף לא היתה אשתו, דא מטהוהאי בח, ואלו ביוסף לא בחדא מטה, יומא ויומא

 .אשתו
 .כח כבישת היצר –נתן דצוציתא 

 .שהיה אדם גדול בישראל ועשיר עד מאד, מעשה בנתן דצוציתא
 .והיו מעניי ישראל, והיתה אשת איש, ושמה חנה, והיתה אשה אחת יפה עד מאד

 .אותה עד אשר נפל למשכב מאהבתו, ראה אותה נתן דצוציתא וחשק בה עד מאד
 .ימות ואל יגלה ערוה, ל"אמרו חז. אם לא ישכב עמה ימות, אמרו הרופאים
 .ימות ולא ידבר בעבירה עם אשת איש, אמרו. ידבר עמה, אמרו הרופאים
 .ימות ואל יקלו בעריות, ל"אחז. ידבר עמה מאחרי הגדר, אמרו הרופאים

 .אלא יושב ומצטער כל היום, ןולא היה אוכל ולא היה שותה ולא ייש, והיה מוטל על מטתו כמת
 .ולא היה לו מה לפרוע להם, והיו בני אדם נושין בו ממון רב, בעלה של חנה היה עני
 .ובחר מות מחיים, עד אשר צר לו מאד, נתנוהו בבית האסורים

ידעת כי המחיה נפש אחת מישראל כאלו קיים , הנא נא זקנתי, בתי חנה, לה' קרא לאשתו ואמ
ואין לי פדיון לפדות בו את נפשי מהממון , ואה צרת נפשי בבית האסורים הזההנך ר. עולם מלא
 .שאני חייב

 .ואני שמעתי שנתן דציצותא חושק בך ושנפל למשכב מאהבתך
ואחיה ולא , ותפדה אותי בו, ויתן לך הממון שאני חייב, לכי אליו ועשי רצונו, אם טוב בעיניך

 .אמות ברעתי בבית האסורים הזה
שבשבילו בא מבול , ה הזנות"הייטב בעיני הב, שוטה שבעולם, בו אשתו ואמרה לומיד גערה 

 .לעולם
ואת עושה , ואת מחכה ומצפה יום מותי כדי שתנשאי לו, אני יודע שאת אוהבת אותו, לה' אמ

 .והתחיל להתקוטט עמה. עצמך כשרה וצנועה
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לאשתו לכי זני והושיעני הראיתם אדם משוגע כזה שיאמר , מיד הרימה קולה בבכיה ואמרה
 .מצרתי

ולא הלכה לבעלה , וישבה לה כמו שמונה ימים, בוכה ומשתוממת, הלכה לביתה בכעס גדול
 .לבית האסורים ולא ראתה אותו

. הנה בעליך ימות בבית האסורים, ויוגד לחנה. לאחר כן הגיע למות בבית האסורים ברעב ובצמא
 .וראתה שלא נשארה בו נשמה, הלכה לראותו

לפי , אבל אינך רוצה, כי יש בידך להוציאני מן הצרה הזאת, השם יבקש את נשמתי ממך, לה' אמ
 .ואת מחכה יום מותי ותנשאי לנתן, שמאסתני מפני עניותי

אלך אל נתן ואראה אם יתן לי הממון , ובכתה בכי גדול ואמרה לו, מיד נכמרו רחמיה על בעלה
 .שאתה חייב כדבריך

 .לכי, לה' אמ
גלוי וידוע לפניך שמתוך צרתי וצרת , רבונו של עולם, מעמו ונשאה עיניה לשמים ואמרהיצאה 

יהי רצון מלפניך שתציל אותי ממנו ולא אחטא עמו ואהיה חוטאת , בעלי אני הולכת לנתן
 .ומחטיאה

הנה חנה , אדוני, הלכה ואמרה לו. ראתה אותה שפחת נתן, כשהגיעה לחצירו. הלכה לבית נתן
 .בחצר

 .הרי את חופשית, אם כדבריך, לה' אמ
 .הנה חנה בבית, אדוננו, הלכו עבדיו ושפחותיו ואמרו לו. נכנסה לבית

 .אם כדבריכם הרי אתם כלכם חופשים, להם' אמ
 .נכנסה אצלו

מה , השלום בואך, הראית צרת נפשי מאהבתך וכל החולאים שהקיפוני מרוב תשוקתך, לה' אמ
 .בקשתך

תנה לי הממון , אם טוב בעיניך, האסורין בשביל ממון שהוא חייב בעלי עצור בבית, אמרה לו
 .ואפדנו בו

 .לקח הממון ששאלה ונתן בידה. כל אשר לי בידך, חנה, לה' אמ
 .דברי, אמר לה. אך שמע נא דברי אמתך, עשה כטוב בעיניך, הנני בידך, אמרה לו
ולא ינצל אדם , יו ישיב לופוקד על איש עונותיו ומעלל, ה אל קנוא ונוקם"דע שהב, אמרה לו

, אתה עשית חסד עם אמתך ונתת לי ממון זה לפדות בו את בעלי, אדוני, ועתה. מיום דינו הגדול
תזכה לשכר , ותפסיד הנאה שעה אחת בעולם הזה, ותכניע את תאותך, ואם עתה תכבוש את יצרך

 ,גדול לחיי העולם הבא ולמנוחה שאין לה קץ ותכלית
, ותהיה אתה חוטא ומחטיא אותי, ה עתיד להפרע ממך וממני"הב, ואם תעשה עמי עבירה

 .ותאסרני על בעלי
כי מיד , העלה על דעתך שכבר עשית רצונך עמי ומלאת את תאותך, ומה תועלת לך לשכב עמי

 .אחר שתעשה תתנחם ולא יועיל לך כלום
שביל הממון ויתן לך שכר גדול ב, ה ישלם לך כצדקתך"הב, ואם לא תעשה עתה העבירה הזאת

 .הזה שנתת לי לפדות בו אותו עני מצרת נפשו
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 .ונכנס בלבו הדבר, נפל על פניו ארצה, מיד כששמע נתן את דבריה
חזקני נא ואמצני נא היום לכבוש את יצרי ולהכניע את , רבונו של עולם, ואמר, ונשא עיניו למקום

 .תאותי ולא אבוא לידי חטא ולא לידי עבירה עם האשה הזאת
ואני נותנו , ופדי את בעלך בממון הזה, לכי לשלום, לה' ואמ. ה בו כח וכבש את יצרו"נתן הבמיד 

 .ויודע הנסתרות יודע שלא הנחתי ליגע בך אלא לכבוד שמו, לך לשם צדקה לפדיון שבוים
וספרה לבעלה כל , והוציאוהו מבית האסורים, ונתנה הממון לבעלי החובות של אישה, מיד הלכה

 .המעשה
ולא היה , והיה מקלל ומחרף אותה, היה חושד אותה שזינתה עם נתן, שיצא מבית האסורים לאחר

 .מאמין לה שלא זינתה עמו
ונתן שבח , ושמח בלבו שלא עבר עמה, מיד קם מן המטה ואכל ושתה, כשיצאה חנה מבית נתן

 .ושכח כל עמלו ונתרפא מכל מכאוביו, ה שהצילו מן החטא"והודאה להב
 .עקיבא שונה עם תלמידיו בעלייתו' ריום אחד היה 

ופניו מאירים , והוא רוכב על סוסו, וראה והנה נתן דצוציתא עובר בשוק, נשקף בעד האשנב
 .כשמים ועל ראשו כתבנית עטרה מזהרת ככוכבים

 .אנו רואים את נתן דצוציתא רועה הזונות, אמרו. אתם רואים מה שאני רואה, לתלמידיו' אמ
 .לאו, אמרו לו. רואים בו דבר אחראינכם , להם' אמ

ראיתי את פניך מאירים ועטרה על ראשך מאירה , בני, לו' ואמ, עקיבא וקרא את נתן' שלח ר
. או אם באת לידך עבירה וניצלת ממנה, ספר נא לי אם עשית שום זכות שזכית בו לכך, ככוכבים

 .עם חלקך יהא חלקי, אם כן, לו' אמ. סיפר לו כל המאורע
אז ידע שלא . שלח בשבילו והודיעו. עקיבא כי בחנם היה מקלל אותו האיש את אשתו' ר מיד ידע

 .ולא לחרפה, ולא יסף לקללה עוד, חטאה אשתו עם נתן דצוציתא
' שנא, שמו' וצריך בעל תשובה אחר שיעשה תשובה שישיב גם הוא לאחרים לעבודת הבורא ית

הגוי , ומהו הגוי לא נכסף, התקשטו אתם וקשטו לאחרים' פי. התקוששו וקושו הגוי לא נכסף
ולזה הגוי שלא נכסף בא ירמיהו הנביא . החוטא שאינו מתאוה ולא נכסף לעבודת השם יתברך

, כדי להחזירו למוטב וכדי להקיצו משנת חטאו ולעוררו מתרדמת פשעו, ישוה להוכיחו ולבי"ע
כי . אולי ישמעו וישובו ממעשיהם הרעים ויקרעו גזר דינם הנחתם עליהם למות ולדינה של גיהנם

גדול תשובה , יהודה' ר' ראש השנה אמ' במ' כדגרסי, בתשובה שלימה קורעין לאדם גזר דינו
השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ' שנא, שבה קורעים לאדם גזר דינו

ומאריך אפו על , ה חנון ורחום מרחם על בריותיו"והב. ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו
אולי , כאשר ייסר איש את בנו, ומייסרם במוסר קל תחלה, ומוכיח אותם על ידי נביאיו, הרשעים

, לפיכך פרנס הגון. עליהם חרון אפו וידין אותם במעשיהם הרעים קודם שישפוך, ישמעו וישובו
חייב להוכיח את החוטאים ולמחות בידם עד שיעשו , אם אדם חשוב הוא וכדאי לשמוע דבריו

באומרי ' שנא, הם אובדים ברשעתם והוא נענש עליהם, ואם לא הוכיחם ולא מיחה בידם. תשובה
הוא רשע בעונו ימות ( הרשעה לחיותו)רשע מדרכו מות תמות ולא דברת להזהיר [ רשע]לרשע 

נפשך ( את)בעונו ימות ואתה ( רשע)אבל אם הזהרתו ולא שב מחטאו הוא , ודמו מידך אבקש
באנשי , שבת כל שאיפשר למחות באנשי עירו ואינו מוחה נתפש על אנשי עירו' במ' וגרסי. הצלת
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ועוד . ו מוחה נתפש על כל העולם כולובכל העולם ואינ, ביתו ואינו מוחה נתפש על אנשי ביתו
אלעזר בן עזריה שהיתה יוצאת ברצועה שבין קרניה שלא ברצון ' שבת פרתו של ר' שנינו במ

. ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמו, תאנה לא שלו היתה אלא של שכיונתו', במג' ומפ, חכמים
 .והני דבי ריש גלותא מתפשי אכולי עלמא, רב פפא' אמ

 חותענין התוכ

ואל יעזוב מלהוכיחם בשביל . כדי להשיבם למוטב, וחייב כל תלמיד חכם להוכיח את הרבים
האי צורבא מרבנן דרחמי ליה בני מאתה לאו , אביי' כתובות אמ' במ' כדגרסי, שלא ישנאוהו

בפרק במה בהמה ' ועוד גרסי. אלא משום דלא מוכח להו במילי דשמיא, משום מעליותא הוא
אם שרים חטאו זקנים מה , במשפט יבא עם זקני עמו ושריו' ה' מאי דכתי, אר חנינ"יוצאה א

שרים גדולים ואלמים חייב הפרנס או הזקן ' ואפי, אלא זקנים שלא מיחו בידם בשרים, חטאו
, סימון' זירא לר' אמר ר. ואם לאו את נפשו הציל, אם ישובו מוטב, להוכיחם אם יעשו שלא כדין

ג דלא מקבלי מינך "ואע, ליה' אמ. לא מיקבלי מינא, ליה' אמ. יש גלותאלוכחינהו מר להני דבי ר
ה וחזר בה לרעה חוץ "לעולם לא יצאתה מדה טובה מפי הב, דאמר רב אחא בר חנינא, לוכחינהו
אלי עבור בתוך העיר בתוך ירושלים והתוית תו על מצחות האנשים ' ויאמר ה' דכתי, מדבר זה

לך ורשום על מצחן , ה לגבריאל"לו הב' אמ. בות הנעשות בתוכההנאנחים והנאנקים על כל התוע
, ו של דם"ועל מצחן של רשעים תי, שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה, ו של דיו"של צדיקים תי

, ה"לה הב' אמ. מה נשתנו אלו מאלו, ה"אמרה מדת הדין לפני הב. שישלטו בהן מלאכי חבלה
גלוי , ה"הב' אמ. היה להם למחות ולא מיחו, ןאמרה לפניו מדת הדי. אלו צדיקים ואלו רשעים

אם לפניך , רבונו של עולם, אמרה לפניו מדת הדין. וידוע לפני שאם מיחו לא היו מקבלין מהן
זקן ובחור ובתולה תהרגו למשחית ועל כל איש אשר ' היינו דכתי. להם מי גלוי להם, גלוי וידוע

אל , תאני רב יוסף. הזקנים אשר לפני הביתעליו התיו אל תגעו וממקדשי תחלו ויחלו באנשים 
הא למדנו . ו"ף ועד תי"אלו בני אדם שקיימו את התורה מאל, תקרי ממקדשי אלא ממקודשי

בני אם ערבת ' שנא, שכל ישראל הם ערבים זה לזה, שבשביל שלא מיחו בידם נענשו עליהם
, ין זה את זה כולם נענשיםואם אין ישראל מוכיח. זה רעי וזה דודי' שנא, ה"לרעך זה הב, לרעך
 .איש בעון אחיו, וכשלו איש באחיו' שנא

ומנין . הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא' שנא, מנין שחייב אדם להוכיח לרעהו
ל "ת, התלמיד לרב מנין, בספרי אין לי אלא הרב לתלמיד' כדגרסי, שתלמיד חייב להוכיח לרבו

שכך מצינו ביהונתן שהוכיח לשאול מפני שהיה מבקש  ,הבן צריך להוכיח לאב' ואפי. תוכיח
' אפי, ועוד למדנו מיהונתן שאין המוכיח עוזב מלמוכח. למה יומת מה עשה' שנא, להרוג את דוד

ויחר אף שאול ביהונתן ויאמר לו בן נעות המרדות הלא ידעתי כי בוחר ' שנא, עד שיכנו, יקללנו
ויטל שאול ' שנא, עזב מלהוכיחו בשביל קללה זו ולא. אתה לבן ישי לבשתך ולבושת ערות אמך

עד ' רב אמ, וגרסינן במסכת ערכין בפרק יש בערכין עד היכן תוכחה. את החנית עליו להכותו
ואל יהיה , אולי יחזירנו למוטב, חייב אדם להוכיח לחבירו' לפי. ושמואל אמר עד קללה, הכאה

שהיה , ה"מירמיה הנביא ע, ממי אנו למדין. כלומר לא יחוש שמא יקללנו או יכנו, חושש לעצמו
גוי נתתי למכים ולחיי למורטים ' שנא, מוכיח את ישראל והיו מבזין אותו ולא היה חושש לכבודו

רב עמרם בריה ' במסכת שבת בפרק כל כתבי הקדש אמ' וגרסי. פני לא הסתרתי מכלימות ורוק
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, לא מפני שלא הוכיחו זה את זהלא חרבה ירושלם א, ר שמעון בר אבא"א, שמעון בר אבא' דר
כבשו , כך היו ישראל שבאותו הדור, מה איל זה ראשו בצד של זה', היו שריה כאילים וגו' שנא

 .פניהם בקרקע ולא הוכיחו זה את זה
בשלום ובמישור הלך אתי ורבים ' שנא, והמוכיח את החוטאים ומחזירם למוטב שכרו הרבה מאד

ואחר שיעשה אדם תשובה . ה את הרבים אין חטא בא על ידוושנו חכמים כל המזכ. השיב מעון
חבירו , ואם אינו עושה בכל יכלתו עד שיחזירנו למוטב. צריך לעשות לחבירו לעשות תשובה

שובו והשיבו מכל פשעיכם ולא יהיה לכם למכשול עון ' שנא, חוטא ושניהם מתים באותו חטא
הרי . רוח חדשה ולמה תמותו בית ישראלועשו לכם לב חדש ו, השליכו מעליכם את כל פשעיכם

ומכהו , כי המוכיח לחבירו באמרי פיו, וגדול המעשה מן העושה. שובו והשיבו ולמה תמותו' אמ
וכל . מפרי פי איש ישבע טוב וגמול אדם ישיב לו' שנא, ה משלם לו שכרו"הב, בשוט לשונו

, קמא דמסכת תמיד' בפ' רסיכדג. בשבילו ברכה באה לעולם, המוכיח את חבירו להחזירו למוטב
שכל זמן שהתוכחות , שיאהב את התוכחות, אי זו היא דרך ישרה שיבור לו האדם, ר"תניא א

ולמוכיחים ינעם ועליהם תבא ברכת ' שנא, בעולם נחת רוח בעולם וחרון אף מסתלק מן העולם
 .בשבילו, כמו ומעי המו עליו, ועליהם בשבילם' פי. טוב
מוכיח אדם אחרי חן ' שנא, ה"כה את חבירו לשם שמים זוכה לפלכו של הבכל המז, יוחנן' ר' אמ

. הוא חוטא ומחטיא ונכרת מן העולם, אבל המדיח את חבירו מן הדרך הטובה לרעה. ימצא
ונתצתם את ' וכתי', בספרי אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים וגו' כדגרסי

שאינן לא רואין ולא שומעין ולא , ם המקומות והאילנותומה א, ו"והלא דברים ק. 'מזבחותם וגו
אדם שהוא , השחת ושרוף וכלה והעבר מן העולם' על שבאה תקלה על ידם אמר הכתו, מדברין

 .ו"גורם לחבירו להטותו מדרך החיים לדרך המות עאכ
, יוואל ילבין פנ, וצריך המוכיח שיוכיח את חבירו בתחלה בנחת בינו לבין עצמו בדברים רכים

יכול תוכיח , ערכין הוכח תוכיח את עמיתך' במ' כדגרסי, ולא יכויהו בחמין בתחלה אלא בפושרין
אומר תחת גערה ' ועליו הכתו, אם שב בדברים מוטב. ל ולא תשא עליו חטא"ת, ופניו משתנות

מוכיחו . אומר בדברים לא יוסר עבד' עליו הכתו, ואם לא שב בדברים, במבין מהכות כסיל מאה
ואם לאו מוכיחו ומביישו בפני , אם שב מוטב, ומביישו בינו לבין עצמו וכווהו בחמין, ם שנייהפע

 .שמצוה לפרסם את החנפים, וכווהו בחמי חמין ומפרסמו, חבירים
ולהטות את אזנו , כך חייב המוכח לשמוע את התוכחה, וכמו שחייב אדם להוכיח את חבירו

, והעושה כך מובטח לו שהוא בן העולם הבא. שובהויעשה ת, ויכלם מחטאיו, לתוכחת חבירו
לא די לו שאינו , אבל השונא את התוכחות. אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין' שנא

ושונא תוכחת ' שנא, בעולם הזה אינו נחשב בכלל בני אדם' אלא אפי, עושה תשובה ומת ברשעתו
מוסר רע ' וכתי, אל תוכח לץ פן ישנאך' יוכת, שנאו בשער מוכיח ודובר תמים יתעבו' וכתי, בער

. הוכח לחכם ויאהבך' שנא, אבל החכם אוהב את התוכחות. לעוזב אורח ושונא תוכחת ימות
שיותר מארבעה וחמשה , מעיד אני עלי את השמים ואת הארץ, ר יוחנן בן נורי"בספרי א' וגרסי

וכל כך הייתי יודע שהיה מוסיף  ,שהייתי קובל עליו, פעמים לקה עקיבא על ידי לפני רבן גמליאל
לפי , ומכלל ארבעה ועשרים דברים שמעכבין את התשובה הוא השונא את התוכחות. עלי אהבה

אלא ימות בחטאו ויתן הדין על כל , ולפיכך אינו בא לידי תשובה, שאינו שומע מן המוכיח
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, סר ותוכחת נאץ לביואמרת איך שנאתי מו' שנא, ויתנחם על פשעיו כשיראה גודל עונשו, עונותיו
' והאוהב את התוכחות ומקבלן ועושה תשובה עליו הכתו. ונהמת באחריתך ככלות בשרך ושארך

תעניות ירושלמי פעם אחת היה ' במ' וגרסי. נזם זהב וחלי כתם מוכיח חכם על אוזן שומעת, אומר
חנינא ' ו היה ראל, והיו אנשי צפורי אומרים. חנינא דר שם' חוץ מן המבוי שבה ר, דבר בצפורי

שמע והלך . אלא הואיל והוא ושכונתו בנחת אינו חושש לצרותינו, מתפלל עלינו היה הדבר נעצר
ובזמננו זה , ומתו מישראל בעוניו ארבעה ועשרים אלף, זמרי אחד היה בזמנו, להם' והוכיחם ואמ

פעם אחרת שוב . ואיך נתרעם על הפורענות הבאה עלינו, כמה כמה חוטאים יש בינינו כזמרי
ובצפורי לא , יהושע בן לוי בדרום והתפלל וירדו גשמים' ירד ר. היתה שנת בצורת בצפורי ובדרום

חנינא מונען ' יהושע בן לוי מוריד הגשם בדרום ור' ר, היו אנשי צפורי אומרים. ירדו גשמים
י ירדו יהושע בן לוי ובקש ממנו להתפלל עמו בצפורי אול' חנינא וקרא את ר' שלח ר. מצפורי
יהושע ' הביטו וראו שלא ר, ר חנינא לאנשי צפורי"א. ולא ירדו גשמים[ ם]התפללו שניה. גשמים

אלא אנשי הדרום שומעין את התוכחות ומקבלין , מוריד הגשם בדרום ולא חנינא מונען מצפורי
חנינא את עיניו לשמים וראה גודל החום ' כ נשא ר"לאח. ועל כן נענין, אותן ועושין תשובה

איני ' ואמ, חנינא שלא יעשה כך לעולם' אז נשבע ר. וירדו גשמים מיד', עד מתי ה' ואמ, באויר
 .מונע לבעל החוב ליטול חובו

על כל פעם שהוא חוטא הוא נענש , ואחר שמוכיחין את האדם ומזהירין אותו שלא לחטוא וחוטא
אל , שת יין והוא שותהדתניא אמרו לנזיר אל ת. בעבירה אחת כעובר על עבירות חלוקות' אפי

. כאוכל טרפה ובהמה טמאה וחלב ודם, לוקה באחרונה על כל אחת ואחת, תשתה והוא שותה
כל עונותיו שעשה נמחלין לו , או שעשה תשובה מעצמו, ואם קבל התוכחות ועשה תשובה

ל "ר, אם זך וישר אתה כי עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך' שנא, ונותנין לו שכר על כל עונותיו
 .יעורר עליך כל זכיות שבידך ושלם לך שכר על כולם

קשט עצמך ואחר כך , לומר לו, וצריך להיות המוכיח צדיק וישר כדי שלא יהיה למוכח פתחון פה
, תמה אני אם יש בדור הזה מי שיוכל להוכיח לחבירו, ר טרפון"בספרי א' וגרסי. קשט אחרים

ל משלשה "ואז. ר לו חבירו טול קורה מבין עיניךיאמ, שאם יאמר לחבירו טול קיסם מבין שיניך
כי , מעבד שהוא צדיק ויורש העולם הבא ואדוניו רשע ויורש גיהנם. דברים מלאכי השרת תמהין

ומאדם עשיר . מן הוא שיהא יורש האדון העולם הבא בממונו של עצמו יותר מעבדו בממון אדונו
הוא יורש בשביל ממונו , ה מאותו ממוןשלא עשה צדקה מממונו ועושין יורשיו אחר מותו צדק

והמוכיח שהוא מוכיח לאחרים לעשות תשובה ומחזירן . וירשו יורשיו בשבילו גן עדן, גיהנם
 .והוא עצמו הולך על דרך לא טוב ויורש גיהנם, למוטב ומנחילן העולם הבא

חר הממון ולא ירדוף א, וצריך בעל תשובה לפרוש מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההיתול
ולא יאכל , ולא ישתה עד שישתכר, ויתרחק מסעודת הרשות ומאכילה גסה, ולא חאר הכבוד

ונמצא חוטא , כי אחר הדברים הללו נמשכים כמה עבירות. דרך עינוג, בגנות ופרדסים ולא בהרים
ומנין שנמשכין אחר דברים הללו . ועונשו גדול על חטאו השני מן הראשון, אחר שעשה תשובה

עני ואביון הונה גזלות גזל חבול לא , אל ההרים אכל ואת אשת רעהו טמא' שנא, ות הרבהעביר
כי כשיאכל ' פי. בנשך נשך ותרבית לקח וחי לא יחיה, ישיב ואל הגלולים נשא עיניו תועבה עשה
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ולא יוכל לפרוש מן , ויהפך לדעת אחרת, יצרו מתגבר עליו בשכרותו, וישתכר עם הלצים בהרים
 .מפני שאין בדעתו לבחון בין טוב לרע, העבירות

ונמלט מדינה , ומתרפא מכל מכאוביו ומכל נגעיו, גדולה תשובה שמוחלין בה עונותיו של אדם
' שנא, ומוחלין עונותיו, ה מטה אליו חוט של חסד ושל רחמים"והב, של גיהנם ומיום הדין הגדול

ונמלט . הרופא לכל תחלואיכי' שנא, ומכל נגעיו, ומתרפא מכל מכאוביו. הסולח לכל עוניכי
ומטה אליו חוט של חסד ושל . הגואל משחת חייכי' שנא, מדינה של גיהנם ומיום דין הגדול

תתחדש כנשר ' שנא, ולא עוד אלא שנעוריו מתחדשין. המעטרכי חסד ורחמים' שנא, רחמים
הורה להם דרכי ו, הדריכם על הדרך הנכונה, עם סגולתו ונחלתו, ה בישראל"ומאהבת הב. נעוריכי

' שנא, כדי שלא יעשן בהם אפו וחמתו, והזכירם שלא יכשלו במעשיהם ובחטאתם, התשובה
וכל החוזר . לא אטור לעולם' לא אפיל פני בכם כי חסיד אני נאם ה' שובה משובת ישראל נאם ה

ה פורש עליו סוכת שלומו וקורהו "הב, בתשובה שלימה ויסור מדרכו הרעה וידבק בדרך הטובה
אל ' בתריה עיני ה' וכתי, סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו' שנא, דיק ושומע תפלתוצ

, ואינו שב לקלקולו, בכל לב ובכל נפש, וכל העושה תשובה שלימה. צדיקים ואזניו אל שועתם
ומדבר שלום , וקורהו עמי וקורהו חסיד, ועפרו ננער לתחיית המתים, ה מפר את כעסו ממנו"הב

הלעולם תאנף בנו תמשוך אפך לדור ' וכתי, שובנו אלהי ישענו והפר כעסך עמנו 'שנא, בשבילו
כי ידבר ' אשמעה מה ידבר האל ה' וכתי, הלא אתה תשוב תחיינו ועמך ישמחו בך' וכתי, ודור

 .שלום אל עמו ואל חסידיו ואל ישובו לכסלה
 סליק פירקא אלה ישזיב מעקא לנא וישדר פרוקא

פרקי משה 

 דאבות פרק 
 .'והעובר עבירה אחת וכו, רבי אליעזר בן יעקב אומר העושה מצוה אחת קנה לו פרקליט אחד

בזכירת הדרך , והיא התורה, יונתן אשר ביאר ההנהגה הראויה בחלק השלמות' הנה אחר מאמר ר
אליעזר בן ' הונח מאמר ר' מאיר וכו' ומאמר ר, וההנהגה הראויה לשלמותההמפסיד את הכונה 

שהוא החלק השני , אשר גם הוא ביאר שני הדברים גם יחד בענין קנין העבודה והמצות, יעקב
 .מהשלשה חלקים שזכר שמעון הצדיק כאמור

ם כפי דרך ואמנ. ואם בדרך טבע כאמור, אם בדרך השגחיי, ומאמרו זה אפשר שיובן בשני פנים
והוא המליץ טוב בעדו , פרקליט אחד' שהעושה מצוה אחת קנה לו לפני השם ית, ההשגחה יאמר

והעושה עבירה אחת קנה . ל"והוא הנקרא גם כן סניגור בלשון רז, ה"לפני מלך מלכי המלכים הב
נתן מקום , והכוונה כי במה שעשה המצוה', שמלמד חובה לפני השם ית, לו קטיגור אחד

קנה לו ', כי במה שיזכיר המצוה ההיא לפניו ית', יט ללמד עליו זכות לפני השם יתלפרקל
, א קנה לו קטיגור אחד"וז. נתן מקום לקטיגור ללמד עליו חובה, וכן מי שעשה עבירה. הפרקליט

ואחר שביאר דרך כלל מה שיקרה . כלומר שנותן מקום לקטיגור ללמד עליו חובה בעבירה ההיא
, הניח הדרך וההנהגה הראויה להחליש ולהתיש כח הקטיגור ההוא, ב והרעלאדם בעשיית הטו

ואמר זה השלם כי התשובה אחר , יונתן כמו שביארנו' מאיר אחר מאמר ר' כמו שהונח מאמר ר
הנה כל אחד מאלה הם , ל"ם ז"כמו שפירש הרמב, העבירות והמעשים טובים מתחלת הענין



  פרקי משה   

 

 

 

336 

 התשובה בדרכי

שהמעשים טובים הם מגן וצנה נגד הפורעניות , שלוהוא נאמר דרך מ, כתריס שהוא שם המגן
והבעל , והם המקרים הרעים המתחייבים מפאת המערכה או ההזדמן, המתרגשות לבוא בעולם

ולא יהיה יכולת ביד , תשובה או הבעל מעשים טובים יהיה נצול מהם מפאת ההשגחה האלהית
וכן התשובה , יו הטובים אם רבוכי מעש, להביא עליו הפורעניות[ ר"ש -ל הקטיגור "צ]הסניגור 

 .'הם מגן נגד המאורעות הרעות כנז, אחר המעשים הרעים
כי לא דברו השלמים האלה בענין , שהוא הנכון אצלי, אך אם דברו היה על הסבות הטבעיות

, יאמר לפי זה, רק בדברים הנמשכים בטבע מרוע ההנהגה בפעולות כמו שביארנו, ההשגחה
שהוא רמז אל מצות , כי על כן אמר העושה מצוה, קיום המצוה בפועל והוא, שהעושה מצוה אחת

להיות שהוא , ולא אמר המקיים מצות אחת', קנה לו וכו, שיהיה בה מעשה חצוני, כלומר, עשה
שהרגל הפעולות הם סבת , וכוונתו בזה לומר, צודק גם על מצוות לא תעשה שאין בה פועל חצוני

הוא הכח הגופניי אשר , מה שאמר שקנה לו פרקליט אחדו, הכנעת החומר והכחות הגשמיות
ועל כן . כי הזכות והחובה נמשך מהם, שהיא המלמדת זכות באמת, הורגל בפעולה הטובה ההיא

אך להיותו , שאם הוא קנאו נמצא שנקנה לו, שהיה מספיק שיאמר קנה פרקליט אחד, אמר קנה לו
קנה לעצמו בנפשו , כלומר, על כן אמר קנה לו ,מכוין בזה שהפרקליט הוא הקנין הנקנה לו לעצמו

כי העובר , וההפך כאשר יעבור עבירה אחת. בהכנעת הכחות הגשמיות כמדובר, פרקליט אחד
בתת מקום , הנה בזה קנה לנפשו קטיגור אחד, עבירה והוא העושה מה שנאסר לו מן התורה

והוא קנאו , ובנפשו תמידשהוא הקטיגור באמת הנמצא אתו , לכחות הגשמיות שיטו אל התאוות
 .'והיותו בלתי כובש את יצרו וכו, בתת מקום לחומר לעבור העבירה, לעצמו

שהוא תוספת ביאור הנאמר באומרו תשובה ומעשים טובים כתריס לפני , וביאר הענין על נכון
, בהרגל המעשים טובים יחד עם התשובה, הנה התשובה, כאשר יחטא האדם, ירצה, הפורענות

כי הנה מי , והבנת ענין זה הוא. הבא מצד הכחות הגשמיות, כתריס ומגן לפני הפורענותהוא 
לא יחרידוהו המון הכחות , קיים, עד שנעשה קנין בנפש, שמתחלתו הורגל אל המעשים הטובים

כי הפורענות הוא שם נאמר פה על הרעות הנמשכות , שהם המביאות הפורענות באדם, הגשמיות
אך מי שחטא ועבר , אין צריך לו כתריס לפני הפורענות הזה, מי שלא חטא על כן, מפאת החומר

שהתשובה על , על כן אמר, יצטרך אליו שיגן לו נגד הכחות הגשמיות הלוחמים בו תמיד, עבירה
שהם המעשים החצוניים , ושיסכימו בו המעשים הטובים, והיא התשובה בלב, העבירות ההם

הנה זהו כתריס ומגן לפני פורענות , לבב שלם מדרכו הרעהבהסכמת השכל הישר והרצון לשוב ב
 .לבל יהיה האדם מנוצח ממנו כמדובר, החומר

אחר אשר . 'הוא היה אומר יפה שעה אחת וכו. 'רבי יעקב אומר העולם הזה דומה לפרוזדור וכו
שלמות העסק , יסודתם בהררי קדש, הונחו במה שקדם ששה מאמרים יקרים מששה שלמים

אשר ביאר , הונחו עתה שני מאמרי זה השלם רבי יעקב, יאור פרטי ההנהגה הראויה בהבתורה בב
אשר תכליתו הוא ', ההישרה הנכונה לתקון הכונה אל חלק העבודה והמעשה הראוי לעבודתו ית

כי הידיעה וההכרה , והיא התכלית האחרון באמת, שהיא האהבה, המעשה הפנימי אשר זכרנו
 .יהבדברים האלהיים מביא אל

 .הוא תוספת ביאור מאמרו הראשון, לכל הפירושים, והנה אמת המאמר השני מזה השלם
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' כי באומ, גזרות סותרות זו לזו' והוא שאומ, לא נעלם מעיני פני המעיינים, אך יפול בו ספק עצום
משמע ודאי שיפה מכל חיי , ה"ז מכל חיי הע"שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעה

שאינו דבר נבדל , דבכלל כל חיי העולם הבא היא הקורת רוח, רת רוח המושג בהה בכל הקו"הע
, ובאומרו אחר כך שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. מהחיים

כי בכלל כל חיי העולם הזה הם , משמע אף שיהיו חיי העולם הזה בתשובה ומעשים טובים
ה "שכוונתו לומר היות שעה אחת של קורת רוח בע, לומרכי לא יתכן , התשובה ומעשים טובים

 .שהאור טוב מהחושך' כאומ, כי זה יהיה מאמר בטל, ז בלתי מעשים טובים"יפה מכל חיי העה
שזה , אף כי בסוג, כי איך יתכן לומר בשני דברים מתחלפים במין, ויש עוד בזה ספק גדול מזה

אחד , בהיותם מובטים מתחלפים, והנגון שלא יאמר שהלובן טוב מהסכמת הקולות, יפה מזה
דחקו עצמם קצת מהמפרשים , עד שמפני הספק העצום הזה, לחוש הראות ואחד לחוש השמע

', מצעדי גבר כוננו וכו' כמו מה, ם הסבה"רק מ, ם היתרון"ם ממלת מכל חיי איננה מ"שמ, לומר
לא יכולתי ' מכל חיי כו' אך באומ, החרשתי' שאם היה אומר מחיי העולם וכו, והוא דוחק גדול

 .להולמו
שבאמתת הקדמה אחת יתיישבו מאמרי , ועל צד ההכרח הגדול אומר אני בתירוץ הספקות הללו

הם כנוי אל האהבה בדברים האלהיים כפי , פה' כי המעשים טובים הנז, והיא, השלם הזה על נכון
ונקראת , שי כנודעבהיות האהבה פועל השכל המע, שכלם נקראו מעשים טובים, ההכרה בהם

ובכן יהיו . וכן ביארנוהו אנחנו כבר בביאורנו זה, האהבה בפי כל הפילוסופים המדיניים מעשה
כי שם תהיה האהבה , ל"ם ז"כדעת הרמב, שהוא עולם הנשמות, המעשים טובים גם בעולם הבא

כי , וכן התשובה היא ההכרה בגנות המעשים הרעים. עזה בדברים המושגים בלתי מעיק כלל
, אם טוב ואם רע, יכירו וידעו את כל המעשים אשר עשו בעולם הזה, הנפשות ישיגו זה באמת

ה יצר הרע ושוחטו "ל לעתיד לבוא מביא הב"כמאמר רז, ויתחרטו מהרע וישמחו בטוב אשר עשו
 .ל שבאו על הכונה הזאת"ורבים מאמרים כאלה לרז', לפני הצדיקים ולפני הרשעים וכו

בעיון השלם בדברים האלהים , והוא התענוג המושג בעולם הנשמות, וחוכמו כן הקורת ר
כי התענוג המושג שם הוא , עם שאין ביניהם הדמות, ז"הנה הוא נמצא גם כן בעה, והאהבה בהם

 .כי החומר מסך מבדיל ומחיצה גדולה מהשיג התענוג האלהי, גדול מאד מן התענוג המושג פה
', יתבארו מאמרי זה השלם בתרוץ שתי הספקות כנז, תובהקדמה זו שהיא אמיתית אצלי באמ

כי להדריך ולהישיר האדם אל מעשה , וזה, ויותר מהנה אשר נתעוררו עליהם המפרשים כולם
והוא , שראוי שישער האדם שהעולם הזה הוא נמשל לפרוזדור, אמר, המצות והמעשים טובים
ומי , הוא ההיכל אשר בו המלךש, והעולם הבא הוא הנמשל לטרקלין, הבית שער להיכל המלך

באופן שבתקונו יהיה כל כך נאה ומתוקן שיהיה ראוי לראות פני המלך , שיתקן עצמו בפרוזדור
לשיהיה , אך אם לא יתקן עצמו בפרוזדור, הוא הזוכה להכנס לטרקלין, בהיכלו כולו אומר כבוד
שהוא עולם , ז"ל העהכי הפרוזדור הוא משל א. לא יכנס לפני המלך, ראוי לעמוד לפני המלך

וכמו שהעומד , שהוא עולם התענוג מאשר השיג פה, ה"והטרקלין אל הע, השגת השלמות
עם שאינו דומה לתענוג המושג לו , בפרוזדור מתענג שם קצת בראותו בית שער היכל המלך

 ז מתענג כאשר יעיין ויסתכל בדברים"כן העומד בעה, בראותו פני המלך והיכלו כולו לפני לפנים
עם , וכן כמו שהתקון הנעשה בפרוזדור. עם שהתענוג האמיתי הוא המושג אחר המות, האלהיים
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ז גם בטרקלין צריך שישגיח תמיד "עכ, היות שאם אינו עושה אותו בפרוזדור אינו נכנס לטרקלין
תהיה , כן האהבה המושגת פה מצד התורה, שלא יתקלקל שם בפנים, במה שתקן בפרוזדור

 .ואם מצער היא, שגה מתחדשת גם שםמושגת שם מצד ה
ושעל כן ראוי שיתקן , שהעולם הזה דומה לפרוזדור והעולם הבא לטרקלין, על כן אמר זה השלם

וביאר הענין באומרו יפה שעה אחת בתשובה . האדם עצמו בפרוזדור כדי שיזכה להכנס לטרקלין
שהוא משל , צמך בפרוזדורראוי שתתקן ע', יר, ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא

כי הנה זה השלם עצמו , הראיה על זה. כדי שתזכה לקורת רוח המושג בעולם הבא, לעולם הזה
והוא השגת , שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים, לתוספת ביאור הזהרתו זאת, היה אומר

ים יפה שלענין תשובה ומעשים טוב, וכאלו אמר. מכל המושג בעולם הבא, השלמות בעולם הזה
אינו נערך עם המושג , כי המושג שם מהשלמות, שעה אחת בעולם הזה מכל חיי העולם הבא

הוא מעט מצער , והתענוג המושג פה, והמושג שם טפל, כי המושג פה הוא העיקר, בעולם הזה
, שהוא התענוג המושג לנשמות בעולם הבא, והוא הנרמז בקורת רוח, והמושג שם עיקר, וטפל

 .לענין התענוג המושג פה, של תענוג בעולם הבא מכל חיי העולם הזה שיפה שעה אחת
הוא , שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא', יר, א ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא"וז

יפה שעה אחת , והיתה הגזרה הראשונה שאמר, יפה מכל חיי העולם הזה של קורת רוח עצמו
שאמר התקן עצמך , ראשון מגזרתו הראשונהטעם לחלק ה' בתשובה ומעשים טובים וכו

ויפה שעה אחת של קורת רוה בעולם הבא טעם לחלק השני , והגזרה השנית שאמר. בפרוזדור
כאלו אמר שראוי להשתדל בתשובה ומעשים , שאמר כדי שתכנס לטרקלין, מגזרתו הראשונה

והאהבה , שכלותשאינו נערך עם המושג פה במו, טובים כדי שיזכה לתענוג המושג אחר המות
כמו שהשלמות המושג , מכל חיי התענוג המושג פה, כי יפה שעה אחת של תענוג שם', אליו ית

 .הוא מעט בלתי נערך אל המושג פה, שם
ל באומרם תלמידי "הוא נרמז באמת לרז, והיות האדם משיג יתר שלמות והכרה בעולם הבא

י העדר המנוחה הוא כנוי לתנועת כ, חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא
כי כפי שעור הידיעה וההכרה , ובתוספת ההשגה תגדל האהבה כנודע, השכל שהיא ההשגה

, ובזה יתישבו שני מאמרי השלם הזה. שהיא המעשה כאמור, בדברים האלהיים תהיה האהבה
להשגת  להישיר את האדם אל התכלית הנכסף בתקון הכוונה, מסכימים מכל צד בלתי סתירה כלל

 .התכלית כאמור
 האבות פרק 

הנה . 'וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו כו, כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו
רק , שאיננו מתפייס בשלמותו, הראה התנא רושם השלם בתכלית השלמות, בכולל השלישי הזה

אלא שהוא חפץ , ברעתושאינו מתפייס , ורושם ההפכיי לו לרוע. שמשתדל להשלים אחרים זולתו
 .אשר על כן אין מספיקין בידו לעשות תשובה, בהשחתת עולם

, שהוא שכר ועונש אלהי, ל"ם ז"והנה דרך המפרשים בביאור המשנה הזאת הוא כפי דרך הרמב
וכל המחטיא את הרבים , כי השגחתו הנפלאה תסבב שלא תבוא חטא על יד מי שמזכה את הרבים

 .והוא דרך נכון, ו מן התשובהבשימנעה' יענישהו השם ית
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רק כלם הם דברים שהודיענו התנא , אך לבבי יחשוב שאין מבוא אל ההשגחה בכוללים האלה
כי השלם המשתלל לזכות את הרבים יורה באמת , וכונתו במאמרו זה, שהם מתחייבים כפי הטבע

תתפו אחרים כי במה שידע והכיר מעלת השלמות רצה שיש, על היות השלמות קנין קיים בנפשו
כל שכן , כי אם הוא משתדל לזכות את הרבים, ובכן הוא מבואר שלא יבוא חטא על ידו, בו

, אמר, ולהיות שאין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא בשגגה, שישתדל להרחיק החטא
לא יבוא על ידו בכונה מכוונת לסבה , שכשיבא החטא בו או בזולתו מחביריו המשתתפים עמו

 .והוא מבואר בעצמו', הנז
עד שחושב שהרע הוא , שנעשה הרע והחטא קנין קיים בנפשו, והפך זה יקרה במחטיא את הרבים

וכאשר . כ רשע שרוצה וחפץ בהשחתת עולם"או הוא כ, ועל כן רוצה שישתתפו אחרים בו, טוב
 כי שערי תשובה ננעלו, הוא מבואר שאין ספק בידו לעשות תשובה, הגיע הרשע למדרגה זו

שהגיע , כלומר, א אין מספיקין בידו לעשות תשובה"וז. ואיך יפעלהו, שאינו מכיר הטוב, לפניו
ועל כן לא אמר במחטיא , עד שאין כחותיו מספיקין בידו לעשות תשובה, למדרגת הרשע והפשע

רק להורות , כי אין כונת התנא על העונש האלהי, הפך הראשון, את הרבים אין מצוה בא על ידו
, אשר על כן בקיום הקנין הטוב, והפסדו בשני, דבקה בנפש בראשון, מות הקנין והמעלהעל של

וההוראה עליו . בשימת משים לקיום הקנין הטוב, רוצה לומר, גדרו הוא שלא יבוא חטא על ידו
ובהפסד , שיורה באמת היות הטוב קנין קיים בנפשו כאמור, הוא שמשתדל לזכות את הרבים

אשר גדרו הוא שאין מספיקין בידו כחותיו ואבריו , קנין הרע בנפש הרשעהקנין הטוב וקיום ה
היא היותו , וההוראה על היות הקנין הרע בו בקיום. וכל מחשבותיו הרעות לעשות תשובה

 .מחטיא את הרבים
שהוא כאלו אמר , כי מה שאמר כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, ובזה הוא מבואר

הנה הוא מורה בזה שהמעלה והשלמות הוא קנין דבק , ה את הרביםכאשר ראינו איש שמזכ
שהוא גדר שלמות , ואין דבר בלתי מתוקן יוצא מתחת ידו, ויצאו ממנו הפעולות שלמות, בנפשו

כאשר ראינו איש מחטיא את , וכן בהפך. 'א אין חטא בא על ידו וכו"וז, וקיום המעלה בנפש
והוא מכת האומרים , ששערי תשובה ננעלו לפניו, הרשעהנה זה הוא הוראה שיש לו גדר , הרבים

 .א אין מספיקין בידו לעשות תשובה"ז, לרע טוב ולטוב רע
כי הנה משה , לראשון אמר, בשני נושאים מתחלפים, וביאר הענין יותר במשל נאות לשתי הגזרות

ה מפאת הי, ולהיות שבמה שהיה מזכה את הרבים, וזיכה את הרבים, רבינו עליו השלום זכה
והביא ראיה ברורה מן הכתוב , כי הוא היה מקורו וסבתו, נחשב הזכות לו, המעלה הדבקה בנפשו

וכאלו , כי מלת עשה מושכת עצמה ואחרת עמה, עשה ומשפטיו עם ישראל' שנאמר עליו צדקת ה
הרי הוא , המשפטים שעשו ישראל', יר, ועשה הוא משפטיו עם ישראל', אמר משה עשה צדקת ה

 .הוא עשאםכאלו 
וחלילה לאל , ונחשב חטא ישראל כאלו עשאו הוא, וביאר ההפך מירבעם שהחטיא את ישראל

הנה החטא נתחייב מצד , כי במה שהוא החטיא את ישראל, כי בצדק ובמשפט היה, מעול בזה
, א ירבעם חטא והחטיא את הרבים"וז. בהיותו הוא סבת החטא, רעתו וקנינו הרע הדבק בנפשו

הרי , שנאמר בו על חטא ירבעם בן נבט אשר חטא ואשר החטיא את ישראל, לו לחטאוכלו נחשב 
הוא אשר חטא והחטיא את ' ואחר כך מפרש ומבאר שהחטא הנז, שנאמר בו על חטא ירבעם סתם
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שכנה הכל את ירבעם בצדק , קראו חטא ירבעם, הרי שמה שחטא ומה שהחטיא לישראל, ישראל
להיות רעתו , ועל כן לא הספיקו ביד ירבעם לעשות תשובה, 'בהיותו הוא הסבה כנז. ובמשפט

 .להיותו שלם השלמים, ה"ולא בא חטא על יד מרע, רבה כאמור

ספר מגיד מישרים

 אפרשת וישב מהדורא קמ
מצליח ויצליח בידיך ' עשה העמך וכל אשר אתה עושה ות' ה, אור ליום שבת יום ראשון לחנוכה

כדכתיב , דמקבל בתיובתא לדתייבין קמיה, בגין דתינדע סגיאות רחמוי וחסדוי דקודשא בריך הוא
וידי אדם מתחת כנפיהם ואמרו רבנן דהנהו ידים לחתור מחתרת מתחת כסא כבוד לקבל בעלי 

מסתלק יקריה  תשובה דהא איכא למידק דהא תיובתא מעלייתא איהו תיובתא דבפרהסיא דבהכי
ואם כן אמאי איצטריך לקבלא לבעלי תשובה מגו מחתרתא ובאורח , ה ומיפרסם בעלמא"דקב

ותו אמאי , ותו אמאי הוי מתחת כנפיהם, ותו אמאי הני ידים קאמר בהו דהוו ידי אדם, סיתרא
א שובה ישראל עד "ה כד"הא מאן דתב בתיובתא מטי עד הקב, ממנין חיות לקבלא לבעלי תשובה

אמאי נקיט לישנא דיד ולא ' ותו מאי האי דקאמר קרא ויד תהיה לך מחוץ למחנה וכו, אלהיך 'ה
ותו מאי ויתד תהיה לך על אזנך מה לי אי הוי על אזניו או , נקיט לישנא דמקום או לישנא אחרינא

אמאי פקיד ויד תהיה לך , ותו מאי רזא דיתד ותו כיון דפקיד ושבת וכסית את צאתך. בתוך אזניו
אבל רזא דמילתא דידים , מחוץ למחנה הא אפילו בגו משרייתא כיון דהדר מכסי ליה ליכא קפידא

והיינו טעמא דצריך בכל צפרא למיטל ידין לאעברא מנייהו רוח מסאבא , רמיז לחסד וגבורה
 .דמהדרי סוחרני משכנא ומיתהוי מינייהו האי עכירותא

חוץ למחנה דבגין דההוא מזוני דהנך סטרי לא ומגו מאי דאמרית תנדע רזא דויד תהיה לך מ... 
דהא מחנה ישראל הוה דוגמא עילאה ותמן ליכא להו , אבעי דליהוי בגו משרייתא אתר דמזונייהו

 :אתר דמחוץ למחנה מושבם
ופקיד תו , וקאמר ויד ולא קאמר וידי למרמז דאפילו התם לא ליהוי להו תפיסותא וקיומא טובא

משום דגם זה לעומת זה עשה האלהים וכי היכי דבסטר קודשא איכא ' ויתד תהיה לך על אזנך וכו
ופקיד דיתד תהיה , ויתד הוה דוגמת זכר, הכי איכא בהני סיטרי ויד הוי דוגמת נקבה, דכר ונוקבא

למירמז דההוא סיטרא סחרא לקדושה דוגמת קליפה דאגוזא ולית לה . לך על אזנך ולא בתוך אזנך
ופקיד , רמיז לסטר קדושה ולהכי איצטרך למיהוי עלייהו ולא בגווייהותפיסותא כלל בגווה דאזנך 

ולא תשביק לה מגולה דלא יתקוף ' ושבת וכסית וכו, דאף על גב דההוא יד הוי מברא למשריתא
וכד בעו למיהדר בתיובתא מעיילי . האי סיטרא ובגין דהנהו סטרי מהדרי תדיר לאטעא בני נשא

ין בישין כי היכי דימנעון מתיובתא דידהו להכי אתקין קודשא בליבייהו מילין דשטותא והרהור
בריך הוא ידי אדם לאתקפא ליבייהו בתיובתא דאמלא ההוא תקיפא דהנהו ידים לא יכיל בר נש 
לאישתזבא מידי הנך סיטרי מסאבי והיינו דאמור רבנן דהנהו ידים הוו לחתור מחתרת לבעלי 

והא דקאמר מתחת , שיזבא להו מידי הנך סיטריתשובה כלומר לאהדורי בכל מיני טצדיקי ל
כנפיהם היינו לומר דבאורח גניז וטמיר משזבי לבר נש דאיהו גופיה לא מרגיש בהכי וקרי להו ידי 

 :ה דסליק לחושבן אדם"אדם כלומר דאינהו מסטרא דשמא דהוי
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בר מהרהורא . ומהכא תשתמודע כמה אית לך לאזדהרא מלהרהרא בשום מלה כלל ועיקר
דאורייתא דברגעא דאת מבטל מהרהורא דאורייתא לית את ידע כמה עלמין את גרים לאתחרבא 
כמה דאודעתך כמה זימנין להן אזדהר ומחשבתך לא תהא אלא באורייתא תדיר לא תיפני מינה 

יומא קמא דיומא דאיתערו בהו ניסא על . ריגעא חדא מלהרהרא כלל ועיקר והא האי יומא' אפי
 :ועוד אתן את דודי לך, במשח רבות קודשא ידא דכהני קדישא

 אפרשת ויקהל מהדורא קמ
וחזי למאי זכית דהאי גברא , רגעא חדא מאורייתי' ועל הכל אזדהר מלפנאה הרהורא דלבך אפי...

ט שמיה בגין להטותיה בתר ממונא ושררותא דלא ממללין ליה כוותך דרגין דאורייתא "רבא הרי
ה מכמה תלמידים דנפקי מתחות ידוהי הוא איתחזי למללא עמיה וזכותא רבא דתלי בי, וחסידותא

אלא דההוא להטותא מעכב ואם תשכח , ולאדבקא ביה מה דלא אדביקו חכמי דרא מכמא דרין
ואי את תהך אורחין דתקנן קמאי כמו דאוליפתך למיהוי , עמיה תיכול לגלאה אודניה בגין דייתוב

אזכך למחזי לאליהו , רגע חדא ולסגפא נפשך' יה אפיהרהורי לבך באורייתי תדיר ולא תפריד מינ
והיה , דעתיק יומין לביש לבושין חוורין ויתיב לקבלך ומלל עמך כמא דממלל גברא עם חבריה

יהא ממלל עמך ותחזי , ואף דיהון בביתך אתתך וגברין ונשין אוחרנין, עיניך רואות את מוריך
י "י להון כאילו הוא קל מילולך ואזכך למיסק לאואינון לא יחזון ליה וקל מילוליה יהא דמ, ליה

ותשיב כלי אובד ותזכה לאלף אורייתי לתלמידים סגיאין דיהוון תמן למיתבע , ותלמוד ותלמד
ובתר הכי אזכך , וגם תזכה לאתבא כמה רשיעין בתשובה והיינו ותשיב כלי אובד, אולפא מינך

ה "יאות טיבותיה ורחמוי וחסדוי דקבובהכי תינדע סג, לאתוקדא על קדושת שמי כמא דאבטחתך
ואיהו בסגיאות רחמוי משגח עליך מלגו עדן עילאה דעתיק יומין . דימיניה פשוטה לקבל שבים

באתר דצדיקייא איהו בצבאות ' לקבלא לך בתיובתא דהאי הוא רזא דבמקום שבעלי תשובה ה
למיהוי ליה סליקו  ולא תקשי לך איך מאן דחב אפשר, ואתר בתר דא הוא לעילא באימא עילאה

ג דקרי "אע, ואית צדיקייא, דאית צדיקייא, רזא דא כבר אמרית לך זימנא אוחרא, על מאן דלא חב
דהנך מסתלקי בצדיק חי עלמין ' שזקף עשר אצבעותיו וכו' לון גמורים לאו גמורים לגמרי כגון ר

ועל . קי אלא בצבאותאבל הנך צדיקים גמורים דלא אדביקו להו האי לא סל, עד לובן דכתר עליון
דמאן דתב תיובתא , ואית בעלי תשובה, ומיהו אית בעלי תשובה, הני הוא דסלקי לבעלי תשובה

דתדיר תהרהר באורייתי ובתר כן , א בן דורדייא או כגון את"כגון ר, שלימתא ומית מגו תיובתיה
עילא מבעלי תתוקד על קדושת שמי ותסתלק תמן כעמר נקי באמא עילאה אשתכח לגמרי דיתבי ל

ובעלי תשובה , דבעלי תשובה לגמרי ולאו לגמרי לא יתבי לעילא, תשובה שאינה גמורה לגמרי
אין צדיקים ' ובהאי הוא דאמרו חכמים במקום שבעלי תשובה עומדים וכו, לגמרי יתבי לעילא

דנא הוא רזא דמילתא די שמענא ואת דע את אלהי אביך ועבדהו ואל , גמורים יכולים לעמוד
ומאן דלא , הר בשום מלה בכלל ובפרט בעידן צלותך אלא מאן דתינדע ביה בכולא עיין ביהתהר

 :ואתה שלום, תינדע כוין כמא דאמר משה ברירי לפנאה כולהו מחשבות ולכוונה בפירושא דמלה

 יפרשת מטות ומסע
הללו  י שהימים"אעפ' למנחם הנה קול דודי דופק בתוך פי ואומר חזק ואמץ וגו' ה' אור ליום ז

השתא דאתינא לאשתעשעא בהדך תרפנה כנפיה ' הם ימי אבל הנה היגון והאבל עמדו צד א
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' מדיבור לגמרי זול' הלא יש לך ליזהר במעשיך מאד מאד ולהזה. 'כתפוח וגו' כשושנה בין וגו
הרהוריך ומחשבותיך לא יהון אלא בתורתי בלי שום הפסק אפילו ' ותמי' ההכרחי לצורך הקיו

' ק בעמדך במקום המטונף כי אז אני וכל חיילותי ממתינין לך בחוץ דהיינו הנך זרגע אחד ר
 .'עולמין דאמרית לך וכמה חיילין אית לכל חד מניהון ולכן תאמר בהכנסך התכבדו וכו

ודע שיותר ממה שאנו נפרדים ממך במקום המטונף יותר ויותר אנו נפרדים ממך כשתפריד 
והלא ' הר מכאן ואילך שלא להפריד מחשבתך אפילו רגע אמחשבתך מתורתי ומשניותי לכן הז

בעניינא דהוינא ביום שבת קדש והפסיק המפסיק אתן את דודי לך ומני הטוב לא אמנע מפיך הלא 
ג דיוסף לא בעא לאשתעבדא בהו "קדישייא עבדו תשובה על חוביהון ואף ע' לך למנדע דשבטיי

קון מאי דפגימו אלא כיון דלא אשתעבד בהון מ הא הוו מסירין בידיה לאשתעבדא ובהכי את"מ
ממש אכתי לא אתקון פגמא דילהון כדקא יאות וצריך שישתעבדו בהון נכראין ויסבלו הנהו 
עונשים אלא דבתר דסבלו עונש מיתה אתלבש רוחא דיליהון בגופא דוגמת גופא דמזומן לצדיקים 

 .וכוסין והגמוניםע ויתבו על כורסיה מלכותא וקטלו ההוא מלכא וכל הנהו ד"בג
ג דהוו סנן "ובמכירת יוסף עקר חובא הוה תלי בשמעון ולוי דאינון קטריגו עליה ואינך אחין אע

 .מ לא הוו עבדי ליה מדעם ביש"ליה מ
ג "כ ואילו הוו מקבלין מיניה הוה אמר דישבקון ליה וראובן אע"ויהודה לא הוה בליביה עליה כ

א ליהודה ולאתייעטא במילתא לשזבא יתיה ומשום הכי ל למלל"מ ה"דהוה שלים להצילו מידם מ
' נצוצין דההיא טפה דזרעא דאפיק יוסף והיינו דקאמ' חזו כלהו לאיענושי ואתגלגלו כלהו בהנך י

ע "דאינון בני יוסף ור' בני יעקב ולזימנין קאמ' קטולייא אינון י' בזוהרא קדישא לזימנין די
תגלגלא בהאי שמטה אלא תרי זמני לחוד ובזמנא עד דלא צריך לא' קדמיי' אצטריף בשמטיי

הכי בזמנא קמא אתא לעלמין ' תניינא אסתלק באתר דאסתלק דנפשיה הוה אצולה מחכמה ומשו
' דמשמע דיעקב לא הוה ליה כוונה למלתא וטעמ' שלא בכוונה כביכול כדכתיב ותצא לאה וגו

שנה ' טעמא דבזמנא תניינא שהה ממשום דמילין דחכמה סתים אינון ולא אינון באתגלייא והיינו 
 .שלא נתגלית חכמתו

ואנשכנו כחמור משום ' תניינא אמ' ובזמנ. עליה חמור גרם' אתמ' ומהאי טעמא בזמנא קמיית
מי ' דחמורו של אברהם אבינו דאיהו חסד אחיד בחכמה דאיהו אב דיליה ומאי דאמר בזמנא תניינ

לחוץ ולהכי ' החכמ' שלא היה יכול להוצי יתן לי חכם ואנשכנו כחמור לומר שהיה מצטער על
ח דאיידי מיניה דמא ולחותא הכי לירוב מחכמה נביעו דחכמה "הוה אמר דכי היכי דכי נשכין לב
 .ולאו ליהוו מילין סתימין בליביה

ג דכתיב "ואע' בהאי שמטא לאשתלמ' אצטריך לאתגלגל' קדמיי' ג דאצטריף בשמטיי"ומשה אע
 :דלא אצטריך למיתי בגין דיליה דמשמע' בי וגו' ויתעבר ה

 םתהלי
י "כלומר כשנודע לי ששגגתי ואשוב עליהם ודעתי שתקבל תשובתי כי מ' שגיאות מי יבין וגו

שהיא בינה והוא תשובה יבין ויקבל תשובתי אבל מה שאחלה פניך הוא שמאותם הנסתרות שלא 
. ד העבר עיני מראות שוא"במזיד עכלומר אל תביאני לחטוא ' גם מזדים וגו. ידעתים מאותם נקני

כלומר כשאהיה בטוח מהם כשתחשכני מהזדונות ממילא אהיה בטוח שלא ' אל ימשלו בי וגו
 .ימשלו בי החטאים החזקים שהם הפשעים ונקתי מפשע רב
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תשובה -כד הקמח 

ידוע  .(ישעיה נה)יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו , קרוב בהמצאו קראוהו בהיותו' דרשו ה
 .כי התשובה היא מכלל שבעה דברים שנבראו קודם שנברא העולם

' תורה מנין שנא .א הכבוד בית המקדש שמו של משיחתורה תשובה גן עדן גיהנם כס :ואלו הן
תשב אנוש ' ם יולדו וגובטרם הרי( תהלים צ)' תשובה מנין שנא. קנני ראשית דרכו' ה( משלי ח)

גיהנם מנין שנאמר , גן בעדן מקדם( בראשית ב)' גן עדן שנא, עד דכא ותאמר שובו בני אדם
, כסא כבוד מרום מראשון( ירמיה יז)' כסא הכבוד מנין שנא. כי ערוך מאתמול תפתה( ישעיה ל)

 .ינון שמולפני שמש ( תהלים עב)שמו של משיח שנאמר , מקום מקדשנו( שם)ק שנאמר "ביהמ
י על נבראיו שברא התשובה קודם "כי מחסדי הש, ש ראש השנה"וכבר ביארתי כל זה באות רי

שברא את העולם לפי שגלוי וידוע היה לפניו שעתיד אדם לחטוא ולפיכך הקדים לו רפואה 
 .דברים אלו נקשרים זה בזה קשר אחד וכל אחד מחייב לחבירו' וכבר ביארתי שם כי ז, למכה

הוא שיתחייב אדם שיתבונן בשפלותו ובפחיתות עצמו כי הוא  ענין התשובהה לדעת כי וצריך את
כי בזה תתכן לו יותר פעולת התשובה ויעשה תשובה , עפר ואפר בחייו רמה ותולעה במותו

ובהיותו . ולדתווכן מצינו באיוב שהיה מהביל ומפחית האדם בעיקר ת, שלימה בכונה רצויה וזכה
 .'כציץ יצא וימל וכו' אדם ילוד אשה וגו( איוב יג)הוא שאמר  ,םתמיד מזומן למקרי

האחד שיסודו של אדם עפר מן , ויתכן לומר כי הזכיר איוב בכתוב הזה חמשה מן הפחיתיות
אדם להבל ( תהלים קמד)וזהו , האדמה ומי שיסודו הבל אין צריך לומר הבנין שהוא נשען עליו

ומטעם זה מצינו ביחזקאל אחר שסיים פרשת , הואוכל מקום שנזכר אדם לשון גריעות , דמה
ל שהיה יחזקאל מתגאה בעצמו על שראה "ואתה בן אדם ודרשו ז( יחזקאל ד)המרכבה שהזכיר 

שהוא ילוד אשה ' הב. ה ואתה בן אדם אל תגיס עצמך בן אדם אתה"מעשה מרכבה אמר לו הקב
מלאה דם ופיה מלא צואה והכל אשה חמת ( שבת דף קכב)ל "וכמו שאמרו רז. שכל עניניו לכלוך

שהוא קצר ימים כי היה אפשר שיהיה ילוד אשה ויאריך ימים כענין הדורות ' הג. רצין אחריה
שהוא שבע רוגז כי אפשר שיחיה ' הד. מאות וארבע מאות' הקדמונים שהאריכו שנים מאתים וג
רגע כי צורת ' ו אפיכי תכף שהוא מת אין הודו נשאר ב' הה. חיים קצרים ברבוי הצרות והדאגות

 :כציץ יצא וימל כי תכף שיצא הוא נכרת מיד( איוב יג)פניו משתנות מיד זהו 
בטלה את , שבטלה את השבועה ובטלה את הגזרה גדול כחה של תשובהודרשו בפסיקתא 
, כי אם יהיה כניהו בן יהויקים חותם על יד ימיני' חי אני נאם ה( כד ירמיה כב)השבועה שנאמר 

בטלה את , ושמתיך כחותם' ביום ההוא אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאם ה( גי בח)וכתיב 
ובני יכניה ( גה א "ד)וכתיב  ,'כתבו את האיש הזה ערירי וגו' כה אמר ה( ירמיה כב)הגזרה שנאמר 

 .שאלתיאל שממנו הושתלה מלכות בית דוד ,אסיר שנולד בבית האסורים ,אסיר שאלתיאל בנו
בדברים שהוא נמצא ' יאמר דרשו ה. 'בהמצאו וגו' בכאן דרשו ה( ישעיה נה)א ועל זה אמר הנבי

והדברים הללו הם דרכי , קראוהו בהיותו קרוב בדברים שהוא נמצא אליכם, בהם זהו בהמצאו
 .התשובה וההכנעה והשפלות שגם הן מכללם
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 עשרת ימי תשובה

ה נמצא "כ כלומר שהקב"ויוה ה"ימים שבין ר' בהמצאו אלו י' דרשו ה( ה יח"ר)ל "ודרשו רז
 .ליחיד בימים אלו יותר משאר ימים

ויאמר  ,'רשע כגובה אפו וגו( תהלים י)כענין שכתוב  ,ה"הוא הכופר בהקב ,יעזוב רשע דרכו
ה ירחמהו ויסלח "ישוב מדרך הרע והקב ,מי שכופר בעיקר וחושב שאין אלהים' הכתוב כי אפי

 .ומפני שהאדם חוטא במחשבה ובמעשה אמר דרכו ואמר מחשבותיו. לו
 אפילו במדת הדין ירבה לסלוח

במדת ' אפיכי  ,'כי אין צריך לומר במדת רחמים כמו שאמר וישוב אל ה ,ומה שאמר ואל אלהינו
שובה ישראל ( הושע יד)וכן אמרו במדרש . וזהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח ,הדין ירבה לסלוח

 :ואם לאו אלהיך עד דלא יתעביד סניגוריא קטיגוריא ,עד שהוא עומד במדת רחמים' עד ה
זה שאמר הכתוב . חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי( שיר ה)ובמדרש שיר השירים רבה 

ובשוב רשע מרשעתו . ישראל דרשוני וחיו יש לך חיך מתוק מזהאל בית ' כה אמר ה( עמוס ח)
ולא עוד אלא , אמר ריש לקיש ובתוהה על הראשונות. ועשה משפט וצדקה יש לך חיך מתוק מזה

מור ואהלות קציעות ( תהלים מט)ה מונה אותן זכיות הדא הוא דכתיב "שכל עבירות שעשה הקב
 :לפני כמור ואהלותכל בגדותיך כל בגידותיך שבגדת בי הרי הן 

ה פעמים נראה פעמים אינו נראה פעמים שומע "בהמצאו למדנו שהקב' ועוד במדרש דרשו ה
פעמים אינו רוצה לשמוע פעמים עונה פעמים אינו עונה פעמים נדרש פעמים אינו נדרש פעמים 

דבר ו( שמות לג)' מצוי פעמים אינו מצוי פעמים קרוב פעמים אינו קרוב כיצד נראה למשה שנא
נראה לישראל , הראני נא את כבודך( שם)אל משה פנים אל פנים חזר ונעלם ממנו כשאמר ' ה

חזר ונעלם . כאש אוכלת' ומראה כבוד ה( שם)וכתיב . ויראו את אלהי ישראל( שם כד)' בסיני שנא
כשהיו ישראל במצרים . ונשמרתם מאד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה( דברים ד)' מהם שנא

לקולכם ' ולא שמע ה( שם א)וד פרך כתיב וישמע אלהים את נאקתם כיון שחטאו מה כתיב בשעב
ב "ש)ויצעק שמואל ויענהו חזר ולא ענהו שנאמר ( שמואל א י)' ענה שמואל במצפה שנא. 'וגו
 .'ויצם דוד צום ובא ולן ושכב ארצה וגו( יב

אלהיך ומצאת כי ' משם את הובקשתם ( דברים ד)' ובזמן שישראל עושין תשובה מצוי להם שנא
פעמים קרוב , ולא ימצאו' לא עשו תשובה מה כתיב בצאנם ובקרם ילכו לבקש את ה', תדרשנו וגו

, מרשעים' רחוק ה( משלי טו)' לכל קוראיו פעמים אינו קרוב שנא' קרוב ה( תהלים קמה)' שנא
לתי שאני יושב ד למלך שאמר לעבדיו צאו והכריזו בכל ממש"בהמצאו משל למה הד' דרשו ה

ודן דיני ממונות כל מי שיש לו עסק עם חבירו יבא לפני ואני דן אותו לכף זכות עד שלא אשוב 
ה אמר לישראל בני הוו יודעין שאני דן את העולם כולו בארבעה "כך הקב, לדון דיני נפשות

השנה  בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן ובחג על המים ואדם נידון בראש, פרקים בשנה
ה "אבל ר, בשלשה פרקים אלו יושב אני לדון דיני ממונות להעשיר או להעני להרבות או למעט

אם עשיתם תשובה לפני אני מקבל אתכם ואדון אתכם , זמן דיני נפשות הוא אם למות אם לחיים
לכף זכות ששערי שמים פתוחים ואשמע תפלתכם ואני משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים עד 

ר יונתן "ישמעאל בר נחמני א' אמר ר, בהמצאו' כ לכך נאמר דרשו ה"תום גזר דין ביוהשלא אח
משל למה הדבר דומה למלך שהיה דר במדינה והיו בני המדינה מכעיסין אותו כעס גדול מה 



  נתיב התשובה -ל"מהר   

 

 

 

345 

 התשובה בדרכי

עשה המלך יצא מן העיר רחוק מעשרה מילין ועמד לו ראהו אדם אחד אמר לבני העיר דעו וראו 
הוא רוצה לשלוח לגיונות על העיר להחריבה צאו ופייסוהו ויחזור אצלכם שהמלך בכעס עליכם ו

פקח אחד היה שם אמר להם שוטים עד שהיה אצלכם לא בקשתם אותו , עד שלא ירחק מכם
בהמצאו ' דרשו ה. בהמצאו' ועכשיו קודם שירחק צאו אצלו אולי יקבל אתכם לכך נאמר דרשו ה

והקיר ביני ( מג)וכן אמר יחזקאל , שהוא שרוי ביניכםכ "אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליוה
 :הוי אומר קראוהו בהיותו קרוב ,וביניהם
על דוד נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על שהקים עולה של תשובה ( שמואל ב כג)ל "דרשו רז

והוא ענין בת שבע שהתודה בו ולא נתבייש לומר חטאתי כשבא אליו נתן הנביא ואמר לו משל 
ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה ( שם יב)וזה הוא שאמר , על בת שבע הכבשה

ואת , כי בן מות האיש הזה' חי ה( שם)והשיב לו דוד ואמר . 'מפתו תאכל ומכוסו תשתה וגו
 .'הכבשה ישלם ארבעתים וגו

כתיב ודבר ידוע שאין אדם מת ומשלם משום ד, והנה דוד דן אותו בשני דינין מיתה ותשלומין
 .ולא יהיה אסון ענוש יענש הא אם יהיה אסון לא יענש( שמות כא)

אבל הענין כי דוד נסתפק בדברי נתן הנביא אם היו דבריו דרך משל וחידה על אחד משרי העם 
ועל כן השיב לשניהם כי אם היה דרך משל על לוקח אשת . שלקח אשת חבירו או היה הענין ממש

ואם אולי היה ממש על זה אמר ואת הכבשה ישלם , מות הואכי בן ' חבירו על זה אמר חי ה
ואחר המשל הזה , ארבע צאן תחת השה( שמות כא)כי כן בדין התורה מי שגנב וטבח . ארבעתים

 :'ושהודיע שהוא החוטא השיב דוד ואמר חטאתי לה
ה "ה אדון כל הנביאים הבטיח בני ישראל בגלות כי בזכות שיחזרו בתשובה הקב"והנה מרע

והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה ( דברים ל)רוחות העולם הוא שאמר ' אלם ויקבצם מדיג
אלהיך את שבותך ורחמך ושב ' וכתיב אחריו ושב ה, אלהיך ושמעת בקולו' ושבת עד ה( שם)' וגו

 :וקבצך מכל העמים
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בראש הומיות תקרא בפתחי שערים , חכמות בחוץ תרונה ברחובות תתן קולה( 'א)בספר משלי 

, עד מתי פתיים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת, בעיר אמריה תאמר
יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין , תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם

 .'ל עצתי ותוכחתי לא אביתם וגוותפרעו כ, מקשיב
ולכך לא כתיב חכמה רק חכמות שהיא חכמה , ל כי התורה שהיא החכמה"שלמה המלך ר

שמתחייב דבר זה מן החכמה ' והחכמה הזאת היא בחוץ תרונה כלו, העליונה שאין אחריה דבר
 .של תורה אל כל בני אדם וזהו בחוץ תרונה

שהוא מתחייב מן התורה אל תאמר שהחיוב הזה אינו  ל הדבר הזה"ר, ואמר ברחובות תתן קולה
 ,אבל חיוב זה ברחובות ששם רבים בני אדם, רק לחכמים גדולים מאוד

ר הזה מחויב אצל בני אדם ויתר מזה עד שתקרא בראש הומיות ששם קבוץ בני אדם דהיינו שהדב
 .בינונים
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אצל כל בני אדם ואי  ויותר מזה בפתחי שערים ששם נכנסים הכל עד שהגזרה הזאת מחויבת
 .שנעלם זה מן אדם אחדאפשר 

 .כי האדם יש לו לחשוב על דרכיו: ומה הוא הדבר הזה
וכי אין אתם יראים כי תלכו מן העולם בלא תשובה ולכך יש לכם להתחרט ' כלו' ואמר עד מתי וגו

 .על מעשיכם
 .רעים, לצים, בעלי תאוה: כתות' ג

שהוא חומד אל התאוה מן זנות ושאר תאות וזהו שאמר תאהבו כי יש חוטא , כתות מדבר' וכנגד ג
וכמו שאמרו , ולכך יקרא פתי שאין לו השכל ודעת, פתי שאין נמשך אחר השכל רק אחר הגוף

כי תשטה אין האשה מנאפת עד שתכנס בה רוח שטות כי הזנות מעשה חמרי ( 'א', סוטה ג)
 .יק התאוות הגופניםוכאשר מנאפת נכנס בה רוח שטות והלך השכל אשר מרח

ז אמר "ע, כ אמר נגד כת שניה והם הלצים המכלים ימיהם בהבל במעשים שאין בהם ממש"ואח
 .ולצים לצון חמדו להם

וזה כנגד בני אדם שהם רעים ורשעים לא מצד שהם מתאוים אל , כ אמר וכסילים ישנאו דעת"ואח
וזהו וכסילים ישנאו דעת כי הדעת , התאות רק שהם רעים ונפש רשע מתאוה לרע מפני שהוא רע

 .מחייב לעשות הטוב והם שנאו הדעת רק אוהבים הרע
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא ( 'תלים א)וכמו כן זכרם דוד בפסוק 

 .עמד ובמושב לצים לא ישב
ת ל כי מצות התורה אומרת לחוטאים שישובו לקיים ולשמור מצו"ר, ואמר תשובו לתוכחתי

 .י מקבלם בתשובה"וכאשר ישובו החוטאים אל הש, התורה אף שחטאו מתחייב להם שישובו
כי התורה שהיא שכלית , ואף אם היו חוטאים במזיד היה מתחייב מן התורה שיש להם תשובה

ואילו היה האדם בעל שכל לגמרי וחטא אין התשובה , לגמרי והאדם אינו שכלי רק הוא בעל גוף
והחרטה שייכת לאדם , שובה בשביל שיאמר חטאתי והוא מתחרט על מעשיוכי הת, מועילה לו

אבל מפני , ולכך לא היה שייך תשובה כלל אם היה האדם שכלי, שכלייםבמה שאין כל מעשיו 
. ולכך התורה השכלית קורא לחוטאים שישובו, שהאדם אינו שכלי גמור תשובה וחרטה שייך בו

היה לו לשוב מן חטא וזה מורה שחטא שלו מצד השכל ואם לא שב בתשובה אחר שיודע שחטא ו
יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי , ואז מתחייב מן התורה השכלית דבר זה, לא מצד שאינו שכלי גמור

אז יקראונני ולא אענה ישחרונני ולא ' ואין מקשיב ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לא אביתם וגו
אן פתחון פה למינין לומר לא היתה ממנו שיעשה ר יוחנן מכ"א( ג"ר פי"שמו)ובמדרש . ימצאונני

ל יסתם פיהם של רשעים אלא אם ללצים הוא "ל רשב"א, תשובה שנאמר כי אני הכבדתי את לבו
ה מתרה בו באדם פעם ראשונה שנייה ושלישית ואינו חוזר בו והוא נועל לבו מן "יליץ הקב

ה חמשה פעמים ולא "שיגר הקבאף כך פרעה הרשע כיון ש, התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא
ה אתה הקשית ערפך והכבדת את לבך הריני מוסיף לך טומאה על "השגיח על דבריו אמר לו הקב

וכל זה כאשר התרה בו לשוב ולא שב אז החטא הזה נחשב מצד שכלו ושוב אין תשובה . טומאתך
ה "ולא שב הקבי באדם שישוב "ולכך אמר אז יקראונני ולא אענה כי כאשר מתרה הש, לדבר זה

 :כ"נועל לפניו פתח תשובה אח



  נתיב התשובה -ל"מהר   

 

 

 

347 

 התשובה בדרכי

שאלו , שאלו לחכמה חוטא מה עונשו אמרה חטאים תרדף רעה( ו"ה, ב"מכות פ' ירו)ובמדרש 
שאלו לתורה חוטא מה עונשו אמרה , לנבואה חוטא מה עונשו אמרה הנפש החוטאת היא תמות

ד טוב וישר "הה, יתכפרה חוטא מה עונשו אמר יעשה תשובה ו"שאלו להקב, יביא אשם ויתכפר
על כן יורה חטאים בדרך למה הוא טוב בשביל שהוא ישר ולמה הוא ישר בשביל שהוא טוב ' ה
, במדרש הזה בא לבאר כי אם שהאמת הוא שמצד השכל אין ראוי שיהיה לחוטא תשובה. כ"ע

ורה על כן י' וזה שאמר טוב וישר ה. ואף כי נפלאת היא בעינינו, מכל מקום יש לאדם תשובה
ומאחר שהוא הישר , י הוא הישר"י הוא מורה לחוטא הדרך הישר שהש"ל שהש"ור, חטאים בדרך

טוב ' ועוד כי מפני כי הרעה מוכן לרשעים בסוף והוא יתב, כ מורה הדרך הישר לאדם"הוא ג
טוב וישר ראוי ' בחינות מה שהוא ית' ולפיכך מצד ב, והטוב רוצה בטוב ולא ברע שיהיה לרשע

רה לחטאים שהם הולכים בדרך מעוקם מורה להם אל דרך הישר ולהציל אותם מן י מו"שהש
ומה שאמר למה הוא טוב בשביל שהוא ישר ולמה הוא ישר בשביל . הרעה אשר מוכן לרשעים

שאם , ולא שהטוב הזה בלא טעם, י הוא טוב מפני שהוא מטיב אל הכל"ל כי הש"ר, שהוא טוב
ק "ב)ל "כמו שאמרו ז. עם אל הטוב אין זה ראוי שיקרא טובי מטיב לבריות ולא היה ט"יהיה הש

ה וותרן יותרו לו חייו ולא נקרא זה טוב שאין מדת היושר נותן זה לוותר "כל האומר הקב( 'א', נ
וכן מה שאמר למה . שהיושר עם הטוב' ולכך אמר למה הוא טוב בשביל שהוא ישר כלו, בחנם

י ישר "ל שהש"ר, למה הוא ישר בשביל שהוא טובוכן מה שאמר . הוא ישר בשביל שהוא טוב
שאין ראוי שיקרא זה , י מדתו על תכלית הדין ולכלות את הבריות"ולא שהיושר שמעמיד הש

י "אבל למה הש, י נוהג במדת הדין לגמרי"יושר כי איך אפשר שיהיה העולם קיים כאשר יהיה הש
ואמר . ור כאשר עם היושר הטובישר מפני שהוא טוב שעם היושר הוא הטוב וזהו היושר הגמ

וזה כי החטא הוא חסרון בעולם ואין , שאלו לחכמה חוטא מה ענשו והשיבה חטאים תרדף רעה
מ אין החכמה "ומ, ראוי שיהיה נמצא חסרון בעולם ולכך תרדף אותם הרעה להאבידו מן העולם

י ואין דבר רע "אבל הנבואה שהיא מן הש, כ"אומרת הנפש החוטאת תמות כי נמצא בעולם הרע ג
יורד מלמעלה לכך הנבואה אומרת הנפש החוטאת תמות שלא יהיה נמצא החוטא שהוא רע כמו 

והתורה שהיא תקון האדם שהרי כל , ואמר שאלו לתורה חוטא מה עונשו. שלא נמצא רע למעלה
התורה היא תקון האדם וגם בזה התורה היא תיקון האדם ולכך התורה אומרת יביא אשם ויתכפר 

י אומר שיעשה תשובה כי החוטא אשר יש לו לב נשבר ונדכה "אבל הש, זה תיקון של החוטאש
 :י"מקבלו בשביל זה וזהו מדת הש' על חטאו הוא ית

זבחי אלהים רוח נשברה אמר רבי יהושע בן לוי כמה ( 'ב', סוטה ה' ע, ז"ר פ"ויק)ובמדרש 
עולה בידו מנחה שכר מנחה בידו גדולים נמוכי רוח שבזמן בית המקדש אדם מביא עולה שכר 

אבל מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאלו הקריב כל הקרבנות שנאמר זבחי אלהים רוח 
 .נשברה ואין תפלתו נמאסת שנאמר לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה

 אז תחפוץ זבחי צדק

לני בתשובה ע אם תקב"ה רבש"זבדי בן לוי ורבי יוסי בן פטרס ורבנן חד אמר אמר דוד לפני הקב
יודע אני ששלמה בני בונה בית המקדש ומקריב כל קרבנות שבתורה מן הדין קריא זבחי אלהים 

וחורנא אמר מנין לעושה תשובה שמעלין , אז תחפוץ זבחי צדק' רוח נשברה היטיבה ברצונך וגו
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עליו כאלו עלה לירושלים ובנה בית המקדש ומזבח והקריב כל קרבנות שבתורה שנאמר זבחי 
 .כ"אמר רבי אבא בר יודן כל שפסל בבהמה הכשיר באדם ע, להים רוח נשברהא

י שהרי זובח "ופירוש זה כי מי שיש לו לב נשבר ונדכה דבר זה נחשב כאלו מקריב עצמו אל הש
ק "ולכך אמר דוד אם אתה מקבלני בתשובה מובטח אני שיעמוד שלמה ויבנה בהמ. רוחו ונשמתו

ולכך אם , י"צא שלמה מן דוד שהיה מקריב עצמו בתשובה אל השמפני שי, ומקריב כל הקרבנות
י יצא ממני בן שהוא יבנה בית "אתה תקבלני בתשובה אשר התשובה הוא שמקריב עצמו אל הש

 .המקדש להקריב כל הקרבנות
ואחר סבר כי האדם עצמו נחשב כמו מקדש שהאדם הוא כמו בית נחשב ואם האדם הוא קדוש 

ולפיכך החוטא שטמא בית המקדש , ק הזה"ואם חטא טמא ביהמ, ק קדוש"נחשב האדם בהמ
' ובלא זה גם כן אמרו גדולי. ק מחדש והקריב קרבן"שהוא האדם וחוזר בתשובה כאלו בנה ביהמ

כמו שמבואר בנתיב הענוה שנחשב כאלו הקריב קרבן רק שאין נחשב ', נמוכי רוח לפני השם ית
ק נחשב תשובתו כאלו חזר ובנה אותו והקריב "מרק החוטא שטמא ובטל בה, ק"כאלו בנה בהמ

 :קרבן בתוכו הוא נמיכת הרוח שיש לכל בעל תשובה
פירוש כי הבהמה פסול שלה כאשר יש מום בגופה , אדא כל שפסול בבהמה כשר באדם' ואמר ר

אבל , י"מפני שהמום הוא תחלת אבוד הגוף והגוף כאשר נאבד הוא חוזר לעפר ואינו קרב אל הש
קהלת )הרוח כאשר נסתלק לגמרי הוא למעלה כדכתיב , שר רוחו נשברה מפני חטאובאדם כא

ולכך , ודבר זה הוא הקרבה לשמים. והרוח תשוב אל האלהים ולכך עולה כאשר נשבר גם כן( ב"י
י "ומה שאמר כי כלי תשמישו של הש. זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה

שהמדה הזאת הוא מדת הפשיטות ולכך כליו של , י היא הענוה"הש כלים שבורים מפני כי אל
כי השבור הוא הפשיטות כאשר אין לו שם כלי כלל ובשביל כך משתמש , שבורים' השם יתב

והנה מה שאמרה החכמה . י אומר יעשה תשובה ויתכפר"ולכך הש, בכלים שבורים' השם ית
ר והכלי נשבר והוא מצטער על זה משל אל מלך בשר ודם שנתן לאחד כלי לשמו, והנבואה

והוא משיב כי דבר זה אינו , מאימת המלך ולא ידע מה יעשה לכך הוא שואל חכם אחד מה יעשה
ואדם זה לא ידע מה יעשה ויאמר כי באולי זה לא ידע . כבודו של מלך ואין להשיב לו הכלי כך

וכאשר הוא שואל  ,הנהגת מלך זה אלך ואשאל אחד מקרובי המלכות שהם מכירים את המלך
אותו משיב לו כי אני מכיר את המלך גדולתו ורוממותו אין ראוי להביא כלי זה לפניו ולכך אמר 

והנה לא ידע מה יעשה ולכך אומר אלך אל האומן שתקן את הכלי אולי . כי יש לאבדו לגמרי
לקולים ימצא לו תקנה ובא אל האומן אמר שיש תקנה לזה הכלי אבל התקנה קשה גם לא לכל הק

והנה זה אומר על כל פנים לא אוכל להיות נקי מזה אלך אל המלך עצמו . שבו רק לאחד או לשנים
והראשונים שלא , והנה המלך אמר הכלי הזה שבור אני משתמש בו, יעשה רצונו מה שיעשה

 .אמרו לך כך מפני כבודי עשו ולא מצד הנהגתי אבל אני משתמש בו כך
מה חוטא מה עונשו מצד החכמה והיא אומרת החכמה מחייב אל לכך אמר כי מתחלה שאלו לחכ

כ שאלו אל הנבואה כי הנביא יודע ומכיר גדולת המלך "ואח, החוטא הרע כאשר חטא אל המלך
לכך אמרה כי מצד הזה אין ראוי אל החוטא רק המיתה לפי גודל חטאו שחטא , וכמה גדול מעלתו

כ "י את עולמו וכיון שבה נברא הכל יש ג"השכ שאלו לתורה כי בתורה ברא "ואח, למלך הזה
י בעצמו "כ שאלו את הש"ואח, כ תקון לאדם"בתורה אחר שחטא ונתקלקל בריאתו יש בתורה ג
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אבל יש בזה חכמה . והוא אומר בכלי שבור אני משתמש כמו שאמרנו שכל כליו הם שבורים
וזה כי מצד החכמה , רמזו כאן ענין בעל התשובה, מאוד שהחכמה אומרת חטאים תרדף רעה

כאשר יחטא האדם אין ספק כי דבר זה הוא רע מצד החכמה לכך אומרת חטאים תרדף רעה כי 
והיה אני ובני ( א"בראשית ל)החטא בעצמו הוא חסרון כמו שהוא לשון חטא כמו אנכי אחטנה 

וכל חסרון הוא הרע ומפני שהרע נמשך אחר דבר שהוא חסר ( 'א' מלכים א)שלמה חטאים 
אבל הנבואה שהיא למעלה מן החכמה היא גוזרת דין על . ת החכמה חטאים תרדף רעהאומר

י "וזה משפט החוטא בודאי שהש, החוטא כי הנבואה היא במדת הדין ודין החוטא הוא המיתה
 :גוזר עליו המיתה

ולפיכך החכמה אמרה חטאים תרדף רעה כי אין החכמה משפט החוטא רק כי הרע שהוא בעולם 
אמנם . אבל הנבואה שהיא מצד מדת הדין אמרה נפש החוטאת היא תמות, וטאירדף את הח

כאשר שאלו התורה חוטא מה יעשה השיבה התורה כי יש תיקון אל החוטא להיות מסתלק מן 
כי מי , י כמו התשובה שהרי נקרא קרבן"כי הקרבן הוא השבה גם כן אל הש, החטא על ידי קרבן

וכאשר הוא שב , התדבק בו מצד שהוא מקריב אליו קרבןשמביא קרבן אל אחד הוא שב אליו ל
ודבר זה מצד . על ידי חטא יש כאן כפרה וסלוק עון' י אחר שהיה מתרחק ממנו ית"אל הש
כי מצד התורה יש לאדם סלוק מן החטא מפני שהתורה היא שכל נבדל מן הגשמי וכל , התורה

לית יש תקנה אל החוטא לצאת ולפיכך מצד התורה השכ, חטא בשביל שהיה נמשך אחר הגשמי
כי כאשר , לאדם מן החטא הדבק באדם מצד הגשמי ולפיכך אמרה תורה יביא אשם ויתכפר

 .'כפי אשר נתרחק מן השם ית' מקריב האדם קרבן מקריב עצמו אל השם יתב
, ל כאלו הקריב את נפשו"ודרשו ז, ונפש כי תקריב מנחה( 'ויקרא ב)ולפיכך בקצת קרבנות כתיב 

ולכך , כפי הריחוק שנתרחק ממנו על ידי החטא' ך על ידי קרבן מקריב עצמו אל השם יתבולפיכ
ולא היה תקנה זאת אל . התורה שהיא שכל נבדל לגמרי יש לאדם תקנה להסתלק מן החטא

החכמה שהיא חכמה בלבד שאין החכמה הנהגה הנבדלת לגמרי מן הגשמי כמו שהיא התורה 
הנבואה השגה נבדלת מן הגשמי ולפיכך מצד אלו שתי מדריגות  וכן אין, שהיא שכל נבדל לגמרי

אבל התורה שהיא , אין כאן סלוק חטא אשר הוא החטא מה שהיה החוטא נמשך אחר הגשמי
שכל נבדל מן הגשמי לגמרי לכך מצד מדריגות התורה יש כאן סלוק חטא אל האדם שהיה נמשך 

 .אחר הגשמי
כי ראוי אל החוטא הרע כי דבק בו הרע ורודף , רעהולפיכך החכמה היתה אומרת חטאים תרדף 

אבל הנבואה , ג שאל היתה גוזרת משפטיו לגמרי רק שמתחייב אל החוטא הרע"אע, אחריו הרע
לומר נפש החוטאת היא , שהיא מצד מדת הדין היתה מחייבת משפט החוטא לגמרי מכל וכל

ה אומרת יביא קרבן ויתכפר התור, אבל כאשר שאלו לתורה השכלית הנבדלת מן הגשמי, תמות
ואמר . מחטאו כי התורה מדריגה פשוטה האדם מן הגשמי ובזה הוא סלוק החטא כמו שהתבאר

וביאור זה שמצד כי , אומר יעשה תשובה ויתכפר' ה חוטא מה עונשו והוא יתב"שאלו להקב
עצמם כמו י כי אין להם קיום ב"כי כן הנמצאים שבים אל הש, הנמצאים כלם תלוי בו שבים אליו

י מקבל אותו כי זהו מצד מדת "הש' וזה החוטא כאשר הוא פורש מחטאו ושב אליו ית, שהתבאר
ה אומר יעשה תשובה ויתכפר כי "י שהוא מקבל כל הנמצאים שהם שבים אליו ולכך הקב"הש

 :ויש לך להבין עוד בענין זה כי אי אפשר לפרש יותר, י החטא מסתלק"מצד הש



  נתיב התשובה -ל"מהר   

 

 

 

350 

 התשובה בדרכי

 המדת התשוב

ואל יתמה האדם מאיזה טעם יועיל , י בכל לבו"ט האדם מעונותיו שעשה ושב אל השכאשר יתחר
ד של מטה אחר שעשה חטא שחייב מיתה אף שאנו יודעים "והרי בב, התשובה אחר שכבר חטא

 .שכבר שב בתשובה אינו פטור מן המיתה
שתחת ידם  כי בית דין של מעלה כמו, ד של מטה שוים"ד של מעלה וב"ודבר זה מפני כי אין ב

ומפני כך אם האדם כבר עשה תשובה ותקן את מעשיו , כ"הרע שדנין על הרע כך דנין על הטוב ג
ד "אבל ב, שכשם שהדין לרע תחת ידם כך מעשים הטובים דנין עליו, ד של מעלה"נדון לזכות בב

ודבר זה בארנו בפרקים אצל מקח , שלמטה אין משגיחין על זה ודנין את האדם על הרע בלבד
 .ש"שוחד ע

י דוקא כי הוא בלבד מקבל "אמנם כי לפי הדברים אשר אמרנו כי התשובה הוא שייך מצד הש
י "כי התשובה שייך אל הש, ד של מטה"ד של מעלה דוקא מנקה לשבים ולא ב"ולפיכך ב, שבים

ולכך תמצא התשובה בבית דין של מעלה , י יש תשובה אל האדם לא זולת זה כלל"כי מצד הש
ואין התשובה , וכן הנבואה, ואדרבה החכמה אומרת חטאים תרדף רעה, דין של מטה ולא בבית

 :ד שלמטה אין דין שלהם מצד התשובה"י ולפיכך ב"רק מצד הש
תנן התם רבי אליעזר אומר שוב יום אחד לפני מיתתך שאלו ( 'א, ג"שבת קנ)ובפרק שואל 
שוב היום שמא ימות למחר ונמצא כל ש י"ל וכ"א וכי אדם יודע איזה יום ימות א"תלמידיו את ר

אמר . ימיו בתשובה ואף שלמה אמר בחכמתו בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר
רבי יוחנן בן זכאי משל לאדם שזימן עבדים לסעודה ולא קבע להם זמן פקחים שבהם קשטו את 

ם הלכו למלאכתן טפשים שבה, עצמן וישבו על פתח בית המלך אמרו כלום חסר לבית המלך
פתאום בקש המלך את עבדיו פקחים שבהם נכנסו לפני המלך , ואמרו כלום יש סעודה בלא טורח

כשהם מקושטין והטפשים שבהם נכנסו לפניו כשהן מלוכלכין שמח המלך לקראת פקחין וכעס 
לקראת טפשין אמר הללו שקשטו את עצמן לסעודה ישבו ויאכלו וישתו הללו שלא קשטו את 

מ והלואי שיהיו הללו עומדים "מ היה אומר משום ר"חתנו של ר, לסעודה יעמדו ויראועצמן 
ונראים כמשמשים אלא אלו ואלו יושבים הללו אוכלים והללו רעבים הללו שותים והללו צמאים 

הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ירונו ' שנאמר כה אמר ה
 .ו מכאב לבמטוב לב ואתם תצעק

ויש לשאול למה אמר רבי אליעזר בהך לישנא הוי ליה לומר ושוב כל ימיך כדי שנשמע מזה 
 .שיהיה כל ימיו בתשובה

ויש לתרץ דהוי משמע אם היה כל ימיו חוטא אין תקנה אליו לשוב יום או יומים לפני מיתתו כיון 
אם חטא כל ימיו יש לו לשוב ועל זה אמר שוב יום אחד לפני מיתתך שאף , כ זמן היה בחטא"שכ

 .אף יום אחד לפני מיתתו ומועיל לו התשובה ולפיכך אמר בזה הלשון
ועוד יש לך לדעת כי רמז בזה דבר מופלג כי עיקר תשובה קודם וסמוך למיתתו ולא שישוב זמן 

ולפיכך אם שב קודם מיתתו , י"וזה מפני כי האדם במיתתו ראוי לשוב אל הש, הרבה קודם מיתתו
ומה שאמר וכן . י וזה ידוע"י לגמרי להיות נשמתו צרורה ודבוקה עם הש"במיתתו שב אל הש אז

נראה שאמר זה שלמה כנגד בני , אמר שלמה בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר
כי האדם החוטא בלא תעשה הוא מתעב עצמו בעבירות ונקרא , אדם שחטאו בעשה ולא תעשה
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ומי שלא קיים מצות עשה לא נקרא שבגדים שלו , ים בצואה הרבהשבגדים שלו מלוכלכ
מלוכלכים בחטא וצואה שהרי לא עשה דבר רק שנקרא שחסר עצמו מן הקדושה העליונה הם 

וזה כי השמן בו מקדשים את האדם עד שהוא קדוש , המצות ואז נקרא שמן מעל ראשך אל יחסר
ולפיכך אמר הכתוב שהאדם , פות קדושהועל ידי שמקיים המצות עשה נקרא שהאדם מקבל תוס

ירחץ את בגדיו שלא יהיה בהם לכלוך חטא ואל יהא חסר מן הקדושה העליונה היא קדושת 
ואין זה בלא זה כי צריכים שניהם ללבן את בגדיו שלא יהיה בהם לכלוך חטא ויהיה לו , המצות

עת יהיו בגדיך לבנים ומפני כך אמר הכתוב בזה הלשון בכל , ודבר זה מבואר, קדושת המצות
ובדבר זה יש ללמוד דבר עמוק גדול מאוד שכר ' ואמר משל וכו, ושמן על ראשך אל יחסר

כי כל בני אדם מוכנים ' כלו, וזה שאמר המלך זימן את בגדיו לסעודה, הצדיקים ועונש הרשעים
 .הם לסעודת המלך מצד עצמם וכאשר אין לו הדבר שראוי ומוכן לו הוא בצער

כי אף אם אין לו המעלה לעתיד מה יהיה צערו ולכך אמר שהוא משל למלך שזימן את  ואל יאמר
וזה שאמר לא שיהיו אלו אוכלים , עבדיו לסעודה ואם חסר דבר שהוא ראוי לו בודאי צער הוא לו

אבל אלו יהיו מזומנים לסעודה ואלו , ושותים ואלו משמשים עד שיהיה להם צירוף אל הסעודה
ן "לעתיד האדם מוכן אל עולם הבא ועל זה נברא האדם כדכתיב וייצר בשני יודיל כי "שר, רואים

ב והוא אינו מקבל עולם "ב כאשר יהיה ראוי לו עה"ולעה, יצירה בעולם הזה ויצירה בעולם הבא
ולכך מדמה למלך שהזמין את עבדיו . הבא דבר זה אין למעלה הימנו בחסרון והחסר הוא בצער

וכך הרשעים , עודה וכאשר הם חסרים ממה שהיו מוכנים לו זהו חסרוןשהם מוכנים אל הס' כלו
שבמקום שהיו מוכנים אל קבלת המעלה העליונה יהיו הם חסרים מה שראוי להם ודבר זה 

 :ש"וענין הסעודה הזאת בארנו אצל והכל מתוקן לסעודה ע, מבואר
שמביאה רפואה לעולם  ר חמא בר חנינא גדולה תשובה"א( 'א, ו"יומא פ)ובפרק יום הכפורים 

רבי חמא בר חנינא רמי כתיב שובו בנים שובבים ', שנאמר שובו בנים שובבים ארפא וגו
אמר רב , לא קשיא כאן מאהבה כאן מיראה, דמעיקרא שובבים אתם וכתיב ארפא משובותיכם

' ווכתיב כי אנכי בעלתי בכם וג, יהודה רבי אמי רמי כתיב שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם
 .לא קשיא כאן מאהבה ומיראה כאן על ידי יסורין

י "וכאשר הוא שב אל הש, דע לך כי התשובה היא לאדם מצד כי האדם נברא בהתחלתו בלא חטא
ומפני זה ראויה התשובה להביא רפואה לעולם כי הרפואה גם כן , אז האדם חוזר אל התחלתו
כ "העולם ג, חוזרים אל התחלתםוכאשר בני אדם עושים תשובה ו. שהוא שב להיות כבתחלה

ולפיכך אמר גדולה תשובה שמביאה רפואה , חוזר אל התחלתו לתקן כל קלקול שהוא בעולם
 .לעולם כאשר העולם מתדבק בהתחלתו והבן זה

דמיד שהוא שב יש לו רפואה דכך כתיב ' ואמר כתיב שובו בנים שובבים דמשמע מעיקרא כלו
ומתרץ הא על ידי אהבה כי מי , משובותיכם שצריכים רפואהוכתיב ארפא , שובו בנים שובבים

כי מצד האהבה יש כאן תשובה , י מאהבה בודאי תיכף ומיד ששב יש לו רפואה"ששב אל הש
 .י"ואם שב מצד היראה אין כאן תשובה גמורה וצריך רפואה מן הש, גמורה

יש לו אהבה ודביקות וזה ההפרש שיש בין העובד מאהבה ובין העובד מיראה כי העובד מאהבה 
אבל העובד מיראה היראה הזאת מצד , ש"י מצד עצמו כמו שהתבאר בנתיב האהבה ע"אל הש

 .ודבר זה יש להבין מאוד, י לא מצד האדם עצמו"י לכך רפואתו מן הש"הש
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וכן מה שאמר אחר כך שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם דמשמע שהתשובה היא מצד עצמו 
ה שגורם לו "כי בעלתי בכם דמשמע התשובה אינה מן האדם והיא מצד הקבשל אדם וכתיב כי אנ

שהבעל מושל על האשה ומכריח אותה ' בעל כרחו שישוב כמו שאמר ואנכי בעלתי בכם כלו
י "לא קשיא הא מאהבה ומיראה הא על ידי יסורין כי כאשר הש, שתהיה תחתיו ולא תצא מרשותו

שהוא ' זר בתשובה ובזה נאמר כי אנכי בעלתי בכם כלומביא יסורין על האדם ומחמת יסורין חו
 :י יסורין"מכריח אותו לתשובה ע

כ אותם שהם "ואח, המדריגה העליונה ביותר שהם שבים מאהבה, בעלי תשובה' ומעתה הם ג
אשר מכח צרה , המדריגה השלישית שהם שבים מחמת היסורים, י"שבים מחמת יראה מן הש

י וכדכתיב ובעת הצר "שה מנשה שמחמת יסורין היה שב אל השי כמו שע"חוזרים לשוב אל הש
 .וכל אחד מדריגה בפני עצמו', לו וגו

האחד מצד מדת אברהם שהוא , דרכי התשובה הם' והדברים האלו מובנים מאוד מאוד כי אלו ג
הדרך השני מצד מדת יצחק שהוא מדת , זרע אברהם אוהבי( א"מ' ישעי)מדת האהבה דכתיב 

נודר בעת צרה ' מדת יעקב שהי' והדרך הג, ופחד יצחק היה לי( ה"בראשית ל) היראה דכתיב
ביום צרה ישגבך ' יענך ה( 'תהלים כ)לאל העונה אותי ביום צרתי וכתיב  (ה"בראשית ל)דכתיב 

ואמרו במדרש כדאמרי אינשי מי שענה בעת צרה לאביך , שם אלהי יעקב ולא שם אלהי אברהם
כך מי שענה ליעקב בעת צרתו דכתיב לאל העונה אותי ביום צרתי , הכ אותך בעת צר"הוא יענה ג

 :דרכי תשובה ויש להבין אותם' אלו ג, כ"יענה אותי ג
אמר רבי לוי גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנאמר שובה ( שם)ובפרק יום הכפורים 

הכי והאמר גדולה  ומי אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן אמר עד ולא עד בכלל' אלהיך וגו' ישראל עד ה
תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה שנאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה 

 .לא קשיא הא ביחיד הא בצבור', עד ושובו אלי נאם ה' לאיש אחר וגו
התשובה הזאת אי אפשר , י ומסלק עצמו מן החטא"יש לך לדעת ענין התשובה שהוא שב אל הש

וזה שאמר גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד כי . החטא לגמרירק כאשר יש לו הפשיטות מן 
וכבר אמרנו כי התשובה הוא שחוזר אל התחלתו והתחלת האדם , משם התחלת ההויה מן האדם

מן תחת כסא כי משם הנשמה חצובה ועד שם מגיע הפשיטות הזה כי התשובה הזאת היא 
ומפני שאפשר לומר כי . כבודולכך אמר גדולה תשובה שמגעת עד כסא ה, הפשיטות הגמור

ופריך והאמר רבי , י לגמרי ולכך אמר רבי יוחנן עד ולא עד בכלל"הפשיטות הזה מגיע עד הש
יוחנן גדולה תשובה שדוחה לא תעשה שבתורה הרי מגיע התשובה לדחות התורה אם כן בודאי 

כי ביחיד אין , ומתרץ לא קשיא הא ביחיד הא בצבור, מגיע פשיטות התשובה עד מדריגת התורה
ואילו תשובת הרבים אשר מצד שהם רבים יש , הפשיטות כל כך ואינו מגיע רק עד כסא הכבוד

י הוא "ויש לך להבין דברים אלו מאוד כי הש. י עד ועד בכלל"להם פשיטות יותר ומגיע עד הש
י שהוא התחלת האדם ולכך "אלהי ישראל ולכך מגיע התשובה שהאדם חוזר אל התחלתו עד הש

 :י לגמרי"יע עד השמג
גדולה תשובה שמביאה גאולה שנאמר ובא לציון גואל ולשבי פשע ( שם)אמר רבי יוסי הגלילי 

אמר רבי יונתן גדולה תשובה , ביעקב מאי טעמא ובא לציון גואל משום ולשבי פשע ביעקב
 .שמקרבת גאולה לעולם שנאמר שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבא וצדקתי להגלות
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כי בעל החטא , פירוש מפני שבעל תשובה חוזר בתשובה ונבדל מן היצר הרע ויוצא בזה לחירות
. כדלעיל' הוא משועבד למלך זקן וכסיל זה יצר הרע למה נקרא שמו מלך שהכל שומעין לו וכו

ומפני שהאדם תחת רשות יצרו אשר הוא מושל בו ובעל תשובה יוצא לחירות מן היצר הרע ודבר 
כ הגאולה שיהיו נגאלים מכח האומות המושלים והם מחטיאים "ולפיכך מקרב ג, כ"גזה גאולה 
' וכבר בארנו שבשביל טעם זה היובל שהוא גאולה לעבדים היה ביום הכפורים כדכתי, את ישראל

וזה , כ תעבירו שופר בכל ארצכם ובכל ארצכם גאולה תתנו לארץ וכמו שהתבאר במקומו"ביוה
ולכך , ולה לנפש האדם שיוצא לחירות מן יצר הרע אשר משעבד באדםכי יום הכפורים הוא גא

וידוע עוד כי . היו שניהם ביחד גאולת הגוף וגאולת הנפש ולכך אמר כי התשובה מקרבת הגאולה
, התשובה מצד המדריגה העליונה שהיא מדריגת הגאולה ששם היציאה לחירות מכח האומות

 :ודבר זה מבואר מאוד
' שובה ישראל עד ה' גדולה תשובה שזדונות נעשה להם כשגגות שנא( שם)ואמר ריש לקיש 

איני והאמר ריש לקיש גדולה תשובה , אלהיך כי כשלת בעונך עון מזיד הוא וקרי ליה מכשול
. לא קשיא כאן מאהבה כאן מיראה' ובשוב רשע מרשעתו וגו' שזדונות נעשה להם כזכיות שנא

כי לפי מדריגת ומעלת התשובה שהוא , עשה לו שגגותדבר זה הוא מבואר מעצמו איך זדונות נ
דומה למי שהיה , אשר התשובה מגעת עד כסא הכבוד ולפיכך נחשב החטא שגגה, י"שב אל הש

לפי מדריגה עליונה שקנה נקרא מה שעשה , כ מדריגה עליונה שנעשה חכם"בלתי ידיעה וקנה אח
צמו מן המדריגה החוטא שב כי כאשר החוטא שב בתשובה מסלק ע. קודם זה שעשה בשגגה

ומפני , בתשובה מסלק עצמו מן המדריגה החמרית שהיה בו החטא ומגיע עד המדריגה הנבדלת
כי השגגה הוא מצד החומר אשר מבטל , כך נחשב לו חטאו מצד התשובה שעתה עומד בו שגגה

א הא ומקשה והאמר ריש לקיש גדולה תשובה שזדונות נעשה לו כזכיות ומתרץ לא קשי. השכלי
 .ששב מאהבה הא ששב מיראה

כי זה שחטא ושב אל , דבר זה ענין עמוק מאוד איך השב מאהבה נעשו לו הזדונות כמו זכיות
כי אין חדוש אם הצדיק שהוא בעל צדק בעצמו שהוא , י"י הוא יותר מקובל ומרוצה אל הש"הש

שר הוא שב אל י וכא"י כמו זה שחטא אל הש"אבל החוטא אשר הוא שב אל הש', עם השם יתב
י ובא "כי האדם שהוא בא מרחוק כמו שהוא החוטא שנתרחק מן הש, י דבר זה הוא יותר"הש

כי כמו שתראה ביסוד האש כאשר הוא . אין ספק שהדביקות הזה הוא יותר' עתה להתדבק בו ית
ובוודאי דבר זה בשביל גודל הדבוק שיש לאש אל המעלה אף שהוא , למטה ומתנועע למעלה

ואם לא היה כל כך הדבוק , קומו הוא שב אל מקומו אשר יש לאש דביקות לשם לגמרירחוק ממ
 .שלו למעלה לא היה מתנועע כל כך מרחוק

על הגר ואהבתם את הגר זה שהניח מקומו ובית אבותיו ובא ( ו"תהלים קמ)וכן אמרו במדרש 
שלום לרחוק שלום ( ד"נ' ישעי)ולכן נאמר . אליכם להתגייר להתדבק בכם ואהבת את הגר

והדר לקרוב שאין , השלום הוא הדבוק שנותן לאחר והוא יותר אל אותו שבא מרחוק' ולקרוב כלו
ודבר זה מצד שהוא מזכך נפשו לגמרי כאשר שב בתשובה ולכך , מורה כל כך הדבוק בו יתברך

זה מורה ' כי הזדון שהוא הרחוק בעצמו שהתרחק ובא אל השם יתב, נעשה לו זדונות שלו כזכיות
 .על הדבוק הגמור בו יתברך ובזה זדונות שלו נעשים זכיות
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אלהיך ' לאהבה את ה( א"דברים י)כדכתיב ' ולכך אמר דוקא ששב מאהבה כי הדבוק בו ית
והדביקות בו יתברך הוא מצד הזכות הגמור שבו ולכך רוצה להסתלק מן החטא , ולדבקה בו

ולכך זדונות שלו נעשים , א קדוש לגמרישהו' שהיה נמשך אחר הפחיתות ורוצה להתדבק בו ית
י "אבל השב מיראה אין זה שבא אל הש', כזכיות שהתשובה מאהבה מורה על גודל הדבוק בו ית

ולכך אמרו כי השב מיראה , להתדבק בו ו ולכך לא יאמר בזה שנסתלק ונזדכך מן הפחיתות שבו
 :זדונות שלו נעשים כשגגות

ודבר זה הוא סדר , י בכל לבבו ובכל נפשו"וא שב אל השאמנם עיקר הפירוש כי התשובה מה שה
י אשר ממנו "י ואין לו קיום מצד עצמו רק שהוא שב אל הש"העולם שהעולם הזה שב אל הש

ובדבר זה , י"וזהו קיום שלהם מפני שהם שבים אל הש, הוא נמצא ואליו שבים כל הנמצאים
י "טעם שהעולם יש לו השבה אל השמשה קבל מה שהעולם עומד על העבודה הוא מ' הארכנו בפ

י את העולם "ודבר שהוא סדר העולם שכך ברא הש, והוא קיומו וזולת זה לא היה קיום אל העולם
כי זהו ענין כל ', וזה עצמו זכות האדם כאשר האדם נמשך אחר סדר העולם אשר סידר השם ית

שהנמצאים שבים אל  ומפני כי התשובה היא, י את העולם"התורה שהיא סדר העולם שסידר הש
י נעשים "ולכך כאשר החוטא שב אל הש, כ הוא סדר העולם"י כמו שנמצאו ממנו וזה ג"הש

ולכך החוטא הזה , י כמו שהוא סדר העולם"הזדונות שלו כזכיות שהרי יש כאן השבה אל הש
ולפיכך הריחוק הזה , י"י על ידי חטאו והריחוק הוא מחייב ההשבה אל הש"שנתרחק מן הש

ודוקא כאשר התשובה מתוך אהבה שכאשר . י"ת לו זכיות כאשר יש כאן השבה אל השנעשי
' לגמרי כמו שנאמר לאהבה את ה' התשובה היא מתוך אהבה אשר האהבה הוא הדבוק בו ית

לכך התשובה שהוא סדר העולם שיהיה העולם דבוק בו יתברך שיהיה לעולם , אלהיך ולדבקה בו
מכח אהבה לכך כאשר התשובה היא מתוך אהבה דוקא נחשבו לו  ומפני כי אין דביקות רק, קיום

י וזהו סדר העולם לכן זה "במה שזכיות כל הנמצאים מה שהם שבים אל הש, הזדונות כזכיות
, י כאשר ראוי אל הבריאה להיות דבקים מתוך אהבה זדונות נעשים כזכיות"שהוא שב אל הש

 :ואלו הדברים אין לפרש אותם לעומק שלהם
' יונתן גדולה תשובה שמארכת ימיו ושנותיו של אדם שנא' בי שמואל בר נחמני אמר ראמר ר

פירוש דבר זה כמו שהתבאר למעלה גדולה תשובה שמגעת עד , ובשוב רשע מרשעתו חיה יחיה
וכיון שהתשובה מגעת עד כסא הכבוד מזה תדע כי התשובה מארכת ימיו ושניו של , כסא הכבוד

ם שנברא העולם שמזה תבין ותדע כי מצד התשובה הוא במדריגה והתשובה נבראת קוד, אדם
 :ויש להבין זה, עליונה אשר שם אריכת הימים והשנים

ה "אמרו במערבא משמיה דרבה בר מרי בוא וראה שלא כמדת הקב( 'ב, ו"שם פ)אמר רבי יצחק 
ם תמצא ו אדם מקניט את חבירו ספק מתפייס ממנו ספק אין מתפייס ממנו וא"ו מדת ב"מדת ב

ה אינו "לומר מתפייס ממנו ספק מתפייס ממנו בדברים ספק מתפייס ממנו בממון אבל מדת הקב
ולא עוד ' קחו עמכם דברים ושובו אל ה' כן אדם עובר עבירה בסתר מתפייס ממנו בדברים שנא

וקח טוב ולא עוד אלא שדומה כמו שבנה מזבח והקריב עליו קרבן ' אלא שמחזיק לו טובה שנא
 .ל אוהבם נדבה"ושמא תאמר פרי חובות ת, ונשלמה פרים שפתינו שנאמר

כי האדם שהוא בעל גוף וגשם מתפייס בדבר שהוא גשמי , ו"י אינו כמו ב"דבר זה כי הש' פי
י שאינו גוף וגשם מתפייס בדבר שאינו גוף וגשם הוא הדבור שאינו גוף "אבל הש, דהיינו ממון
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ו נמשכים אחר "משום שכל דבריו של ב, אינו מתפייס ואמר שבשר ודם ספק מתפייס ספק. וגשם
י אין דבריו "אבל הש, המקרה בלבד לפעמים מתפייס ולפעמים אינו מתפייס הכל לפי המקרה

ואמר שמחזיק . שיהיה מתפייס בדברים' י בודאי מתפייס כי כך מדתו ית"במקרה ולפיכך הש
ומפני כך נחשב ', על מי מלכותו יתכי אם אין הנבראים , ז כי הוא יתברך חפץ בעולם"טובה ע

 .ז"דבר זה כמו מי שעושה דבר טוב אל אחד ומחזיק לו טובה ע
דבר זה כאשר האדם בעל תשובה , ומה שאמר שדומה כאלו בנה מזבח והקריב כל הקרבנות

ודבר זה כי החוטא שיצא מרשותו ועולו של , ואמר כאלו הקריב נדבה. י"מקריב עצמו אל הש
אבל נחשב כאלו , שיש עליו חובה מוטלת שהרי כבר יצא מן הגזירה אשר עליוה לא שייך "הקב

ה מחזיק לו טובה כאלו עשה דבר שהוא לפנים משורת "לפיכך אמר כי הקב, הוא עושה נדבה
 :הדין והבן זה

ל שדוד "כי שר, א"ומדרש זה פרשנו למעלה בפ. 'ובמדרש זבדי בן לוי ורבי יוסי פטרס ורבנן וכו
ל אותו בתשובתו נחשב זה כאלו הקריב עצמו לכך יודע אני כי שלמה בני מתיחס אמר שאם יקב

י שכך הוא מי שהוא חוזר "ואם האב הוא כאלו הקריב עצמו אל הש, אלי כי הבן מתיחס אל האב
ה ומזבח ויקריב עליו כל הקרבנות "בתשובה ולפיכך יודע אני ששלמה שהוא בני יבנה ב

ג דכתיב זבחי אלהים רוח נשברה אבל לומר שיהיה נחשב כאלו "ומכל מקום סבר כי אע. שבתורה
ולפיכך הוסיף לומר כי החוזר בתשובה נחשב , ה ומזבח זה לא שמענו"עלה לירושלים ובנה ב

כאלו עלה לירושלים ובנה מזבח והקריב עליו כל הקרבנות כי המקדש והמזבח וירושלים הכל 
הוא האדם עצמו כי העושה תשובה מקריב ומאחר שהכל בכח האדם וכאשר הקרבן , הוא לאדם

ה ומזבח והקריב עליו "י ולפיכך נחשב העושה תשובה כאלו עלה לירושלים ובנה ב"עצמו אל הש
 :ודבר זה מבואר מאוד, כל הקרבנות כי באדם הוא הכל

אמר מר זוטרא בר טוביא אמר רב גדולה תשובה שאפילו יחיד עשאה מוחלין לו ולכל העולם 
מה שמוחלין ' פי. ובתם אוהבם נדבה כי שב אפי ממנו מהם לא נאמר אלא ממנוארפא מש' שנא

כי התשובה על העולם כמו שנתבאר למעלה כי התשובה נבראת קודם שנברא , לו ולכל העולם
כי העולם על ידי תשובה דבוק במדריגה שבה מחילת , העולם ומפני כך מוחלין אל כל העולם

, ה פותח שער עליון אשר הוא שער התשובה ושם מחילת הכלויש להבין זה כי בעל התשוב, הכל
 :ולפיכך התשובה שעושה היחיד הוא מחילה אל הכל

' היכי דמי בעל תשובה כגון שבא דבר עבירה לידו פעם ראשונה ושניה ופירש הימנה מחוי ר
אמר רב יהודה רב רמי כתיב מכסה פשעיו לא , יהודה באותו מקום ובאותה אשה ובאותו פרק

ליח ומודה ועוזב ירוחם וכתיב אשרי נשוי פשע כסוי חטאה לא קשיא כאן בחטא מפורסם כאן יצ
רב זוטרא בר טוביא אמר כאן בעבירות שבין אדם למקום כאן בעבירות , בחטא שאינו מפורסם

ל במה שאמר באותו מקום ובאותה אשה כי לא תמצא תשובה אלא "ואין ר. שבין אדם לחבירו
ל שאם מצטער על "אלא ר, כן אם מתה אותה אשה לא יהיה לו תשובה שאם, דוקא בענין זה

החטא שודאי לא היה עובר אותה עבירה אם אותה עבירה היתה באה עתה אליו זה נקרא בעל 
 :כ לא נקרא בעל תשובה"אבל אם אינו מצער כ, תשובה שהרי הוא שב מאותו חטא ממש

חלין לו שניה מוחלין לו שלישית מוחלין לו י עבר אדם עבירה פעם ראשונה מו"ר יוסי בר"תניא א
על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו ואומר הן ' כה אמר ה' רביעית אין מוחלין לו שנא
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ש "מאי ואומר וכי תימא הני מילי בצבור אבל ביחיד לא ת, כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר
האדם הם במקרה ולפיכך השם יתברך כי מעשה ' פי. הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר

מוחל על כל ' פעמים שעדיין לא הוחזק והיה החטא דרך מקרה והשם יתב' מוחל וסולח עד ג
' פעמים לא נחשב חטא במקרה ואז אין השם יתב' אבל כאשר כבר עשה ג, חטא שהוא במקרה

 :מוחל עליו' ודבר זה מבואר כי המעשה שהוא במקרה השם יתב, מוחל
חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל ' תיא בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי שמעת דשאל רבי מ

עבר אדם על מצות לא תעשה ועשה תשובה , הן ותשובה עם כל אחד ואחד' דורש אמר ליה ג
עבר אדם על כריתות , כ מכפר שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם"תשובה תולה ויה

, כ תולה ויסורין ממרקין שנאמר ופקדתי בשבט פשעם"תשובה ויה ומיתות בית דין ועשה תשובה
כ לכפר ולא ביסורין למרק אלא "אבל מי שיש חלול השם בידו אין כח בתשובה לתלות ולא ביה

צבאות אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון ' כולן תולין ומיתה ממרקת שנאמר ונגלה באזני ה
 .'וגו

ולפיכך ', ר תבין ענין התשובה שהוא ההשבה אל השם יתבאלו דברים יש בהם חכמה מאוד כאש
ומצות עשה אינו רק שאינו קונה המצות מה שראוי לקנות והוא חסר , כאשר עבר מצות עשה

וזה כי ראוי שיהיה התשובה . לכך התשובה מכפר על זה ותיכף מוחלין לו, המצות שראוי לאדם
תמצא דבר סברא שלא תהיה התשובה  ולא, מכפרת אם לא שיש טעם בדבר שאין תשובה מכפרת

כי אין מה שעבר מצות עשה רק שישב בטל מן המצוה ולא קרב , מכפרת כאשר עבר מצות עשה
 .'ועל כן התשובה מכפרת ששב אל השם יתב' עצמו אל השם יתב

כי העובר העשה לא , כי הפרש יש בין עשה ולא תעשה, אבל כאשר עבר לא תעשה הוא דבר אחר
ן שלא עשה מעשה רק שלא עשה הגזירה והמצוה שהיה לו לעשות ולא יאמר עשה מעשה וכיו

אבל מי שעושה מעשה , בזה רק שחסר לו המצוה והמעלה שהיה לו לקנות לכך התשובה מכפרת
ויש בו פחיתות וטומאה בעצמו על ידי חטא מה , חטא נתרחק ממדריגתו הראשונה שהיה לו כבר

ולפיכך אין לומר בזה . פיכך יאמר שיש בו טומאת החטאול, שאין כך כאשר הוא עובר מצות עשה
אבל לסלק החסרון , כי התשובה אינה רק השבה אל השם יתברך בלבד, שתשובה בלבד מכפרת

והפחיתות וקבלת טומאה אין כח בתשובה לסלק דבר כמו זה שעשה מעשה של חטא וקבל 
כי , כ מכפר"בה תולה ויהומפני כך התשובה בלבד אינה מועלת אל לא תעשה רק תשו, פחיתות

יום הכפורים יום הזה מקרב אותם שנתרחקו והיו נחשבים טמאים כדכתיב כי ביום הזה יכפר 
 .ומסלק יום הזה הטומאה והפחיתות שקבל האדם, תטהרו' לפני ה' עליכם לטהר אתכם וגו

ד "ב וזה כי על ידי כריתות ומיתות, כ לכפר"ד אין כח גם ביה"ואם חטא בכריתות ומיתות ב
ואם כן , ד חייבים עליהם מיתה"כי כריתות ומיתות ב, עד שהוא בעל העדר' מתרחק מן השם ית

י על ידי פחיתות החטא "כ לכפר שאין יום הכפורים מכפר רק אותם שנתרחקו מן הש"אין כח ביה
ד מתחייב מחמת חטאו ההעדר ולפיכך "וזה שעבר כריתות ומיתות ב, כ מאסף המרוחקים"ויה

כי כן , כי מפני שהיסורין הם ממעטין נפש האדם וחיותו, כ תולין ויסורין ממרקין"התשובה וי
אמרו מי שיסורים שולטין בגופו חייו אינם חיים וזה שהיה חייב מיתה היסורין ממרקים שהרי 

 .כבר אינו נחשב חי כאשר יסורין שולטין בגופו
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שם שנתרחק מן השם יתברך אבל כאשר חטא בחלול השם אין לומר עליו כשחטא בדבר חלול ה
אבל החוטא בחלול השם עונשו שלא יהיה במציאות כלל מפני שחטא , עד שאין ראוי אליו החיים

ולפיכך אין , בשמו יתברך אשר שמו מורה על מציאותו ולפי גודל השם כך נודע מציאותו בעולם
עצמו בעולם  'כל עצמו נמצא בעולם וראוי אליו המיתה עד שלא יהי' ראוי לזה החוטא שיהי

ואין זה , צבאות אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון' ולפיכך נאמר ונגלה באזני ה, במציאות
ד שזה בשביל שאין ראוי לקבל החיים ולא שיהיה עונשו "דומה למי שמתחייב כרת או מיתת ב

 וכאשר יסורים באים עליו ודבר זה בטול, שבטל עצמו שלא יהיה נמצא רק שנכרת ממקור החיים
כי החיים נקרא כאשר הוא בבריאותו ובשלימותו כמו שיתבאר , החיים שאין לו החיים כאשר ראוי

אבל לא כאשר חטא בחלול , ומי שיסורין מושלין בו אין חייו חיים ולפיכך ביסורין יש לו כפרה
אשר בו נודע ונמצא בעולם לכך אין ' השם שלא שייך לומר עליו כך כי מפני שחטא בשמו ית

מזיד בחלול ' ועוד הארכנו בזה בפרקים אצל אחד שוגג וא, יהיה כל עצמו נמצא בעולםראוי ש
כי כל אשר ברא , ועוד יותר מזה אין ראוי שיהיה בעולם המחלל שם כבודו. השם ושם מבואר

ומי שמחלל השם אין ראוי אליו המציאות שהרי כל , ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו"הקב
, ומפני כך אין חלול השם מתכפר להם עד המיתה והמיתה מכפר הכל', הנמצאים הם לכבודו ית

ושם מבואר היטב דבר זה למה המחלל שם , ועוד נתבאר הרבה מזה אצל חיה רעה באה לעולם
 :שמים אין ראוי אליו המציאות

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולם לא ( 'ב, ד"ברכות ל)בפרק אין עומדין 
אבהו ' ופליגא דר, אלא לבעלי תשובה אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה אלהים זולתךנתנבאו 

שלום שלום לרחוק ' שנ' עומדי' ר אבהו במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורי"דא
ולקרוב לרחוק ברישא והדר לקרוב ואידך מאי רחוק רחוק מעבירה מעיקרא קרוב קרוב לעבירה 

ולפי זה , ויש לתמוה שיהיה בעל התשובה מדריגתו גדולה ממי שלא חטא. מעיקרא ונתרחק ממנה
ומכל מקום אין זה קשיא כי שאני . יהיה מדריגת דוד שעשה תשובה יותר גדול ממשה שלא חטא

ולא אמרו רק כאשר הם שוים הצדיק שלא , משה דמופלג במעשים היה ומלתא אחריתי היה בו
 .ה תשובהעשה החטא ובעל התשובה שעשה החטא ושעש

כי התשובה אי אפשר רק מצד מדריגה , וטעם מחלוקת זה כי למאן דאמר בעל תשובה יותר גדול
שכאשר כבר חטא ושב בתשובה דבר זה התרחקות יותר , יותר עליונה שהיא התפשטות מן החטא

שזה שלא חטא אין צריך להתגבר על יצרו כמו מי שהוא בו , מן החטא ממי שלא חטא והוא צדיק
ושב בתשובה שזהו צריך להתגבר על יצרו ומתרחק מן החטא לגמרי ולפיכך כתיב שלום חטא 

ד צדיק גמור יותר עדיף מפני כי בעל תשובה היה "ומ. ודבר זה מבואר, לרחוק ואחר כך לקרוב
והצדיק שהוא צדיק גמור לא היה , בעל חטא והרי כיון שהיה בעל חטא יש לו צירוף אל החטא

 :לפיכך צדיק גמור יותר עדיףנוטה אל החטא כלל ו
וסבר רבי אבהו כי בעל , כ"כי אשר נוטה אל החמרי אין מעלתו כ, ועוד יש להבין מחלוקת שלהם

כי זהו ענין , תשובה שהוא מסלק עצמו מן החטא דבר זה פשיטות גמור כמו שהתבאר למעלה
שט בעל התשובה שהוא מתפשט ומסתלק מן החטא לכך מעלתו יותר כי אי אפשר להתפ

ולכך אמרו התשובה נבראת קודם שנברא העולם , ולהסתלק מן החטא רק מצד הפשיטות הגמור
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כי הבעל תשובה קרוב אל , כ התשובה היא על העולם הגשמי ולכך שלום לרחוק והדר לקרוב"א
 .י"הש

ויש לך להבין כי מה שבעל תשובה הוא יותר עליון ויותר נבדל אלהי מן הצדיק דבר זה נרמז 
א שיש לה פתח למטה שכל הרוצה "ז נברא בה"כי העוה( 'ב, ט"כ)מו שאמרו במנחות כ, א"בה

ולמה יש לה תג , לצאת יצא ויש לה פתח למעלה שאם רוצה לשוב בתשובה ולכנוס מסייעין לו
 .י כתר"שאם הוא חוזר בתשובה קושר לו הש

כי יש לבעל וזה מרמז , א והוא למעלה מן האות"והנה הכתר הזה הוא התג אשר יש על הה
והכתר הזה כתר נבדל שהרי הוא על , תשובה אשר הוא חוזר בתשובה ונבדל מן החמרי כתר ממש

כ יש לו כתר דבק באות אבל אין הכתר הוא "י שמורה על האדם שהוא צדיק ג"והצד, האות
א שהוא על האות הוא כתר "והנה תג של ה, למעלה על האות רק שהיא קשורה באות מאחוריו

אבל , וזה מפני כי בעל התשובה נבדל מן החמרי לגמרי לכך הכתר הזה הוא נבדל, ינבדל לגמר
י אינו נבדל מן גוף האות לכך כתר שלו אינו נבדל כמו בעל תשובה לפי שהוא פורש מן "כתר הצד

ולמאן דאמר כי הצדיק יש לו מעלה יותר שלא חטא כלל ולא היה לו חבור . החמרי ועשה תשובה
בחינות כי מצד הגוף החמרי הוא החטא ומצד הזה ' כי יש כאן ב, ת והמחלוקתוצירוף אל הפחיתו

אבל מצד הנשמה שאין מצד הנשמה החטא מעלת בעל , הצדיק שלא חטא מעלתו יותר עליונה
 .התשובה יותר עליונה שיש אל הנשמה הפשיטות לגמרי כאשר הוא בעל תשובה כמו שהתבאר

כי , ך כל הנביאים לא נתנבאו אלא לבעלי תשובהומחלוקת איזה מעלה יותר עליונה ולפיכ
הנביאים הם בני אדם בגוף איך אפשר שיראו בנבואתם מדריגת הצדיק הנבדל המדריגה שיהיה לו 

ז נתנבאו על מדריגת בעלי התשובה שהיה נפשם מוטבע "רק ע, לעתיד לבא דבר זה אי אפשר
, זה מבואר' גה נבדלת לגמרי ופיבחמרי כשהיו חוטאים ואף כי חזרו בתשובה אין לנפשם מדרי

ועוד יש לדעת מחלוקת , א למבין דבר זה"כך הוא דעתו ואין סותר לדעתו מה שיש תג על הה
כי בעלי התשובה שמסלק את החטא , החכמים האלו כי למאן דאמר בעלי תשובה יותר גדולים

העליונה שהיא והוא יותר מן הצדיק אשר הגוף הוא המונע המדריגה , דבר זה הוא סלוק הגוף
ב שהוא העולם שאין שם "שהרי הצדיק לא היה גובר לבטל את הגוף שלו ולפיכך לעוה, ב"בעוה

ז לא היה "ולמאן דאמר הצדיק הוא יותר כי כאשר היה בעוה, פחיתות הגוף בעלי תשובה יותר
ב שהוא מסולק בעצמו מן החמרי לגמרי יקנה "לכך לעוה, נמשך אחר גופו החמרי אשר בו החטא

כ המעלה הזאת שהיא לבעל תשובה שהיה מסלק "וא, אז מעלה העליונה הוא סלוק החמרי לגמרי
כ "ב ששם הוא סלוק הגוף וא"מעצמו לעוה' את גופו החמרי אין צריך לצדיק כי דבר זה יהי

מעלת הצדיק יותר שמעולם לא היה נוטה אחר החמרי ולכך מדריגת הצדיק עין לא ראתה אלהים 
ומחלוקת שלהם דבר עמוק מאוד כאשר תבין כי מדריגת הצדיק , הצדיק צפונה זולתך כי מדריגת

 :עולה עד המדריגה הצפונה לגמרי והבן זה
אמר רבי יהושע בן לוי לא עשו ישראל את העגל אלא כדי ליתן ( 'ב', ד)ק דעבודה זרה "ובפ

והיינו דאמר  ,מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים' פתחון פה לבעלי תשובה שנא
ש בן יוחאי לא היה דוד ראוי לאותו מעשה דכתיב ולבי חלל בקרבי ולא "רבי יוחנן משום ר

ולמה עשו אלא לומר לך שאם ' ישראל ראוין לאותו מעשה דכתיב מי יתן והיה לבבם זה להם וכו
ואם חטאו צבור , חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד שעשה תשובה אף אתה עשה תשובה
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ם לכו אצל צבור שעשו תשובה אף אתם עשו תשובה וצריכא דאי אשמועינן יחיד משום אומרי
ואי כתב רחמנא צבור משום , דלא מפרסם חטאיה אבל צבור דמפרסם חטאם אימא לא צריכא

והיינו דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי , דנפישי ברחמי אבל יחיד אימא לא צריכא
 .כ"ונאום הגבר הוקם על שהקים עולה של תשובה ע דכתיב נאום דוד בן ישי

י גרם לדוד שיעשה חטא כדי שילמדו ממנו הדורות "ותמיה על דבר זה איך אפשר לומר שהש
 .ה גרם החטא"כ למה נענש הרי הקב"הבאות לעשות תשובה וא
צדיק ' כי מה שאמרו כי לא היה דוד ראוי לאותו חטא היינו שמפני שהי, וקושיא זאת אינה קושיא

י שומר "וכן ישראל היו צדיקים וראוי שיהיה הש, ה רגלי חסידיו ישמור מן החטא"גמור הרי הקב
ולגודל , ומפני שיש בזה שהדורות ילמדו לעשות תשובה כי דבר זה ענין גדול, אותם מן החטא

וזהו פירוש לא , י שומר אותם מן החטא"התועלת שיהיה פתחון פה לבעלי תשובה לא היה הש
 .שראל ראוים לאותו מעשה ולא היה דוד ראוי לאותו מעשההיו י

ועוד כי לא היתה הגזירה על אלו דהיינו ישראל שהיו באותו דור שיחטאו רק שהיתה הגזירה מן 
מקבל השבים ' ומזה נדע כי הוא ית, י מקבל אותם"י שיהיו חוטאים ויעשו תשובה ויהיה הש"הש

ואם לא היה הגזירה , החטא שתצא הגזירה אל הפעלמסייע אל ' ודבר זה הי, הן הכלל הן הפרט
מאחר שהיו צדיקים לא באו לכלל חטא רק שהיתה הגזירה בעולם שיהיו נמצאים חוטאים אשר 

מ בודאי הם היו חוטאים כי לא היה הגזירה על אלו שיחטאו כלל רק כי סדר "ומ, יעשו תשובה
ם היו חוטאים היה נמצאת ואם לא ה, ז מסייע להם שיחטאו"י שסידר התשובה בעוה"הש

, י חוטאים"י רק שתהיה התשובה נמצאת בעולם ע"י אחרים כי לא סידר הש"התשובה בעולם ע
י אשר גזר וסידר התשובה בעולם על כל פנים "ולכך אמר כי לא היו ראוים לחטא רק כי הש

 :מסייע
נמצאת התשובה  י וגזר שתהיה"כ מנין לומר דהוה מסייע לזה מה שסידר הש"ובאולי יקשה לך א

כ מעצמם "כיון שעל כל פנים צריך לומר שהיה החטא ג, כדי שיהיה פתחון פה לבעלי תשובה
ומי שהוא בעצמו צדיק כמו ישראל וכן , דע כי כל חטא הוא מקרה לאדם. שמא הכל היה מעצמם

, כי ישראל וכן דוד מצד עצמם היו צדיקים כדמוכח הכתוב שהיו צדיקים גמורים בעצמם, דוד
כי איך לא יהיה הדבר שהוא בצד עצמו מכריע הדבר , כך אין ראוי החטא שהוא במקרה יקרהול

כ במקרה ולא בעצם כמו שתמצא הרבה שהצדקות "בוודאי אם היו צדקות שלהם ג, שהוא במקרה
כ במקרה "בהם הוא במקרה ובודאי בזה נוכל לומר שהחטא שהוא במקרה מכריע הצדק שהוא ג

אבל דבר כמו זה שהחטא היה להם במקרה והם היו צדיקים , מקרה השניכי מקרה אחד הכריע ה
ולפיכך אמר שהיה החטא נמצא בשביל לתת פתחון פה , בעצם דבר זה אין ראוי להיות כלל

כ "אשר התשובה ג, ג שהיה החטא במקרה מוכנים היו אל התשובה"ולפיכך אע, לבעלי תשובה
שבעה ( 'ב, ט"ל)וכמו שאמרו במסכת נדרים , םאינה דבר במקרה כי התשובה היא מיסודי העול

דברים נבראו קודם שנברא העולם ואחד מהם הוא התשובה ודבר הנברא אי אפשר שלא יצא 
 .לפעל שאם לא כן יהיה לבטלה הבריאה

ומה שלא היה התשובה יוצא לפעל על ידי רשע כי אין ראוי שיהיה יוצא לפעל התשובה על ידי 
ואם היה חוזר בתשובה היה בא התשובה לעולם במקרה , בתשובהרשע אשר אפשר שלא יחזור 

והתשובה בעולם יסוד גדול ואי אפשר רק שתבא , קרה שאפשר היה שלא יחזור בתשובה הרשע
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התשובה בעולם רק על ידי מי שמוכן לגמרי אל התשובה כמו ישראל שאי אפשר שלא יעשו 
 .צםומעתה לא תהא התשובה באה בעולם במקרה רק בע, תשובה

פירושו כי דבר זה הוא פתחון פה של בעלי תשובה , ומה שאמר שיהיה פתחון פה לבעלי תשובה
תשובה שהרי ' כ יעשו אחרי"שיעשה תשובה כי כאשר היה התשובה כבר בעולם מעתה ג

ומעתה יהא פתחון פה , המדריגה העליונה של תשובה נגלה ונמצא בעולם' התשובה בעולם כלו
שאמר לא היו ישראל ראוים לאותו מעשה ולא היה דוד ראוי לאותו  וזה, לכל בעלי תשובה

, כלומר כי בעצמם צדיקים היו רק לדבר זה היו מוכנים להביא מדריגת התשובה בעולם, מעשה
לא , ואף אם היו חוטאים הרבה ועשו תשובה קין וראובן ובודאי כמה היו שחטאו ועשו תשובה

רק דבר זה , לם ולא פתחו פתח התשובה לכל באי עולםנמצא בשביל זה התשובה על ידם בעו' הי
ישראל צבור ודוד יחיד שהיה עיקר בעולם וכאשר , היה על ידי ישראל ודוד שהם היו עיקר בעולם

 :הם פתחו פתח תשובה שייך לומר כי נמצא פתח תשובה פתוח בעולם והבן זה היטב מאוד
שהקים עולה של תשובה שלא היה ויש לך להבין איך דוד היה מוכן אל התשובה לכך אמר 

וכן בישראל כי לא היו ראוים לזה להיות פותח פתח התשובה , התשובה נמצאת בדוד במקרה
ודוד המלך הראשון ראשון , דוקא ישראל שיצאו ממצרים שהם ראשונים שהיו צבור הראשון[ רק]

 לישראלגם כן כי היה המלך הראשון שהיה משבט יהודה והוא ראוי שיהיה ראש וראשון 
כי אדם הראשון ( ב"תלים פצ)ולכך אמרו במדרש , ועוד יש לך להבין כי דוד ראוי שיהיה ראשון

שנה והיו ' ודבר זה כי אז העולם על עמדו שהיה חיי האדם ע, שנים משנותיו לדוד המלך' נתן ע
 אבל מן, הכל שוים לא כמו שהיה בראשונה שלא היו חיי האדם זה כמו זה רק מחולקים בעצמם

שנים והיה דוד התחלת העולם כמו שהיה ' דוד המלך ואילך היו הכל שוים שנות האדם זה כזה ע
 .שנה משנותיו' אדם הראשון ולכך נתן לו אדם הראשון ע

וזה כי בעל התשובה הוא חוזר , ומפני כך ראוי ישראל ודוד שהם ראשונים לפתוח פתח התשובה
י מקבל שבים מצד כי הכל "חלת הכל ולכך השהת' י כי הוא ית"אל התחלתו הראשונה הוא הש

כי כאשר שב הדבר אל , ראוי לשוב אל דבר שהוא התחלה לו ומפני כך יש כאן סלוק חטא
התחלתו האדם בעצמו שב אל התחלתו כמו שהיא בלא חטא ועון כמו שהיה האדם בתחלת 

 .בריאתו ולכך יש כאן סלוק עון
ו שהיו ישראל שיצאו ממצרים ודוד המלך שהם ולפיכך ראוי אותם שהיו ראשונים והתחלה כמ

כי ההתחלה של דבר , התחלה בעצמם הם ראשונים לשוב אל התחלתם כמו שהם התחלה לשוב
ולכך ראוי לישראל ודוד שהם ראשונים והתחלה . ראשון לשוב אל הדבר שהוא התחלה שלו

פותח פתח  ובזה היה ישראל ודוד, י שהוא התחלה אל הכל והוא מקבל הכל"לשוב אל הש
י שהוא התחלת הכל ואז "כי כאשר ההתחלה הוא שב אל הש, תשובה שהיתה בעולם במציאות

 .הכל נמשך אל התחלה
ה לראובן מעולם לא חטא אדם לפני ועשה תשובה ואתה פתחת "אמר הקב( ד"ר פפ"ב)ובמדרש 

ו כי ראוי והדבר הזה פרשנ, כ"ע' שובה ישראל עד ה' בתשובה חייך שבן בנך פותח בתשובה שנא
, הדבר שהוא התחלה כמו שהיה ראובן שהוא בכור והתחלה לשוב אל הדבר שהוא התחלה אליו

וכאשר האדם שב אל התחלתו אז האדם בעצמו שב אל התחלתו הראשונה כמו שהיה בלא חטא 
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והן הדברים אשר אמרנו כאשר , ולכך ראוי שיהיה הושע שהוא מראובן יהיה פותח בתשובה דוקא
 :אמרו על דוד שהוא הקים עולה של תשובה כי ראוי אליו להקים התשובה ולכך, תבין

 'פרק ה
שיתבייש בעל התשובה מן החטא שעשה ובשביל כך מקבלין אותו , עיקר ויסוד גדול לתשובה

 :בתשובה
דרב כל העושה דבר עבירה ומתבייש מוחלין ' אמר רב חיננא סבא משמי( 'ב, ב"י)ק דברכות "ובפ

בכפרי לך לכל אשר עשית דלמא צבור שאני אלא ' נאמר למען תזכרי ובושת וכולו כל עונותיו ש
ולא ענני עוד גם ביד ' מהכא ויאמר שמואל אל שאול למה הרגזתני ויאמר שאול צר לי וגו

הנביאים גם בחלומות ואלו אורים ותומים לא קאמר משום דקטליה לנוב עיר הכהנים ומנין 
שמואל אל שאול למחר אתה ובניך עמי ואמר רבי יוחנן עמי  דאחילו ליה מן שמיא שנאמר ויאמר

' יצאת בת קול ואמרה בחיר ה' בגבעת שאול בחיר ה' ורבנן אמרי מהכא והוקענום לה, במחיצתי
 .כ"ע

כי , אבל דבר זה מופלג בענין הבושה, ודבר זה צריך טעם למה הבושה מכפר ומוחלין לו עונותיו
מן החטא מורה שהוא מסלק עצמו ומרחיק עצמו מן החטא פירוש דבר זה כאשר האדם מתבייש 

לא כן העז פנים שהוא מתעצם , שכל בושה שהוא מתבייש מדבר מרחיק עצמו ממנו, לגמרי
אבל המתבייש מן , בחטא וכאשר מתעצם בחטא אין הסרה לחטא הזה כאשר החטא מתעצם בו

ו שהיה שאול מתבייש החטא מורה שאין החטא מתעצם בו ואדרבא מרחיק עצמו מן החטא כמ
. ולכך מוחלין לו החטא מאחר שהוא מרוחק מן החטא, לא רצה להזכיר את החטא מפני הבושה

בושת ( ה"אבות פ)ועוד יש לך לדעת מדריגת המתבייש שיש לו מדת הפשיטות ממה שאמרו 
, כי הבושה היא פשיטות אל האדם הפך העז פנים, ע וכמו שבארנו דבר זה במקומו"פנים לג

ני כך מוחלין לו כאשר יש לו מדת הפשיטות שמתפשט ממנו החטא ועיין אצל בושת פנים ומפ
 :וגם יתבאר אצל כל המעביר על מדותיו מעבירין לו כל פשעיו, ע ושם מבואר"לג

ר אומרים לפניה דברי אגדה ומעשים שאירעו בכתובים הראשונים "ת( 'א', ז)ובפרק קמא דסוטה 
יהודה הודה ולא בוש מה היה בסופו זכה וירש חיי , חדו מאבותםכגון אשר חכמים יגידו ולא כ

ב ומה שכרן מה שכרן "ראובן הודה ולא בוש מה היה בסופו זכה וירש חיי העה, ב"העה
בשלמא יהודה , ז להם לבדם נתנה הארץ ולא עבר זר בתוכם"כדקאמרינן אלא מה שכרן בעה

ל דהודה דאמר רבי שמואל "א ראובן מנאשכחן דאודי דכתיב ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני אל
בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב יחי ראובן ואל ימות וזאת ליהודה כל אותם שנים שהיו 
ישראל במדבר היו עצמותיו של יהודה מגלגלין בארון עד שעמד משה ובקש רחמים אמר לפניו 

 .הודהקול י' ע מי גרם לראובן שיודה יהודה וזאת ליהודה מיד שמע ה"רבש
כי , ב שאין שם יצר הרע"ב כאשר מסלק יצרו לכך ראוי לעה"כי לכך זוכה האדם לחיי עוה' פי

וכך אמרו . ב"היצר אשר יש לאדם הוא מצד עולם הזה הגשמי וכאשר מסלק יצרו זוכה לעוה
זובח תודה יכבדנני אמר ריש לקיש כל הזובח יצרו ומתודה כאלו כבדו ( 'א, ג"מ)במסכת סנהדרין 

 .זובח תודה יכבדנני' ה בשני עולמות שנא"להקב
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ב "ה בעה"כי כאשר כובש יצרו ומסלקו ובזה מכבד הקב, זה בארנו למעלה בנתיב היצר' ופי
מפני שכאשר , ודוקא ההודאה על החטא בזה זובח היצר לגמרי. ז כמו שהתבאר למעלה"ובעה

ה שמוסר עצמו אל מי כמו שהוא כל הודא, י אשר חטא"מודה על חטאו הוא מוסר עצמו אל הש
י ולפיכך דבר זה הוא סלוק "ר שום צירוף אל הש"ר לגמרי כי אין ליצה"י סלוק יצה"וע, שחטא לו

ואם לא כן אפשר שישוב אל החטא שעשה כי כך הם מעשה האדם פעם יעשה . ר לגמרי"יצה
אה על ידי הוד' אבל כאשר מתודה על החטא לומר חטאתי לה, ופעם לא יעשה כמו שהוא האדם

בהודאה זאת ' ר לגמרי ומתדבק בו יתב"י לגמרי ומסלק בזה מאתו היצה"זאת מוסר עצמו אל הש
ואמר כי ראובן ויהודה לא עבר זר בתוכם שההודאה מאחד אותם לגמרי . כמו שהתבאר למעלה

וזה כי כל ההודאה מצד , והוא דבר חכמה איך ההודאה מאחד אותם, בכל עד שלא עבר זר בתוכם
האומר ( 'א, ה"מגילה כ)ל "ולכך אמרו ז, י ודבר זה מורה אחדותו יתברך"אל הששהוא מודה 

ומה שההודאה היה מורה על אחדותו אין , מודים מודים משתקין אותו כמו מי שאומר שמע שמע
ולפיכך אלו שנים דהיינו יהודה וראובן ראוים שיהיו , ש"כאן מקומו והתבאר בנתיב התפלה ע

אחד כך בעלי ' וכשם שהוא ית, לגמרי מפני ההודאה שנמצא בשניהםביחד מפני שהם מתאחדים 
ולכך אמר אשר חכמים יגידו ולא כחדו מאבותם להם לבדם נתנה הארץ , כ"הודאה מתאחדים ג
 .ולא עבר זר בתוכם

ויש לך לעמוד על סוד ראובן ועל סוד יהודה כי אלו שניהם בפרט הם מיוחדים בהודאה ובתשובה 
 :מה מאודכאשר תבין דברי חכ

' אבהו בשם ר' יעקב בר' כל הארץ אמר ר' מזמור לתודה הריעו לה( 'תהלים ק, ט"שו)ובמדרש 
ה מכסה פשעיו לא יצליח "זש, אחא יודו בי אומות העולם ואני מקבלם דכתיב כי לי תכרע כל ברך

י כל הנטיעות אתה מכסה שרשיהן והם משביחים האגוז הזה אתה "ל בשם רשב"שמעון ורשב' ר
כסה שרשיו והוא אינו משביח משל ללסטים שהיה נדון לפני הקוסטינר כל זמן שהוא מתריס מ

 .פירוש פדיון, הוא לוקה הודה הוא נותן פרקילא
ה אינו כן עד שלא הודה הוא נותן פרקילא משהודה נוטל דימוס אמר רבי יודא ומודה "אבל הקב

בארו כי עיקר התשובה הוא . ר לתודהועוזב ירוחם כיון שראה משה כן התחיל שורר עליהם מזמו
כי כאשר מודה על , י מקבל אותו בתשובה"שההודאה מביא שהש, הודאה שהוא מודה על חטאיו

י לגמרי כי זהו ענין ההודאה כמו שבארנו דבר זה בכמה "י ושב אל הש"חטאיו מוסר עצמו אל הש
וכך וידוי יום . אליו י מקבל אותו בתשובה בשביל הודאה זאת שמוסר עצמו"ואז הש, מקומות

לומר חטאתי ' כי ביום הכפור מקבל החוטאים ואין זה רק כאשר מוסר עצמו אל השם ית, הכפור
ויש להבין זה כי בשביל כך . י בתשובה"לך ובזה מוסר עצמו אליו ושב אליו ואז מקבל אותו הש

וסרים עצמם י הוידוי מ"וכן כל המומתים מתודין מטעם זה כי ע, ההודאה היא עיקר התשובה
ולכך מתודה כל אשר נוטה למות כי בזה מוסר עצמו אל , י נשמתו"י ואז מקבל הש"ונפשם אל הש

 :י"י ואז הוא מקבל נשמתו הש"הש
ג שאי אפשר לתקן את אשר כבר היה "ואע, התשובה היא מועלת לכל דבר אף אם רצח והרג

תהיה התשובה מועלת לזה ויש לשאול ולמה . ה התשובה מועלת"מעוות שהרג את הנפש אפ
וכן אם בא על הערוה והוליד ממנה ממזר , והרי אי אפשר להחזיר לאיש אשר נטל נשמתו ממנו

 .וכי אפשר לתקן מה שעשה
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אבל דבר זה לא יקשה לפי הדברים אשר בארנו כי נחשבו העבירות כשגגות כאלו הרגו בשגגה או 
ל הערוה בשגגה שהיה סבר שהיא אשתו ולפיכך אלו בא ע, אפילו כזכיות נחשבו אם שב מאהבה

( 'א', ט)והא דאמר בחגיגה . והוליד ממנה ממזר בודאי אין נחשב לו למזיד והנה התשובה מועלת
ת בגונב וגוזל יכול הוא להחזירו "מעוות לא יוכל לתקון זה שבא על הערוה והוליד ממנה ממזר א

י שהיה מתוקן מתחלתו ונתעוות ואיזה ולתקן רבי שמעון בן יוחאי אומר אין קורין מעוות אלא למ
ל המוליד ממזר שהביא פסול לעולם אין "י ז"רש' וכתבו התוספות פי, ח שפירש מן התורה"זה ת

ולא נהירא שאין לך דבר שעומד בפני תשובה אלא קרי ליה לא יוכל לתקן , עונו נמחק בתשובה
אם מת ' התוס' ולפי פי, כ"לפי שבשתו לעולם שאומרים ממזר זה מפלוני שבא על הערוה ע

אבל הפירוש הוא שהחטא גדול מה שהיה החטא בדבר . הממזר אין זה מעוות לא יוכל לתקון
, ואיירי שלא עשה תשובה ואז החטא הזה נחשב גדול מאוד מפני שאין לו תקנה, שאין לו תקנה

לומר  ג שלא עשו תשובה להחזיר מכל מקום כיון שאפשר בחזרה אין"ולא דמי לגזלן ולגנב אע
ג "ואע, ונפקא מיניה שעונשו יותר ממי שעשה חטא שאפשר בחזרה, בו מעוות לא יוכל לתקון

מעוות לא יכול ' ועוד כי מה שנא. דאפשר מי שהוליד ממזר לעשות תשובה לא איירי מן התשובה
והוא תקון המצוה שבטל וכאלו עשה , לתקון היינו כי שאר המצות אפשר שעשה מצוה אחרת

אבל על אלו שאמר מעוות לא יוכל לתקון אין תקון לאותה מצוה שבטל רק מצוה , המצוה שבטל
. מ המצוה שבטל אין תקון אל אותה מצוה"ומ, ע"שבטל בפני עצמה ומצוה שעשה מצוה בפ

ג שהוא חוזר אל התורה "ולפיכך רבי שמעון בן יוחאי מוקי ליה קרא בפירש מן התורה אע
ואם חוזר אל התורה כאלו מתחיל מחדש ואין , עוות נקראהפרישה מן התורה כבר נעשה וזהו מ

כי שאר חטא שאינו חטא בדבר שהוא שכלי רק , זה תקנה אל הדבר שעשה שפירש מן התורה
כי אפשר כאשר עושה מצוה , בדבר גשמי לא נקרא זה מעוות לא יוכל לתקון שאפשר הוא בתקון

לי אין בו תקון כי אין בו השתנות אבל השכ, אחרת הוא תקון אותה מצוה כאלו לא בטל אותה
 :ולכך על הפורש מן התורה נאמר מעוות לא יוכל לתקון

ח הפורש מן התורה עליו הכתוב אומר כצפור נודד מקנו כן "ר יהודא בן לקיש כל ת"ואמר שם א
ל כמו הצפור יש לו "ור. כ"איש נודד ממקומו ואומר מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי ע

א שיהיה בלא קן מפני שהוא נודד ומעופף תמיד וצריך אליו מקום "וא מקום לו ואקן אשר ה
והתורה היא , וכן האדם הגשמי שהוא בעל שנוי וחלל ואין עומד האדם על ענין אחד, למנוחתו

ודבר זה , מקום קביעתו ומנוחתו לכך התורה נחשבת קן אל האדם מפני שהתורה עומדת נצחית
ולפיכך הפורש מן התורה כאלו פורש מן , שאין לו דעת בסוף גולההתבאר למעלה אצל כל מי 

 .י התורה"י אשר הוא מקומו וקן אליו ע"הש
ש של שחרית או של ערבית והתפלה של "ועוד דרשו שם תניא מעוות לא יוכל לתקון זה שביטל ק

וגם . םשחרית ושל ערבית וחסרון לא יוכל להמנות זה שמנוהו חביריו לדבר מצוה ולא נמנה עמה
ונקט דוקא שבטל , אין פירוש זה שלא יהיה תקנה בתשובה דודאי יש תקנה אל הכל בתשובה

לא דמי כי כבר , קריאת שמע או תפלה אף שכמה מצות יש להם זמן ואם עבר הזמן אין תקנה לו
י מעשה יש להם תקון "אמרנו כי הדבר זה שאינו תולה בגשם ואינו כמו כל המצות שהם ע

אבל המצות שהם בלא גשם כמו , מצוה אחרת והוא תקון לאותה מצוה שבטלשאפשר שיעשה 
י דבר שכלי שייך בזה מעוות לא יוכל לתקון כי אין תקנה לדבר "קריאת שמע והתפלה שהם ע
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וכן מי שמנוהו חביריו לדבר מצוה ולא עשה עמהם מצות הרבים הוא דבר עליון עד , שהוא שכלי
כ "ג שנמנה אח"אע, י ועליו נאמר וחסרון לא יוכל להמנותשנחשב מצות הרבים דבר נבדל לגמר

מנין הראשון כבר הלך וזהו מנין אחר ועליו נאמר וחסרון לא יוכל להמנות ולפיכך על , עם אחרים
 :אלו נאמר עליהם מעוות לא יוכל לתקון כי הדברים שהם בלתי גשמי אין תקון להם כלל

, אדם אלו הן צדקה צעקה שנוי השם ושנוי מעשהדברים מקרעין גזר דינו של ' יצחק ד' אמר ר
ושנוי השם דכתיב ויאמר , בצר להם' צעקה דכתיב ויצעקו אל ה, צדקה דכתיב וצדקה תציל ממות

ולבסוף וברכתי אותה וגם נתתי לך , אל אברם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה' ה
א אף "וי', כי שבו מדרכם הרעה וגושינוי מעשה דכתיב וירא אלהים את מעשיהם ', ממנה וגו

והדר ואעשך לגוי גדול ואידך ההוא זכותא ' אל אברם לך לך וגו' שינוי מקום שנאמר ויאמר ה
 .י הוא דאהני ליה"דא

עם כל זה אל יאמר שכיון , האדם אשר נגזר עליו גזירה מן השמים בשביל רוע מעשיו אשר חטא
ודע לך כי אלו דברים ראוים , ה משנה הגזירהשנגזר עליו אי אפשר שישתנה אבל אפשר שיהי

כ נחשב "חלקים שהם הגוף והנפש והממון אשר ג' כי האדם יש בו ד, שיהיו משנים את הגזירה
כ נחשב חלק האדם כמו "כי הממון של אדם ג, כמו אחד מחלקיו כמו שהתבאר כמה פעמים

 .וטה כאלו נוטל את נפשוהגוזל את חבירו שוה פר( 'א, ט"ק קי"ב)שאמרו חכמים פעמים הרבה 
ואלו שלשה דברים , הצדיקים חביב עליהם ממון שלהם יותר מגופם( 'א, ב"סוטה י)ועוד אמרו 

אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך עיין ' י דכתיב ואהבת את ה"בארנו אצל אהבת הש
כולל את דברים הם החלקים והאדם ' אמנם הרביעי הוא אשר כולל כולם כי אלו ג. למעלה

דמיון זה הבית שהוא כולל את החלקים שלו את אבניו ואת . שלשתן שיש בו הגוף והנפש והממון
ושם בית כולל את שלשתן ביחד וכך נקרא על החלקים ביחד , עציו ואת עפרו אלו הם חלקי הבית

 .שם אדם
ובטלה  והנה כאשר נגזר על האדם גזר דין אם משנה אחד מן החלקים לטוב כאלו היה אדם אחר

כי המעשים הם לגוף האדם , דברים משנים הגזירה' ולפיכך דוקא אלו ד, הגזירה שנגזר עליו
כאשר צריך לעשות המעשים בגוף וכאשר משנה לטוב חלק אחד מחלקיו מבטל את הגזירה 

אצל התפלה ואשפוך נפשי לפני ( 'א', שמואל א)והתפלה היא לנפש שכך נאמר , שנגזר על האדם
, צדקה הוא בממון שלו, דם בתפלתו שופך נפשו ולבו לפני אלהים ומבטל נפשוכי הא, אלהים

כי השם , ושינוי השם הוא הכולל את כל שלשתן, לפיכך אלו שלשה דברים הם מצד חלקי האדם
כ צורך האדם "א אף שנוי המקום כי המקום הוא ג"וי, אשר יקרא בו האדם כולל כל חלקי האדם

והרי צריך לכתוב שם , כ מכלל חלקי האדם"המקום ג' לו היויקרא האדם על שם מקומו כאי
ש "ומפני שנקרא האדם ע, א שלא יהיה לאדם מקום ונקרא האדם על שם מקומו"המקום בגט כי א

 .דברים' א ה"דברים משנים הגזירה וי' כ לאדם ומפני כך אלו ד"מקומו ולפיכך הוא שייך ג
כי הצדקה כי צדק מלאה ימינך , רו כסדר בודאיאמנם יש עוד באלו דברים חכמה העליונה כי נזכ

והצעקה הוא למדת הדין לכך לא אמר תפלה כי הצעקה הוא למדת הדין , והוא משנה את הגזירה
, כי הצדקה שהוא החסד מבטל הדין, כ"שבוכה ומילל על חטאיו ודבר זה משנה את הגזירה ג

דוע כי השם הוא כנגד קדושת וי, ושנוי השם מבטל עצם הגזירה, כ מבטל את הדין"והצעקה ג
א אף שנוי המקום הוא "וי, שנוי מעשה הוא הקרוב אל האדם, השם וכבר פרשנו זה במקום אחר
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א כי אין זה שוה "והבן למה אמרו י, והבן הדברים האלו אשר רמזנו לך, שנאמר ואיזה מקום בינה
ודי בזה , זירהא יכול לבטל הג"וכל אחד מאלו ארבע או חמשה לדעת י, ודומה לראשונים

 :למבינים

 'פרק ו
השמן לב ' אמר רבי יוחנן גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם שנא( 'ב, ז"י)ה "ק דר"בפ

אמר ליה רב פפא לאביי ודלמא קודם גזר דין אמר ליה ושב ורפא לו כתיב איזה ' העם הזה וגו
' לו לא שב בנתיים אפי מיתיבי השב בנתיים מוחלין, דבר שצריך רפואה הוי אומר זה גזר דין

כבר התבאר כי , הביא כל אילי נביות שבעולם אין מוחלין לו לא קשיא הא ביחיד הא בצבור
ת "דוחה ל' ולעיל התבאר כי אפי, י ולפיכך מקרעת גזר דינו"התשובה של רבים מגיע עד הש

 :ש שדוחה ומבטלת הגזירה"ש וכ"שבתורה כ
אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו מלמד שנתעטף  על פניו ויקרא אמר רבי יוחנן' ויעבור ה

ץ והראה לו למשה סדר תפלה אמר ליה כל זמן שישראל חוטאין לפני יעשו כסדר "ה כש"הקב
אני הוא קודם שיחטא האדם אני הוא לאחר שיחטא האדם ' ה' ה, הזה ואני אמחול להם עונותיהם

ג מדות "רב יהודה ברית כרותה לי אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת אמר, ויעשה תשובה
 .'הנה אנכי כורת ברית וגו' שאינן חוזרות ריקם שנ

' א אומר כתיב ולך ה"ר, אילפא רמי כתיב ורב חסד וכתיב ואמת בתחלה אמת ולבסוף ורב חסד
רב , חסד' ולבסוף ולך ה' חסד וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהו בתחלה כי אתה תשלם וגו

הא ' פי. בכל דרכיו וכתיב וחסיד בכל מעשיו בתחלה צדיק ולבסוף חסיד' ה הונא רמי כתיב צדיק
שאם בא ללמד אותו מה שיתפלל בלבד הוי ליה , דכתיב ויעבור על כרחך בא ללמד איך יתפלל

, על פניו ויקרא' ללמדו כך וכך תקרא כמו שלמדו כל התורה כולה ולא היה צריך לומר ויעבור ה
ך יהיה נוהג בתפלתו ולפיכך לא היה די במה שילמד אותו התפלה כ אי"אלא מלמד שהראה לו ג

כי מפני אמר משה הראני נא את כבודך ומאחר שמבקש משה רבינו , אלא שהראה לו סדר תפלה
אי אפשר להראות לו רק במעשה שהיה מראה לו והראה לו כי כאשר עושין כסדר , ה לראות"ע

 .הזה יפתחו להם מדת טובו
ל והלא קודם שיחטא אין צריך "ש ז"הקשה הרא, א ואני הוא לאחר שיחטאאני הוא קודם שיחט

ז "ש דחשב להיות חוטא אלא שלא חטא ובחטא ע"ותירץ הרא, למדת הרחמים שלא חטא עדיין
ה קודם שיחטא מנהיג עמו במדת הרחמים ולאחר שיחטא "ה מצרפה למעשה ואפ"איירי שהקב

' ג מדות הם דרכי ה"שוטים הם כי אלו יאבל הדברים פ. ש"כ דברי הרא"מצרפה למעשה ע
כ צריך למדת טובו כי אין "ואדם שלא חטא ג, במציאות והם מדת טובו מה שעושה טוב לאדם

לכך קאמר שהוא נוהג עם האדם במדת , רק חסד ורחמים ואין כאן חוב' לבריות על בוראם יתב
ומי שלא , דת הרחמיםכ נוהג עם האדם במ"ואחר שיחטא ועשה תשובה ג, הרחמים קודם שיחטא

' אני ה. כ הוא בכלל הזה שהוא צריך למדת טובו אלא שהוא ראשון קודם לכל מדת טובו"חטא ג
יראה לי פירושו כי הרשע ששב בתשובה והרי הוא צדיק הוא בצדקתו שוה למי ' קודם שיחטא כו

 :שלא חטא
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ונים כבר פרשו ובשני שמות הראש, כ על מה הוא מורה"ולא נתפרש בגמרא שם אל הכתוב אח
. ולא פרשו על מדת אל, מה הם המדות האחד קודם שיחטא והשני לאחר שיחטא ויעשה תשובה

( ב"תלים כ)ויראה לומר שם הזה הוא חסד והוא ידוע כי שם הזה מדת חסד כמו שאמר הכתוב 
י עושה בעולמו ועושה טוב שהוא גדול "והמדה הזאת הוא חסד עליון שהש, אלי אלי למה עזבתני

 .אודמ
, האחד לעשות רחמים עם מי שאינו יכול לעמוד במדת הדין, ואמר רחום וחנון שתי מדות הם
נותן ' י נותן מתנת חנם לאדם אף שאינו ראוי ליתן לו והוא ית"וחנון ענין זה החנינה לאדם שהש

 ,וזה יותר מן רחום כי רחום לרחם על הבריה שלא יאבד שלא יהיה נעשה בו הדין, לו דרך חנינה
שהוא מאריך באפו שלא להשחית האדם מיד אף כי ' ואמר ארך אפים פי. וחנון הוא מתנת חנם

כאשר הוא יתברך משלם הטוב לאדם ' ורב חסד פי, מ מאריך לו אף אולי ישוב"הוא חוטא מ
י "מ מצד רבוי החסד שהוא עם הש"ומשלם ברוב טוב אף כי יש כאן דבר שלא יעשה עמו חסד מ

ומפני זה דרשו רב חסד מטה ידו כלפי חסד כי כאשר הזכיות , י"ל השגובר החסד שהוא אצ
 .'י מכריע לכף זכות מפני רבוי הטוב שנמצא אצלו ית"והעונות שוים הש

ובזה , ג שאינו משלם השכר טוב לצדיקים מיד הוא אמת לשלם להם לבסוף"אף ע' ואמת פי
לאלפים דור ישלם להם וזהו  נוצר חסד שאף לבניהם, אמת כאשר בסוף ישלם להם' מדותיו ית

 .יותר מן הראשון
' פי, ובגמרא קאמר אילפא רמי כתיב ורב חסד וכתיב ואמת ומתרץ בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסד

י "נוהג על פי האמת ועל פי הדין ואם אינו יכול לעמוד מצד האמת אז הש' י שיהי"בודאי רצון הש
ודברים גדולים הם אלו , לעמוד מצד האמתובודאי יותר טוב אם אפשר שיכול , עושה עמו חסד

וזכר הכתוב , עון הוא מזיד ופשע מרדים וחטאה שוגג, נושא עון ופשע וחטאה. דברים למשכילים
שלא כסדר כי מה שעובר על פשע שאם ידין אותו על פשע לגודל הפשע לא יוכל להתקיים ולכך 

ן אותו על השוגג לא היה לו אבל עונש השוגג אינו כל כך שתאמר שאם היה ד, עובר על פשע
 .ולפיכך מה שעובר על חטא שהוא שוגג הוא יותר חסד מכל, קיום
וקשה הרי כבר מנה , כ אמר ונקה דהיינו שמנקה לשבים לגמרי מן החטא וזה נקרא ונקה"ואח

ויש לתרץ דמה שכתוב אחר , לאחר שיחטא ויעשה תשובה' קודם שיחטא אני ה' במדות אני ה
בה דהיינו שעשה תשובה על כל חטאיו עד שהוא כמו צדיק גמור ועם זה שיחטא ויעשה תשו

אבל כאן , ולכך אמר אני הוא אחר שיחטא ויעשה תשובה, י נוהג במדת הרחמים לגמרי"הש
. מדבר שעשה תשובה על קצת עבירות ואותם מנקה ועל קצת לא עשה תשובה ואותם אינו מנקה

א לומר ונקה שכבר "אלעזר א' נקה לא ינקה אמר רו( 'א, ט"שבועות ל)ובפרק שבועת הדיינין 
כתיב לא ינקה ואי אפשר לומר לא ינקה שכבר כתיב ונקה הא כיצד מנקה לשבים ואינו מנקה 

 .כ"לשאינם שבים ע
וזה גם כן ממדת טובו שאם עשה תשובה על מקצת חטאיו אף שלא עשה תשובה על כל חטאיו 

וקשה פשיטא כי למה ינקה , ואינו מנקה לאינן שבים ל מנקה לשבים"וזהו ונקה לא ינקה ופרשו ז
אבל מדבר הכתוב בחוטא ששב על מקצת חטאיו ועל מקצת חטאיו לא שב והיה , לאינם שבים

ושלא תאמר ששב על מקצת מנקה לו , ראוי כי מאחר שלא שב על הכל לא ינקה לו לכך אמר ונקה
 :אף אותם שלא שב ולכך אמר לא ינקה
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כי ' ה' תימא לי טובא למה מפרש דבר זה על אל רחום וחנון ולא על ה', כוואמר ברית כרותה ו
ה "ויש לתרץ כי מה שכתוב רחום וחנון מורה כי נזכרים כאן מדות הקב, ג מדות"הוא התחלת י

אבל אומר אני כי משמעות הגמרא . ולפיכך קבע על זה רחום וחנון' וממילא כלם הם מדותיו ית
ומה היה קורא אל רחום וחנון ' א אל רחום וחנון וכך פירשנו ויקרא הג מדות הו"הוא כי התחלת י

מדות אבל פוקד עון אבות על בנים הוא מדה ' ומעתה חסרים ג, והתחלת המדות מן רחום' וגו
על שלשים היינו בני בנים רק הוא מפרש מאי בני בנים וקאמר , ועל בני בנים עוד מדה אחת, אחת

כתיב על בנים ( 'שמות כ)ובפרשת יתרו . ג מדות"הרי י, מדה אחתעל שלשים וגם על רבעים הוא 
, כ על בנים ו על שלשים ועל רבעים"כתיב ג( ד"במדבר י)על שלשים ועל רבעים ובפרש שלח 

ושלשים ורבעים , ן בפרשת יתרו כי אין כאן רק בנים ובני בנים ובני בני בנים"וכך פירש הרמב
בן הוא שני לחטא ובני בנים שלשים לחטא ובני בני בנים דקרא היינו שלשים ורבעים דחטא כי ה

 :ג מדות"והרי הם י, רבעים לחטא
ג מדות של רחמים הוא דעת "בכלל י' ומה שזכר כאן אלו שלשה דהיינו פוקד עון אבות וגו

שפרשו פוקד עון אבות על בנים היינו שהוא זוכר , ל בפרשת יתרו"ן ז"המפרשים שהביא הרמב
וכן עד רבעים , ה מכפר על האב שחטא בשביל בניו"יינו אם יולד בן צדיק הקבעון על הבנים דה

והנה לפי זה בודאי . אם יולד בן צדיק מכפר על האב החוטא ואם כלם רשעים נכרתו כלם ביחד
 .פוקד עון אבות על בנים הוא מדת הרחמים לגמרי

יתרו שאם כן למה ' של בפר"ן ז"זה כמו שמבואר בדברי הרמב' ל הקשה על פי"ן ז"אבל הרמב
 .אמר הכתוב הזכירה שהוא לטובה ולא יזכיר הנקמה שתהיה אם לא ישובו מדרכם עד דור רביעי

. ועוד כי הכתוב אומר ועל רבעים לשונאי לא היה לו להזכיר לשונאי, ובאמת כי בודאי זה קושיא
עון האב על  אבל אם נפרש שבפרשת יתרו בודאי לא הזכיר רק הפקידה שהיא לרעה בלבד לפקוד

ג מדות של רחמים שהכתוב בא לומר רחמים של "ואלו אצל י, הבנים ולפיכך כתיב שם לשונאי
שאם יש בבנים או בבני בנים עד , ויאמר הכתוב כי פוקד העון על הבנים ועל בני בנים' השם ית

מוחל לו ומלה זאת של פוקד משמש לטובה ומשמש לרעה כמו ' רבעים בן צדיק אז השם ית
ופרשנו דבר זה אצל פקד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם ( ח"ילקוט שמואל פ)רו במדרש שאמ

 .ואם כן אין כאן קשיא, (ו"פכ)' בחבור גבורת ה
יש , ל כי למה לא יהיה נזכר העונש והנקמה אם לא יעשה תשובה"ן ז"אבל מה שהקשה הרמב

הכתוב פוקד עון אבות  לתרץ אם נפרש פקידה כמו שהוא משמע לשון פקידה לטובה ולרעה ואמר
, ה לאב ואם הבן אין צדיק אז יפקוד לרעה"על בנים ועל בני בנים והיינו אם הבן צדיק ימחול הקב

ועל כל פנים עון האב על הבן אם צדיק יפקוד עון האב על הבן לטוב ואם אינו צדיק יפקוד עון 
 .האב על הבן לרעה

דקרא משמע כאן , לא אצל פקידה לטובהכ כי לשון על שייך אצל פקידה לרעה ו"ולא קשיא ג
ומעתה פוקד עון אבות על בנים מדת , לטובה ולרעה וכיון שמשמע לטובה ורעה כתיב לשון על

אם הוא לרעה הוא מדה טובה כי פירוש עון אבות על בנים שאם יפקוד ' ועוד אפי. הרחמים הוא
, כ עד שאפשר לאב לעמוד"געל האב בלבד אין האב יכול לעמוד ולפיכך פוקד עון האב על הבן 

 :כ פוקד עון אבות על בנים מדת טובו"וא, ואם הבן צדיק אין עליו עונש כלל



  נתיב התשובה -ל"מהר   

 

 

 

368 

 התשובה בדרכי

משל למה הדבר דומה למלך שהיה חייב לו אחד מאה מנה שלח ( ח"ילקוט תשא שצ)ובמדרש 
ל בא ועשה עם המלך "ל בא ועשה עם המלך חשבון היה מיצר שלח אליו אחר וא"אליו שליח וא

וב היה מיצר מה עשה המלך עמד בלילה ונטל כיס אחד ונתן לתוכו מאה מנה וזרקו דרך חשבון ש
ל בא ועשה עם המלך "החלון ועמד וקבל הכיס והתחיל להיות שמח ואחר כך שלח אליו אחר א

חשבון בא ופרע לו מה שהיה חייב לו נמצא זה פורע חובו והמלך נוטל את שלו כך הבריות עשה 
ה ממתין לו עד שישא אשה והוא מוליד בן ראשון ושני "ו מיתה והקבאדם עבירה חייב עלי

' ה נוטל את שלו והגוף במקומו שנא"ה חוזר ונוטלו הימנו נמצא זה פורע את חובו והקב"והקב
הרי פוקד עון אבות על בנים הוא ממדת טובו ומעתה יבא הכל , אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד

י פוקד על הבן רק "בות על בנים הוא ממדת טובו כי אין השכ פוקד עון א"וכל זה כי ג. 'כפשטי
וכך יש לתרץ מה שנזכר , אם אוחז מעשה אבות בידו ואם הבן צדיק הוא מבטל הפקידה הזאת

 :וכך היה נראה בעיני, פוקד עון אבות על בנים במדת טובו
רק , ג מדות"ישמות הקדושים הם בכלל ' אך כל אבות העולם גאונים ראשונים כולם מפרשים כי ג

' ג מדות כי מפרש ויקרא ה"התוספות בשם רבינו נסים גאון מפרשים כי השם הראשון אינו בכלל י
אבל כולם הסכימו כי השמות , והוא מחלק נוצר חסד לאלפים לשתי מדות, י הוא הקורא"שהש

דכתיב שם , אך מצאתי לי רב בספר הזוהר דמשמע בשני מקומות כדברי. הם בכלל המדות
דתניא תליסר מכילין דרחמי מעתיקא קדישא מי אל כמוך חד נושא ( 'ב, א"קל, ג"ח)ת נשא בפרש

לקבל דא אל רחום וחנון ואינון לתתאי משמע ' וכו' לשארית נחלתו ד' עון תרי ועובר על פשע ג
ובגין כך אמר משה זימנא ( 'א, מ"ק)ועוד יש בפרשת נשא , ג מדות התחלתן מן אל רחום וחנון"די

ארך אפים ורב חסד ואלו אמת לא קאמר משום רזא דא אינון תשעה מכילין דנהרין ' אחרא ה
 .'תיקונין אמר וכו' מעתיק יומין לזעיר אנפין וכד אמר משה זימנא תנינא ט

מדות ולא מצאנו אלא עם פוקד עון ' ט' ה אמר בפרשת שלח כו"משמע מדבריו כי משה רבינו ע
מדות חלוק גדול ' ג דהשתא נמי צריכין למנות השם בט"אעמדות ' ואז הם ט' אבות על בנים וגו

ואלו אל רחום הוא בטעם שאינו , יש בטעם כי השם בפרשת שלח הוא בטעם רביע המפסיק
 .ג מדות אלו כל אחד ואחד טעם בפני עצמו"וכל י, מפסיק

, עיםעד על שלשים ועל רב' ה' ג מדות מן ה"ואחר שמצאתי שני עדים בספר הזוהר נהגתי לומר י
ג מדות מתחילות מן השם הראשון למה לא נאמר כך הרי משה כשהיה מתפלל על "ואף אם י

ישראל בפרשת שלח אמר כך ולמה נגרע שלא לומר ולפיכך יש לנהוג לומר כמו שאמר משה 
 .ה לגמור עד רבעים"רבינו ע

והחסד אל אשר אלו שמות הם שמות הרחמים ' ה' ויש ליישב כי שלש השמות הראשונים שהם ה
מדות של רחמים האחרונים ' שמות מתפשט הרחמים והחסד עד שמהם מתחייב ג' מצד אלו ג

ומפני שאין להזכיר פוקד עון ', שנזכר בזה הטוב מן השם ית' שאמר פוקד עון אבות על בנים וגו
אבות על בנים דזה הוא שהוא פוקד עון האב על הבן אף כי הוא לטוב אל האב וגם אין נחשב 

מ "מ, הבן לפקוד עליו עונש הבן' מעביר משפט הבן כי מתחלה לכך נתן לו השם ית' שהשם ית
אין להזכיר זה בתפלה כאלו הוא מבקש דבר זה בתפלתו ולכך אין להזכיר זה בפירוש והוא נרמז 

 :כ פוקד עון אבות עד סוף הפסוק"ועם כל זה נראה אלי לומר ג, שמות הראשונים' בג



  נתיב התשובה -ל"מהר   

 

 

 

369 

 התשובה בדרכי

 'פרק ז
נושא עון ועובר ' כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו שנא( 'א, ג"יומא כ)אמר רבא 

רב הונא בריה דרב יהושע חלש על רב פפא לשיולי , על פשע למי נושא עון למי שעובר על פשע
ביה חזא דתקיף ליה עלמא אמר עבידו ליה זוודתא לסוף איתפח הוה קא מכסף רב פפא למחזיה 

ה הואיל ולא מוקי במיליה לא "הו אין והכי הוה ואמר להו הקבאמרו ליה מאי חזית אמר ל
אמר רבי אחא בר חנינא אליה וקוץ בה לשארית ' מי אל כמוך נושא עון וגו' תוקמיה בהדיה שנא

 .נחלתו ולא לכל נחלתו למי שמשים עצמו כשיריים
ו לא היה כי בעבור שהוא משים עצמו כאל, פירוש כי המשים עצמו שפל ופחות עובר על פשעיו

ולפיכך נקראים . ובודאי צד הפשיטות אין כאן חטא, כלל ובשביל כך הוא אדם פשוט לגמרי
וזה כי . אם יאדימו כתולע והמצות נקראים בשביל כך לובן( 'א' ישעי)החטאים אדום כדכתיב 

אבל הלובן הוא אינו מראה כלל ומפני שאינו מראה , האדום אינו פשוט ואדרבא החטא כתם נקרא
 .פשיטות גמור הוא

י מוחל לו "דבר זה הוא פשיטות גמור ומפני כך הש, ולפיכך אמר שאם משים עצמו כשיריים
וכן טעם מה שאמר כל . החטאים כי הוא מסולק מן החטא עד שהוא פשוט לגמרי ודבר זה מבואר

 המעביר על מדותיו מעבירין על פשעיו כי גם זה מורה על מדת הפשיטות ולכך עובר על מדותיו
אבל מי שאינו עובר על , ואינו מעמיד על מדותיו מפני הפשיטות שיש בו לכך מעבירין פשעיו

גם נוכל לפרש מפני שהוא מדה . כ בלתי הסרה"מדותיו הרי אין בו מדת הפשיטות לכך חטאו ג
 :וראשון עיקר, מפני שהוא מעביר על מדותיו מעבירין לו פשעיו, כנגד מדה

ולכך כאשר מתענה הוא , י אל החוטא כי התענית הוא קדושה לאדםהתענית הוא ראו, כאשר תבין
ואין התענית שיהיה מצער עצמו כנגד תאות החטא שנטה . מקדש עצמו ומטהר עצמו מן החטא

שזה אינו רק כי התענית בעצמו הוא קדושה לאדם להיות בלא אכילה ושתיה כמו , אחריו
אדם שמתענים ואוכלים אחר שיוצאים מבית ולפיכך אותם בני . העליונים ובזה מתקדש מן החטא

רוצה ' שאין השם ית, הרי אין הדבר הזה, הכנסת בערבית לומר כי צערא בלבד קבלו עליהם
 .שיהיה האדם מצער נפשו רק שישב בתענית ויקרא קדוש

רק בשביל , ואין תענית רק אם שקעה עליו החמה וזה נקרא שהוא יושב בתענית והוא קדוש
, אבל אם קבל עליו תענית סתם, יכול לומר אהא בתענית עד שאצא מבית הכנסתשמתענין לשעות 

כי האדם צריך לסלק , כל תענית שלא שקעה עליו החמה אינו תענית( 'א, ב"תענית י)ז אמרו "ע
ועשרת ימי . י שהוא מקדש עצמו מן אכילה ושתיה ואין זה קדושה שלימה רק בכל היום"גופו ע

ולדבר זה צריך קדושה ודבר זה הוא , דים לכפרה ולסליחת חטאתשובה שהם ימים שהם מיוח
 :ואין להאריך במקום הזה, ולכך בעשרת ימי תשובה צריך שיהיה מתענה יום שלם, סלוק החטא

וכפר עליו מאשר ' אמר שמואל כל היושב בתענית נקרא חוטא שנא( 'א, א"י)ובפרק קמא דתענית 
ו ומה זה שלא "ער עצמו מן היין והלא דברים קחטא על הנפש וכי באיזה נפש חטא אלא שצי

' א אמר נקרא קדוש שנא"ר, ו"ציער את עצמו רק מן היין נקרא חוטא המצער עצמו מכל דבר עאכ
ו ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא קדוש המצער עצמו מכל "קדוש יהיה והלא דברים ק

א הא איקרי חוטא ההוא דמסאב "י וראיקרי קדוש ההוא אגדל פרע קא' ושמואל ה, ו"דבר עאכ
 .נפשיה
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' א לעולם יראה אדם עצמו כאלו קדוש שרוי בתוך מעיו שנא"א הכי והא אמר ר"ומי אמר ר
 .בקרבך קדוש לא קשיא הא דמצי לצעורי נפשיה הא דלא מצי לצעורי נפשיה

ח "אין ת אמר רבי ירמיה אמר ריש לקיש, ריש לקיש אמר נקרא חסיד שנאמר גומל נפשו איש חסד
אמר רב ששת האי בר בי רב דיתיב בתעניתא . שמים' רשאי ליתב בתענית מפני שממעט ממלאכ

 .ליכול כלבא לשירותיה
כי זהו לשון , כל אלו דברים מבוארים מפני זה נקרא חוטא כי החוטא הוא כאשר מחסר עצמו

, לשון חסרוןחטא בכל מקום שהוא מלשון חסרון מלשון והיה אני ובני שלמה חטאים שהוא מ
וכמו שאם הורג עצמו הוא חוטא שמתחייב בנפשו כך אם מענה , ויושב בתענית הרי מחסר נפשו

וזהו מדרגות המלאך שאינו , ל שהוא נבדל מן אכילה ושתיה"א אמר שנקרא קדוש ר"ור. נפשו
ומה . בעל גוף כמו שאמרנו ומאחר שמסלק נפשו מאכילה ושתיה דבר זה קדושה אליו לגמרי

שגומל נפשו היינו שמענה את נפשו מלשון ' פי, גומל נפשו איש חסד' שנקרא חסיד שנאשאמר 
בודאי חסיד הוא שעושה , ומפני שגומל לנפשו כדי לטהר נפשו( 'א' עובדי)גמולך ישיב בראשך 

 .דבר לפנים משורת הדין כמו כל חסיד שעושה לפנים משורת הדין יותר ממה שראוי
ולפיכך מי , הרבה מן מעלת החסידות שהוא זכוך וטהרת הנפש ועוד כי כבר התבאר במקומות

שמענה נפשו ויושב בתענית לסלק את הפחיתות שלו בודאי דבר זה חסידות לזכוך הנפש ולכך 
 .נקרא חסיד

הקדושה ' נראה שכך פירושו כי יראה כאלו קדוש בתוך מעיו כלו', א הכי כו"ופריך ומי אמר ר
ומתרץ היכא דמצער נפשו יתענה והיכא דלא , ין לו להתענותאצלו וכאלו הוא קדוש בעצמו וא

אף שבמעיו הוא האכילה והשתיה יראה כאלו , מצי מצער נפשו יראה כאלו קדוש בתוך מעיו
קדוש יש לשם ולא יאמר כי אדם אני ולא קדוש אני ואלך אחר תאותי רק יראה כאלו קדוש בתוך 

 .שוכך יראה לפר, מעיו ולא יהיה נמשך אחר תאותו
אבל מי שמתענה , מכל מקום נראה שלא נאמרו דברים אלו רק מי שהוא מתענה שלא על החטא

על שום חטא ועושה תשובה לאדם כזה ראוי לו התענית בודאי אף לצער נפשו בשביל חטא 
 :וכן בשביל צרה פשיטא שיש להתענות, שעשה

תענית שאין בו מפושעי  ש חסידא כל"חמא בר ביזנא משום ר' אמר ר( 'ב', ו)ובמסכת כריתות 
ישראל אינו תענית שהרי חלבנה ריחו רע ומנאו עם סממני קטורת אביי אמר מהכא ואגודתו על 

 .כ"ארץ יסדה ע
ולכך הקטורת , ישימו קטורה באפך( ג"דברים ל)דבר זה כי הקטורת הוא למדת הדין דכתיב ' ופי

כי הריח יש , דבר זה ידוע לנבוניםהיא מן הבשמים שיש להם ריח כי הריח הוא שייך למדת הדין ו
כ למדת הדין צריך שיהיו שם פושעים אשר הם גוברים על "לו כח גדול ולפיכך התענית שהוא ג

כ ריח כמו שהארכנו בזה בנתיב "ודבר זה נקרא ג, כח יצרם הרע כאשר מתחברים עמהם בתענית
יש לו כח גדול יותר וגם חלבנה לכך מנאו הכתוב עם סממני הקטורת בשביל ש, ש"כח היצר ע

ולכך בתענית צבור שהתענית הוא במדת הדין צריך לצרף אליהם הפושעים שהם , מכל סממנים
גם כי התענית . גוברים על יצרם אשר דבר זה נקרא ריח והוא שייך אל התענית שהוא למדת הדין

ות על עד מתי מאנת לענות מפני וצריך אל זה התגבר( 'שמות י)שהוא מלשון הכנעה כדכתיב 
ואביי אמר , ולכך כל תענית שאין בו מפושעי ישראל אינו תענית שהוא הכנעה, היצר והכנעה יותר
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וראוי שיהיה זה ביום התענית דכתיב , כי כאשר עמהם אף פושעי ישראל הרי זה אגודה לגמרי
 :א"י עמהם כמו שבארנו במ"אספו עם קראו עצרה וכאשר הם באגודה אחת אז הש( 'יואל ב)

 במינות ובעבירהאדוק 

מפרש שם כי הכתוב שאמר כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות ( 'א, א"י)ז "בפרק קמא דע
חיים שזה נאמר על המינות שאין בעל חטא זה שב בתשובה ואם שב בתשובה הוא מת כדאיתא 

וכן מי שהוא אדוק לגמרי בעבירה שהיא ערוה אותו לא ישוב ואם שב הוא מת כמו שהגיע . התם
 .רבי אלעזר בן דורדיא שהיה מת בתשובה כמו שיתבארל

מפני , והטעם אשר ידוע לנבונים ולחכמים בחטא הזה המיוחד דהיינו המינות וחטא עריות
דומה לאדם שסר מן הדרך ונופל לבור עמוק , שהמינות דבק בו לגמרי ונחשב כאלו היה איש אחר

והדבר , יות חוזר אל מקומו הראשוןעד שהוא נבדל לגמרי מבני אדם עד שאי אפשר לשוב ולה
הזה מבואר ליודעי בינה איך אלו שנים דהיינו המינות שהוא נוטה לעבודה זרה לצד אחר יוצא מן 

, והערוה הוא לגוף יוצא לצד אחר מן היושר, והחטא הזה אל הנפש שבו השכל, היושר והאמת
ועל , ות דבק לגמרי בעבודה זרהז שעל ידי מינ"והם כנגד שני יצרא דהיינו יצרא דערוה ויצרא דע

, ידי ערוה דבק לגמרי ביצרא דערוה ואי אפשר לצאת משם בחייו אלא אם נסתלק מן עולם הזה
התשובה קשה על האדם , מ יש ללמוד מזה כי החטא שהוא דבק באדם ביותר"ומ. ועוד יתבאר

 .כיון שהחטא דבק בו קשה שיחזור בתשובה
מקובל ביד האחרונים שהם מעכבים את התשובה וכמו ולפיכך ראוי לומר כי אלו דברים ש

יש בהם הטעם הזה שהעבירה היא דביקה בו , כלם( ד"פ)ל בהלכות תשובה "ם ז"שמנאם הרמב
אבל עבירה שאין אדוקה באדם קרוב האדם אל , לגמרי שהענין הוא דבר זר ולכך החטא דבק בו

נות שהוא מין בפני עצמו יוצא מן שלכך נקרא מי, וזהו הטעם שהמינות אין לו תשובה. התשובה
וכן הערוה כאשר דבק בה לגמרי מתלבש , האמת ומתעצם בחטא הזה עד שאין הסרה לחטא הזה
 .בחטא הזה עד שהוא אדם אחר כי מתלבש בחטא הזה

 :ל כלם הם כך"ם ז"ד דברים שמנאם הרמב"ואלו כ
ני שהחטא הזה שהוא וידוע כי מפ, האחד המחטיא הרבים שאין מספיקים בידו לעשות תשובה

שכבר , מחטיא רבים או מונע אותם מלעשות מצוה חטא הרבים תלוי בו והוא סר מן הדרך לגמרי
 .אמרנו כי לפי מה שהחטא הוא הסרה מן הראוי החטא דבק בו ביותר והתשובה קשה

, המטה את חבירו מדרך הישר לדרך רעה דבר זה דומה אל הראשון אל המחטיא את הרבים' הב
, פילו אינו רבים רק יחיד כיון שהיה היחיד הזה בדרך הישר והוא מסיר אותו לדרך רעהשכאן א

דבר זה הוא דבר זר והוא הסרה אל החטא לגמרי ולפיכך מעכב דבר זה התשובה כאשר החטא 
 .דבק בו

שיראה בנו , דבר זה אין הדעת סובל והוא זר, הרואה את בנו יוצא לתרבות רעה ואינו מוחה' הג
לתרבות רעה ואינו מוחה וחטא כמו זה הוא הסרה לגמרי ולכך החטא הזה אדוק בבעל יוצא 

 .החטא ביותר ומתעצם החטא בו ומעכב התשובה
האומר ( 'ב, ה"פ)ה מכפר ודבר זה אמרו במסכת יומא "האומר אחטא ואשוב או אחטא וי' הד

ה מכפר אין "א ויאחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה וכן האומר אחט
 .ה מכפר"י
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כ שהוא יום "וכן יה, ודבר זה כי איך תהיה התשובה לחטא הזה כי התשובה עצמה גורם שיחטא
כי התשובה מכפרת על האדם כאשר התשובה , כפרה וסליחה גורם החטא ודבר זה אין ראוי כלל

התשובה היא לא כאשר , כ כאשר יום זה אליו יום כפרה וסליחת עון"וכן יה, עצמה בלא חטא
כ הוא סלוק חטא לא שיהיה יום הכפורים הבאת "ויה( כלל הדבר כאשר יש בו החטא)עצם החטא 

 .חטא
וזה , כבר בארנו שהחטא אשר יוצא מן הראוי והוא זר אין לו תשובה, הפורש מן הציבור' הה

יותר הפורש מדרכי הצבור אין לך שיוצא מן הראוי כאשר פורש מדרכי צבור וחטא זה אדוק בו ב
 .ולפיכך מעכב זה התשובה

דבר זה מבואר שיוצא מן הדרך הראוי לחלוק על החכמים שהם השכל , החולק על החכמים' הו
 .כ ודבר זה מעכב התשובה"והוא דבר זר וכל דבר זר מתעצם בו ביותר ג

מצד שהוא מלעיג על דברי אלהים חיים חטא כמו זה יציאה מן הראוי , המלעיג על המצות' הז
 .דבר זר והחטא דבק בו ומעכב התשובהוהוא 

דבר זה יציאה והסרה לגמרי , מפני שהוא מבזה אותו שהביאו אל המעלה, המבזה את רבותיו' הח
 .מן הדרך ובשביל כך החטא אדוק בו ומעכב התשובה

כ החטא אדוק בו לא היה שונא מי "דבר זה מבואר כי אם לא היתה כ, השונא את התוכחה' הט
 .רק לגמרי החטא אדוק בו ולפיכך יש עכוב אל התשובה, החטא שמוכיח אותו על

, כל דבר שהוא לרבים החטא נחשב יציאה והסרה לגמרי והוא דבר זר, ד המקלל את הרבים"היו
 .כי הרבים הם הכל והוא מתנגד להם לכך החטא דבק בו ומעכב התשובה

אין ספק שהוא מוסר , הגנבהחטא כמו זה שאינו עושה דבר רק שחולק עם , א החולק עם הגנב"הי
כמו דבר שהוא זר , עצמו לגמרי אל החטא והחטא אדוק בו ביותר מתעצם בו ומעכב את התשובה

אבל הגנב עצמו מפני שיש לו יראה , לגמרי שהוא מתעצם בחטא ודבק בו כך זה מתעצם בחטא
לכך מתעצם  אבל החולק עם הגנב אין לו יראה ואין לו בושת, ובושת מן החטא לכך יש לו כפרה

 .בו החטא
כ "בשביל שבא בהיתר לידו הוא מוסר עצמו אל החטא ג, ב המוצא אבידה ואינו מכריז עליה"הי

כי כאשר האדם ירא מן החטא אין החטא דבק , ובשביל כך אדוק בו החטא ביותר ומתעצם בו
, שבארנוכל העושה חטא ומתבייש ממנו מוחלין לו כמו ( 'ב, ב"ברכות י)וזה אמרם , ומתעצם בו

כי מפני שהוא מתבייש מן החטא אין מוסר עצמו אל החטא ואין החטא דבק בו ולפיכך ראוי אל 
והמוצא אבידה ואינו מכריז עליה אין לו בושה מן החטא וכמו זה מוסר עצמו אל החטא , המחילה

 .ומתעצם בחטא ומעכבת התשובה
ל "רסינן שוד עניים כדדריש רל דג"ד ז"הראב' פי. ג האוכל שוד עניים ויתומים ואלמנות"הי

, כ"שלוקח קרקע שלהם בחובו ובחזקה עד שמחליטים קרקעותיהם בפחות ואומר שלי אני נוטל ע
החטא הזה בודאי אדוק בחוטא , שור עניים גם כן פירושו שור שלהם לחרישה' ואפילו אם גרסי

עניים אומללים הם  והוא גם כן דבר זר לגמרי כי אלו, מטעם שאומר כי מה עשיתי בחובי לקחתי
 .בעצמם והוא מוסיף עליהם עניות על עניות שלהם ומעכב התשובה
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, בודאי אין לך חטא שהוא הסרה לגמרי והוא אדוק בחטא כמו זה, ד המקבל שוחד להטות דין"הי
ולפיכך חטא כמו זה אדוק , שיהיה דיין לשפוט אמת ולוקח שוחד שבשביל ממון מטה את הדין

 .התשובהבנפש האדם ומעכב 
כ אין הדעת מקבל שהבעלים אין להם "ו האוכל סעודה שאינה מספקת לבעליה ודבר זה ג"הט

 .לאכול בעצמם והוא אוכל עמו
כ דבר זר יוצא מן הדעת מאוד שזה עני בעצמו ובשביל "זה ג, ז משתמש בעבוטו של עני"הט

זר והוא יוצא מן וכבר אמרנו כי כל דבר שהוא , עניות שלו ממשכן את שלו והוא משתמש בו
 .הדעת חטא זה אדוק בו ואין לו כפרה

ז המסתכל בעריות דבר זה בודאי אדוק ביותר בעבירה כי עושה עבירה בנפש שהוא מסתכל "הי
והחוטא בזנות עצמו החטא הוא בגופו אשר מוכן לחטא אבל זה חוטא בנפש להסתכל , בעבירה

 .בערוה ומעכב את התשובה
מפני שהוא מתכבד בעצמו בדבר שהוא חטא הרי החטא דבק בו  ,ח המתכבד בקלון חבירו"הי

 .ומעכב התשובה
מפני שהיה ראוי אליו לדון את חבירו לכף זכות ולא לחשוד אותו והוא לא , ט החושד בכשרים"הי

 .אינו מזכה אותו מן החטא ולכך מעכב התשובה' גם השם יתב, עשה
 .בעל רכילות' הכ
ם עושה תמיד שלכך נקרא בעל רכילות ובעל לשון הרע שהיה כי אלו שנים האד, א לשון הרע"הכ

 .ולפיכך החטא הזה אדוק בו מתעצם בו ומעכב התשובה, בעל דבר זה רגיל בהם ביותר
 .ב בעל חימה"הכ
כאשר המחשבה הרעה בנפשו תמיד לא תוסר ממנו ולפיכך החטא , ג בעל מחשבות רעות"הכ

 .אדוק בו ביותר
גם , לו חבור ודביקות לרע שנקרא חבר לאדם רע ולא יוסר ממנוכאשר יש , ד המחבר לרשע"הכ

 ,החטא הזה לא יוסר ממנו
וכאשר יש בהם אלו חטאים שאין ראוי להם התשובה אף חטאים אחרים יש להם עכוב מן 

 :התשובה ואין להאריך יותר
 רבי אלעזר בן דורדיא

זונה שלא בא עליה פעם אחת אמרו עליו על אלעזר בן דורדיא שלא הניח ( 'א, א"י)ז "ק דע"בפ
שמע שיש זונה בכרכי ים ונוטלת כיס דינרין בשכרה נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה 
נהרות בשעת הרגל דבר הפיחה אמרה כשם שהפיחה זו אינה חוזרת כך אלעזר בן דורדיא אין 

ל עד "חמים אהלך וישב בין הרים וגבעות אמר הרים וגבעות בקשו עלי ר, מקבלים אותו בתשובה
כי הרים ימושו והגבעות תמוטינה אמר שמים ' שאנו מבקשים עליך רחמים נבקש על עצמנו שנא

וארץ בקשו עלי רחמים אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך רחמים נבקש על עצמנו שנאמר כי 
שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה אמר חמה ולבנה בקשו עלי רחמים אמרו לו עד שאנו 

וחפרה הלבנה ובושה החמה אמר כוכבים ומזלות ' יך רחמים נבקש על עצמנו שנאמבקשים על
ל עד שנבקש עליך רחמים נבקש על עצמינו שנאמר ונמקו כל צבא השמים "בקשו עלי רחמים א

אמר אין הדבר תלוי אלא בי הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצאת נשמתו יצאת בת קול 



  נתיב התשובה -ל"מהר   

 

 

 

374 

 התשובה בדרכי

ב והא הכא בעבירה הוה ומית התם כיון דאביק ביה טובא "לחיי עוה א בן דורדיא מזומן"ואמרה ר
כמינות הוה דמיא בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת ויש בכמה שנים אמר רבי לא דיין 

 .לבעלי תשובה שמקבלין אותן אלא שקורין אותן רבי
ון זה לשון שמרי וזה כי מה שנקרא דורדיא שהלש, יראה לומר כי שמו שנקרא בו מורה על מהותו

וכאשר חטא בגופו בזנות נקרא שהיה בן , והרשע נקרא חומץ בן יין, יין והוא הפסולת מן היין
רק כי היה מוכן אל התשובה ולפיכך נקרא אלעזר בן , דורדיא כי היה כולו פסולת כמו השמרים

, ח"מא ליו)י עוזר אל האדם כמו שאמרו "אלעזר שהוא הכח שבאדם על התשובה כי הש, דורדיא
ה פשוטה לקבל שבים ולהעלות אותם "וימינו של הקב' הבא לטהר מסייעין אותו כדאמרי( 'ב

אמר רב ( 'א, ט"קי)וכדאיתא בפרק ערבי פסחים , ה עזרו"משחת שלא יהיו נאבדים ולכך הקב
יוסי ורבנן אמרי משום רבי שמעון בן לקיש משום רבי יהודה ' כהנא משום רבי ישמעאל בר

ה שהיא פשוטה תחת כנפי "דכתיב וידי אדם מתחת כנפיהם ידו כתיב זה ידו של הקבנשיאה מאי 
ולפיכך נקרא אלעזר בן דורדיא השם הזה ראוי לו . החיות כדי לקבל בעלי תשובה מפני מדת הדין

י הוא בעזרו "ובתוך השמרים היה לו כח מוכן שהש, כי הוא היה כולו פסולת כמו השמרים, מאוד
וכמו שהיה מוכן , אלעזר בן דורדיא מוכן מצד עצמו אל החטא' ומפני שהי. להיות שב בתשובה

ולפיכך היה מורה שמו על החטא ועל התשובה , אל החטא גם כן היה מוכן אל התשובה בעצמו
ואמר . כי המוכן אל התשובה מוכן אל החטא, וכמו שבארנו למעלה, שנקרא אלעזר בן דורדיא

ודבר זה בא , נהרות' שנטל בידו כיס מלא דינרין ועבר עליה ז שלא הניח זונה שלא בא עליה ואמר
וזה שאמר כי שמע כי יש זונה , להגיד איך היה אדוק בעבירה הן בנפשו הן בגופו הן בממונו

גם היה מסכן נפשו לכך , בכרכי הים ואין לך דבר שצריך יותר טורח בגופו כמו זה לבא דרך רחוק
כ היה אדוק בעבירה "כ, דינרין שהיתה נוטלת בשכרה גם כיס מלא, עבר עליה שבעה נהרות

נהרות והיתה הזונה ' אם כן מה שאמר שעבר עליה ז, שמסר על עבירה זאת ממונו וגופו ונפשו
בכרכי הים שכל כך היה רודף אחר העבירה ללכת כל כך דרך רחוק בכרכי הים ולא דרך רחוק 

ובכל מקום בא מספר שבעה כאשר בא לומר , נהרות מפסיקין בינו ובין הזונה' בלבד רק כי היו ז
ואמר בשעת הרגל דבר . שהיה הפסק גמור בין אחד לשני ודבר זה תמצא בכל מקום עיין ותמצא

פירוש כאשר הגיע לתכלית החטא ושוב אי אפשר להיות לו תשובה ויהיה נשאר ' הפיחה וכו
המינות כל בואיה לא ישובון וזה כי כמו שאמרנו לפני זה על , בחיים רק עם המיתה יש לו כפרה

שכל שבא אל המדה הזאת אינו שב בתשובה ואם ישובו לא ישיגו אורחות חיים כי הם מתים כמו 
כי המינות הוא כאלו נעשה אדם אחר כאשר , וענין זה מה שלא ישיגו ארחות חיים. שהתבאר שם

החוטא כאשר הוא כי כבר התבאר כי , ולפיכך כל בואיה לא ישובון, דבק במינות כמו שהתבאר
וכאשר נעשה לאיש אחר על ידי , שב בתשובה הוא מצד שהוא שב אל התחלתו שהיה בלא חטא

י מיתה "ואם יש כאן תשובה אי אפשר רק ע, מינות שדבק בו לגמרי אין כאן תשובה אל התחלתו
, י לגמרי ואז מסלק ממנו החטא"כי אז ישוב האדם אל הש, אז אפשר לו התשובה לסלק החטא

ולפיכך אמר בשעת הרגל דבר הפיחה ואמרה . הוא הערוה כאשר דבק בערוה כמו שהתבאר וכן
שאינו ' פי, כשם שהפיחה הזאת אינה חוזרת למקומה כך אלעזר בן דורדיא אינו חוזר למקומו

ומפרש בגמרא דכיון שהוא כל כך דבק בזנות נחשב כמו מינות כיון שכל כך . חוזר והוא בחיים
ויש לך . י המיתה"ו נהפך לאיש אחר ואין תשובה מועיל לו עוד כי אם עהיה דבק בזנות כאל
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כי , ל זימה היא זו מה היא"לדעת כי בעל חטא רודף אחר דבר שהוא רוח והבאי וכמו שאמרו ז
א דבק בזנות לגמרי אז נעשה דבר שאין בו "וכאשר היה ר, אין זה רק יצר הרע בלבד ואינו דבר

ולפיכך הפיחה ואמרה כשם שהפיחה אינה , ין שאין בו ממשממש כמו שהוא הזנות שהוא ענ
א לדבר של רוח שאין בו ממש "כך נעשה ר, חוזרת למקומה מפני שאין ברוח ממש וכח בעצמה

ואמר בשעת הרגל . ואין חזרה אליו שהרי כאלו היה אינו עוד אדם ולא שייך בזה חזרה ותשובה
י כאשר היה מקולקל לגמרי אז היה התשובה כ, ל שהחטא בעצמו היה גורם אליו התשובה"דבר ר

ולפיכך בשעת הרגל דבר הפיחה בו כי על ידי זה היה חוזר בתשובה , בא אליו שלא יהיה נפסד
ולכך אמר הרים וגבעות בקשו . שלא יהיה נפסד כי היה בו כח על התשובה כמו שמורה עליו שמו

אמר כי באולי יהיה לו קיום , חייםכאשר אין אלעזר בן דורדיא חוזר בתשובה ב' פי, עלי רחמים
הרחמים שיבקשו עליו כי אף אם היה ' ופי, מצד אחרים ולכך אמר הרים וגבעות בקשו עלי רחמים

היה אומר באולי כאשר הוא מצורף אל זולתו מן הנמצאים , נוטה אל החטא ונעשה כאלו אינו כלל
כאשר הם בעצמם וכאשר הם  וכן הרבה דברים אינם נחשבים, נחשב לדבר מה ונחשב לו מציאות

ולפיכך אמר הרים וגבעות בקשו עלי רחמים כי הרים , מצורפים אל זולתם יש להם מציאות מה
וגבעות הם מכלל הנמצאים התחתונים וכן האדם בכלל הנמצאים התחתונים לכך אמר בקשו עלי 

והשיבו כי . שאף אם אין מציאות לו מצד עצמו הרי הוא נכלל בכלל הנמצאים האחרים, רחמים
ואז אמר חמה ולבנה בקשו עלי . ולפיכך איך יבא מצדם קיום אל האדם, הם בעצמם בעלי הפסד

כי חמה ולבנה יש להם מציאות יותר ולכך כאשר יש לו צירוף אל החמה והלבנה יהא , רחמים
שאין קיום ' כלו', ואז אמרו חמה ולבנה עד שאנו מבקשים רחמים עליך וגו, נבדל בכלל המציאות

אף שיש בהם האורה המורה על המציאות אין להם קיום וחפרה הלבנה ובושה , להם בעצמם
כי בקשתו היה שיבקשו עליו רחמים שלא , החמה ואיך יבא מצדם הקיום לאדם שהיה אל לא דבר

יהיה נאבד מן העולם הבא כל אלו נמצאים לא יהיו נמצאים בעולם הבא כי אינם מכלל עולם 
כ "ואח. ך אפשר שיגיע מצד אלו הנמצאים הקיום אל האדם לעולם הבאולפיכך אמרו אי, הבא

שהמזלות והכוכבים הם ברקיע השמיני בפני עצמם , אמר לכוכבים ומזלות שיבקשו רחמים עליו
הרי כי יש למזלות קירוב אל השכל , והם יותר במציאות נחשבו עד שאין עליהם המזל מחכים

והשיבו לו עד שאנו . שיהיה לו הקיום מצד זולתו ל"ור, ולכך אמר שהם יבקשו רחמים עליו
ב לא יהיו נמצאים כלל ואיך "מבקשים עליך נבקש רחמים עלינו כי כל אלו הם בעלי הפסד לעוה

ולפיכך אמר אין הדבר תלוי רק בי ולכך נתן ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד . יבא מצדם הקיום
ב בכה רבי ואמר יש קונה עולמו "ן לחיי עוהא בן דורדיא מזומ"שיצאת נשמתו ויצאת בת קול ר

וכל זה , בשעה אחת ויש בכמה שנים ולא די לבעלי תשובה שמקבלין אותו אלא שקורין אותו רבי
כי , מפני כי התשובה הוא סלוק הגשמי שבו החטא ולפיכך קורין אותו רבי גם כן כאלו היה שכלי

ז נעשה שכלי וכאלו היה נבדל מן הגוף כאשר סילק את גופו על ידי התשובה והגיע אל המיתה א
 :לגמרי

 נתן דצוציתא

אמר רב אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיאשיהו בדורו ואחד ( 'ב, ו"שבת נ)ובפרק במה בהמה 
בדורנו ומנו אבא אבוה דרבי ירמיה בר אבא ואמרי לה אחא אחוה דאבא אבוהו דרבי ירמיה בר 

אבא ואחא אחי הוו אמר רב יוסף ועוד אחד בדורנו ומנו עוקבן בר נחמיה ריש ' אבא דאמר מר ר
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אמר רב יוסף הוה יתיבנא בפירקא והוה קא מנמנם וחזאי בחלמא , והיינו נתן דצוציתאגלותא 
פירש בתוספות דאמרינן במדרש שהיה נר דולק על ראשו ולכך נקרא , דקא פשט ידיה וקבליה

 .ל"צוציתא עכ
וענין הנר הזה כי הנר הוא האור הנבדל שהיה על ראשו כי הראש מקבל כל מעלה שהיא נבדלת 

י "ומפני שהיה קונה ע, שחים המלכים והכהנים הקדושים בשמן המשחה על הראשכמו שמו
ומן , ולפיכך אמר שהיה נר דלוק על ראשו ולכך נקרא נתן צוציתא, תשובה מדריגה אלהית נבדלת

 :המאמר הזה תבין מדריגת ומעלת התשובה
****************** 

פרק יז -שער א  -נפש החיים 

 

 מהלך התשובה
 .דיבור, מתקן את הרוח -נשמה , י הרהור הלב"ע

 .נפש, מתקן את המעשה -דיבורי ה"עו

 .והוא יסוד ועיקר ענין התשובה ,בחבירו' ן א"נר' בחי' נבאר ענין התקשרות הג
 .ולטהרה מחלאת טומאתה ,וזה כל פרי הסר החטאות מנפש החוטאת

שתהא  ,ש"כמה הוא צריך להשגיח ולהתבונן על כל פרטי עניני עבודתו לבוראו ית ,ויתבונן האדם
ריו ויראה לפשפש ולמשמש תמיד בכל מעשיו ודבו ,וטהורה עבודתו תמה ושלימה קדושה

 נשמתולפי שורש ' חפצו ורצונו יתבאולי לא השלים עדיין  ,ל"הנ' בחי' ומחשבותיו שהם הג
 ,להשלים נפשו ורוחו ונשמתו מטוהרים כאשר נתנם ,וכל ימיו יוסיף אומץ בתורה ומצות ,בהשגה

ושוקד על תקנת  ,בחסדו הגדול להטיב אחריתו' שיראה בעין שכלו איך שחפץ הוא יתבאחר 
ז תחזור כל דבר למקומו ומקורו "עכ ,גם אם כבר נטבעה בעומק מצולת הרעש ,הנפש החוטאת

 :מנו נדחבלתי ידח 
' העליונה שבכל עולם מתקשר עם הבחי' והענין כי ידוע בסדר השתלשלות העולמות שהבחי

 .התחתונה של העולם שעליו
דכלהו עלמין מתקשרן דא בדא ודא בדא כהאי שלשלת דאתקשר דא ( ב"ע' ויקרא י)זוהר ' וע

 .בדא
נעשה פנימיות כתר להעולם או  ,ת מלכות של כל עולם ופרצוףוחיצוניל ש"וכידוע בכתבי האריז

להעלות כל מעשיו ודבוריו  ',ינו שבקבלת האדם עול מלכותו יתבהי. )הפרצוף שתחתיו
מזה נעשה לו רצון פנימי לשעבד מוחו ודבורו  ,יו בתורה ומצות למדרגה יותר גבוהומחשבות

 .בסוד כתר מלכות(. מ"ומעשיו בתו
 ,פרטים' מדבר שבקדושה כלול מעשר בחי' בחיכי כל  ,ן של האדם"נר' הבחי' ה הענין בג"וכ

התחתונה העשירית של ' נאחזת ומתקשרת עם הבחי ,העליונה של הנפש' והבחי ,ס שלו"ישהם ה
 .הרוח' בחי
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מתקשרת כ "והנשמה ג ,התחתונה של הנשמה' העליונה של הרוח מתקשרת עם בחי' ובחי
כנסיה של כל נשמות כלל סוד כנסת ישראל שהיא שורש ה ,שורש הנשמה' ומתדבקת בבחי

עד  ,כ מתקשרת למעלה מעלה ממדרגה למדרגה"שרש הנשמה ג' ה גם בחי"וכן עז ,ישראל יחד
 .ה"ס ב"עצמות א

נפשו ' ל שגם בחי"אלקיך ר' ש אביגיל לדוד והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה"וז
 .ש"תדבק כביכול בו ית

שרא בההיא ההיא נפש מתק ,'סלקא לאתעטרא כו כד ההיא רוח( 'ב ב"תרומה קמ)ש בזוהר "וכמ
וההיא נשמתא מתקשרא גו סוף  ,ורוח מתקשרא גו ההיא נשמתא', רוח ואתנהירת מניה כו

וההוא רוח אתקשר גו ההיא נשמה . וההיא נפש אתקשרת גו ההוא רוח עלאה. מחשבה דאיהי רזא
לא ותתא כלא יא דכלא עוכדין איהו נייחא דכלא וקישור. ס"וההיא נשמה אתקשרת בא. עלאה

ד כתיב והיתה נפש אדוני צרורה בצרור "וע. וכדין דא איהו נייחא דנפש דלתתא. 'ברזא חדא כו
 .אלקיך' החיים את ה

אלא כמה  ,'נשמת אדוני מבעי לי ,'תאנא כתיב והיתה נפש אדוני צרורה כו( 'א ב"ע)אחרי ' ובפ
ה "נפש ברוח ורוח בנשמה ונשמה בקוב דאמרן דזכאה חולקיהון דצדיקייא דכלא אתקשר דא בדא

 .(ה"ריש דכ)ויקרא ' עוד בפ' וע. 'אשתכח דנפש צרורה בצרור החיים כו
י "ש ע"מדובקים כביכול בו ית' כי הם כחלק ה ,עמו יעקב חבל נחלתו' וזהו ענין כי חלק ה

 :כחבל הקשור למעלה ומשתלשל ויורד עד למטה ,ל"הנ' בחי' התקשרות הג

 פרק יח
וזאת הפליא עצה  ,אשר חפץ להצדיקנו להטיב אחריתנו ,ש"מרוב טובו וחסדו הגדול יתוכל זה 

עלות ז יוכל האדם ל"שעליה כדי שעי' אלו תתקשר בהבחי' מהג 'וקבעם בענין זה שכל בחי
ש וטהרת לבו ואהבתו "תו יתלפי רוב עסקו בתורתו ועבוד ,ולהתקשר ממטה למעלה מעט מעט

 .לפי שרשו ומדרגתו ש"אלקיו ית' ר החיים כביכול את הצרועד שיעלה ויתדבק ב ,ויראתו
. ו"נתחייבה כרת או אבדון ח ,כי יש כמה עונות שהנפש החוטאת באחת מהנה. זאת ועוד אחרת
הנפש נפסק ונכרת משורשו העליון וירחק החבל שהיה קשור ומדובק בו ' שבחי ,וענין הכרת הוא

דכתיב בה ונכרתה הנפש ' ל ואית נפשא כו"ש בזוהר תרומה הנ"וכמ ,ל"י התקשרות הנ"עד הנה ע
וכד רוחא לא שריא עלה לית לה שותפו  ,מאי מלפני דלא שריא עלה רוחא ,'ההיא מלפני אני ה

 .ש"וע' כלל במה דלעילא כו
ונכרתה אין ( שלח' בהעלותך ופ' תשא ובספרי פ' בא ובסוף פ' ובמכילתא פ. בא' ת פ"בלק)' וע

היינו ' כי אם עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלקיכ( ט"מ' ישעי)ש "אלא הפסקה וזהכרתה 
שער כללות )ח "בע' ע ,ל"ואז נטבעת בעמקי הטומאה והקליפות ר ,ל"לבין אלקיכם ממש כנ

כי ' ך בישעיה בפ"ובלקתנ ,א מתקוני עונות"ד ושם פ"ובשער היחודים סוף פ ,א"ע ריש פ"אבי
על ' ל בפי"א ז"כ בכתבי קדשו של רבינו הגדול מוהר"וכ(. ה"פ ל"ובגלגולים ס ,ףיעטורוח מלפני 

 .ההיכלות בהיכלא תניינא
הנפש רק ' ד חלקי בחי"ו לגמרי כל היו"גזרה רצונו יתברך שלא יוכרתו ח ,ולבל ידח ממנו נדח

ינה העליונה סוד הכתר דילה א' אבל בחי ,'התחתונים מחכמה דילה ולמטה הם הנכרתי' בחי' הט
הרוח שאין בו כרת ' כבחי נדונית, ל"שרותה עם תחינת הרוח כנוהתק' שמצד דביקות ,נכרתת
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רוח ' י ודוי דברים מלב שהוא בחי"הרוח היינו ע' י בחי"ה שע"והוא מחסד העליון ב ,ש להלן"כמ
 :הרוח כמקדם' הנפש להתקשר כולם בבחי' בחי' יתעלו גם הט ,ל"כנ

או שארי עונות  ,ר וכיוצא"י עונות התלוים בדבור בלה"דבור שלו עה' ו בחי"וכן אם פגם וקלקל ח
כי לא  ,הרוח נכרת כלל' והגם שאין בחי. )הרוח' ונתקלקל בזה בחי ,הרוח' בשרשם בבחי' התלוי

ונכרתו הנפשות העושות  ,ונכרתה הנפש ההיא ,הנפש לבד' רק אצל בחי ,מצינו בתורה ענין הכרת
י העונות "ז ע"עכ(. ו מהגלגולים ובסופו שם"ובפ. בא שם 'פ)ת "כ בלק"וכ ,וכיוצא הרבה

 ,(ל"ומגביר לעומת זה כח רוח הטומאה ר ,הוא מקלקלו ופוגמו ,הרוח' התלויים בשרשם בבחי
יוכל  ,ל"התחתונה של הנשמה כנ' קשור ודבוק לעולם בבחי ,העליונה סוד כתר שלו' מצד שהבחי

 :הנשמה' הלב שהוא בחי' מחשבהנשמה בהרהורי תשובה ב' י בחי"הוא להתקן ע
 ,הוא מעולם המשומר ממגע זרים' כי מקור שרש ,אינה נפגמת כלל לעולם ,הנשמה' אבל בחי

ודבוקה לעולם בשורש הנשמה כידוע שהם רעין דלא מתפרשין לעלמין ואין מעשי האדם מגיעים 
 ,ה לעצמו לבדהוא גורם רע ,ו"חוטא במחשבה אשר לא טובה ח' ואם האד ,ו"עדיה כלל לקלקל ח

 :ו"אבל לא שהיא נפגמת ח ,שיסתלק ויתעלם ממנו ניצוצי אור הנשמה
ל המחלה וחלאת "ר ,רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה( ח"משלי י)וזהו ענין הכתוב 

א "הקרובה אל הס' שהיא התחתונ ,הנפש' שסתם רוב העונות מצויות בבחי)הנפש ' העון של בחי
א "ע)' וע. החטאים האלה בנפשותם והרבה כיוצא ,ש ונפש כי תחטא"וכמ ,רגליה יורדות מות

י "יכולה היא להתקן וגם לעלות ע( ח"ש שעל המטה פ"ח שער ק"ה ופע"עשר העקודים סוף פ
אז מי  ,הרוח' י עונות התלוים בבחי"רוחו ע' ואם הרוח נכאה שפגם וקלקל בחי ,ל"הרוח כנ' בחי

 :י כידוע בזוהר"שמה שנקראת מהנ' י בחי"תיקונו הוא ע ,ישאנה

 הריקאנטי במדבר פרק 
ומודה [ יג, משלי כח]א "כד. כי צריך להתוודות בפיו ממש, [שם ז]ואמר והתודו את חטאתם 

והתשובה מועלת להחזיר הענין לקדמותו להסיר , כי הוידוי הוא חלק למדת רחמים, ועוזב ירוחם
ובעבור כי ראיתי דעות זרות אומרים כי . םכחות הטומאה מבית אל ולהשקותו מי החסד והרחמי

אין צריך לבעל תשובה רק עזיבת ניחום וידוי קבלה ואינו צריך לענות נפשו לקבל ייסורין דוגמת 
אמנם כוונת התורה השלימה ודעת רבותינו זכרונם לברכה , יסכר פי דוברי שקר, החטא שעשה

, נות להצטער לפי ההנאה שקבלהנמשכים אחריה היא כי צריך כל בעל תשובה ללקות ולהתע
 .לפום צערא אגרא ולפום ההנאה צערא

ויש לך להתבונן במה שרמזתי לך כבר כמה פעמים כי האדם וצורתו ותבניתו ואיבריו הם דוגמת 
ועל כן צריך , והנה כל החוטא באחד מאיבריו פגם דוגמת האבר ההוא למעלה, האדם העליון

על כן צריך לכל בעל , הנעשים בכוונה הלב חוטא בהןובעבור כי כל החטאות , לתקנו בתשובה
זאת רעתך [ יח, ירמיה ד]כי הוא חוטא בלב הידוע שנאמר , תשובה לשוב בלבו אל השם יתעלה

ה שנקרא לבן של "זה הקדוש ב[ איכה רבה פתיחתא טז]ל "ואמרו רז, כי מר כי נגע עד לבך
מר לו מה תלך אחרי ההבל ומה תעשה ועל כן צריך לקחת אותו להכניע רום גאותו ויא, ישראל

כ יחשוב על אותו האבר "ואח, ליום הדין אשר יקראו סופרי המלך ויבהילוך לתבוע ממך החשבון
הנה חטא ביסוד עולם ובחותמו , אם חטא באשה או בבת אל נכר או הוציא זרע לבטלה, שחטא

ברחמיו עלינו הסיר וכפר בבריתו של אברהם אבינו שהמקום , של מקום הנקרא אות ברית קדש
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ד של "והזרע היוצא משם הוא זרע קודש היוצא תוך אות יו, משם כחות הטומאה בהעבירו הערלה
כי מן הצדיק , והנה חללו בתוך הטומאה או בערוה או בבת אל נכר או בהוצאת זרע לבטלה, מקום

ח ועזר והמוציא זרע לבטלה טמא בחותמו של מקום בנותנו כ, פורחות הנשמות ממקור החיים
והערלה שהוסרו משם והוא , לאל אחר אשר קבל כח מן המקום ההוא בסוד כחות הטומאה

וכבר נמצא בספרי , התבונן מכאן סוד טומאת הרואה קרי בחלום. החזירם עליו ונטמא בהם
כי , הנה שקר בצדיק חי עולמים ובאמונתו, אם נכשל באשת איש. החסידים שהיו מתודים עליו

כי בסוד החטאה הגדולה אין נפש , וכל שכן אם הטריח קונו על נפש לא טוב, הצדיק באמונתו יחי
 .ועל כן אסור לבא בקהל, כשם שהבעילה איננה בכשרות כך הנפש, אמונין באה

, דא הוא את קיימא, מה הוא בזאת, [ג, תהלים כז]בזאת אני בוטח [ ב"א צג ע"ח]ובספר הזוהר 
[ יז, בראשית ט]א "כד, ובגיני כך איתמר בזאת, לעילא דהיא זמינא תדיר לגבי בר נש ואתרמיזא

מלכותא איתערת מיניה כל , תא חזי בגין דהאי זאת לא נטר דוד מלכא כדקא חזי, זאת אות הברית
, והכי אוליפנא האי זאת אתרמזא במלכותא דלעילא ואיתרמיזת בירושלם קדישא, ההוא זמנא

לך טרדין מירושלם , במה דאתקטרא תשתריבשעתא ההיא דדוד עבר עליה נפק קלא ואמר דוד 
ומה דוד מלכא הכי שאר בני עלמא על , והכי הוה במה דעבר ביה איתפס, ומלכותא איתעדי מינך

מאן יכיל , והראני אותו ואת נוהו[ כה, טו, שמואל ב]מאי האי דאמר דוד , אחת כמה וכמה
ודוד ידע , ליה האי עונשאאלא הכי תנינן בההיא שעתא דאיתגזר ע, למיחמי לקדוש ברוך הוא

הוה , דעל מה דלא נטיר האי אות כדקיאות איתענש בהאי דכלא בהדיה אחידא ולא איקרי צדיק
ט דתרין "מ, דא אות קיימא קדישא דאיטריד מינאי, מאי אותו, בעי בעותיה ואמר והראיני אותו

 .ותא דהאי אותובגיני כך אותו ואת נוהו דתיהדר מלכ, אילין מלכותא וירושלם בהאי אחידא
[ יא, מלאכי ב]זהו סוד , הנה טמא ברית קדש בכחות הטומאה, הבא על בת נכר, ונחזור לדברינו

וכיוצא בזה לכל החטאות באבר אשר , שחבר אלהותו של מקום באלהים אחרים, ובעל בת אל נכר
ך שיל, גלות מכפרת עון[ ב"סנהדרין לז ע]ל "והבן מאמר רז. חטא שם צריך לשוב ולהצטער

דוגמת עונש כרת הנפש הנכרת משרשה מדה כנגד , למקום שאין מכירין אותו ויכרת ממקומו
וירפא מחליו וימצא צרי למכתו בקבולו בגופו וברצונו דוגמת העונש הראוי לנשמתו , מדה

ב רמז "ילקוט שמעוני ח]ל "ואמרו רז. כי אינו דומה מקבלן בעל כרחו למקבלן מרצונו, מאהבה
בשעה שבאו , שיגיע לו יסורין וכובש כחו ואינו קורא תגר אחר מדת הדין אשרי אדם[ תתקח

, למדה מעולה ומשובחת היה בא, ייסורין אל איוב אלו כבש כחו ולא קרא תגר אחר מדת הדין
ובפרק . כך היו אומרים אלהי איוב' וכשם שעומדים עכשיו ואומרים אלהי אברהם אלהי יצחק וכו

ישעיה ]שנאמר , מח בייסורין הבאין עליו מביא ישועה על העולםכל הש[ א"ח ע]קמא דתעניות 
. ואין אנו בביאורן, ובזה יש ספרים מחוברים לחכמים לעונשי העבירות. בהם עולם ונושע[ ד, סד

אמנם כתבתי זה למחות דעות זרות האומרים כי התשובה היא לבקש מחילה ולא ישוב בדרך 
, התשובה ומעלתה רק בהשיב אשמו בכל אבר ואבר כי לעולם לא יקרב אל, חלילה, ההוא עוד

 .והשיב את אשמו בראשו[ ז, ה]זהו 
והשבים , כי היא למעלה מכל שרי הקטיגור, ודע כי התשובה קורעת כל שטרי חובות שבעולם

י יפר וידו "צבאות יעץ ומ' כי יי[ כז, ישעיה יד]והסוד הנמרץ והנפלא , אליה לא יראו מפחד רעה
כי התשובה , י יקום בחרון אפו"י יעמוד ומ"ולפני זעמו מ[ ו, נחום א]וכתיב , יבנהי יש"הנטויה ומ
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י נועץ ויבינהו "את מ, י ברא אלה"שאו מרום עיניכם וראו מ[ כו, ישעיה מ]שנאמר , נקראת מי
ונקראת בלשון מי כדבר שאינו , [כד, דברים ג]י אל בשמים ובארץ "כי מ, ממש[ שם פסוק יד]

והענין הוא כי כל גזר דין של מעלה נמלכין בבינה . י פעל ועשה"מ[ ד, ישעיה מא]זהו סוד , מושג
וכשהצדיק עולה מחשבתו למעלה במקום הנקרא , למעלה ובנצח ובהוד למטה הנקראים צבאות

סכותה [ מד, איכה ג]בפסוק [ לה, איכה רבתי ג]ל "ואמרו רבותינו ז. בטול נדרים היה מבטלה
ר פפא בעא קמיה רבי שמואל אמר לו בשביל ששמעתי עליך שאתה בעל רבי חנינא ב', בענן וגו

כההיא , אמר לו שערי תפלה פעמים פתוחים פעמים נעולים, אגדה מהו דכתיב סכותה בענן לך
עת ' ואני תפלתי לך יי[ יד, תהלים סט]דאמר רבי יוסי בן חלפתא עתים הם לתפלה מן הדין קריא 

 .ם לעולם פתוח אף שערי תשובה לעולם פתוחיןאבל התשובה נמשלה לים מה י, רצון
ל שאפילו כנסת ישראל נקראת תשובה בשעת שמתעלית לקבל "והבן מה שאמרו רבותינו ז...

 .מלמעלה ולהשפיע למטה
האחד לפי שהכל שב אליו ביובל , אמנם חכמי הקבלה קראו לבינה לבד תשובה משני טעמים

חכמה ומאין סוף יתברך הוא שם תדיר בלא ועוד שהנחת הרוח הזך הפנימי הבא מה, הגדול
 .הפסק

ה את העולם קדם "וכשברא הקב, בשובה ונחת תושעון[ טו, ישעיה ל]ולשון תשובה מלשון 
[ ב, תהלים צ]שהיא מן הדברים שנבראו קודם שנברא העולם שנאמר , לבריאת העולם התשובה

 ,'בטרם הרים יולדו וגו
שאם , [ב"פסחים נד ע]לכך הקדים לו התשובה , ד להיותוהטעם לפי שגלוי וידוע לפניו מה שעתי

 .הלא אם תטיב שאת[ ז, בראשית ד]שנאמר , ישוב מחטאו אין לך דבר שעומד בפני בעל תשובה
ה את עולמו עלה במחשבה לברא אותו במדת "כשברא הקב[ טו, ר יב"ב]ל "זהו מה שאמרו ז

ומדת רחמים היא . מדת הדין הדין ראה שאינו מתקיים בו הקדים מדת רחמים ושתפה עם
ועל , לכך הקדים לו לאדם התשובה כדי שימחול לו על ידה. והסליחה על ידי התשובה, הסליחה

גדולה תשובה שמגעת עד כסא [ א"יומא פו ע]ל "זהו שאמרו רבותינו ז. כן נקראת בשמו של מלך
ישר מעשיו ומזכך כי כאשר האדם מי, אלהיך' שובה ישראל עד יי[ ב, הושע יד]הכבוד שנאמר 

והוא בכחו , יתברך' והוא שטעם טעם חטא וכובש יצרו לכבוד יי, נפשו ומטהר מחשבותיו
עליו אמרו , ובמקומו ובזמנו וידביק רוחו ונשמתו בקונו ויפרוש מן העבירות בעבורו יתברך

לא לפי ש, מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים עצמם אינם עומדין[ ב"ברכות לד ע]ל "רבותינו ז
' זהו שנאמר עד יי, נצטערו כאותן שטעמו טעם חטא וכבשו יצרם לכבוד יוצרם ונדבקו בקונם

 .עד כסא הכבוד, אלהיך

אלשיך

 טאלשיך דניאל פרק 
' א וישוב אל ה"כד' כי הרחמים יתייחסו אל ה, אלקינו הזכיר רחמים וסליחות' ועל אומרו לה...

ויתכן רמז בה אשר , א ואל אלקינו כי ירבה לסלוח"והסליחות אל היותו אלקינו כד, וירחמהו
כי הנה בו כפל ענין במלות שונות והם ', וכו' בכתוב הנזכר וישוב אל ה, ביארנו שם במקומו

ואם כן , כי הלא גדר רחמים הנה יראה הוא תוספת טובה על סליחת העון, ועוד, קושיות 'אצלנו ב
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אך לבא אל ביאורו , כי אחרי אומרו וירחמהו יוסיף ויאמר כי ירבה לסלוח, איך ילך הלוך וחסור
, גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כשגגות, ל במסכת יומא וזה לשונו"נשים פנינו אל מאמר רשב

איני , והא עון מזיד הוא וקרי ליה מכשול, אלקיך כי כשלת בעוניך' ה ישראל עד השנאמר שוב
דכתיב וכשוב רשע מרשעתו ועשה משפט , ל גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כזכיות"והאמר ר

ואין ספק כי ההערות הראויות . כ"ומשני כאן מאהבה כאן מיראה ע, וצדקה עליהם חיו יחיה
באשר לא הובא פה כי אם על אשר ממנו נקח להבין במקרא אשר אנו  אמנם, להעיר בו רבות הנה

ותשובת קוצר , נקצר ונעלה ונזכירה שנים שלשה דברים אשר לא יבצר מליפול לב אדם עליהן, בו
' באומרו נעשו לו כשגגות שנאמר שובה וכו, ראשונה. ידנו בקיצור נמרץ גם כי הארכנו במקומו

, והלא כמו זר נחשב יצונו הנביא נשוב מיראה, מיראה ידבר ומסיק גמרא כי על השב, כי כשלת
באומרם גדולה תשובה , ל בפרק ההוא"ואף כי גם מרז, והלא טוב לנו יצו עלינו נשוב מאהבה

ומה גם כמבואר אצלנו במקומו לא ישיגנו , הלא יראה כי גדר גדול כזה, שמגעת עד כסא הכבוד
וגם כי על פי הדברים , אלקיך' באומרו עד ה ושם נלמד מהכתוב הזה, אשר לא ישוב מאהבה
אם , ובזה יחשב לך כמכשול העון', הוא שהנביא דבר שובה ישראל וכו, האלה שאומר כי כשלת

אך אומרו כשלת יורה על פועל קל העבר ולא שיקל אחרי , ראוי יאמר כי תכשל בעוניך, כן איפוא
, ומאין ולאין יושם חשך לאור ומר למתוק, ועוד באומרו זדונות נעשו לו כזכיות כי הוא פלאי. כן

וכל , כי מכל מצות אשר לא תעשנה יבראו מלאכים רעים לעושיהם, ל"ומה גם לאשר בידינו מרז
, ובכן תצלנה אזנים משמוע, מצות עשה אשר יעשה אותם האדם יקנה בם מלאכים מליצים

וגם הפסוק , העון לזכות ויתן טהור מטמא כי יהפך, יתהפכו מלאכי חבלה למשרתי עליון בשובו
 :כי אם שעל משפט וצדקה אשר עשה עליהם חיו יחיה, שהביא לא יגיד דבר זה

ובו נבא אל , אך ראשונה נרים מכשול הקושי הזה האחרון והנלוה אליו באחרית פי המאמר
וגדולה היא , ממצות עשה היא התשובה' כי הנה ידוע נדע כי א, והוא, הקודם מלמטה למעלה

גם כי הוא , יחל לשוב האדם בראותו היחלו יסורין לבא עליו' אמנם גם כי חפץ ה, מאד אלינו עד
', א והיה כי יבואו אליך הברכה והקללה ושבת וכו"כד, להכותו על אלה' מיראה פן יוסיף הוא ית

כי , אין ספק כי לא זו הדרך בחר לו יה', וכן פרשת וילך ואמרת הלא על כי אין אלקי בקרבי וכו
אחרי אומרו ושבת ' והלא זה דברו ית, ץ בו לבא ממנו לשוב מאהבה כמפרוזדור לטרקליןאם חפ

כי הוא גמר התשובה הראויה לפניו ', לאהבה וכו' אלקיך את לבבך וכו' גמר אומר ומל ה', וכו
וקונה לו פרקליט אחד ככל מצות עשה אשר יעשה , ובזה הוא מקיים מצות עשה כתקנה', ית

באופן כי אשר נמצא אתו עון אשר , גם היא מצות עשה הגדולה שבגדולות כי היא, אותה האדם
כי אם גם , לא לבד ימחה עונו וקטיגורו אשר עשה בו, ויקיים בו מצות עשה לשוב מאהבה, חטא

וההיקש בזה אם רבו , על ידו יעשה מצות עשה וקנה לו פרקליט אחד נמצא העון נעשה לו זכות
כי לא יבצר ממנו מצות עשה , כי כך היא דרכה של תשובה, מהנה מכל אחת' עונותיו וישוב אל ה

והמצא תמצא בידו מערכה של זכיות וסניגורים מול מערכה של , אחת על כל אחד מעונותיו
אך , וזה כאשר תהיה מצות תשובתו הרמתה כתקנה מאהבה מסותרת, זדונות וקטיגורים שהיו אתו

ותהיינה עונותיו , ותיו עוד טומאתו בו בצד מהגם כי יחליש כח זדונ, אשר היא מפני היראה
וילמוד היות כח במצות עשה של , כי הוא שוגג בהן לעומת העשה אשר לא קיים כתקנו, כשגגות
והוא כי ראה והנה ', לטהר טינוף העון ולהחליפו מעון לזכות מפסוק ובשוב רשע וכו, תשובה
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ועוד מי לא ידע כי , וצדקה חיו יחיהוראוי יאמר ועשה משפט , אומרו עליהם היא מלה מיותרת
כי אם אחרי שובו יעשה משפט וצדקה , השב מרשעתו אשר ידענו מספר התורה שתקובל תשובתו

עליך לטוב כאשר ' ישיש ה', ועוד כי מקרא מלא דבר הכתוב ואתה תשוב ושמעת וכו, שחיו יחיה
ובכן מה הדבר , שישוש ומה גם כמבואר אצלינו במקומו שעל אבות העולם אמר, שש על אבותיך

, שהשב מרשעו ועושה מצוות מעשיות שעליהם חיו יחיה', הגדול הנביא דבר באומרו ובשוב וכו
כותרות ישראל אשר בם ' והן הן ב, אלא משפט וצדקה אשר המה כללו יפי המצות, ולא עוד
גאולתנו  ועל ידם תהיה, ל"את החסד ואת הרחמים כנודע מרז' ולעומתם יפטרנו הוא ית, יתפארו

שני גדולי עולם ' ובהם שבח הוא ית, א ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה"כד, ופדיון נפשנו
ל כי לא עליהם האמור בכתוב חוזר לבד אל משפט וצדקה "על כן גזר אומר רשב, אברהם ודוד

כי בשוב רשע מרשעתו וגם עשה משפט , כי אם גם אל רשעתו האמורה בכתוב, הנאמרים שם
אמור מעתה אין זה , וכי תאמר בלבבך אוי מי יחיה ברשעתו, מד שלשתן חיו יחיהוצדקה על מע

, כי למצוה מעשית תחשב לו רשעתו, ובא הכתוב להקיש ולומר, כי אם זאת הרשעה תהפך לזכות
הנה באה אלינו תשובת דברי , ותחת שלש אלה חיו יחיה, בשובו ממנה בעשותו משפט וצדקה

ובכן עלה נעלה אל הראשונים עד תכונת יישוב אשר , מהקודם המאמר האחרונים ומה שמץ דבר
באומרם שישראל שאלו שלא , ל במסכת תענית"ונבא אליהן כאשר נזכירה דברי רז, הערנו בם

ואמר הקדוש ברוך הוא בתי את שואלת ', ויבא כגשם לנו וכו' באומרם ונדעה נרדפה וכו, כהוגן
 :'שנאמר אהיה כטל לישראל וכו' אהיה לך וכודבר שפעמים מתבקש ופעמים אינו מתבקש אני 

הם ', אהיה כטל וכו' קחו עמכם דברים וכו', הנה הורו כי דברי הנביא באומרו שובה ישראל וכו
האומרים ונדעה , כמשיב על דברי הנביא ההוא בעצמו אשר דבר למעלה בשם ישראל' דבריו ית

 :'ויבא כגשם וכו' נרדפה וכו
כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו ' כי המה אמרו לכו ונשובה אל ה ,ובכן נבא אל הענין והוא

לא מאהבה היתה כי אם על אשר ' והנה תשובתם זאת אשר אמרו לשוב אל ה', ונדעה נרדפה וכו
', כאומרו כי הוא טרף וירפאנו וכו, ועתה בשובם ישלח דברו וירפאם וממכותם יחבשם, טרף ויכם

עשה זאת איפוא ויתן לך האלקים , ועל זה הנביא דבר, להםיבא כגשם ' ובתשובתם זו שאלו מה
היא תשובה מאהבה המגעת עד , אלקיך' והוא שובה ישראל באופן יהיה עד ה, גם אשר לא שאלת

כי הוא טרף ' כאומרו לכו ונשובה וכו, כי באשר עשית עד כה אשר שבת מיראה, כסא הכבוד
כי עד כה ששבת , וזהו כי כשלת בעונך, גותלא הפכת עונות לזכיות כי אם לשג', וירפאנו וכו

תשובה מגעת , אלקיך שהוא מאהבה' אך שוב נא עד ה, מיראה לבד כשלת בעונך ותעשהו מכשול
' כלומר קרוב אליו ולא עד ה', וזהו כי המה אמרו נשובה אל ה, עד כסא הכבוד ויהפך עונך לזכות

ולא כאשר עשו המה עד כה , ודשהוא עד כסא הכב' אך הנביא דבר עד ה, שהוא כסא הכבוד
וענין ההגעה עד כסא , אהיה כטל לישראל' ובגלל הדבר הזה אמר בשם ה, שהיתה אליו ולא עדיו

אך אין זה מקום שאמרו , הכבוד מבואר אצלנו בדרך ישרה שיבור לו האדם ארוכה וכשרה
 :להאריך בו

, מהכתוב הזה לא כן ידבר אם כן איפוא גם היותם כזכיות בשובו מאהבה נלמוד, ואם יאמר איש
ועדין היה מקום לומר , כי לא היה נמצא למד מפה כי אם שבשובו מאהבה יעדיף על השב מיראה

, אך לא שתתהפכנה זדונות לזכיות, יהיה יתרונו שגם שגגות לא יחשבו לו כי אם ימחו בהחלט
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והיו נכונים , רותובדבר הזה נחו שקטו כל הערות האמו, כאמור' לכן הביא לנו פסוק ובשוב וכו
, אלקיך' אלקיך יראה מעין שובה ישראל עד ה' גם כי פסוק ושבת עד ה, דברי מאמר למוצאי דעת

את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה ' מאומרו אחרי כן ומל ה, ושם יראה כי על התשובה מיראה ידבר
נו מוסיף ואי, הוא מאהבה' הנה אפשר כי גם באומרו ושבת עד ה, בכל לבבך ובכל נפשך' וכו

כאומרו ומל , או שמוסיף בעצמם אהבת נפש על אהבת לבב, אחרי כן כי אם שגם זרעם יאהבוהו
כי מאומרו , או כנרמז למעלה, שהוא אפילו הוא נוטל את נפשך, בכל לבבך ובכל נפשך' וכו

מאהבה ' ואמר ושבת עד ה, כיוון הכתוב אל גמר הדבר והוא שובו אחרי כן מאהבה' ושבת וכו
כי עדין לא , ושמעת בקולו ועדין לא תעשה המצות בפועל רק שמיעה לבד, ו לקו ראשונהוזה ק

ואז ואתה תשוב ושמעת ועשית היא שמיעה , לאהבה' אלקיך וכו' ואחרי כן ומל ה, תעשה מאהבה
וגם ', וכו' ובדרך הזה יבא על נכון אומרו ומל ה, אלקיך למעלה' ואז יגמר אומר עד ה, ועשיה

 :שוב אחר אומרו ושבת כאשר ביארנו יפה במקומואומרו ואתה ת
עוד אפשר לזה באשר נשים לב אל דברי האומרים גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנאמר 

או מנחפשה ' או מלא שבתם עדי וכו', ולא למד מן התורה באומרו ושבת עד ה', שובה ישראל וכו
 :'דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה

גם שתהיה , שהיא באמת' אינה מן השפה ולחוץ כי אם גלויה לפניו יתכי כל תשובה ש, אך הוא
על אשר ייסרם , כענין ולא שבתם עדי שבספר עמוס שהוא מיראה', מיראה יקרא שב עדיו ית

, לאהבה' שאומר אחרי כן ומל וכו' וכענין ושבת עד ה, ולא שבתם עדי' כאומרו הכתי אתכם וכו
מורה שטרם ישמע בקולו בעצם שב , אלקיך' ושבת עד ה וגם מאומרו ושמעת בקולו אחר אומרו

מה , הוא ככל השאר, אלקיך' ובכן הרגיש בפסוק שובה ישראל שאם אומרו עד ה, עדיו נקרא
ואחרי כן אמר ', ועוד שנותו את טעמו כי למעלה אמר לכו ונשובה אל ה, הוסיף על דברי התורה

הוא גדר גדול מהמספיק ', רה ששובו עד הועוד אומרו כי כשלת ולא אמר כי תכשל שמו', עד ה
כי הנאמר בתורה , ועוד כי איך יצוה הנביא ישובו מיראה בדרך עצה, לעשות מזדון שוגג ומכשול

אך בזה לא ', וכו' שעל ידי בא הברכה והקללה ישובו מיראה ואחר כך ומל ה, הוא הגדת העתיד
הלא ראוי יזהירם , מהם שוב מיראה ואם בא ליעצם כי למזער לא יבצר, כן הוא כי אם דרך עצה

וגם הייעודים ', וכו' כדברי התורה שאחריה אמר ומל ה, אחרי כן יעלו ממנה אל הגדולה הימנה
על כל אלה גזר אומר שאומרו שובה ישראל , העצומים הבאים אחרי כן לא יאותו אל השב מיראה

' עד כסא הכבוד את ה כי אם שמגעת, אין פירושו שלא תהיה מן השפה לחוץ, אלקיך' עד ה
 :ואין זה כי אם מאהבה בלי ספק, אלקינו

והשב , כי אשר תשובתו מיראה נעשים לו זדונות כשגגות, העולה מזה הוא מסקנת הגמרא
 :מאהבה נעשים לו כזכיות

ונשיב על אשר הערנו בו , וירחמהו' הלא הוא וישוב אל ה, ובכן נשוב אל הכתוב אשר היינו בו
' יען עלות על לבו גדולת שמו ית, מאשר חטא על הנפש' ספק כי השב אל ה כי הנה אין, והוא

אך כי ישוב כי יעלה על , ומהדר גאונו ההוא יקרא שב מיראה' וישוב מפני פחד ה, הגדול והנורא
ואיך ישא פניו נגדו אשר חטא , בייחוד אוהב את עמו ישראל ואנחנו עמו, הוא אלקינו' רוחו כי ה

', השב מיראה מפאת גדולת שמו ית' ועל פני אלה אמר על הא, שב מאהבהלו הלא זה יתייחס 
ואז וירחמהו שהוא מציאות רחמים ויהיה עד הפוך , והוא מפאת גדולת שמו הגדול' וישוב אל ה



  פרק ו מאמר דרכי התשובה -[ הערוך]האדם  מדרגת-  

 

 

 

384 

 התשובה בדרכי

אך אם ישוב אל אלקינו כלומר מצד היותו אלקינו ואנחנו עמו אשר אהב שהוא , הזדונות לשגגות
שיעביר אשמותינו וזכיות יחליף שהוא , וזהו כי ירבה לסלוח אז תרבה הסליחה יותר, מאהבה

אלקינו הרחמים והסליחות כי ' וזה יתכן ירמוז גם פה באומרו לה. שיעשו זדונות כזכיות כמדובר
אך עדין לא , ינתן לו מאתו רחמים וירחמהו, כלומר לשב למען גדולת שמו כי נורא הוא', לה

, אם ישוב מצד היותו אלקינו אז תהיינה לו סליחות רבותאך , יטהר בעצם כי אם יחשבו לשגגות
ויצדק אומרו סליחות לשון רבים ולא סליחה גם כי , שהוא כי ירבה לסלוח להעשות זדונות כזכיות

והוא אשר תכפל להעביר , כי שתים הנה הסליחות ולא אחד, תצדק על רוב פשעים ללמדנו דעת
 :זדונות ולהציב תחתיהם זכיות

 (פרשת אמור)ויקרא שער סז עקידת יצחק 
 רשעים מלאים חרטות

לפי  ,כי מחשבות הרשע והכוונות הנפסדות הם המעציבות נפש בעליהן ומכאיבות אותה תמיד..
או  ,תתעצב אחר עשייתם ,ואף על פי שתסכים במעשים הרעים ,שהיא חצובה ממקום עליון

. 'וכו 'מלאים חרטותהרשעים 'מהמדות ' ה מהמאמר הט"כמו שכתב זה החוקר בפ ,בחשבם
מגורת רשע היא ( 'משלי י)ש החכם "וכמ ,ומדרכן להיות תמיד עצבים ממגורת העונשין שישיגום

 .'שמיני שער ס' כמו שהוא מפורש בפ ,תבואנו

פרק ו

דרכי התשובה מאמר -[ הערוך]מדרגת האדם 

 להתרחק מן הנגיעה. א
בואו ונחשב  -בואו חשבון ; אלו המושלים ביצרם -המושלים . 'על כן יאמרו המושלים וגו

 .ושכר עבירה כנגד הפסדה, הפסד מצוה כנגד שכרה, חשבונו של עולם
 :בא בתרא עחב

 קחשבון מדוי

לערוך חשבון מדויק  הנה אם נתבונן בכל סוגי החשבונות שבעולם נמצא שיש תמיד אפשרות
כמו שאנו רואים בעניני המסחר אשר כל התחלת אמצע וסוף העסק מתבסס על , ללא שום טעות

אפס  הסיפרה ולו יצויר אשר תחול טעות כלשהי במחשב אף אם יוסיף רק את, החשבון המדויק
מ כאשר יתחבר האפס אל המספרים האחרים הרי הוא "הגם שאפס כשלעצמו אין לו שום ערך מ

 .כן תגדל הטעות והנזק בהוספת האפסיגדיל את המספר מאוד וככל אשר יהא המספר גדול 
מ כל העולם סומך ומנהל עסקים מסועפים על סמך חשבונות הללו כי יודעים ובטוחים אשר "ומ

 .החשבון יצא בתכלית הדיוק
ובדרכי  וכן בעניני רפואה סומכים על מד החום גם כשהדבר נוגע לפיקוח נפש בהבחנת המחלה

 .היות ויש בטחון גמור בדיוק מכשירי מדידת החום, הטיפול הרפואי
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ואילו , כ בואו ונחשוב מדוע בכל הענינים יש אפשרות להגיע לחשבון המדויק ללא שום טעות"וא
האדם ממכשול וטעות בחשבונותיו וכל חשבונותיו  בעניני השלמות אנו רואים אשר לא ימלט

כ בעניני רוחניות הנוגעים "בחיי שעה יש צורך בחשבון מדויק עאכובו בזמן אשר אם . בטעות הם
 .לחיי עולם בוודאי שעלינו למצוא את הדרך להגיע לחשבון מדויק ללא טעות

 אפס סיפרהה

וכמו כן כאן . אפס בחשבונות הגשמיים תזיק רק לכשתחובר אל המספר החיובי הסיפרה והנה
בגילויו אין הוא עשוי להזיק כי הכל מכירים אותו ברוחניות הרשע נמשל לאפס וכאשר עומד הוא 

ח ידמה לו ויבא מדרך הטענה והראיה מן התורה "וירחקו הימנו אך אם יתחבר אל הצדיק וכת
. י לבוש האמת אשר לובש ולהיות תקלה לעולם כולו"והקבלה או אז יוכל לצוד את הצדיק ע

 .100לדבר מצוה' ל אל תתחבר לרשע אפי"כ אמרו חז"וע
בו חסרון גמור כגון שיאכל כזית חלב לא יגררהו ' אדם עצמו אם יעבור עבירה גמורה ויהיוכן ב

זה אלא לרצות לאכול עוד כזית חלב ואינו אלא טרוד ברצונו ומצומצם בתאות אכילת איסור זה 
כי לא . אך אין כאן סכנת התפשטות מחלה זו בעצמו בכל התחומים ובודאי לא אל כל הכלל

 -אלא רק רצון של עבירה "עבירה שיטה של"תוליד אכילה זו 
 .ומאידך הצדיק הגמור אשר כולו מעלה ברור אשר הוא מתעלה והעולם כולו מתעלה עמו

כי אין המעלה  .אכן המכשול הגדול יכול לצאת מן האיש אשר מתערבים בו המעלה והחסרון
אין , ז"ולא מפריעים זלז "ע ואין משפיעים זע"בפ' תחומים המסוימים ומוגבלים כל א' והחסרון ב

הדבר כן אלא המעלה והחסרון מעורבים היטב יחד וכשם אשר תערובת הצבע הלבן עם הצבע 
והמין הזה , השחור יוליד מין צבע חדש כן תערובת המעלה והחסרון תוליד מין וזן מיוחד חדש

גדולה עד  כי תערובת זו תוכל לצוד את האדם עצמו במצודה, קשה מאוד לכלכלו ומזיק גדול הוא
 .שלא יהא החסרון ניכר אצלו כלל

אפס אל שאר הספרות אשר בשטר מזויף ההפסד גדול  הסיפרה והדבר דומה לתערובת וחיבור
כן המעלה המעורבת בחסרון תגדיל החסרון למכביר כי המעלה נותנת דרך לעבירה במילי , מאוד

 .דעלמא ומילי דשמיא
המעלה כאשר ישתמש במעלה לבקר החסרון  י"אך יש ביד האדם לבחור להקטין החסרון ע
 .ולהעמידו על פי הנהגת התורה ותיקון המידות

כי . אך לא זכה נעשית לו סם המות , זכה נעשית לו סם חיים[ ב"יומא ע]ל "וזהו שאמרו חז
 .המעלה עוד תגדיל החסרון ותכשירהו

 עינו הטעתו

עינו הטעתו ראה שלשלת  וקרח שפקח היה מה ראה לשטות הזה אלא 101: ל"וכמו שאמרו חז
גדולה עומדת הימנו שמואל ששקול כמשה ואהרן עשרים וארבעה משמרות עומדות מבני בניו 

אמר אפשר הגדולה הזו עתידה לעמוד ממני , כל אלה בנים להימן102ק "שכולם מתנבאים ברוה

                                         
100
 .לתורה' אל תתחבר לרשע ואפי: ' נ פרק ט"עיין אדר 
101
 .במדבר רבה פרשה יח  
102
 (.ה א כה"ד) 
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תף לכך נשת, ומשה היה רואה, ולא ראה יפה לפי שבניו עשו תשובה ועומדין מהן, ואני אדום
הוא ' והיה האיש אשר יבחר ה, פלט' לבא לאותה חזקה ששמע מפי משה שכולם אובדין וא

 .ל"עכ. הקדוש
אלא היא המעלה אשר מצא בעצמו ורק היא אשר גרמה לו לטעות , ומהו ענין זה של עינו הטעתו

ואף שראה שכבר יצא הימנו שמואל הנביא לא הסתפק בגדולה זו אלא , ולחלוק על משה רבינו
וטעה בעינו להחשיב את העתיד כהוה וסבר , ע גדולה מיד ורצה להיות עכשיו שמואל הנביאתב

 .כי השתדלותו תעלה לו
בו חסרון אז ' מ כיון שהי"בעל רוח הקודש וראה את העתיד מ' הרי לפנינו מקרה שעל אף שהי

ההוה ק זו הפכה לו לסם המוות וגרמה לו שהעתיד אכל לו את כל "אדרבא מעלת ראיית רוה
 .לדמיין אשר העתיד כבר קיים בהוה ולחשוב שיקבל כבר עכשיו את כל הכבוד הזה

ולא רק , אם לא תגבר המעלה על החסרון אזי החסרון הוא יגבר על המעלה, כי כן משפט הדבר
שהחסרון יפעל דברים פשוטים וגרועים אלא עוד יפעל על המעלה שהמעלה תשמש לחסרון 

ועוד לבקש ולתבוע כבוד , ת ומוגדרת אשר תתאים לנטיית החסרוןלעזר לברוא לו שיטה מיוחד
ולגנות כל הנוטה , על היותו מאנשי המעלה ולהפיץ דרכו כי זו הדרך היחידה בה בחרה התורה

ממה שתראה  כלומר" משוגע ממראה עיניך אשר תראה והיית" 103ועליו אמרה התורה, מנתיבתו
חת ממשלת החסרון תוציא חסרון מכופל את מעלותיך תהיה משוגע כי המעלה הקשורה ת

שבעתיים כמו האפס המתחבר לסדרת ספרות בשטר המזוייף אשר יגדיל ההפסד מאוד אף 
ונמצא שכל מה שנעשה משוגע הוא רק עקב ראיית המעלה , שכשלעצמו אין האפס שוה כלום

 .אשר ראה בעצמו וחיבר אותה אל החסרון שבו
כי בהחפזו הוא מוסיף את מה שחסרונו תוחב לו  האדם וטעויות כאלו מצויות מאוד בתהלוכות

 .ומבלי משים יתערב במעשהו והוא כספרת האפס שנכנסה בשטר המזויף 
וכל העסק הזה נפעל כמו המאחז עיניים אשר כל כוחו הוא רק המהירות וזריזות ידים שבו אשר 

הוא נהפך לאדם עקב המהירות אין נראה במציאות מה שעושה ומה שיתערב לו ומרוב ההרגל 
אשר אינו חוקר אחר מעשיו ואינו עושה אלא מה שבא לידו הן מעלה הן חסרון ועבר ושנה 

כ עושה מהטעות "ובתחילה טעה בחשבון ואח, נעשית לו כהיתר וכך יוצר לעצמו דרך מיוחדת
דרך לכתחילה ושיטה מחושבת ועוד מזכה אחרים בטעותו כי כן דרך האדם להנהיג גם את זולתו 

 .כו וטעותובדר
 מדידת דרגות הביניים

ז כגון במדידת "חילוק נוסף יש בין החשבון הרוחני לשאר החשבונות כי בעוד שבחשבונות העוה
קצה החום וקצה הקור אלא גם את כל דרגות הביניים כי לא רק , החום אין מודדים רק את הקצוות

 .וב נחשב לחוליהחום הקיצוני הוא המסוכן אלא גם החום הקרוב אליו והקרוב לקר
, קצה הצדיק וקצה הרשע, אך במדידת החשבון הרוחני האדם מסתפק למדוד רק את הקצוות

ואילו לצדיק נראה בעיניו רק מי שהוא , כרשע הוא מגדיר רק את האוכל טריפות ומחלל שבת
 .גבוה על גבוה

                                         
103
 .ח"דברים כ 
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כל להשיג הקצוות הללו כי את מדרגת הצדיק סבור הוא שלעולם לא יו' ולכן האדם מתרחק מב
 ,ה הוא לא הגיע ואף בטוח הוא שאליה לא יגיע"ואילו למדרגת הרשע ב

ולכן נדמה לו אשר יצא ידי חובתו ואין עליו , אך את מדרגות הביניים הוא מחק מהשגתו והכרתו
 .וזאת מאחר ואיבד את מד החום של דרגות הביניים, שום טענה

אכן האמת היא אשר יש מושג של רשע אשר בעיני האדם הרגיל נחשב הוא לצדיק וטהור הוא 
הרי ,..."לספר חוקיאמר אלקים מה לך  רשעול" 104ש "כמ. מ התורה מגדירתו לרשע"בעיניו ומ

ל הלוואי "ס זצ"ז מוהגרי"ואמר ע" רשע"מ הוא "ומ" 'מספר חוקי ה"לנו אשר יש לך אדם שהוא 
 .מפני שאינו עומד על נקודת האמת, ל רשע"מ קוראים לו חז"ומ. היינו מסוג זה

 פסילנא לך לדינא

הוה רגיל אריסיה דהוה מייתי ליה כל מעלי שבתא , יוסי' ישמעאל בר' ר. 105'ועוד מצינו בגמ
, דינא אית לי: ל"א? מאי שנא האידנא: ל"א, בשבתא' יומא חד אייתי ליה בה, כנתא דפירי

אותיב זוזא דרבנן . פסילנא לך לדינא: ל"א, לא קביל מיניה. י ליה למראגב אורחי איית, ואמינא
תיפח נפשם : אמר, ואי בעי טעין הכי, אי בעי טעין הכי: אמר, בהדי דקאזיל ואתי. וקדיינין ליה

מקבלי שוחד על אחת כמה , כך -ואם נטלתי שלי נטלתי , ומה אני שלא נטלתי, של מקבלי שוחד
 .ל"עכ. וכמה

בכל אשר הולך ובא היה לבו לזכותו של אותו אריס ובאין לו פתחי  -הדי דאזיל ואתי ב:י "ופירש
 .ל"עכ.זכיות ואומר בלבו הלואי ויטעון כך וכך ויזכה בדין

ישמעאל לטעון לטובת האריס היו נכונות והן טענות ' והנה זה ברור אשר כל טענות הללו שרצה ר
ש לומר אי בעי "אי שעל טענות שוא ושקר חס לריובוד. התורה והרי יש כאן דין פתח פיך לאילם

כ שהיו אלו טענות אשר הכרת השקר שבהם תלוי בהרגשת הנגיעה אשר לולא "וע', טעין הכי וכו
הנגיעה הן טענות חזקות כברזל ורק הוא אשר הרגיש את הנגיעה הדקה מן הדקה הרגיש גם אשר 

גיעה הדקה שבו ורק היא העוסקת עם מיהו הבוחר בטענות הללו ומסכים אליהן הלא היא רק הנ
מרגיש חולשת ' הי ולו סרה הנגיעה לרגע כי אז, שכלו להצדיק את האריס בדרך טענה וראיה

הטענות וספיקותיהן ורק הנגיעה היא המכסה את המומים הדקים שבטענות עד שיעבור עליהם 
 .ולא ירגיש בם ויראה חלישותם ולא יכירנה

אינה אמורה להיות נגיעה כלל ' שאם נגיעה כזו שלכאו, י שוחדולכן אמר תיפח נפשם של מקבל
הלוקח , מ פעלה נגיעה זו עליו מרמה בטענותיו"שהרי את שלו הביא לו ועוד שלא קיבל הימנו ומ

כ שיהא בכח שוחד זה למשול עליו עד שימצא בתורה מה שליבו חפץ וכמו "שוחד ממש עאכו
 .שיחפוץ כן יראה

                                         
104
 .'תהלים נ 
105
 כתובות דף קה עמוד ב  
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 מהלכי הנגיעה

. ל"עכ. תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים: נאת, 106ש"וכמ
מוכיח ומברר ' מראה צדדי טהרה אלא פירושו שהי' משמע שאין זה רק שהי מטהרולשון 

 .שבאמת השרץ טהור ואין שום צד אשר יטמא לולא גזירת הכתוב המפורשת שמטמא
גיעתו אזי אף אם ישוטט בכל רוחב ועומק וכן הוא בכל עניני התורה אם יבקש האדם שם עם נ

 .מ לא יוכל לשאוב הימנה רק כפי מידת כלי נגיעתו"התורה מ
להטות כל כלי המוח ולשעבדם אל נטייתה עד אשר כל כוחות השכל , כי זהו כח הנגיעה וגבורתה

והנגוע מלקט את כל הסיבות והטענות  ,ודרכי החכמה משועבדים מאהבה לעשות רצון הנגיעה
טות אל הנגיעה והוא סר ומתרחק מכל גורם המפקפק ומספק את הדבר אשר אינו מוצא חן הנו

 .בעיני נגיעתו
 .בו זמנית ושניהם נולדו מאותה נגיעה עצמה' הפכים באדם א' עד אשר נוכל לפגוש לפעמים ב

כפי אשר קרה לי כאשר הייתי במדינה סמוכה במקום מסויים אצל איש נכבד ובתוך שיחתנו אמר 
הוא אשר משחיטת פלוני השוחט אסור לאכול יען אשר לדעתו נוטה הוא לאפיקורסות והביא לי 
הוכחות רבות ממעשים המוכיחים על השערתו עד שהגיע למסקנא ברורה שאסור לאכול 

 .משחיטתו
ואינו ביחסים  107'הוא קרוב ועד א' לחוש לדבריו מכמה סיבות שהרי הי' ולדידי על פי דין לא הי

 .ו ועודטובים את
והוא .אבל על עצמך הרי שווית אנפשך חתיכה דאיסורא, עדותך איני חייב לקבל: אך אמרתי לו 

 .אמת לא אוכל משחיטתו :ענה לי 

וכי אמרתי שהוא ודאי אפיקורס איני  :אך תוך כדי דיבור התחרט והפך את דבריו בזה הלשון

ר בו מכל דבריו ועשה מהכל ספק וכך חז' מתכוין אלא שיש לחוש עליו וצריך לבדוק אחריו וכו
 .במקום ודאי

ואילו , נראה בבירור איך שקודם הנגיעה ליקט כל הראיות והסברות לעשותו לאפיקורס' והי
 .כאשר נטתה הנגיעה לצד השני הפך כל טענותיו לכף זכות

כה הנגיעה עושה את האדם להפכפך ולאדם מלא סתירות והפכיות התלוי ועומד למול נשיבת רוח 
ולא יוכל למצוא בתורה יותר מרצון הנגיעה כי לא , גיעה לרוץ אחריה עם כל שכלו וחייליוהנ

יוכל לשחרר את מוחו מחוג הנגיעה המצומצם על אף רוחב ועומק שכלו הנורא כי הנגיעה 
מצמצמת מבטו מלהקיף את כל הצדדים בדומה לאדם הקושר את עצמו לעמוד ועיניו לצד מזרח 

לל לצד מערב כן ממש בעל הנגיעה קשור לצד נגיעתו ואין באפשרותו כלל אשר לא יוכל להביט כ
 ,להזיז שכלו משם כי דבוק ואדוק שכלו לצד ההוא וחושב רק מה שרוצה

 .לפעול נגד הנגיעה ונגד שכל הנגיעה, והאפשרות היחידה הנכונה במצב זה של נגיעה היא
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" היפך נגיעה"אלא שהוא נדמה ל" נגיעה"אך לפעמים יזדמן לאדם איזשהו ענין שהוא בעצם 
והוא שקר בצורת אמת ואז אין הדבר מסור אלא ללב וצריך שירצה את נקודת האמת ואז הרצון 

 .האמיתי יורה לאדם דרכו כי ניכרים דברי אמת
אך אם יעזוב נפשו לרוח הנגיעה אז לבסוף כל תורת הנגיעה תיעלם ולא ישאר אלא עם הנגיעה 

ולבסוף יפרד מן האמת לגמרי ואף , אלא יצירת הנגיעה' חו לא היבלבד כי כל מה שנארג במו
ונמצא שהוא עושה " איך מה ומתי"שהוא בתוך התורה הוא נפרד מן התורה כי הוא מחליף את ה

 ,"עושה מצוות וטורפין אותן בפניו" 108ם"ש הרמב"הכל אך בעצם אינו עושה כלום וכמ
בעל הנגיעה רוצה הכל לעצמו ואינו מוותר כי זהו כח הנגיעה שלא להשאיר שום מקום לשכל ו

וכל היגיעות אשר מתייגע בתוך התורה הוא רק למצוא את מה שסידרה לו , ד"אף כקוצו של יו
 ,נגיעתו

והראיה כי כאשר תתעורר בו נגיעה אחרת גדולה מהראשונה אשר מטרתה הפוכה לגמרי אזי 
הסעיפים לצאת ידי חובת ' פסח על בפ יפשר ביניהן וי"או לכה, יעזוב הראשונה ויבחר באחרונה

אשר יוולדו מכח הסביבה , ותמיד ימצא האדם בעצמו כי נגיעות רבות הפכיות ימצאו בו, שניהן
 .הרעה וממדותיו הנשחתות וממקרי הזמן אשר לא יוכל האדם בשום פנים ואופן להמלט מהם

 דרכי הפשרות

ו וכל ימיו יתחלף פעם כך ופעם כך ואם לא יבחר בתורה הנקיה מכל סיג אזי אין קץ לסתירותי
והוא לא יראה את סתירותיו הגם כי הן , ויהיה משולל הדעת לגמרי ונפרד מהאמת פירוד קיצוני

מ כיון שהן נולדו מסיבה אחת לא יחוש הוא למסובב אלא יחיה עם הסיבה ומאחר "קיצוניות מ
 .שסיבה אחת היא המחייבתן אין נקראת זו אצלו סתירה

מרגיש שהסיבה ' מבין את הגדרת הסתירה בהבנה אחרת כי הי' ר אל התורה כי אז הימסו' ולו הי
משתדל להסיר מלבו סיבה זו ובהעדר הסיבה ' היא ומוציאתו מן העולם והי' ההיא תועבת ה

 .מרגיש את הסתירה מזו לזו' ממילא יפול המסובב ואז הי
כ איך יוכל "א הסיבה ההיא ואלא כן עתה כאשר הוא מסור לסיבה הרי כל המורה דרך שלו הו

לבקר את כל הפרטים הסותרים את עצמם בה בשעה שהסיבה כשירה אצלו וממילא גם כל 
אז הוא לא ירגיש את  ואם תתגבר עליו הסיבה ההיא עוד יותר, נ טעמים"תולדותיה יכשיר בק

' ל אוהגם שתוצאות כ, הסתירה שבין העולם לתורה ויחדש שיטה מיוחדת לאחוז שניהם יחדיו
אנשים הללו זה מול זה לא יכירו האחד את ' מהם היא דרך שונה ואדם שונה אשר כשנציג ב

מ לא יכיר זאת ויתלה את החסרון בהם והוא מתיימר ליצור "חבירו ומה שזה מטהר זה מטמא מ
 .מין חדש מחבר הנפרדים

הוא לפשר בצורה אבל באמת נוכל להבין כי אין לך פירוד גדול מהחיבור הזה ואדרבא לא יוכל 
כי לא יצא הוא לשרש את ההר מעיקרו ולהפכו על פניו אלא הניח את ? ומדוע, ישרה ונאמנה

ומאחר  הסיבה ושורש המידות לצמוח ולכן כל מה שנבנה על שורש זה הוא רק על פי שורתו
 .ושורש זה הוא ראש ולענה כל אשר יבנה עליו לא יוכל להיות נרצה בעיני השכל הישר
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עד כמה צריך האדם להכיר נגיעתו ולהפכה לצד האחר שאם לא כן כל מה שיעשה לא  הרי לנו
ישמעאל ' אך אם יכיר את נגיעתו ויסירנה כמו שהזכרנו לעיל על ר .יועיל כלום וייגע לריק 

שמלבד שלא נטל את הפירות עוד אמר לו פסילנא לך לדינא רק כך יוכל לינצל מן הרע ולהמלט 
וללא זהירות זו לא יעזור כלום גם אם ירוץ אל המצוה ויברח מן , מעשיומן הפגעים המפסידים 

במרוצתו אחר המצוה או בבריחתו מהעבירה אזי חלק זה יורידהו ' יחסר חלק א העבירה כי אם
 .מטה מטה

 רץ ובורח

: כך" 109הוי רץ למצוה ובורח מן העבירה" ל שביאר את המשנה "ס זצ"וכמו שאומרים בשם הגרי
והיינו שיש מישהו שרוצה לחטוף ממנו את , שאם לא ירוץ לא ישיג "הוי רץ"התנא  מבואר מלשון

 .המצוה והוא רץ אחריה ולכן מזרז אותנו התנא הוי רץ במרוצה גדולה
היינו שאם לא יברח יפול שדוד כי העבירה רודפת אחריו ואם " הוי בורח מן העבירה" וכמו כן

 .ד"עכ. הוא לא יברח אזי יפול בידה
מן הסתם אין דבר , שיש מציאות הרוצה לחטוף ממנו המצוה ולהדביק באדם את העבירה ומעתה

וגם אם ישתדל האדם לרוץ אל המצוה , זה שוקט בקרב האדם אלא עוסק תמיד בזריזות ותמידות
וכן כאשר יברח אין מוכח אשר , מ אין זו ראיה שירוץ יותר מהמפסיד אותו"ולברוח מהעבירה מ

ולברוח בזריזות ברור  ואם לא ישתדל להזדרז לרוץ, בירה הרודפת אחריויברח יותר מהר מהע
 .שלא יצליח להשיג הטוב ולברוח מהרע

, מבהיל הדבר עד כמה צריך האדם למלא את כל חלקי הריצה ולא לחסר שום חלק מן הבריחה
הנה לנו כמה ברח , ישמעאל שלא נטל הכלכלה וגם פסל עצמו לדינא' וכמו שראינו במעשה דר

 .הניח ליצר שום חלק במעשיו מן העבירה ולא
 בין צדיק לרשע

 ."בין עובד אלקים לאשר לא עבדו, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע" 110וזהו שאמר הנביא
 .כלומר שצריך ליתן לב אל מדרגות הביניים אשר בין הצדיק הקיצוני לרשע הקיצוני

והיינו . י ששונה מאה ואחד פעמיםאינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים למ 111ל"חז' וכמו שפי
מ אם לא המשיך לשנות תלמודו שוב "שגם לאחר שהגיע למדרגה ששנה פרקו מאה פעמים מ

משמע שיש איזשהו דבר המעכבו מלעלות מעלה ואותו המעכב בעצמו יורידהו מטה מטה 
 מחמת שאינו מסיר" לא עבדו"ל "ולכן מגדירים אותו חז, להפסידו גם את המאה שכבר עשה

כי חייב האדם להכיר גם את הרשע הזה ולרדוף אחר הציור האמור שלא , ושובר את המעכב הזה
 ".עובד אלקים"א לקרותו "חלק אחד וכל אשר לא סיים לכלות את הרע עדיין א' להניח אפי

וכשנתבונן עוד בדבר נראה עד כמה צריך האדם להתרחק מן המפסידים ולברוח מכל חלקיהם 
ובזה נצר , ל שלא נטל את כלכלת הפירות ועוד אמר פסילנא לך לדינא"ור הנופירוריהם כמו הצי
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בחר מה שהתורה בחרה עבורו ולא נתן , את לבו שלא יאבד תחת הנגיעה ונשאר דרכו זך ונקי
 -לעצמו לקבל שום דבר אשר יטה את לבבו מן האמת הטהורה

יזיק דבר זה את דעתו  -תחוט השערה הזה ולא ייחס אליו חשיבו' כי הוא ידע שאם יניח אפי
מוחו מושל על עצמו ' העמוקה ולבסוף חוט שערה זה יחליף בקרבו את כל לבבו ותחת אשר הי

נכנע ומשועבד לזולתו ויחשוב ' וותרנות זו תגרום שיהי –והוא לבדו מסבב כל פעולותיו ודרכיו 
להיות הפקר  רק מה יפה לזולתו ויעשה מה שידרשו הימנו האחרים ויצא מרשות עצמו לגמרי

 .לדעת אחרים אשר יפעלו עליו כענין אשר ראינו בכלכלת הפירות
ובין ההתקרבות " עצמו"ישמעאל הפרש גדול בין ההתרחקות מכל מפסידי הלב וה' וראה ר
כי ההתקרבות מסירה את הממשלה מעצמו ואילו ההתרחקות נותנת לו את הממשלה על , אליהם

 .עצמו
 השעון המדויק

רב עד אשר יוכלו הכל  שר יש בו מנוע פנימי אמיתי המפעיל את המחוגים בדיוקובדומה לשעון א
 -לסמוך על השעה אשר מראה שעון זה ועוד יוכלו הכל לדייק שעוניהם על פיו

אך  –ולבו הוא המנוע ותנועותיו ופעולותיו הן המחוגים  כן ממש האדם בכללו הוא כעין שעון
מכל משמר "נוע הפנימי הוא אמיתי וכמאמר הכתוב תלוי הוא בתנאי זה אם הלב אשר הוא המ

ורחמנא ליבא בעי והיינו ששומר עצמו מכל חלקי הנגיעה וכל הדומה לכלכלה של " 112נצור לבך
והוא זהיר ונקי מכל דבר המוציא את האדם מרשותו ולוכד אותו במצודת , פירות והדומה לדומה

 -ותוהנגיעות עד שאין הוא מסבב את הדבר אלא הדבר מסבב א
אם הלב שלם מכל צדדיו אזי הפעולות והמעשים אשר יולדו מלב זה יהיו כמו תורה חיה ואמיתית 
עד אשר נוכל ללמוד מהם ולסמוך עליהם כעל שעון מדויק ואמיתי אשר יש לדייק כל שעון על 
פיו ושעון זה הינו מד מדויק שעל פיו אפשר לבחון כל שעון אחר אם מדויק הוא אם לאו כי כל 

ון השונה הימנו הרי הוא שקר ובלתי נכון וכל אשר יתקרב אל השעון המדויק הזה הוא שע
 -המתקרב אל הדיוק הגמור

כיון שיש לו לב ישר אז ניצל הוא מכל נגיעה  –' הא. כן ממש תוצאות האדם השלם שתים הנה 
ט השערה ופניה ולכן כל פעולותיו ותנועותיו מדודות ושקולות במאזני הצדק ללא הכרעה של חו

 .לצד השקר אלא אדרבא מכריע הוא לצד האמת
כי כל פעולותיו נחשבות לתורה ממש והכל מדייקים דרכיהם ופעולותיהם על פי  –ועוד שנית 

הוא המשפיע הראוי לכל בני דורו אשר כל המדייק את עצמו על פי נקודת ' ויהי, פעולותיו
 .וצלחתהשקפתו האמיתית רק הוא יגיע אל דרך האמת והמטרה המ

או אז ידמה לשעון המקולקל אשר , לא כן אם לבו יהא נפתה אחר כלכלת הפירות והדומה לה
 .מחוגיו מזייפים וצריכים מידי פעם לדחיפה ידנית למהר כאשר מאחר או לאחר כאשר ממהר

אם הוא לב כזה אשר אין בכח מצפוניו לסבב את עצמו ואין לו את היכולת להיות מושל על עצמו 
 -ה שיפה אצל שכל התורה ולרחק את מה שאינו נאה אצל שכל התורהולקרב מ
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 קליעה למטרה

וכל מה שהוא עמל כל ימי חייו כביכול לדייק את עצמו על פי התורה אינו אלא כמו המשל 
 :המפורסם

עבר לפני חצרו ' פעם א, שהתלמד זמן רב בקליעה למטרה אך לא הצליח' איש א' אשר פעם הי
ויתמה תמהון גדול . חץ קלוע במדויק במטרה' הרבה מטרות קליעה ובכל א וראה שם' של איכר א

איך ובמה הצליח איכר בער זה להגיע אל דיוק מרבי זה עד אשר ניגש הוא אליו ושאלו במה כוחו 
ההיפך , כ קלעתי אליה"ויען האיכר ויאמר אל יחשוב אדוני אשר הצבתי לי מטרה ורק אח, רב

 .את החצים ורק לאחר מכן ציירתי סביב החצים את המטרההוא הנכון כי מקודם קלעתי 
גם אם ישתדל לעשות כל דבר על פי חשבון אין , כן ממש האדם אשר לבו בלתי נצור מכל הפגעים

והאמת היא שיש לו נגיעה אל הדבר , החשבון יוצר את הדבר אלא הדבר הוא היוצר את החשבון
 .ת אמת המעוורת את עיניו עד אשר יכשיר את השקר בצור

והאמת היא שמעולם הוא לא עמד לעצור את זרם הרגלו ומדותיו ולצאת לחשוב על פי ההשקפה 
 -אלא כל ימיו רץ הוא במרוצת הרגלו כעיור באפילה, האמיתית האם לעשות או לעזוב

 קצה הנגיעה

ובאמת השלימות טמונה ומכוסה מאוד עד אשר אם לא ישתדל למשמש בנגיעותיו ולהוציאם 
אם , ישמעאל שלא נטל וגם פסל עצמו לדין' לאורה ולהטותן אל הצד האחר כמעשה דרמאפילה 

 –לא ישתדל בהשתדלות גדולה להמלט מכל המפסידים 
ושכלו יחפה עליה בטענות וחשבונות עד אשר יקשה עליו למצוא  או אז תתחבא הנגיעה עוד יותר

כשוגג בנגיעה זו עד ' ה ויהיאותה וכל כמה שיתיישן הדבר יכהה בלבו הרגש הבדיקה במקום ז
ויחזיק בנגיעה ויסמוך על טענותיו עד שיהפך לאדם , כדי אשר יחשב אצלו דבר זה למחויב וראוי

 -הוא ברשות לבו משולל מן הממשלה והיכולת להטות את לבו אל הרצון האמיתי' כזה אשר יהי
ה חיצונית ולא יוכל מאחר והמנוע שבו מקולקל צריך הוא לדחיפ. 'א: ויהיו תוצאותיו שתיים

 .לסבב עצמו בעצמו אלא הוא זקוק לכח אחר לדחפו
כיון שהוא זקוק לדחיפה חיצונית אזי אין קץ למספר הדחיפות וכל אחת סתירה , ועוד שנית

ולאחר מכן יבא אחר לכוונו על  לחברתה כי זה בא לתקנו על פי שעונו המורה על שעה מסוימת
שעון הפכפך שאי ' ותו ומדיקו על פי טעותו עד אשר יהיוכך כל אחד משנה א. פי שעונו הוא

 .אפשר לסמוך עליו כלל וכלל
ותחת אשר יהיה לשעון המדייק את כל השעונים נהפוך הוא אשר כל השעונים המזייפים הם 
המכוונים אותו ומכיון שהעולם דור הפלגה הוא אשר זה מושך לכאן וזה לכאן נמצא שגם הוא 

משנה את כל פעולותיו לכמה גוונים מאחר ואין לו דעת עצמית והוא פוסח על שני הסעיפים ו
 113מוכרח לחיות על פי דעת חבריו וכשם שאין פרצופיהן דומין זה לזה כך אין דעתן דומה זה לזה

ונמצא שיתהפך לכל הצדדים אשר יאותו וייפו לרצונו וגם את זה לא ישיג כי אין זה אפשרי 
כל ' ואם יתפעל מכולם יהי, שזה משבח בא חברו ומגנה להתנהג כרצון איש ואיש מאחר שמה
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אך עשוק ' ימיו כעס ומכאובים כי אם יצא מחוג דעת חברו אז יעקם הוא את חוטמו אליו ויהי
 .וגזול כל הימים ואין מושיע

, ולא רק האדם אשר יתהפך במקצועותיו ודרכיו להיות קופץ מדרך לדרך ישאר קרח מכאן ומכאן
מ כל אשר יתפעל "שר כבר בחר בדרכו והגיע להכרה האמתית בדרך הנכון מאלא אפילו האדם א

מהמפריעים והמכשולים הקטנים או הגדולים אשר יפגוש על דרכו ולא יבין שהם רק מפריעים 
ויבא לחשוב כך מפני  אלא יטעה לחשוב שגם הם חלק מן הדרך ויחשוב שעוד יתעלה על ידם

 -ו בשפת חלקות ובלשון מפתההקושי לפרוש ממפריעים אלו הבאים אלי
אלא ידמה בדעתו אשר , אם לא יצא להפקיר ולפרוש מכל מה שירצה לגנוב ממנו את הלב הטהור

ויחשוב שכל המפריעים בחזקת כשרות הם , כל אחד מוסיף על דרכו ואינו נגוע ליקח ממנו
אלא רק להוסיף ויהא סבור אשר הבא לבקרו ולתקן דרכיו אינו בא להפריעו מעקרונותיו , עומדים

את מה שנראה לו שחסר בדרכו כי מצטער הוא על חסרון זה ורוצה בטוב לבו לזכותו ולהשלימו 
אם ידמה כך בדעתו ויתן דריסת רגל לכל הבא אליו לתקנו מכח סברא זו שכיון שתובע הוא  –

גם  סופו להוכח כי לא זו בלבד שלא הוסיף עליו תיקון אלא –תיקון בודאי רוצה הוא בתקנתו 
 .קלקל את אשר כבר היה בידו

 משתבח בשיקוציו

שֹוֵחט ַהּׁשֹור ַמֵּכה ִאיש  114וכפי שכבר העיד בנו הנביא על תיקונים שכאלה ועל מקורם באמרו
ם זֹוֵבַח ַהֶשה ֹעֵרף ֶּכֶלב ַמֲעֵלה ִמְנָחה ַדם ֲחִזיר ַמְזִּכיר ְלֹבָנה ְמָבֵרְך ָאֶון ַגם ֵהָמה ָבֲחרו ְבַדְרֵכיהֶ 

ולעלות ' כי לפעמים מעלה אדם מנחה ורוצה לקרב עצמו לעבודת ה :וְבִשקוֵציֶהם ַנְפָשם ָחֵפָצה
 - מדרגה בתיקון המדות אך באמת הוא דם חזיר ונטמא יותר על ידי זה

 .אך באמת הוא מברך און ' וכן לפעמים מזכיר אדם לבונה וחושב שמקיים רצון ה
 –גם המה בחרו בדרכיהם  -שאינם מבקשים ומתקנים שהרי והטועים הללו אין סיבתם מפני

למצוא את הדרך הנכון ולכן הם באים מצד התיקון ' כלומר שגם הם בקשו ויגעו הרבה בתורת ה
כי יצאו לחיות חיי פשרה ולאחוז התורה והעולם יחד לפשר  –בשיקוציהם נפשם חפצה  –אלא ש 

ל המבקר בין טוב לרע גם הוא חפץ כ עד שגם הנפש היא השכ"הדרך ולחבר הנפרדים כ
בשיקוציהם וגם הוא מטהר אותם ומסכים להם ומכשיר אותם ולכן הוא כמעלה מנחה אך באמת 

 .אינו אלא דם חזיר ומזכיר לבונה אך באמת אינו אלא מברך און
ה כאשר יצא לקבל את פני שמואל ואמר "ואל תתמה על דבר זה שהרי מצינו כן בשאול המלך ע

' והיה בטוח בבטחון חזק שהוא קיים את דבר ה 115'הקימותי את דבר ה' ך אתה להבשמחה ברו
 .'הודה לבסוף חטאתי לה' מ לבסוף כאשר שמואל חקר ודרש ומה קול הצאן וכו"ומ

מ אירע לו כן שנגיעה דקה "מ 116וכבן שנה בלא חטא' בחיר ה' ו ומה שאול המלך שהי"הרי לנו ק
–מזכיר לבונה "כ שיוכל להיות אדם ה "נו בזמננו עאכוא' מן הדקה הטתה אותו לזוז מדבר ה
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מ דרך זו אשר בחר "בוחר בדרכו מ–ואף שהוא , שמברך על האון" מברך און -ובאמת אינו אלא
 .נ טעמים"כ פושרת עד שגם הנפש חפצה בשקץ ומטהר את השרץ בק"היא כ

יקון יש להם ונמצא שיש תקונים כאלו אשר באמת קלקולים המה ורק צורה חיצונית של ת
היינו שהפושע אשר לבו אינו ברשותו אלא הוא חי על  "117וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם"

דעת חברו וכפתי יאמין לכל דבר הוא אשר נדבק בדרך זו כיון שאין לו מנוע פנימי המסבב את 
 –עצמו ולכן רק העולם מסובב אותו ונלכד במצודות העולם ומנהיגיו 

ו ברשותו ויש לו מנוע פנימי המסבב את כל דרכיו ופעולותיו הוא ירוויח לא כן האדם אשר לב
ועוד שהוא משפיע גם על זולתו וכל העולם מדייקים את ". עצמו"מה שיש לו את . 'א כפליים

 .שעוניהם על פיו
 ?איך יתהוה לאדם מנוע פנימי : ומעתה נשאלת השאלה 

תבחר עבורו מכל הצדדים ולא יניח  בשעה שימסור את עצמו לבחור מה שהתורה: והתשובה 
 .ישמעאל שלא נטל הפירות וגם אמר פסילנא לך לדינא ' וכמו הדוגמא של ר שום חלק ממנה

אך אם לא ישלים כל החלקים אזי החלק אשר יחסר לו הרי נובע הוא מסיבה מסויימת המעכבתו 
אומר לו כך ולמחר היום " ואם יפתח פתח למעכב הזה הרי כך דרכם של מעכבים ש , מלהשלימו

ועוד , ויאבד גם מה שהיה בידו 118"ז והולך ועובד"אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבוד ע
עובד ... וראיתם בין"כמו שאמרו " לא עבדו"נקרא  שעצם זה שמניח חלק אחד שאינו מושלם

 .119זה בין השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחת" אלקים לאשר לא עבדו
 החשבון הנגוע

 אואם נסתכל עוד בדבר ונתבונן מפני מה באמת חסרות לאדם כל מדרגות ההשגה ומדוע טועה הו
 ?בחשבון הזה יותר מכל חשבונות הויות העולם הזה 

התשובה בזה היא קצרה וארוכה יען כי בכל החשבונות שבעולם אין לו לאדם שום נגיעה אל 
לא כן בדרכי השלמות וחשבון המעשה שם . יאהטעות ולכן קולע הוא אל השערה ולא יחט

וזהו מקור כל הטעויות , נגיעתו נוטה לסור מן השלמות בדומה לעטלף הבורח מאור השמש
ומכיון שהנגיעה היא היא אשר דנה את התורה לכן היא אשר תלקט רק את הקולות , והשיבושים

 .ותעזוב את החומרות 
 .להיות נוגע עם הנגיעה שהרי טובה וכשירה היא ואדם זה עוד יסבור אשר הצדק אתו וכי צריך

 "ערב"טעות בהבחנת ה

וכשם שהאדם טועה בבחירת האמת והפכו מפני , אולם באמת גם בנגיעה גופה הטעות נמצאת
גופא גם שם הוא טועה בהבחנה אם דבר " ערב"כן בענין ה -נגיעתו לבחור את מה שערב לשעתו 

ולם בפרצופו האמתי כי אז לא היה נגוע כלל לבחור זולת ולו הכיר את הע, זה ערב או אינו ערב
כי כל הכרת האדם העכשוית שיש כביכול טוב זולת התורה נובעת  .רצון התורה ובחירתה עבורו

רק מרצונו ולהיטותו אחר מראה עיניו ללא חשבון ראיית הנולד והוא דן כל דבר לפי ההשקפה 
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כ יקיא את כל עברו "אז יהיה ערב לו והגם שאחהראשונה ולכן נדמה לו שאם יחיה על דרך לבו 
מ הלקח שקלט מן החויה שבעבר אינה חיה בקרבו "ויסבול מדרכי הטבע עד כי יקוץ בכל חייו מ

 .עד כדי שפיטת העתיד בחשבון אמיתי לבלתי שום מר למתוק ומתוק למר
 הכרה מתוך חיי התורה

, עזיבת העולם וההתרחקות מן הטבעי "והסיבה לזה היא מפני אשר הכרה זו לא נולדה אצלו ע
ומחיי החסרון עצמם נולדה  אלא אדרבה נולדה מההתקרבות אל העולם וההתחברות אל הטבע

ולכן כיון שמימיו לא ניסה אדם זה בפועל להרחיק את החסרון והטבע . ההכרה באפסיות החסרון
, מתוק -מושגי המראלא תמיד הטבע הרחיק ממנו את החשבון ועיוות עבורו את  –מפני החשבון 

כ אנו מוכרחים לומר אשר אדם זה איננו יורד לעמק הדברים לדעת הדבר על בוריו ולהכיר "בע
את הטבע כמות שהוא ורק לאחר מעשה בשעה שהחשבון אינו מתנגד אל נגיעתו העכשוית רק אז 

ם יוכל לחשוב בהגיון צודק על מה שעשה ולא יוכל לחשוב אלא על המחר כי כעת אין לו שו
 .נגיעה לגבי המחר

כ קודם המעשה העומד עתה על הפרק אם ירצה לחשוב חשבון נכון אז הנגיעה לרצות מה "משא
 .שערב לשעתו ללא הסתכלות על העתיד היא מטעה אותו גם בענין הערב גופא והופך מר למתוק

מ בבואו "ולכן ימצא אדם אשר יוכל לצייר את ההבל שבעולם ולבטל את העולם לגמרי ומ
 .מעשה יתהפך לו הכל ויבחר בהבל לאחר שהתיר והכשיר אותו ל

יען כי האדם לא יוכל לצייר את רוח החיים של התורה והמות של העולם כמות ? ומדוע כן הוא 
 -שהוא

ולא יוכל אלא לדעת שאם יצא הדג מן המים , כשם שאינו יכול לצייר בדמיונו איך חי הדג במים
 –מים היא למעלה מהשגתו כי אז ימות אבל עצם חיות הדג ב

כן הדבר לגבי הציור שמי שפורש מן התורה כאילו פורש מן החיים לא יוכל האדם לצייר אלא את 
 .חיצוניות הפרישה אבל לא את עצם הפרישה

י ההבל "מפני שהוא טועה לחשב את ההבל ע, ומאידך גיסא עצם החיים הם למעלה מהשגתו
חיבורו אל העולם עצמו ולא יצא לו חשבון זה כלומר שכל הכרתו את העולם היא מ עצמו

 .מההתרחקות מן העולם ולכן הוא רק בגדר דמיון ואינו רואה את המציאות
" 120סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם"' וזהו שאמר הכ

הכיר את ביאורו סוף כל הדברים האמורים עד כה על ההבל שבעולם אימתי נשמע הדבר בחוש ל
רק בעת  –את האלקים ירא ואת מצותיו שמור  -הוא רק בעת ש -ההבל בעצם כמות שהוא

ואין לו שום נגיעה  121שמתרחק מכל המפסידים רק אז מרגיש הוא שרק התורה היא החיים והטוב
ורק אז לאחר  122"רשעים בחייהם קרויים מתים"לזוז ממנה ויודע שהפכה הוא המות וכמו שאמרו 

ולא כפי שהאדם סבור שהתורה היא רק צירוף . ת התורה רואה כי זה כל האדם היראה ושמיר
לאדם ויש אדם חוץ מהתורה לא כן הדבר אלא ההתרחקות מן התורה פועלת על האדם עד 

                                         
120
 .ג"י, ב"קהלת י 
121
 ...אשריך וטוב לך אם אתה עושה כןובתורה אתה עמל ו' ז מפרשים במשנה וחיי צער תחי"כעי 
122
 י"ברכות ח 
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שמאבד צורת אדם לגמרי ונעשה חיה ולא רק כחיה שאינה מזקת כי אם חיה טורפת ורק התורה 
 .היא המכשרת את האדם להיות אדם

 המושל ביצרו הכרת
 124ל "ופירשו חז 123"ַעל ֵּכן ֹיאְמרו ַהֹמְשִלים ֹבאו ֶחְשבֹון ִתָבֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון" ' וזהו שכ

בואו ונחשוב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד  –בואו חשבון , המושלים אלו המושלים ביצרם
 .'שכרה וכו

אפס הן טעות של המדרגה שבין  הן טעות תוספת והיינו כי לעשות חשבון צודק ללא שום טעות
צריך להיות מושל ביצרו בדווקא ורק המושל ביצרו  –צדיק לרשע והן טעות של מר ומתוק 

רק הוא ישיג את  –המושל בנגיעתו היכול להעמיד ולעצור את הרגלו ולחשוב קודם המעשה 
 . ההבל ורק הוא לא יניח אף חלק מן השלמות

אך לולא זה הגם שידועים לו כל החשבונות וידועים לו כל ההבלים  – ורק זה הוא כל האדם
ומהביל אותם עם כל זה יהיו כל חייו חיי הבל ובנגיעה קלה יפול ממדרגתו לגמרי ויהיה כסומא 
שלא ראה מאורות מימיו ובעת שתבא אצלו הנגיעה יתהפך כל שכלו ויהיה בטוח שהוא דורש רק 

שקר בצורת אמת וכאלו המאחז עיניים רימהו ונעשה ערום  אמת אך לבסוף יוכח שהיה זה רק
 .מכל

*********************** 

 מאפילה לאור גדול. ב
ל במעשיהם של רשעים אינה על הפורק מעליו עול מצוות לגמרי כי על "הנה זה מובן שכוונת חז 

ל "אלא על כרחך כוונת חז, ה יותר"ל אם בהם חפץ הקב"רשעים כאלו בודאי לא היו מסתפקים חז
 .ה או ירצה יותר כך "בעניני מדרגות האדם אשר בזה יוכל להולד ספק אם כך רוצה הקב

 .להבין מה הוא הבירור כאןוצריכים אנו 
והנה אם נבקש את הסיבה העיקרית אשר בעבורה ישאר האדם על מעשיהם של רשעים ויטען 

 -וכן לא יודה במעשיהם של צדיקים, שאין אלו מעשי רשעים
לשתיהן והיא מה שהאדם מוצא את עצמו שהוא כבר עומד כמות שהוא עם ' נמצא שסיבה א

בשכלו כאילו היתה כן כוונת הבריאה מתחילה שישאר כמו  הרגלו וטבעו ומדותיו ויראה לו
 .עד שנעקרת ממנו אפשרות ההתחלפות ויכולת הפרישות . שהוא עתה

 אתמול היה רודף והיום בורח

ולא זו בלבד אלא אף כאשר רואה הוא מי שמתאמץ להחליף טבעו יחשב לו זאת לפליאה נשגבה 
הלא , כ מהר והתחלף ונשתנה פתאום"התהוה כומכח פליאה זו מבטל הוא אותו כי איך אפשר ש

איך יהיה כדבר הזה שאתמול היה משבח  –אתמול היה שקוץ ומתועב והיום נהיה אהוב ונחמד 
אתמול היה רודף אחר  .העולם ואנשיואת העולם ועכשיו תוך זמן קצר כבר מבטל הוא את כל 

                                         
123
 במדבר פרק כא פסוק כז  
124
 ח"ב ע"ב 

רבי אבהו אמר מתחלת ברייתו של עולם צפה ..
, הקדוש ברוך הוא במעשיהן של צדיקים

תהלים )הדא הוא דכתיב , ומעשיהן של רשעים
תה והארץ הי', דרך צדיקים וגו' כי יודע ה( א

ויאמר , אלו מעשיהן של רשעים, תהו ובהו
אבל , אלהים יהי אור אלו מעשיהן של צדיקים

איני יודע באיזה מהם חפץ אם במעשה אלו ואם 
כיון דכתיב וירא אלהים את האור , במעשה אלו

הוי במעשיהן של צדיקים חפץ ואינו , כי טוב
 .חפץ במעשיהן של רשעים

 .'ג' ר ב"ב                                  
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יו הוא ורו היה דברי חול ועכשמקודם כל דב -הכבוד ואיך עכשיו הוא בורח הימנו בקצה האחרון 
 ?מדבר רק בתורה ויראת שמים

, הרע ולהחליפו למדרגה גבוהה יותר הוא אינו יכול בשום אופן להאמין שהאדם יוכל לעזוב דרכו
ואינו יכול להבין את מי שהחליף הנהגתו אלא חייב הוא , שהרי הטבע לא יתחלף תוך זמן קצר

ובודאי הוא מתנהג אחד בפה ואחד בלב ללא הכרה להניח אשר החלפה זו הינה רק חיצונית 
 .ואחיזה במדרגה זו

ש אם ישמע על אחד שהגיע בזמן קצר למדרגה גדולה בעניני הבטחון בודאי יבטלהו לגמרי "וכ
כי אינו יכול לצייר את הדבר הזה שתהא כזאת בזמנינו , ולא יאמין שיש כדבר הזה במציאות

 .שיהיה אדם בעל בטחון
כי אז ישפוך את כל הטמון בלבו אשר , על אחד שהשיג קנין גדול בענין הלשמהוכן אם ישמע 

 .אינו מאמין בזה כלל שנמצא בעולם של היום מושג של לשמה
וכן הוא סבור לגבי כל מדרגות השלמות אשר בין הצדיק המוחלט לרשע המוחלט כי כל 

שיגן תוך זמן קצר ואם ש שלא יוכל אדם לה"מציאותם נמנעת מן האדם בתקופתנו אנו בכלל וכ
 .ישמע כן על אדם מסוים או אז יירק לו בפניו ויטיח ששקר הדבר ואינו אפשרי כלל

עד אשר לא זו בלבד שאינו מאמין כן על , מבהיל הדבר עד כמה שטף הטבע את כל יכולת השכל
עוד יגרום לו הטבע שלא יאמין גם בזולתו אשר זכה  –עצמו אשר יוכל להשתנות למעליותא 

 .ויכחיש את השמועות על אחרים שהגיעו לשלמות כאילו הם בדו זאת מלבם, התחלף מהרהל
כי אתמול היה שנאוי ' אשר כ[ ז"פ]תשובה ' ם הל"ובאמת הוא נגד פסק הלכה מפורש ברמב

הרי לנו שדין התשובה נמצא ברגע . משוקץ מרוחק ותועבה והיום הוא אהוב ונחמד וקרוב וידיד
 .אחד

 על מנת שאני צדיקהרי את מקודשת 

אפילו הוא רשע גמור , האומר הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק, 125וכמו שאמרו בקדושין
 .רגע אחד –וכמה הוא זמן הנתינה . מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתו

שאם לא , ואם הדין הוא כן בודאי גם המציאות כן, הרי מפורש שיצויר דין התשובה ברגע אחד
כי איך יצויר דין בלא תשובה הרי הדין הוא , לא יצויר דין התשובה לעולםהיתה המציאות כן 

פ מכפר בין עשה תשובה ובין "שהרי לא נפסקה הלכה כרבי שיוהכ, התשובה והתשובה היא הדין
הלא מבואר , ואפילו לדעת רבי. אלא הלכה כרבנן שרק עם התשובה מכפר ,126לא עשה תשובה

איך יצויר , ולפי דברי העולם, פ מכפר"אין יוהכ, מכפרפ "שאם יאמר האדם אחטא ויוהכ 127שם
שברגע אחד יכול האדם לצאת , אלא על כרחך האמת כדברי התורה. פ"דין התשובה ביוהכ
ובאמת יכול האדם להחליף את עצמו ברגע אחד ולהתעלות במדרגות ברגע . מאפילה לאור גדול

 .אחד

                                         
125
 :ט"מ 
126
 ח"יומא פ 
127
 ז"יומא פ 
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שבמציאות יכול האדם להחליף את עצמו  ,ואם נסתכל היטב בדבר נראה כי גם המציאות כן היא
אשר אינו צריך להשתמש ביכולת זו אלא החסיד , ויכולת זו אינה דבר מעלה באדם, ברגע אחד
 .אלא דבר מוכרח הוא לכל אדם, שבחסידים

מפני שאינו , כי מפני מה לא יתחלף ברגע זה. לא יתחלף לעולם, אם לא יתחלף ברגע אחד, שהרי
וכי עד אשר , ועד מתי יחכה, וכן ברגע השלישי, כ גם ברגע השני יטען כך"א, יכול לעזוב דרכו

 .כי לטרדות ולמפריעים אין קץ ואין תכלית, הרי ודאי שלא יפנה? יפנה מהטרדות המפריעות לו
אשר יעזוב את העבר , כי בודאי דרוש שיבוא עת, ונמצא שאף אם יחיה שנות מתושלח לא יתחלף

 .והעת הזו רגע אחד הוא .ויצא לחיות על דרך התורה
 הרוצה להכשיר את כלי מטבחו

אין הדבר דומה אלא למי שיש לו בית תבשיל , שהרי איך יוכל לעשות היום מעט ומחר מעט
טריפה ורוצה לשוב ולהכשירו אך יאמר איך אשוב ברגע אחד לשבור את כל הכלים ולקנות בפעם 

תחילה אשבור כלי , ת בשלבים מתוניםהלא הוצאה גדולה היא אלא אעשה זא, אחת כלים חדשים
שהרי מיד כאשר יתערב הכלי החדש עם , הלא לשוטה יחשב. ואקנה תמורתו חדש וכן הלאה', א

לעולם לא יסיים להכשיר , ואף אם יחיה חיי מתושלח וכל ימיו ישבור ויקנה, שוב יטרף, השאר
ולקנות חדשים , יםואין לו עצה אחרת כי אם לשוב בפעם אחת ולשבור כל הכל, את מטבחו

 .לגמרי
, אך אומר, ועכשיו מתעורר לשוב, וכן מי שהרגל לחלל שבת בפרהסיא ולפתוח חנותו בשבת

לא , כ שתים"ואח' אלא אתחיל לסגור שעה א, לא אוכל לסגור את החנות כל השבת כולו' בפעם א
לא יצליח גם  ,כי אם הרגשת האיסור לא תתבענו לסגור כל השבת כולו, יהיה הדבר הזה במציאות

 .לשעות
אזי אותו המפריע לא יתן לו לשוב , אם לא יפקיר מיד מה שמפריע לו, וכן ממש בחובות הלבבות

 .לעולם
 מקום העבירה

כי זה דבר פשוט אשר בהיות האדם במקום עבירה לא יוכל לשוב לעולם כי כמה שישתדל 
תו ולמשכו לסגור אל מ מקום העבירה כוחו גדול להסיר כל מחשב"במחשבתו לדעת חובתו מ

 .העבירה כברזל אחר אבן השואבת
כי איך ימלט , ואם יעלה על דעתו לילך בתוך האש ולא להיכוות הלא למשוגע הוא יחשב בפני כל

ואם ידמה בדעתו שאין הכל פועל עליו , מן האבדון בהיותו במקום העבירה הלא הכל פועל עליו
כמו מי שעומד על , שאינו מרגיש את רשמיההלא גם זה מתוצאות השפעת העבירה על מחשבתו 

 .הקרקע שלא יפול למטה יותר שהרי אין למטה יותר ממקום עמידתו
 .מ להשאר במקום העבירה הרי הוא כטובל ושרץ בידו"ונמצא כי הרוצה לשוב למעלה ומ

כי איך יתפשר , ובעל כרחו הוא צריך מיד לעזוב את מקום העבירה ולברוח משם כל עוד נפשו בו
 ?מחוץ למקום' במקום ורגל א' וכי יוכל להניח רגל א, זא

 .אם לא יעזוב לגמרי את המקום אין לו עצה להמלט
. לקחת את הפקרות מקום העבירה ליסוד חזק: כי רק כלי זה נשאר בידינו להגיע אל כל המדרגות

 .כי מה שהראשונים בנו בגבורתם יוכלו האחרונים לשמור על ידי שמירתם
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הרי לא יהא ? את מקום העבירה לאט לאט לשעות או לחצאי יום או ליום ללא לילהואיך יפקיר 
ובהכרח שצריך לצאת ולהפקיר את המקום . זה אלא כהפקרות מטבח הטריפה בכלים אחדים

כי כך טבע הדבר אם הוא , ואם זה לא יהיה בפעם אחת זה לא יהיה לעולמים, לגמרי בפעם אחת
 .ינו אלא אדם מקושר אזי לא יפקיר לעולםאדם מפקיר אז יפקיר מיד ואם א

ואותו היום יהא אצלו פרשת  ובעל כרחו צריך שיהא לו עת בבחינת זה היום תחילת מעשיך
 .אשר בו יעזוב את כל העבר ויצא לצעוד בדרך חדשה, דרכים

 שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם

ואיך יקבל שינוי כזה בזמן כה קצר ולכן יבטל ואם יטען שלא תיתכן התחלפות כזו קיצונית 
שצריך שיעיד עליו יודע [ ג"בפ]ם שכתב במפורש "מה יעשה עם הרמב, הכרתו מפני טענה זו

הרי מוכח שגם בעת שהאדם מעיד על עצמו שלא ישוב  -תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם
עדיין אין זו ראיה שתשובה מ "לכסלה ולא יחטא עוד וברור הוא בחזקתו לעמוד בדרך הנכון מ

מעולה היא זו אלא הוא צריך להגיע לתשובה כזו אשר יעיד עליו גם היודע תעלומות שלא ישוב 
 .עוד לכסלה

על אחת כמה וכמה אם האדם בעצמו טוען שלא יוכל לעצור ברוחו ואינו מאמין בתשובתו אשר 
ו ונמצא שלא היתה כאן כ כל שכן שבוודאי גם הבורא אינו בטוח ב"לא ישוב עוד לכסלה א

 .מציאות של תשובה מימיו וממילא מעולם לא היתה לו מחילת עוונות
ם כתב במפורש שדין התשובה הוא שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב "כ מאחר והרמב"ובע

עוד לכסלה בודאי שעל האדם להתחזק כן בתשובתו עד שגם הבורא יעיד עליו כי כן הוא שלא 
והיינו שהאדם מכיר את הדרך בהכרה כה ברורה עד שגם הבורא יעיד עליו  ,ישוב עוד לכסלה

ן וכיון שהוא יודע את עצמו ואת מדותיו ויודע איה מקום האבדו. שהוא באמת הגיע להכרה חזקה
דבר שהרי לכל , פס אותו מקודם ומה שבר את אחיזתומה ת, שלו ומאין בא לו המכשול והטעות
ויודע הוא כי מה שהיה נבוך עד הנה לא הותיר בידו אלא , יש סיבה המסבבת החטא והחסרון

 -הקאה בלבד
ולאחר הכרה ברורה זו הוא גם מצייר בדעתו דרך הרחקה מכל מקומות העבירה וגדרים לכל 

 –ומכיר כי הצלה גבוהה וטובה היא ומחליט בעצמו כי זה היום תחילת מעשיו  ,המפסידים
 .עלומות שלא ישוב עוד לכסלהלאחר כל זאת מדוע לא יעיד עליו יודע ת

אלא שב בתשובה ברורה ומאירה ודרך התשובה אור היא לו  ,שהרי אינו שב בפיו ולבו בל עמו
 .ויודע שהוא יכול לעמוד בדרך זו והיא תשמור עליו מכל מכשול והפסד

כ שהאדם הטוען שאינו יכול לשוב וכמו כן אינו מאמין באחרים שיוכלו להתחלף תוך זמן "ובע
 .אין זאת מפני שהדבר רחוק אלא להיפך הוא רחוק מן הדבר, קצר

: כי הוינן בארמיותן אמרינן, אמר לי איסור גיורא: אמר רבא 128ל "ובדומה למה שאמרו חז
והוא מבקר את הבן . דאי מנטרי שבתא כמה כיסי קא משתכחי בשוקא , יהודאי לא מנטרי שבתא

רחוק הוא ' ר יחסר לו חלק מסויים בעבודת הוכן האדם אש, פ החסרון של הגוי עצמו"ישראל ע
נחשב גוי לגבי חלק זה ולכן אינו מאמין גם על אחרים ' ממנו וכאילו מת הוא בקרבו וכאילו הי
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שהם יצליחו להשלים חלק זה כי איך אפשר שיתחלף אדם זה מהשחתה ופראות למעלות 
 .ומדרגות בזמן כה קצר

וההשחתה מכחשת את  ,ההשחתה היא הדוברת בואלא רק , אןוהאמת שאין המדרגות דוברות כ
המדרגה כמו שהעיוור מכחיש את השמש בו בזמן שהכל מכירים במציאות השמש וטובו הגדול 

 .ורק העיוור שאינו יכול לראות את אור השמש הוא המכחיש בקיומו
אבל ובאמת הנמשל שונה לגמרי מן המשל כי אצל העיוור באמת אינו יכול לראות את אור השמש 

כאן הרי יכול האדם לשוב בתשובה שלימה עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב עוד 
 .לכסלה

עד שכאשר ישמע שהתורה דורשת , אלא שבכסלה נפשו חפצה ואינו יכול לעמוד ללא כסלה
 .הוא יזדעזע בקרבו' הימנו לשוב אל ה

 החליט לאבד עצמו

סכנת מות עמדה עליו ולא היתה לו עצה ודומה הוא למי שתפסו אותו במרמת פשיטת הרגל ו
ולאחר ימים מספר אמר לו , להמלט משם עד שהחליט לחנוק את עצמו או לירות בעצמו למות

כי , ויען בחפזה לא לא, יש לי עצה עבורך שעל ידה תוכל להמלט ולהשאר בחיים: אחד מאוהביו 
 .ושוב אינו חפץ בעצות אחרות, כבר החליט בדעתו להחנק או להיירות

 ,כ נמאסו עליו עד אשר אין לו עצה להמלט בלתי לאבד עצמו לדעת"כך האדם שחיי הטבע כ
שהרי אילו התשובה היתה דבר קשה יותר מן  ,והרי התורה קוראת לו והיא תובעת עבורו רק חיים

שבוודאי אין זו  129ל"החיים לא היתה התורה מצוה עליה שהרי לולב והדס המסרטים פסלו חז
ואם התורה קוראת לתשובה מסתמא אלו הם החיים , הרי דרכיה דרכי נועםכוונת התורה ש

 .יני בני אדם ותנחה אותו בכל דרכוכי היא תקיף כל ענ, הטובים כאן בעולם ובכל שאלות החיים
ואינו רוצה להקשיב לעצות , האדם כבר החליט בעצמו להחנק או להסקל, מ לדאבון לב"ומ

 .החיים
" אין שואלים את הרופא אלא את החולה"מר כמאמר העולם ואל יטעה האדם את עצמו לא

מ איני יכול לפרוש ודמיוני מראה לי שלאחר הכל יש בדרכי ציור של חיים "והחולה הרי אומר מ
 .ואילו בדרך התורה אין שום ציור ודרך איך לחיות ולעמוד

ז באות "ברא העוהמפני מה נ 130והוא שאמרו, ל ביאור יפה לכל הענין הזה"אמנם כבר נתנו לנו חז
דאי הדר בתשובה מעיילי , ט תליא כרעיה"ומ, מפני שדומה לאכסדרה שכל הרוצה לצאת יצא', ה

 .לא מסתייעא מילתא[ י"רש. פיק ביהפתח התחתון דנ]וליעייל בהך , ליה
מפני שאם יתלה אדם מנעול בפתחו ובא גנב ופרץ את המנעול ונכנס וגנב ? ומדוע באמת כן הוא

, לא יועיל אם יתלה שוב מנעול שוה לראשון הפרוץ שהרי ישברוהו פעם שניה, כל אשר בבית
 .אלא צריך לתלות מנעול חזק הימנו

כי יש הרבה מפריעים בדרך זו , כן האדם אשר ראה שאינו יכול לעמוד נכון בחיי הפשרה שלו
פל מדרך לא יועיל אם ישאר בדרך זו על הגדרים הקודמים שהרי אם יצא ונ, והיא בחזקת סכנה
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ישבר ' י הגנב פעם א"פשרה זו לא מסתייעא מילתא אם יכנס בדרך הפשרה כי המנעול שנשבר ע
מכאן : א על המאמר שם"ש הגר"כמ, לכן צריך מתחילה ליכנס דרך הפתח הצר, גם פעם שניה

 .שראוי לבעל תשובה ליכנס דרך פתח הצר
מקודם ' ר גבוה יותר מאשר היהיינו שצריך לעשות גד, 131ל כל ההתחלות קשות"וזהו מאמרם ז

 .ודרך למעלה מדרך הפשרה ורק אז יעמוד וישאר על מצבו הגבוה
ויש לו לדעת שאין לו לחשוש אולי לא יוכל לעמוד על גדר גבוה מאשר מקודם מחמת שאלות 

 .אל ישים לב לזה כלל כי זו היא טעות גדולה לחשוב כן, החיים הטופחות לו על פניו
שהרי לו , שכל הצלחתו בחיים היא עקב אשר לא בחר להיות צורף זהבובדומה לפחמי שטען 

פחמי ' גווע ברעב ויש לו ראיה גדולה על זה שהרי כל ימיו הי' בחר להיות צורף זהב כי אז הי
 .ומעולם לא בא אליו אדם לתקן טבעת

דוקא ואמנם כמה שוטה הוא פחמי זה שהרי היא הנותנת כי מדוע לא בא אליו אדם לתקן טבעת 
מוכיח ' מפני אשר הוא בחר להיות רק פחמי ולא צורף זהב ולו בחר להיות צורף זהב כי אז הי

להיפך כי רק בדרך זו יחיה האדם חיי אושר וחיי הפחמי אינם אלא חיי יגיעה ועמל כדי קיום 
 .חיותו בלבד למען רק לא יגוע ברעב וימות בצמא

שאין  ,שהוא פחמי ומוכיח ממה שאינו רואהלא יראה האדם הצלחת התורה בחוש בה בשעה  כן
שמפני מה לא יראה הצלחה רק מפני שאינו מסור  ,והאמת שהיא הנותנת. הצלחה בחיי התורה

ואילו היה מסור אל  ,ולא תבא הצלחת התורה למי שאין לו את דרכה ,לתורה ויש לו דרך אחר
 .חלף מיד אחר הטעםאז היה מבין וטועם טעמה ורואה שטובה גדולה היא והיה מת התורה

הגם כי ישמע על צורף זהב  ,ל אשר כל ימיו מתברך בלבבו בטעותו על בחירתו"לא כן הפחמי הנ
מסויים אשר הצליח למכביר לא יאמין לעולם ויסבור שמעשה שקרים הוא ואין זה יכול להיות 

, טבעת כיון שהוא חי עם הראיה שלו ונסיונו בחיים שמעולם לא דרשו הימנו לתקן, במציאות
ואינו יכול לראות חסרון בעצמו , ולבו אטום משמוע והבין אשר ראייתו היא אדרבא להיפך

ולכן הוא מביט רק על נסיונו האישי ואינו למד , ולפסול את הכרתו אשר בנויה על תוהו ובוהו
ולכן ישאר לעולם פחמי ולא עוד אלא שיבנה שיטה של פחמי , הטופח על פניו מנסיון אחרים

 .הוא הטוב עם ראיות מוצקות וטענות על צורפי הזהב שרק זה
 .ואמנם כל הטענות נובעות רק מפני שהוא פחמי ולכן לא באו אליו לתקן טבעת

להבין ולהודות שרק מפני שהוא פחמי לכן לא ניגש . א: אפשרויות לפרש תופעה זו' ויש לו ב

והוא  .קון טבעות בעולםלרמות את עצמו שאין ביקוש לתי. ב .אליו אדם מעולם לתקן טבעת
ואף , ברוב טפשותו בחר בצד השני וחי כל ימיו בטעות ואשליה שכל צורף זהב מת ברעב

כ הטעתה "מ בחירתו בפחמיות כ"שהמציאות טופחת בפניו ורואה שצורף הזהב מאושר הימנו מ
שבח אותו עד שאינו מסוגל לראות את אשרו של צורף הזהב וכל ימיו רק מגנה את צורף הזהב ומ

בו בזמן שההיפך הוא הנכון שהוכחתו אינה הוכחה , את עבודת הפחמי מכח ראייתו המוחצת
 .אלא יש ראיה להיפך ולו נאה הגנות, והגנות שמגונה הצורף בעיניו אינה גנות
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 ,כי במציאות האדם הבא לחסות תחת כנפי התורה יכול לצאת ברגע אחד מאפילה לאור גדול
הוא בעל תשובה ואם הדין כן אז ' כי הדין הוא אשר ברגע א התשובהולולא כן לא היה שייך דין 

 .ודאי שכן המציאות שהרי הדין בנוי על המציאות
 ?אכן באמת איך היא המציאות של התחלפות ברגע אחד

נמצא שהחסרון הוא  אמנם אם נתבונן נא בכל דרכי החסרון והטבע ודרכי התשובה והשלמות
והיינו שלכל חסרון יש את מקום החסרון ויש את האדם , כפולהוהתשובה היא , חסרון כפול

והיא , וכן לכל תשובה יש התשובה ממקום העבירה ויש את התשובה מהעבירה עצמה, המחוסר
 .החיצוניות והפנימיות
או כפי , אל תתחבר לרשע אפילו לדבר מצוה 132ל"הוא מה שאמרו חז? ומה נקרא חיצוניות

 .וכדומה, סחור סחור לכרמא לא תקרב לך לך אמרינן לנזירא 133שאמרו
 .רחמנא ליבא בעי 135ואמרו ,כל מעשיך יהיו לשם שמים 134הוא מה שאמרו? ומה נקרא פנימיות

 .וזה פשוט שהאדם הרוצה לשוב צריך להשלים כל החלקים הן החצוניים והן הפנימיים
הטבע ובמסך  כי יש מי שיוכל לצאת לפרוץ פרץ רחב ועמוק במחיצת: ובזה מצינו שתי מדרגות

עד שבשעה אחת יצא מאפילה לאור גדול הן בחיצוניות והן , המבדיל של ההרגלים הישנים
בפנימיות עד שכל הרשמים והשינויים שנארגו בלבו נמחקו מן המציאות ונעשו כלא היו וכאילו 

וכשם שלבו היה דבוק ואדוק בעבירה ורדוף אחריה כן יתהפך בשעה קלה , הוא איש אחר לגמרי
 .136"יש קונה עולמו בשעה אחת"ועל כגון זה בכה רבי ואמר  ,'ית' ות אדוק ודבוק בהלהי

ואף שלא אסתייעא מילתא להחליף , שהוא רוצה לשבור מדותיו ,אולם ישנה מדרגה שניה
מ את זה "אך מ, כלא היה כלל שום רושם רע' בהסכמתו את החיצוניות והפנימיות יחדיו שיהי

ועל זה בודאי יוכל , שלו מקומות החסרוןחזקה להפקיר את כל יכול להשלים להעמיד הסכמה 
וכל אדם יודע אנה הוא מקום האבדון , לפעול בהסכמתו לפרוש מכל חצוניות הדברים המפסידים

כי גם יודע הוא שכל העבר שלו , שלו ויכול להקיף ולהתרחק ממקום זה ושלא להתחבר אליו כלל
י מקום העבירה וגם איבד "א נעשה רק עשוק וגזול עלא העשיר אותו אבדון זה כלום אלא אדרב

כ דוחק אותו למכור כל הבחירה שלו בעד "ומה כ .רונותיו וסגולתו להיות אדם המעלהשכלו וכש
 ?מקום העבירה 

, מ זה לא יעשה עליו רושם כלל"וגם לא יוכל האדם לרמות עצמו אשר יהיה במקום העבירה ומ
 .אש ולא יכוה כי הוא מן הנמנעות והוא כהולך במו

 .ולכן מחליט הוא לצאת לגמרי בלי שום פשרה ממקום העבירה אל מקום מצוה
והוא  137אולם בנוגע למקצוע הלשמה שיכול האדם לעשות מצוות מצוות וטורפין אותן בפניו

ונמצא שאין לו , ואת העבירה הוא מכשיר עם הלשמה ,מפני שהשלא לשמה אוכל את המצוה
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, בלבד כי התורה רק הרחיבה והעמיקה את רצונו ונתנה לו מהלכיםכלום מהתורה אלא רצונו 
 .שהרי שקר אין לו רגליים אבל עם האמת יש לשקר דרך רחבה ועמוקה

והדרך להנצל מן השלא לשמה היא להחליט ולהסכים להשגיח על כל דרכיו ולשקול אותם 
ה להשגיח בכל יום על מ כיון שיש בידו הסכמ"פ שלא יוכל להשלים זאת מיד מ"במאזני צדק ואע

אזי ,יראה פרטיו ויכירם ולא יעבור עליהם עד שיתקנם כמה שאפשר ,כל פעולה וענין שעוסק בו
ונמצא , ויותר מזה אין התורה תובעת הימנו, נקרא זה שעומד על דרך זה ונוסע אל נקודת האמת

וכך . יח ועובדועל הפנימיות הוא משג, שהרי את החיצוניות הוא הפקיר, שהוא שב מכל הצדדים
 .עליו להמשיך וללכת הלאה והלאה ולהחמיר בדבר הזה כי הוא החיים בזה ובבא

אבל הפנימיות , שאת החיצוניות הוא יוכל להשלים לגמרי,ובזה שונה החיצוניות מן הפנימיות
וזה , מי שמבקש מעט ימצא מעט ומי שמבקש הרבה ימצא הרבה, כל לפי המבקש והדורשה

 ".ה עולמו בכמה שניםיש קונ" 138שאמר רבי
 חשיבות הלשמה

כ למה לי עוד ענין "הלא את החיצוניות עשיתי והפקרתי כל מקום עבירה א, ואם אמר יאמר האדם
מה יחסר לי אם חלק המחשבה לא יהיה לשמה ואחשוב , המחשבה ומה הצורך לעבוד גם עליה

 ?שלי ' על מטרה אחרת בעבודת ה
לשלא לשמה יש נפקא מינה יותר גדולה מאשר בין לעשות אכן אם נתבונן נמצא שבין הלשמה 

 .ללא לעשות כלל
בחדש אינו ישן כלל ' ויספר לנו שיש בעירו אדם אחד שבמשך שבוע א' אם יבא א: ביאור הדבר

היינו אומרים עליו שהוא ', כל הלילה כי הוא עומד על משמר העיר לשמור מגנבים או שריפה וכד
ספר לנו שיש לו קביעות כזו של חצי שנה שאינו ישן כלל אלא הוא ש אם י"וכ, ודאי מטיב נדיר

בודאי נתמה תמיהה גדולה ונאמר שהוא , מסור לשמור כל החנויות והבתים מכל סיבה המפסדת
כ אם יספר לנו שכל השנה כולה הן בליל גשום "ועאכו, אחד מהמטיבים היותר גדולים ומצוינים
ם שנה שאינו נח בלילה אלא הולך ברצף לילה אחר לילה והן בלילות הקור והקרח זה כבר ארבעי

כי אז בודאי לא נמצא מילים בפינו לשבחו ולתארו  ,לשמור את העיר ואינו שם לב לבגדיו כלל
 .ונסכים עליו שהוא חד בדרא, ולרוממו

אלא משתכר הוא , שכל זאת אינו עושה מטעם הטבה, אכן אם לפתע יוסיף המספר ידיעה קצרה
ונאמר שמאחר והוא , הלא מיד תפול כל התפעלותנו כאילו לא היתה מעולם, שבעירב "מכל בעה

 .מקבל גמול על מעשיו שוב אינו עושה זאת אלא לעצמו
, שאם יארע פעם שלא ישלמו לו שכרו, ואדרבא כי על ידי זה נעשה הוא עוד יותר משחת במדות

כי מסירותו אינה אלא אל , אז ישרוף בכעסו את כל העיר החביבה שכל כך מסר עצמו עליה
יהיה אז מסור , ולכן בודאי ברגע שימנעו ממנו את הממון, הממון אשר מסור הוא אליו בכל לבו

כי בעצם מעולם לא דאג על העיר אלא  ,בכל לבו לנקום מהם נקמתו וישרוף את כל העיר בעד זה
תפעל אהבת עצמו  על עצמו וכשם שאהבת עצמו פעלה עליו לשמור על העיר באופן קיצוני זה כן

 .זאת לשרוף את העיר כי אין דאגתו על העיר אלא רק על עצמו
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הרי לנו שהגם ששומר העיר שמר בחיצוניות שיא של שמירה ולא חסר לו אלא את חלק 
בכל זאת לא את המחשבה בלבד הוא חסר אלא גם כל המעשה שעשה אינו כלום שהרי , המחשבה

או ימסור , שבור את כל מעשהו וגם ישרוף את כל העירבנסיון קל שיחסרו הימנו את משכרתו י
 .לגנבים את סודות העיר

אם יחסר לו הלשמה נמצא שכל מה שהוא עושה הוא רק מפני שאין לו ענין אחר  ,כן האדם
וכאשר יזדמן לו ענין מסוים  ,או שהוא עושה בכל מעשים אלו מסחר לסחור עמהם, להתעסק בו

 .בעד הדבר החדש יעזוב את כל עברו ויחליף אותו
וכל הכרתו את התורה והשלימות היא , כי מאחר ומחשבתו תקועה ונאחזת רק בטובות הזמניות

ואף שבפיו יעמול לדבר את הרוחניות המופשטת מכל פניות צדדיות , רק הטובות הזמניות שבהם
רו אלא כל כח החיבור המחב, מ בפנימיותו אין לו התקשרות וחיבור אל הרוחניות המופשטת"מ

ל אשר כל התקשרותו היא רק "ובדומה לשומר העיר הנ, הוא רק אל התערובות שבו" רוח"אל ה
התקשרות אל המשכורת ולא אל עבודתו וכיון שנפסק הקשר הזה הוא יפסיק את עבודתו ולא עוד 

 .אלא יוכל לשרוף את העיר הזו
מעשי המצוות כגון שונה הרבה מדין הלשמה של תנאי ' ועוד כי הלשמה של האדם בעבודת ה

כי שם אין הלשמה ניכר מתוך הגט או מתוך  ,בכתיבת הגט לשם האשה או עשיית המצה לשמה
והרוח , "רוח חיים"כי האדם בעל הלשמה יש בו את כל ה ,אבל כאן הוא ניכר על האדם ,המצה

, חיותויעבור על מדותיו ב ,וידבר בחיות ,כי הוא יעשה בחיות, חיים שלו ניכר על כל צעד ושעל
 .ויחשוב בחיות

הוא רק כגולם המצויר ועוד גרוע הרבה הימנו כי הגולם כשם שאינו , לא כן האדם הבלתי לשמה
אך להרע יש גם יש , אך האדם לגבי הטוב הוא כגולם ללא שום חיות, עושה טוב כן לא יעשה רע

 .לו לב ואברים פעולות ותנועות ומחשבות
גדל החיזוק והעמידה ובמקום שבעל הבלתי לשמה ישבר ולפי גודל חיותו של בעל הלשמה כן י

האדם ', וכדו 139או של האי מלכא והאי לאו מלכא, מכל נסיון קל כגון נסיון של רקב עצמות קנאה
 .העושה לשמה הוא עובר עליהם עם רוח חיים ולא יתפעל כלום

ת על ועוצם עיניו מראות ברע זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדו 140ל"וזהו שאמרו חז
 .ש"ע. פ שעוצם עיניו"ם ואע"רשב' ופי. היכי דמי אי דאיכא דרכא אחריתי רשע הוא. הכביסה

מ כיון שיש לו דרכא אחריתי נקי מכל המפסידים "הרי לנו שהגם שהוא הולך בעצימת עיניים מ
והמכשולים ואין הוא צריך לעצימת עיניים מדוע בוחר הוא דוקא את הדרך שבה צריך לעצימת 

אלא על כרחך הוא מפני שבפנימיותו הוא רוצה רק בדרך הזו לפי שיש לו נטיה של  ,עיניים
הסתכלות בה ואינו בוחר בעצימת העיניים אלא כדי שלא יצטרך לבחור דרכא אחריתי אבל באמת 

ולכן קוראים לו , ולבסוף הוא יפתח את העיניים וירד מטה מטה ,אינו רוצה את עצימת העיניים
 ".רשע"ל "חז
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כ שאינו רוצה "אלא ע, אדם אשר יכול לבחור לשמור את העיר בחינם ומדוע לוקח הוא שכרכן ה
ולא זו בלבד שאינו חד בדרא אלא הוא משחית , כלל הטבת העיר אלא רוצה הוא רק את השכר

 .גדול אשר ישרוף את העיר אם לא ישלמו לו את שכרו כיון שאין לו לשמה בעבודתו
הגם שהוא רק חלק , כי אם חלק זה יחסר, גם את חלק הלשמה והיוצא מזה שעל האדם להשלים

אין זו כי , מ יש כאן קושיא מדוע את כל החלקים הוא השלים ורק את חלק זה הוא הותיר"מ' א
ואילו היה לו חלק זה אולי לא היה , אם שאת כל החלקים הוא עשה רק מפני שחסר לו חלק זה

כ היא "א, שלו הוא רק הפניה הצדדית הזו שיש לווכיון שכל המסבב , יכול לעשות שאר החלקים
ל שאולי אינו "כ צ"ובע, ולא בחר דרך של לשמה המוציאה מכל סכנה, דרך אשר סכנה תקועה בה

 .רוצה את הדרך כי אם את הסכנה ולכן בחר בדרך זו
מ בוחר "מובטח מכל הסכנות ומ, מפני שיש לו דרכא אחריתא, ל רשע"וכיון שכן קוראים לו חז

ובודאי שהוא שקר כי לו רצה , א דוקא דרך עם סכנות ומרמה את עצמו שילך בעצימת עינייםהו
כ שאינו רוצה את עצימת "אלא ע, את עצימת העיניים למה הצרך לזה ולא בחר את הדרך השניה

אבל באמת רשע הוא , י עצימת העיניים"והוא רק מחפה את דרכו ע, העיניים כי אם את הסכנה
 .ל אי דאיכא דרכא אחריתא רשע הוא"ולכן הקשו חז, חיתות בלבדורוצה רק את הפ

על חיצוניות השלימות . 'א: צריך להסכים על שני ענינים , נמצא שהאדם הרוצה באמת לשוב
על פנימיות השלימות היינו ליישר את עצמו שלא תהיה לו . 'ב. כלומר להפקיר מקום העבירה 

 .האמת בלבדשום פניה צדדית ולא יעבוד כי אם מאהבת 
ועל הפנימיות צריך להסכים ולבקש את הלשמה . את החיצוניות יכול להפקיר מיד והכרחי הוא

 .ובזה ישלים כל חלקי התשובה .בכל לבו ועיניו
 תשובה מיראה או מאהבה

כי בכל הענינים אם יפסיד אדם ממון בעסק מסוים , ושונה הוא ענין התשובה מכל עניני העולם
חר וירויח אין רווח זה אלא מכאן ולהבא ואינו מתקן את ההפסד אשר קדם כ יתחיל עסק א"ואח

כ בענין התשובה שאפילו היה רשע גמור כל ימיו ושב באחרונה אין מזכירין לו "משא. לו
 .עוונותיו

 .עשה תשובה מיראה זדונות נעשות לו כשגגות 141ל "כמו שאמרו חז, אופנים' ויש בזה ב
 .ום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמודמק 142ל"ביאור הדבר כי אמרו חז

 אלעאי וכרמו' יהודה בר' ר

אלעאי שנפרץ לו פרץ בשדהו ונמלך עליו לגדרו ונזכר ששבת הוא ונמנע ' יהודה בר' וכגון ר
מ "מ 144פ דין דיבור אסור הרהור מותר"פ שאיסור זה הוא רק ממדת חסידות שהרי ע"אע 143'וכו

הוא הפקיר את כרמו לגמרי כדי לעקור את הרצון למפרע שלא יהיה למחשבתו מקום לחול כלל 
כ יש כאן עצה "שהרי כל הגורם להרהור היה הכרם ואילו לא היה כרם לא היה מהרהר כלל א
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ואם לא יפקיר אלא את , י שיסלק את הכרם ואז לא יהיה לו אודות מה לחשוב"לסלק ההרהור ע
 .כ צריך להפקיר את הכל"לכו שם העוברים ושבים ובעהגדר בלבד י

כ בנסיון העוני עד שהיו ששה "ואם נתבונן בהפקרות שלו מפני מה הפקיר כל כך הרי דורו היה כ
ומסתמא היו הרבה מתלוים אליו ותלויים בפרנסתו ומפני מה לא דאג על  145מתכסין בטלית אחת

וגם מחר צריכים לתורה ועבודה ומפני מה לא צרת מחר הרי יש גם מחר וגם מחר צריכים לחיות 
 ?חשש על זה 

שהרי לא , מה יעשה היום עם ההרהור, ואנו צריכים לומר שמה שדחק אותו היא השאלה של היום
ומסתמא אם עבר ההרהור הוא גם מצא שם מקום להתעסק , יעבור ההרהור במוח בלתי רושם

כי הוא חתיכה של איסור במוח וחייבים ואין לך פעולה יותר מהרהור זה , ולפעול מה שירצה
ועוד שהרהור זה יבקש להתפתח ולמצא מקום גם בעולם המעשה לכשיהיה לו , לבערו מן העולם

ולכן עמד על הרהור זה לעקרו מן השורש ועל כן הפקיר את כרמו  .שעת הכושר על ידי פתח כשר
 .ובזה עקר את ההרהור לגמרי

האם מתחילה לפני ההרהור , אלעאי יותר גבוה' יהודה בר 'אימתי היה ר, ומעתה בואו ונתבונן
או אולי עכשיו לאחר שנכשל והיה צריך  ,שהיה צדיק גמור ולא היה לו צורך להפקיר את כרמו

 .להפקיר את הכרם
בודאי נאמר כי עכשיו לאחר המכשול הוא עומד במצב יותר גבוה מאשר לפני המכשול שהרי 

פקיר ולא היה לו בירור אם הוא יכול לעמוד במדרגה גבוהה לולא המכשול לא היה לו צורך לה
אבל עתה לאחר שנכשל והפקיר את כרמו  ,כ בהפקרות מפני איסור כלשהוא של מדת חסידות"כ

מכרח לבא דרך מכשול ותשובה שאילו היה חוטא ' ודבר זה הי. נתעלה למדרגה גבוהה בהפקרות
ה נחשב לו זה להרהור אמיתי וחטא וממילא בהרהור בתחילה על מנת להפקיר לבסוף אזי לא הי

 .לא היה צורך לשוב ולהפקיר
כי , ונמצא שעכשיו לאחר העבירה והתשובה נתעלה עוד יותר ממדרגת הצדיק שהיה מקודם

 .מקודם עמד וקיים את כל התורה עם כרם ועכשיו קיים את התורה גם ללא כרם כלל
כי הצדיק לא יוכל לבא . ים גמורים עומדיםוזהו שאמרו במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיק

ואפילו , שמכיון שלא יחטא אינו צריך לשוב למדרגה גבוהה ,למדרגת בעל התשובה אף אם ירצה
חטא  ,אבל מי שחטא ושב ,אם יחטא בהרהור כדי לשוב אין חטא זה חטא ואין התשובה תשובה

א הזכות "כי מי גרם לריב ,יותכי הזדונות גרמו לו שישיג את הזכו ,זה מסבב לו מדרגה גדולה
הלא רק הזדון של ההרהור ולכן כאשר שב מההרהור , הגדולה לקיים את התורה ללא כרם כלל

 .נעשה מההרהור זכות גדול וכיון שהזדונות גרמו את הזכויות לכן גם המה נעשו כזכויות
ת בהכרה לא כן העושה תשובה מיראה היינו מיראת העונש ששב לא מפני שהוא מכיר את האמ

שכלית ומאהבת האמת אלא רק העונש גורם לו לשוב ואילו סר העונש ממנו לא היה שב מן 
כ גדול ונורא "אשר קודם החטא לא היה יודע כי יש עונש כ, החטא וכל המכריח שלו הוא העונש

חשבון זה גורם שיתחרט על , ועכשיו שנתברר לו כי יש עונש ונקם ושילם על העון, בעד החטא
 .מעשיו
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אין הכרה זו נותנת אלא להחשיב אותו לשוגג מקודם , וכיון שכל תשובתו היא רק מפני העונש
 .שאז לא ידע את גודל העונש ועכשיו לאחר שידע הכריעו ייסורי העבירה את הנאת העבירה

כי הזדונות גרמו לו עתה שיעלה , ולכן אמרו עשה תשובה מיראה זדונות נעשו לו כשגגות
העונש שיסבול עבור העבירה ולכן מתחרט וטוען שמקודם היה שוגג במחשבתו את גודל 

וכיון שהזדונות גרמו לו ליעשות , בהרגשת העונש ועכשיו לאחר שנתברר לו לא יכשל שוב שנית
 .לכן גם המה נעשו כשגגות, שוגג

בשעה ששב מאהבת האמת הוא רוצה לעקור את מחשבתו משרשה וכיון  ,אך בתשובה מאהבה
כ "והגיע לזכות גדול ולמדרגה כ א את כרמו"זו היה הכרם לכן הפקיר ריב ששורש מחשבה

 .גבוהה ונמצא שהזדון גרם לו כל הזכות הזה של הפקרת הכרם
לא כן כששב מיראה לא תגרום לו היראה אלא שיתחרט בלבד ויעשה עצמו שוגג למפרע בידיעת 

יגיע כי כיון שלא שב מאהבה  אבל לתבוע ממנו להפקיר הכרם ולהשיג זכות גדול זה לא, העונש
אלא מיראה הוא מבקש רק לסלק את העונש ממנו אבל אינו מבקש לסלק את שורש החסרון לבל 

רק התבוננות  ,ומה זו חרטה ,י חרטה בלבד"וכיון שכן הוא די לו להנצל מהעונש ע, יצמח יותר
וכיון שלא השיג  ,ולפני החטא היה שוגג בזה ועכשיו נתברר לו זאת, שהעונש יותר על ההנאה

לא תתקיים בו הכרה זו זמן  ,מהחטא אלא את הכרה זו שהיה מקודם שוגג ולא הגיע לזכות ממש
רב כי תבא אליו יראה אחרת אשר יפחד הימנה יותר מהכרתו את העונש ואז יחשוב שהוא שוגג 

 .ביראה האחרונה ויבטל את העונש מפני היראה האחרונה
גורמות לו להשיג את הזכויות וכיון שהשיג את הזכויות  לא כן האדם השב מאהבה הזדונות

שהרי אין לך יראה גדולה מהפקרת , ולא תוכל יראה אחרת לבטל אצלו את הזכויות, יעמוד לעד
ולכן במדרגת תשובה מאהבה אין , הכרם וכיון שהפקיר הרי לך שאינו חושש מפני יראה חיצונית

 ,יכול לעמוד השב מיראה
 .ומדרגות התשובה רי לנו מכל זה דרךה

 כח ההסכמה

הם האמצעים  ומה, איך ישוב האדם ואיך יתחלף אחר העבר הבלתי יפה, אולם זאת עלינו לבקש
 ?אשר צריך להשתמש בהם

אם תבקשנה 146' אולם כבר נתנה לנו התורה מדה ומשקל למדוד כל דבר על פיהם כמו שאמר הכ
ואין לאחר ההסכמה , תלויה רק בהסכמה וכמו הרוצה לנסוע למדינת הים כל נסיעתו', ככסף וכו

כלום כי מיד כשיסכים על הנסיעה אז כל ההשתדלות הבאה אחריה הנה רק למלא את נקודת 
ובאמת נקרא שהוא כבר במדינת הים שאינו אלא מחוסר זמן והזמן , ההסכמה ולהוציאה לפועל

 .ממילא יבא
דרך חדשה אינו צריך ליותר כי כן גם בענין התשובה הכל תלוי רק בהסכמה ומיד שיסכים על 

ואין לו אלא להחזיק ולאמץ  ,ההסכמה תאיר לו את הדרך ותבקר לו את הרע ותבחר לו את הטוב
ומאז ואילך מתחלת אצלו דרך חדשה ויתחלף בכל מחשבתו דיבורו  את הסכמתו והחלטתו
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הסכים הסכמה אלעאי ש' יהודה בר' וכמו ר, ומעשיו וכל תנועותיו הן בחיצוניות והן בפנימיות
 .חזקה לתקן את ההרהור שלו והפקיר את כרמו ונעשה מכל העבירה זכות

לא כן אם עושה תשובה רק מיראת העונש לא יועיל זה אלא על החיצוניות לסלק העונש ממנו 
אבל על הפנימיות אינו רוצה להסכים כלל וכיון שלא יסכים לא יפקיר וכיון שלא יפקיר יגרום לו 

ואין לו לאדם אלא להסכים שלא , "אדם השלם"ויחסר לו ה, 147כל ימיו חרטותונמצאו , לחטוא
להניח שום דק להתפתח בנפשו אלא יפקירנו מיד ועל אף שהמחר עומד לו למכשול בדרכו כי אם 

ישוב היום  148'ל אל תצר צרת מחר וכו"הכרם מה יעשה עם המחר הרי על זה אמרו חז יפקיר את
 .צריכה להיות רק לתקן את ההיוםכי כל דאגתו  149שמא ימות למחר
 .המדרגות האמורות לעיל' צאנו את באמנם בדרך זו מ

, אשר יוכל האדם להסכים הסכמה חזקה כל כך עד שיקנה את עולמו בשעה אחת' המדרגה הא
ולהסכים הסכמה שתפעל , שיתחלף לגמרי בכל ההיקף הן לגבי מקום העבירה והן בתיקון המדות

וד בדרך הישרה מיד ולבו לא יתהפך בקרבו כלל ולא יצטרך לצאת בקצה כ עד שיוכל לעמ"עליו כ
נגד המדות כי הוא עומד כל כך חזק עד שיוכל להשתמש בכל מדותיו בעיתן שעתן ומקומן כמו 

בלבד והוא ביד התורה כחומר ביד היוצר ' שהתורה דורשת מאתו יען כי הוא רוצה רק את רצון ה
יכשל כלום בחשבונותיו הן בחשבונות אשר יקצר על ידם שכל דבר שצריך יוכל לעשות ולא 

אינו צריך לכל זה יען , מדרך התורה והן בחשבונות אשר על ידם יצטרך להרבות משלו על התורה
כי הוא אינו נוגע בעצמו אלא מוכן הוא כמו מלאך לבחור כל מה שתבחר לו התורה בלי שום 

ב הוא מקבל מיד וכל מה שירגיש מן הרע שיטה ושאלה מה כתיב בה כי כל מה שימצא מן הטו
ואין עליו שום טענה ובקורת כי הוא השלים כל החלקים אשר האדם מחויב , הוא מפקיר מיד

 .להשלים מכל הצדדים ולא יטה מהם אף כחוט השערה וכל הרוחות שבעולם לא יזיזוהו ממקומו
להסכים רק על כ חזקה והוא מוכרח לצאת "היא אשר לא יגיע להסכמה כ' והמדרגה הב

החיצוניות להפקיר את מקום העבירה וזה יעלה בידו אבל על הפנימיות שלו לא יוכל להשלים 
אלא מתהפך בקרבו פעם כך ופעם כך והוא מוכרח כדי להשקיט את הפנימיות שלו ' בפעם א

מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא ליעשות שעה  150וכמו שאמרו ,לצאת בקצה של כל המדות
ובכל מקום שהוא מרגיש שם חלישות צריך שם להתחזק ולפעמים אף . פני המקוםאחת רשע ל

ורק היודע תעלומות הוא מבין את הפעולות , י אמצעים היוצאים מכלל הישרות בחיצוניותם"ע
 .האלה

כל אחד צריך לגדור עצמו מן העבירות לפי טבע מזגו אף שאין דרכו  ,151ל"א ז"וכמו שאמר הגר
 ,ורק בדבר שהוא נגד התורה לא יסמוך על שכלו ,שאינם מכירים בטבעונכונה בעיני הבריות 

 .להתענות בשבת ,למשל
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אלא נמצאות בו הרבה , בלבד' והוא מפני שאין הסכמתו מחליפה את טבעו להתפעל רק מרצון ה
, מיני התפעלויות הסותרות לגמרי את המהלך האמיתי וכל אחד מהן תוכל בקלות לשטפו בזרמה

 .לך בקצה ההתפעלות לחנך את טבעו שלא להתפעל מהמפסידים המדומיםולכן עליו לי
שמתחילה צריך האדם להרחיק את עצמו לקצה השני ממדותיו ולנהוג כן  152ם"כ הרמב"וכמש

והמשל בזה כאשר רוצים ליישר מקל עקום מוכרחים . כ לחזור לדרך הבינונית"זמן רב ואח
והמדות אינן שוות בכל אדם  .אפשרי ליישרו כ יהיה"מקודם להטותו לצד ההפוך לגמרי ורק אח

אלא מסורות לכל אחד לבחור לו דרך לפי תכונתו ובמקום שמרגיש ששם הוא נכשל ושם אין לו 
י שיעשה פעולות "את האומץ לעמוד על דרך התורה שם עליו להשתדל לתקן המכשול הזה ע

' וזה מסור לכל א, בדיוקבאופן שיהיה זה לעומת זה  ,קיצוניות נגד חולשתו במין מכשול זה
 -לבחור לעצמו מה הוא היפך חסרונו 

 אליעזר עבד אברהם

אשר האדם החי מרגיש בחוש את נגיעתו ועליו  ,וזה יכול להיות בכל פרט ומעשה ותנועה
 .להטותה להיפך

קשה על כל הדרך שלו בעת שהלך על פי ציוויו ' שלכאו, וכמו שמצינו אצל אליעזר עבד אברהם
 .קחת אשה ליצחק מבנות קרוביושל אברהם ל

יצליח דרכו הרי היה לו לסמוך שבודאי אברהם כבר ' קשה למה היה צריך להתפלל שה. 'א
 .מתפלל עליו

ולמה אמר לא אוכל , כ את אברהם"ולמה שיבח כ, ועוד מדוע נתן לה הנזמים טרם ידע בת מי היא
 .עשור אלא לקח אותה מיד ולמה השתדל שלא להשאיר אותה שם ימים או, עד אם דברתי דברי

' יכול לגמור את הדבר גם אם הי' הרי אם ביקש לצאת ידי חובתו הי, מדוע עשה כל השתדלות זו
 .מגרע הרבה מהשתדלותו הגדולה

כי רצה , אלי כתיב ,על הפסוק אולי לא תאבה 153ל אמרו"אלא הוא הדבר אשר דברנו לעיל כי חז
ואחר  ,ה אשר לא תאבה האשה וישאר יצחק אצלווהיתה לו נגיעה גדול. ליקח את יצחק לבתו

כי הנגיעה תובעת לעקם את היושר , שהרגיש את נגיעתו לא יכל להתנהג שוב בדרך הישרות
הרבות באמצעיים אשר על ידם יקרב הענין לביצועו  פ לבלתי"ועכ, ולהתעצל בהשתדלותו

ו להטות את מדותיו לצד והתגבר אליעזר על טבעו ויצא כגבור לוחם להלחם עם נגיעת ,והצלחתו
ההפוך ולהשתדל בחריצות יתירה ובערמימות ובכל דבר המועיל לפעול על הענין שיוגמר ויצא 

 .לאור מהרה בלא שום ספק ואמתלא
בדרכו שלא ילכד במצודת ' ותפילתו היתה בודאי אשר יצליחהו ה ,ולכן מתחילה התפלל על זה

 .שאז לא זו בלבד שלא יועיל אלא אף יוכל להזיק בפעולת מה, הנגיעה להכשיל את השליחות
שוה לו ליתן הנזמים אף מספק כי ' כ כאשר השלימה את הסימנים נתן לה מיד הנזמים והי"ואח
לשלם מכספו לאברהם נזמים אחרים כדי לצאת ידי לא תהיה היא מקרובי אברהם שוה לו ' אפי

 ,ספק אולי היא זו באמת השידוך הנרצה ומוכרח הוא לתת לה הנזמים כי שמא כך תתקרב לדעתו
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לכן יצא על זה , וכיון שהוא חשד את עצמו שמא נגיעתו היא הגורמת לו שלא לתת הנזמים מספק
 .בקצה נגד הנגיעה

כ מטעם זה שלא לתת לנגיעה פתח להתעצל "הוא ג, ברוכן לא רצה לאכול עד אשר יכלה לד
 .לכן לא וויתר כלום, כי שמא אם יוותר לה כחוט השערה יתן בזה מקום לחוט שערה נוסף, בדבר

ויצא  ,גם בזה חשד את עצמו שמא הוא מתרצה מפני נגיעתו ,וכאשר בקשו שתשב ימים או עשור
 .שכילה כל הענין והביאה ליצחק עד .בקצה האחרון להתאמץ שלא להניח גם החלק הזה 

 יפה שיחתן של עבדי אבות

יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים שהרי פרשתו של אליעזר  154ל"ועל זה אמרו חז
שניים ושלוש דפין היא אמורה והשרץ מגופי תורה ואין דמו מטמא כבשרו אלא מריבוי המקרא 

 .'וכו
מדותיו של האדם ולכן כאשר שיחתן של עבדי והוא משום שכל התורה ניתנה רק כדי לתקן 

האבות היא דרך בתיקון המדות ומכל פעולה ודיבור ומלה שלהם נוכל להבין איך לעבוד על 
לכן כתבה התורה כל פרט ופרט להתלמד מהם איך לעשות , המדות ולהטותם אל הקצה ההפוך

 .התורה כולה כי זוהי התורה האמיתית וזו היא מטרת כל, ונמצא שהן הן גופי תורה
להם כלום קנאה יש  כי בעת ששאלו המלאכים תנה הודך על השמים ענו 155ל"וכמו שאמרו חז

 .ביניכם כלום שנאה יש ביניכם 
כן האדם אשר יתהפך לבבו בקרבו למשוך את התורה כפי נטייתו והתפעלותו הוא צריך לצאת 

ולפעמים כמו , ד אברהםומדת תשובתו כנגד מדת משובתו כמו שעשה אליעזר עב, בקצה המדות
ל ואם לא יכול להשתמש בקצה על מקום המעשה צריך לעשות שלא במקום "א ז"שאמר הגר

וכיון שהדרך שלו מתחילה צריכה להיות במרוצה , המעשה והוא בגדר הכנה אל מקום המעשה
 כי אילו היתה דרכו. זה יגרום לאחרים וגם לעצמו ספיקות ביחס לדרך זו, גדולה בקצה מדותיו

כמו דרך הראשון אשר יכול למסור את עצמו לגמרי ללא שום פשרות או קצוות אלא מתדבק שוה 
בשוה בתורה כמתכונתה אז הוא הולך בטח וגם אחרים בוטחים בו ומקדש שם שמים בכל מקום 

ואם הוא אדם  ,כי על התורה אין שום טענה במציאות וכל הטענות הן רק על האדם ,שיהיה
שמה ללא גוף ומוכן לקיים כל דרך התורה כמות שהיא ללא שום חסר ויתר המסור אל התורה כנ

 .אף כקוצו של יוד אזי גם עליו אין שום טענות כי דרכיו דרכי נועם
, לא כן האדם אשר לא יוכל לידבק בתורה בפעם אחת למדוד אותה כבגד התפור עליו לפי מדתו

ן התורה כי העבר שלו השאיר בנפשו כי יש בו הרבה דברים הקורעים אותו מ אלא יתהפך בלבו
הרבה דרכים ושבילים אשר קשור אחריהם ככלב ובכל עת שיעלה זכרון מעשיו לפניו זה קורע 

ולכן הוא מוכרח לצאת בדרך הקיצונית , אותו כל כך עד שהוא יוכל להפוך את כל הקערה על פיה
גשי לבבו כי על זה בודאי לשבור כל נטיותיו וכל התפעלותו שלא יקרעהו דבר זה ולא יתפעל מר

 -שהוא צריך לצאת בפעולות מתנגדות לרעיוני עברו 
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 עבודת הפעולות

כי מעשה מוציא מידי , אשר יולד מהן תכונה הפוכה מקודם וצריך להרבות כל כך בפעולות עד
ולולא הפעולות גם כי יחשוב משך חיי מתושלח ירבה רק חלומות במוחו ולא יגיע , מעשה
 .לכלום

כל שמעשיו מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימת וכל שחכמתו מרובה  156ל"מרו חזוכמו שא
 .ממעשיו אין חכמתו מתקיימת

כי בהיות מעשיו מרובין מחכמתו הוא מוציא לאור את החכמה ורואה מה יפה , ומפני מה כן הוא
ולא כן אם חכמתו מרובה ממעשיו יוכל להיות , ומה אינו יפה ויודע מה לרחק ומה לקרב

ה אינה כמציאות כי כיון שלא ניסה להוציא לאור לנסות אמיתתה אפשר שבמעשה לא שהחכמ
כי בחכמתו יוכל לחשוב בעצמו אשר דרך הפשרה גבוהה יותר והוא רק בדמיון  ,תוכל להתקיים

 .המכחיש את החכמה
וכפי מדת הפעולות כן תגדל החכמה והרעיון , ולכן צריך האדם להרבות בפעולות נגד מדותיו

יארע לפעמים כי יקפח הקצה מקצת מה  ,וכיון שאחר ההסכמה הוא עוד צריך לצאת בקצה, שבו
ל ולכן יולד "וכמו שאמר הגאון באבן שלמה הנ, מן התורה לפי ההשקפה החיצונית לבלתי יודע

ומי שרוצה להפטר מלעבוד על המדות יש לו אמתלא , לאחרים וגם לעצמו טענות על דרך זו
ליו לעבוד על המדות מפני כי יש עליו טענות מן השכל והכתוב כי מהי הסיבה שע, רחבה

כמו כן גם על דרך זו של תקון המדות יש טענות ובקורת מן השכל הכתוב והקבלה , והקבלה
 .ואם כן מוטב שישאר בהרגלו הקודם, שהרי הוא מוכרח לזוז מעט מן האמת

ויהי בקר אלו מעשיהם של  ,ל שהבאנו לעיל ויהי ערב אלו מעשיהם של רשעים"וזהו שאמרו חז
כ בעת התחלת צמיחת "ובקר נקרא ג, כי ערב נקרא בעת שיתחיל החושך למשמש ולבא. צדיקים 

וזה ידוע אשר בזמן הבקר קודם שיעלה עמוד השחר יש זמן אשר הוא יותר חשוך  ,אור היום
 ,מאשר הערב

ן מלחמת הצדיק כן ממש אם נצייר מעשיהם של רשעים ומעשיהם של צדיקים בתחילתן בזמ
 ,ביצרו שהולך בקצה האחרון נגד מדותיו יהיו טענות על הצדיק וכן על הרשע העומד על מדותיו

עד שאם נביט רק , מפני מדותיו' כי זה שובר את התורה בשביל מדותיו וזה שובר את התורה לכאו
 .על הטענות והבקורת יוכל להיות כי יצדק לנו הערב יותר מהבקר

מעשיהם של צדיקים אשר יוכלו בפעם אחת לידבק בתורה בשוה אינם בכלל כי זה ודאי שעל 
וכן על מעשיהם של רשעים אשר  ,כי הם למעלה מן הבקורת ,הבקר אשר נוכל להסתפק בהם

 .יחללו שבת בפרהסיא גם עליהם אין להסתפק כי הם למטה מן הבקורת
אשר את החיצוניות  וצדיקים כאלה, אך רשעים כאלה הרוצים לפשר את התורה עם העצמו

הפקירו לגמרי אך פנימיותם עדיין מתהפכת בקרבם ולכן הם צריכים מפני זה לצאת בקצה של 
ויוכל , ושניהם מונחים תחת הבקורת ,ל אשר יש טענות עליהם"המדות וכמו שאמר הגאון הנ

 .להיות מצב אשר אל מול הטענות עוד יראו לנו מעשיהם של רשעים יותר צודקים
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אשר זה , רו ויהי ערב אלו מעשיהם של רשעים ויהי בקר אלו מעשיהם של צדיקיםועל זה אמ
כלומר מפני ששניהם חשך ועל שניהם יש  ,ה"ואיני יודע באיזה מהן חפץ הקב ,חשך וזה חשך

טענות ואין הכרעה למעשיהם של צדיקים על מעשיהם של רשעים ואדרבא לפעמים נדמה כי 
יען כי הערב , כמו שיש הכרעה לערב על הבקר בתחילתםההכרע הוא לצד מעשיהם של רשעים 
 .בא אחר האור והבקר יבא אחר הלילה

כלומר אל תסתכל " וירא אלקים את האור כי טוב אלו מעשיהם של צדיקים"ולכן סיים המדרש 
 .אם על הנולד הוא רע הכל רע ואם הנולד הוא טוב הכל טוב ,על ההתחלה אלא על הנולד

ו מאיר יותר מהבקר אבל כל מה שילך הלאה והלאה יחשך ויחשך יותר הגם שהוא עצמ, הערב
 .ולא כן הבקר כל מה שיבא ויתקדם ילך ויאיר עד נכון היום, ויותר עד כי ימש חשך

ש שפנימיותם מושחת לגמרי "כמו כן מעשיהם של רשעים כיון שנתונים המה במקום העבירה כ
 ,צדיקים אם כי בתחילה יש עליהם טענת מה אבל מעשיהם של ,וסופם שיפרשו מן התורה לגמרי

אבל הוא הולך ואור כי הוא מוסיף שלימות מרגע לרגע ומשעה לשעה עד שיתקן את הפנימיות 
לבל תתהפך כלל ולא יבחר זולת מה שבחרה לו התורה כי יש לו הסכמה והתרחק ממקום העבירה 

מה ועושה על פי עצתו כי ודאי ולא חסר לו אלא לעמוד חזק ללא הפכפכות וגם על זה יש לו הסכ
 .כל מה שילך יתעלה מכל פעולה ופעולה עד שישיג את הפנימיות לגמרי

לא כן מעשיהם של רשעים כיון שהם עם חסרון ואינם עולים מעלה מעלה בעל כרחם הרי הם 
סופו שתפול המעלה , וגם המעלה שהרשע מתברך בלבבו שהוא אדם המעלה, יורדים מטה מטה

 .אר אלא עם החסרון בלבדממנו ולא יש
כ מעשיהם של צדיקים כיון שהוא מבקש את האמת סופו שיפול כל החסרון ממנו וישאר "משא

 .רק עם מעלתו
 .אצל זה יאכל החסרון את המעלה ואצל השני תאכל המעלה את החסרון עד שיהא שלם לגמרי

************************ 

פרק ז
 

פרשת התשובה

 לדברים פרק 
ָך ְבָכל ְוָהָיה ִכי ָיֹבאו ָעֶליָך ָּכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה ֲאֶשר ָנַתִתי ְלָפֶניָך ַוֲהֵשֹבָת ֶאל ְלָבבֶ ( א)

 :ַהגֹוִים ֲאֶשר ִהִדיֲחָך ידוד ֱאֹלֶהיָך ָשָמה
ְבָכל ְוַשְבָת ַעד ידוד ֱאֹלֶהיָך ְוָשַמְעָת ְבֹקלֹו ְּכֹכל ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְוָך ַהיֹום ַאָתה וָבֶניָך ְבָכל ְלָבְבָך ו( ב)

 :157ַנְפֶשָך
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 :ב ְוִקֶבְצָך ִמָּכל ָהַעִמים ֲאֶשר ֱהִפיְצָך ידוד ֱאֹלֶהיָך ָשָמהְוָשב ידוד ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְשבוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְושָ ( ג)
 :ִאם ִיְהֶיה ִנַדֲחָך ִבְקֵצה ַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם ְיַקֶבְצָך ידוד ֱאֹלֶהיָך וִמָּׁשם ִיָקֶחָך( ד)
 :ה ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְבָך ֵמֲאֹבֶתיָךֶוֱהִביֲאָך ידוד ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָיְרשו ֲאֹבֶתיָך ִויִרְשתָ ( ה)
 וָמל ידוד ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ידוד ֱאֹלֶהיָך ְבָכל ְלָבְבָך וְבָכל ַנְפְשָך ְלַמַען( ו)

 :ַחֶייָך
 :ְנֶאיָך ֲאֶשר ְרָדפוָךְוָנַתן ידוד ֱאֹלֶהיָך ֵאת ָּכל ָהָאלֹות ָהֵאֶלה ַעל ֹאְיֶביָך ְוַעל שֹ( ז)
 :ְוַאָתה ָתשוב ְוָשַמְעָת ְבקֹול ידוד ְוָעִשיָת ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְוָך ַהיֹום( ח)
ֹטָבה ִּכי ָישוב ְוהֹוִתיְרָך ידוד ֱאֹלֶהיָך ְבֹכל ַמֲעֵשה ָיֶדָך ִבְפִרי ִבְטְנָך וִבְפִרי ְבֶהְמְתָך וִבְפִרי ַאְדָמְתָך לְ ( ט)

 :ידוד ָלשוש ָעֶליָך ְלטֹוב ַּכֲאֶשר ָשש ַעל ֲאֹבֶתיָך
ִּכי ִתְשַמע ְבקֹול ידוד ֱאֹלֶהיָך ִלְשֹמר ִמְצֹוָתיו ְוֺחֹקָתיו ַהְּכתוָבה ְבֵסֶפר ַהתֹוָרה ַהֶזה ִּכי ָתשוב ֶאל ( י)

 פ: ַנְפֶשָךידוד ֱאֹלֶהיָך ְבָכל ְלָבְבָך וְבָכל 
 :ִּכי ַהִמְצָוה ַהֹזאת ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְוָך ַהיֹום ֹלא ִנְפֵלאת ִהוא ִמְמָך ְוֹלא ְרֹחָקה ִהוא( יא)
 :ֹלא ַבָּׁשַמִים ִהוא ֵלאֹמר ִמי ַיֲעֶלה ָלנו ַהָּׁשַמְיָמה ְוִיָקֶחָה ָלנו ְוַיְשִמֵענו ֹאָתה ְוַנֲעֶשָּנה( יב)
 :ֵעֶבר ַלָים ִהוא ֵלאֹמר ִמי ַיֲעָבר ָלנו ֶאל ֵעֶבר ַהָים ְוִיָקֶחָה ָלנו ְוַיְשִמֵענו ֹאָתה ְוַנֲעֶשָּנהְוֹלא מֵ ( יג)
 ס: ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָדָבר ְמֹאד ְבִפיָך וִבְלָבְבָך ַלֲעשֹתוֹ ( יד)

 כתר יונתן
ן שסידרתי לפניכם ותשיבו על והיה כאשר יבואו עליך כל הדברים האלה ברכות וחילופיה( א)

 :ִלבכם לשוב לעבודתי בכל גלות הגוים שַיגלה אותכם יי לשם
 מגיע תשובתכם עד ִכסא הכבודתחטאו ותשובו שכאשר טוביכם של צדיקים בעלי תשובה ( ב)

של יי אלהיכם ִאם ִתשמעו למאמרו ככל מה שאנכי מצוה לכם היום אתם ובניכם בכל לבבכם 
 :ובכל נפשכם

ויקבל מאמרו ברצון את תשובתכם וירחם עליכם וישוב ויאסוף אתכם ִמכל העמים שפיזר יי  (ג)
 :אלהיכם אתכם לשם

אליהו אם יהיו פזוריכם בסופי השמים ִמשם יאסוף אתכם מאמרו של יי אלהיכם על ידו של ( ד)
 :מלך המשיחוִמשם יקרב אתכם על ידו של  הכהן הגדול

אלהיכם לארץ שירשו אבותיכם וירשתה ויטיב לכם וירבכם יותר ִמן ויביאכם מאמרו של יי ( ה)
 :אבותיכם

כי יבטל יצר הרע ִמן העולם ויסיר יי אלהיכם את ִטפשות ִלבכם ואת ִטפשות לב של בניכם ( ו)
שיאריכו לאהבה את יי אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם ִמן ִבגלל ויברא יצר טוב אשר ייעצכם 

 :חייכם עד עולמים
אתכם [ ציערו]ויגרה מאמרו של יי אלהיכם את הקללות האלה על בעלי שונאיכם שהצרו ( ז)

 :158אנסו אתכםבגלותכם ועל שונאיכם שרדפו ִמן אחריכם עד אשר 
 :ואתם תשובו ותקבלו למאמרו של יי ותעשו את כל ִמצוותי שאנכי מצווה לכם היום( ח)
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 .לבטל את התורה ומצוותיה 
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עשי ידיכם בוולד של ִבטנכם ובוולד של וישאירכם יי אלהיכם לטובה שתצליחו בכל מ( ט)
בהמתכם ובפירות ארצכם לטובה כי ישוב מאמרו של יי ִלשמוח בעבורכם להטיב לכם כמו 

 :ששמח על אבותיכם
כי ִתשמעו למאמרו של יי אלהיכם לשמור ִמצוותיו וחוקותיו שכתובים בספר התורה הזה כי ( י)

 :ל נפשכםתשובו ליראה של יי אלהיכם בכל לבבכם ובכ
 :היא ִמכם ולא רחוקה היא מכוסהכי הִמצווה הזאת שאנכי מצווה לכם היום לא ( יא)
 :לא בשמים היא לאמור מי יעלה ִבשבילנו בשמים ויקחנה לנו וישמיע אותה לנו ונעשנה( יב)
 ולא ִמן הלאה לעבר הים הגדול היא לאמור מי יעבור ִבשבילנו למעבר הים הגדול ויקחנה לנו( יג)

 :וישמיע אותה לנו ונעשנה
 בבית מדרשיכם

 לעשות ,בטוהר ִלבכם, ִפתחו פיכם להיות הוגים בהם בבית ִמדרשיכםכי קרוב לכם הדבר ( יד)
 :אותם

 י"רש
שהשכינה רבותינו למדו מכאן , היה לו לכתוב והשיב את שבותך -אלהיך את שבותך ' ושב ה( ג)

 .שהוא ישוב עמהם, וכשנגאלין הכתיב גאולה לעצמו, כביכול שרויה עם ישראל בצרת גלותם
כאלו הוא עצמו צריך להיות אוחז בידיו ממש , שגדול יום קבוץ גליות ובקושי, ועוד יש לומר

ואף בגליות , ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל( יב, ישעיה כז)כענין שנאמר , איש איש ממקומו
 :בות מואבושבתי ש( ירמיהו מח מז)מצינו כן  159שאר האומות

, כי יפלא ארי יתכסי( ח, דברים יז)כמו שנאמר , לא מכוסה היא ממך -לא נפלאת היא ממך ( יא)
 :מכוסה חבוש בטמון, ותרד במטמוניות( יג, איוב מ), ותרד פלאים( ט, איכה א)
 :שאלו היתה בשמים היית צריך לעלות אחריה וללומדה -לא בשמים היא ( יב)
 :160בכתב ובעל פהרה נתנה לכם התו -כי קרוב אליך ( יד)

 ם"רשב
 :אלא -כי קרוב ( יד)

 אאבן עזר
 :כנגד ארץ ישראל -בקצה השמים ( ד)

 לא כמילת הבשר

הוא יעזרך ואחר שאמר תשוב לשמוע בקולו . כי לו נתכנו העלילות הראשונות -אלהיך ' ומל ה( ו)
 :לא כמילת הבשר שאתה חייב למול אותו, וימול לבבך ולבב זרעך

, שנחלו הארץ -כאשר שש על אבותיך . בעבור שיתן הקללות על השונאים -וטעם והותירך ( ט)
 :כי עם הגולים ממנה ידבר

                                         
159
 ?ב שהרי בוודאי שאין השכינה גולה עם גלות האומות"זה צ' לכאו 
160
 .פ זהו בלבבך"ובע 
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ולא . הם צריכים פירוש קבלה 161ואם, כי עיקר כל המצות שם -הכתובה בספר התורה הזה ( י)
 :כי מצות השמירה עם הלב, על כן בכל לבבך, תהיה שמורה עד שיהיה הלב שלם

 :שתלאה לעשות, דבר פלאאו , נסתרת -לאת נפ( יא)
 :נפלאתפירוש  -היא  בשמיםלא ( יב)
שלא יוכל אדם להכנס ברחבו מפני , ויתכן שהוא הים הגדול. רחוקהפירוש  - מעבר לים( יג)

 :חשכת המים
 כל המצוות עיקרם הלב

מעשה כדי ויש . ויש מהם זכר בפה לחזוק הלב, שכל המצות עיקרם הלב -בפיך ובלבבך ( יד)
 :שיזכור בפה

 ן"רמב
, כי הפרשה הזאת עתידה( ויקרא כו טז)כבר הזכרתי  -והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה ( א)

 :אבל הם עתידין להיות, כי כל עניניה לא היו ולא נבראו
שתשוב אל  - אתה ובניךאלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום ' וטעם ושבת עד ה( ב)
 ,לעשות ככל אשר אנכי מצוך היום ותקבל עליך ועל בניך לדורותםבכל לבבך ובכל נפשך ' ה

ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלהים ( נחמיה י ל)דכתיב  162כאשר עשו בגאולה השנית
 .אדנינו ומשפטיו וחקיו' אשר נתנה ביד משה עבד האלהים ולשמור ולעשות את כל מצות ה

וכן וירעו , (בראשית מה יט)כענין ואתה צוית , כמו מצוך לך ולבניך" מצוך אתה ובניך"או יהיה 
 .לנו, (לעיל כו ו)אותנו 

אין בן דוד בא עד שיכלו כל ( יבמות סג ב)כי ירמוז למה שאמרו , ולפי דעתי יש בו סוד גדול
 :וכבר דברתי בו, הנשמות שבגוף

מבטיחך שתשוב , הבא לטהר מסייעין אותו( ת קד אשב)זהו שאמרו  -אלהיך את לבבך ' ומל ה( ו)
 .אליו בכל לבבך והוא יעזור אותך

 בחירה' בימות המשיח לא תהי

כי מזמן הבריאה היתה רשות ביד האדם לעשות כרצונו צדיק , ונראה מן הכתובים ענין זה שאומר
 .ברעכדי שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב ועונש ברצותם , וכל זמן התורה כן, או רשע

לא יתאוה להם הלב למה שאינו ראוי ולא , תהיה הבחירה בטוב להם טבע, אבל לימות המשיח
ומול הלב הוא שלא , כי החמדה והתאוה ערלה ללב. והיא המילה הנזכרת כאן. יחפוץ בו כלל

שהיה , וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה קודם חטאו של אדם הראשון. יחמוד ולא יתאוה
ב )כמו שפירשתי בסדר בראשית , ראוי לעשות ולא היה לו ברצונו דבר והפכועושה בטבעו מה ש

 (:ט
וכרתי את בית ישראל ואת ' הנה ימים באים נאם ה, (לב -לא ל )וזהו מה שאמר הכתוב בירמיה 

כי זאת הברית אשר אכרות את בית ', לא כברית אשר כרתי את אבותם וגו ברית חדשהבית יהודה 

                                         
161
 .מ עיקרם כתובים"כלומר ואף שצריכים פירוש מ 
162
 .היינו הגאולה מגלות בבל 
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וזהו בטול יצר הרע ועשות , ם נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנהישראל אחרי הימים הה
 .הלב בטבעו מעשהו הראוי

והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם ולא ילמדו עוד איש ( שם פסוקים לב לג)ולכך אמר עוד 
ובידוע כי יצר , כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם' את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה

 :אלא שיתבטל יצרם בזמן ההוא לגמרי, ב האדם רע מנעוריו וצריכים ללמד אותםל
ועשיתי את אשר ' ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם וגו( לו כו כז)וכן נאמר ביחזקאל 

( שבת קנא ב)וזהו שאמרו רבותינו . והרוח לחפץ ולרצון, והלב החדש ירמוז לטבעו, בחקי תלכו
שאין בהם לא זכות , אלו ימות המשיח, (קהלת יב א)אמר אין לי בהם חפץ והגיעו שנים אשר ת

ולפיכך אין , כי בימי המשיח לא יהיה באדם חפץ אבל יעשה בטבעו המעשה הראוי. ולא חובה
 :כי הזכות והחובה תלויים בחפץ, בהם לא זכות ולא חובה

 .על כל התורה כולה -וטעם כי המצוה הזאת ( יא)
המצוה "אבל , "כל המצוה אשר אנכי מצוך היום( "לעיל ח א)התורה יאמר  כי על כל, והנכון
( בפסוק ב)אלהיך ' ושבת עד ה( בפסוק א)כי והשבות אל לבבך , על התשובה הנזכרת" הזאת

. ונאמרה בלשון הבינוני לרמוז בהבטחה כי עתיד הדבר להיות כן. מצוה שיצוה אותנו לעשות כן
ולעשות ככל ' בקצה השמים ואתה ביד העמים תוכל לשוב אל הלאמר כי אם יהיה נדחך , והטעם

כי אין הדבר נפלא ורחוק ממך אבל קרוב אליך מאד לעשותו בכל עת ובכל , אשר אנכי מצוך היום
 :מקום

', וישובו בלבם אל ה, שיתודו את עונם ואת עון אבותם בפיהם -וזה טעם בפיך ובלבבך לעשותו 
 -אתה ובניך בכל לבבך ( לעיל פסוק ב)ה לדורות כאשר הזכיר ויקבלו עליהם היום התורה לעשות

 (:שם)כמו שפירשתי 

 ריקאנטי
 .'אלהיך את לבבך וגו' מל ייו( ו)

זהו יקרא אל השמים , ירמוז לעליונים, [שם יט]וטעם העידותי בהם היום את השמים ואת הארץ 
מעיד אני עלי שמים וארץ וכן , כי שתיהם היו בברית, [ד, תהלים נ]מעל ואל הארץ לדין עמו 

 [:א"יבמות טז ע]ל "הנזכרים בדברי רבותינו ז
תנינן , [י, ישעיה מג]' וגו' רבי אלעזר פתח ואמר אתם עדי נאם יי[ א"ג פו ע"ח]ובספר הזוהר 

אבל ישראל אינון פקדין , אילין שמיא וארעא דכתיב העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ
[ ג, שם מט]ועבדי אשר בחרתי דא יעקב דכתיב , ולא סהדין עלייהוושמיא וכ, אילין על אילין

 .ואתה יעקב עבדי[ ח, שם מא' עי]ויאמר לי עבדי אתה וכתיב 
מאי כי , דא דוד עילאה, למען דוד עבדי[ יג, א יא"מ]ואית דאמרי דא דוד ודוד עבד איקרי דכתיב 

דתנינן קרא . מש דלפני לא נוצר אלאני הוא דאיתרעתי בההוא דוד ובההוא יעקב אני הוא אינון מ
קודשא בריך הוא , ויקרא לו אל אלהי ישראל[ כ, בראשית לג]קודשא בריך הוא ליעקב אל דכתיב 

כמה , ובגיני כך אני הוא כלא, לפני לא נוצר אל[ י, ישעיה מג]הדא הוא דכתיב , קרא ליעקב אל
 .להא אחראדהא דוד הכי איקרי ולא אית בתראי א, דאתמר ואחרי לא יהיה
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וזהו אמרו , יעקב ודודהנזכרים הם העליונים הנקראים  השמים והארץהרי לך כוונתם בפירוש כי 
ברור , לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה[ שם]ומעתה יהיה פירוש הפסוק . והבן זה', נאם יי[ שם]

 .וכבר פירשתיו, פנים ואחורשהם נקראים , לפניך כי הרמז בהם ליעקב ודוד הנזכרים
. והחכמה תחיה בעליה[ יב, קהלת ז]שקדמה שנאמר בה  לתורההרמז , [שם כ] כי הוא חייךוטעם 

 :הרמז לשני ימים מששת ימי בראשית כבר פירשתיו, [ל, משלי ח]וטעם שעשועים יום יום 

 רבינו בחיי
 יכלו נשמות שבגוף

כבר ידעת . שבותך אלהיך את' ושב ה, בכל לבבך ובכל נפשך', אלהיך וגו' ושבת עד ה( ג -ב )
, אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף( ה א: )ל בפרק ראשון של עבודה זרה"מאמר רז

 ."כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי( "טז, ישעיה נז: )שנאמר
כי רוח מלפני , כי לא לעולם אריב עם ישראל ולא לנצח אקצוף שלא אגאל אתכם: ובאור הכתוב

ונשמות שאני , גואל אותם זהו בסבת הרוחות אשר הן יוצאין מלפניו[ שאיני] כלומר מה, יעטוף
( מב, בראשית ל: )מלשון, לשון אחור" יעטוף"ומלת , עשיתי שהן מתאחרות ליכנס בגוף

 ".העטופים ללבן"
כי : לבאר" ושב"למלת " נפשך"כי לזה נסמכו שני הפסוקים זה לזה מלת : ל"ן ז"ופירש הרמב

' כלומר שכל הנפשות של ישראל שהן בגוף ישובו עד ה, אלהיך' שכם עד הכשתשובו בכל נפ
, אתה ובניך: וזה שאמר, "אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך' ושב ה"ויזכו החדשות לצאת 

אין בן דוד בא עד : אמר, פרק הבא על יבמתו( סב א)וכן עוד ביבמות . שהוא רמז לכל ישראל
ישעיה : )וכתיב בתריה, "'כי רוח מלפני יעטוף ונשמות וגו": שנאמר, שיכלו כל הנשמות שבגוף

 ":ואמר סלו סלו פנו דרך( "יד, נז
 ושב וקבצך מכל העמים

כבר הזכרתי שהפרשה של מעלה תרמוז על בית ראשון שחרב בעון עבודה זרה ועל כן תזהיר על 
ביד מלך אשור והנדחים על עשרת השבטים שגלו , ותעניש עליה גלות אל ארץ אחרת, עבודה זרה

 .לחלח וחבור נהר גוזן וערי מדי
: ולכך יתחיל בנדחים ואמר, כי בגלות עשרת השבטים ידבר, ופרשה זו הסמוכה לה תוכיח כן

ואחרי הקבוץ ההוא הזכיר עוד , כי עמהם שהם רוב ישראל ידבר, אלהיך שמה' אשר הדיחך ה
נימין שאנו משועבדים תחת קבוץ אחר של גלות אחר והם הנפוצים אנחנו אלה פה יהודה וב

והנה אנחנו נפוצים ומפוזרים , [והם אדום וישמעאל]האויבים והשונאים אשר רדפונו 
 .כי עמנו ידבר, אלהיך שמה' אשר הפיצך ה: ומזה אמר, בארצותיהם

גלות עשרת השבטים , לרמוז על קבוץ שני גליות שהן שני קבוצין" ושב"והזכיר שני פעמים 
כי מלבד , "עוד אקבץ עליו לנקבציו( "ח, ישעיה נו: )ועל זה אמר הנביא. ןוגלות יהודה ובנימי

ועל כן נראה מלשון , קבוץ הנדחים עוד יש על הנקבצים ההם קבוץ אחר והם יהודה ובנימין
כי עמהם שהם , ושבת, אשר הדיחך: וזהו שאמר, הכתוב כי עקר התשובה עתידה שתהיה בהם

קבוץ שני , ושב וקבצך: שיהיו הם נגאלין הוסיף לומרואחר , נדחים ידבר בהבטחת התשובה
ואחרי כן חוזר . אשר הפיצך: ומזה אמר, לרמוז על גאולתנו זה אנחנו יהודה ובנימין הנפוצים
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הבטיח אותם שיוצאים , אם יהיה נדחך בקצה השמים: זהו שאמר, ומדבר עם הנדחים כבתחלה
תגדל מעלתם יותר ממעלת דורו של דוד ובשלישית , ורמז בזה שלש ירושות. אל הארץ וירשוה

והביאך : והוא שאמר, והבטיחם עוד בבטול יצר הרע ובהסרת הקנאה והשנאה, ה"ושל שלמה ע
' ומל ה: ואמר עוד, אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה והיטבך והרבך מאבותיך' ה

ות כן שישיבו שהם עתידין לעש, וטעם ואתה תשוב הבטחה. אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך
 .בתשובה

אשר ירשו אבותיך (: ל)ל בסדר עולם "דרשו רז. אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה( ה)
כלומר ירושה ראשונה שקדשה יהושע . שלישית אין להן, ירושה ראשונה ושניה יש להן, וירשתה

יד ושניה גם כן שקדשה עזרא ובית דינו לשעתה ולעת, לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא יש להן
אינה צריכה קדושה שהרי מקודשת ועומדת היא על ידי עזרא , שלישית אין להן, לבא יש להן

 .ע"ש נ"כן פירש הרב מורי ר, ובית דינו שקדשה לשעתה ולדורות
בראשונה על , שירשו ארץ ישראל בראשונה ובשניה, ירושה ראשונה ושניה יש להן: ויתכן לומר

אבל שלישית לא תהיה להם ירושת , לא ירשו שאר ארצותאבל , ידי יהושע ובשניה על ידי עזרא
ולכך הזכיר בשני הבתים , והיטבך והרבך מאבותיך: וזהו שאמר, הארץ לבדה אלא כל העולם

 .ובשלישי הזכיר מעלה היתרה על שניהם, ירושה
ושיר , מפני מה כל השירות כלן בלשון נקבה( לז, ר א"שהש: )וזה דומה למה שדרשו במקום אחר

ביום ( "א, ישעיה כו: )וכתיב, "שיר חדש' שירו לה( "א, תהלים צו: )דכתיב, תיד בלשון זכרשל ע
מה נקבה זו מתעברת ויולדת וחוזרת ומתעברת כך ישראל , "ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה

מה נקבה זו נוטלת עשור : ועוד, אבל לעתיד משיהיו נגאלין שוב אינן גולין, נגאלין וחוזרין וגולין
אבל , כך ישראל בגאולה ראשונה כבשו שבעה עממין שהן אחד מעשרה לשבעים אומות, כסיםנ

( לג, יחזקאל מח: )דכתיב, לעתיד לבא עתידין שיירשו כל העולם כולו כזכר היורש כל נכסי אביו
 ".שער יששכר אחד שער זבולן אחד"

שאינן , "שית יותר בהוהשלי( "ח, זכריה יג(: )שופטים ט)ובמדרש תנחומא בסוף סדר שופטים 
גאולה שניה זו גאולת , גאולה ראשונה זו גאולה מצרים, מתישבין בארצם אלא בגאולה שלישית

 .השלישית אין לה הפסק עד כאן, עזרא
אלו עולי , לתת להם, "לתת להם ולזרעם אחריהם( "ח, דברים א: )ועוד באלה הדברים רבה

 .המשיח לימות, אחריהם, אלו עולי בבל, ולזרעם, מצרים
כי החמדה ושאר התאוות , שיסיר מהם ערלת הלב: ל"ן ז"כתב הרמב. אלהיך את לבבך' ומל ה( ו)

וכל בית ( "כה, ירמיה ט: )כענין שכתוב, והחומד והנוטה אל התאוות נקרא ערל, הן ערלת הלב
ולכך הבטיחם בזמן שיעשה , "מול לב"וכל מי שאינו חומד ולא מתאוה נקרא , "ישראל ערלי לב

וזהו שאמר , הלב בטבעו מה שהשכל מחייב כי ישוב הזמן למה שהיה קודם חטאו של אדם
וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית ' הנה ימים באים נאם ה( "לב -ל , ירמיה לא: )ירמיה
זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם "', וגו" לא כברית אשר כרתי", "חדשה

וכתיבת התורה על הלב הוא בטול יצר הרע והסרת , "בקרבם ועל לבם אכתבנה נתתי את תורתי
 .התאוות כלן שהיא מילת הלב
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 ישמעאל ועשיו -אויביך ושונאיך 

וכן מיכה התנבא עליהן לעתיד . עשו, "שונאיך", ישמעאל" אויביך. "על אויביך ועל שונאיך( ז)
והן שתי האומות שאנחנו משועבדים , (ח, המיכה " )תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו: "ואמר

 .תחתיהם ומפוזרים ביניהם
 שני אווזים

אמר רבה בר בר חנה ( בבא בתרא עג ב: )והוא שאמרו, ל משל מתרי אווזי"ועל כן הביאו רז -
זמנא חדא הוה אזילנא במדברא וחזינן להנהו תרי אווזי דשמטי גדפיהו משמניהו וקא נגיד חוטא 

כי אתא . חד דלי גפיא וחד דלי אטמא. אית לן בגויהו לעלמא דאתי: מינא להוא, דדובשא מיניהו
 .עד כאן, עתידין ישראל ליתן את הדין: לקמיה דרבי אלעזר אמר ליה

שני מלכיות מעלת  במדבר שהוא מקום התבודדותכי ראה החכם הזה ברוח הקדש : ובאור הענין
כלום יש לנו חלק בשפע : ושאל להם, תהשמנות והמלאות כל טוב אשר מלאו כרסם מעדנו הללו

 -טובכם לעתיד
והיה סימן שעתידין לעוף ולברוח אלינו , זה ישמעאל, האחד הגביה הכנפים, חד דלי לי גפא

כל צאן קדר יקבצו : "הוא שכתוב, ולשבת בצלנו ושיתנו לנו בהמות שלהם להקריב מהן קרבן
שבת )קו במצות תפילין שהם דומים לכנפים ועוד סימן שיתגיירו ויחזי, (ז, ס' ישעי)וגומר " לך

 .וזה היה הגבהת הכנפים, (מט א
והוא סימן למצות מילה שיתגיירו ויבאו בברית , זה אדום שהגביה לו הירך, וחד דלא לי אטמא

אין צריך לומר , והכוונה כי כיון שהן עתידין להתחבר עמנו ולהתגייר ולהיות לעם אחד. אתנו
 .שהוא כנוי לשומן שלהם ולדבש הנוטף ממנו, לינושתחזור השררה והמלכות א

 .והן מתאחרין מלהתגייר, לפי שאינן חוזרין בתשובה, ומה שישמעאל עתידין ליתן את הדין
 משמעות אויב ושונא

כי השונא , מפני שהאויב גדול מן השונא, על עשו" שונאיך"על ישמעאל ו" אויביך"ומה שהזכיר 
לא ישים לו , אבל האויב הוא שבלבו איבה עולמית, הרחמנותפ שיריע לו יעשה על דרך "אע

, הוא מלשון אבוי" אויב"כי , וזה מסוד הלשון ודקדוקו, על זקן יכביד עולו מאד, רחמים
כדי " אויביך"ומה שהתחיל ב". אוי ואבוי"ועל שם שהנופל בידו צועק , ואותיותיהם שוות

, לותנו בכל מקום שהוא לבני אדום הואשעקר ג, שיסמוך הרדיפה אל השונאים שהם בני עשו
תחת : "וכן אמרו במדרש משלי(. ג, מלאכי א" )ואת עשו שנאתי: "כענין שכתוב" שונאיך"וקראן 

, "ושפחה כי תירש גברתה. "ואת עשו שנאתי: שנאמר, זה עשו, (כג, משלי ל" )שנואה כי תבעל
 .זה ישמעאל הבא מהגר

 ישמעאל קשה מעשיו

תחת : וכן אמרו". אויביך"לכך קראן הכתוב , קשין לישראל יותר מבני עשוומפני שבני ישמעאל 
אבל , (ה, שמות ב" )על רבעים לשונאי: "ה שאמר"וכן מצינו בהקב. אדום ולא תחת ישמעאל

למדך כי האויבים אין להם (. כ, תהלים לז" )כיקר כרים כלו בעשן כלו' ואיבי ה: "באויביו נאמר
 .שהכל כלה בעשן, לחלב הכבשיםולכך ימשילם , השארות כלל
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: הוא שאמר, והזכיר שהן מזומנות לגיהנם, "שתי בנות"ושתי האומות האלה קראן שלמה 
כי המשיל גיהנם שהוא מקום הדין והמשפט לנפשות , (טו, משלי ל" )לעלוקה שתי בנות הב הב"

 .הרשעים לעלוקה שמוציאה הדם
אלו " המתקדשים(. "יז, סו' ישעי" )הגנות המתקדשים והמטהרים אל: "ה"ועליהם אמר ישעיה ע

בני ישמעאל שדרכן לרחוץ אלו " והמטהרים", בני אדום שדרכן לנענע אצבעותיהן לכאן ולכאן
 .ולא לבם שהוא העיקר ידיהם ורגליהם

אחר אחת : או יאמר. ירמוז לשתי וערב של אדום שהם מתקדשים בו, (שם" )אחר אחת בתוך"
אלו ביום ששי קודם השבת ואלו אחר השבת ומניחים אותנו , להםעל יום אידם הקבוע , בתוך
 .בתוך

 .אלו בני ישמעאל, (שם)השקץ והעכבר , אלו בני אדום, (שם" )אוכלי בשר החזיר"
 ".'יחדו יסופו נאם ה"

 עיקר התשובה לאחוז דרך תורת משה

הוסיף , תשובואתה : ואמר, ושבת: אחר שאמר. ועשית את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום( ח)
כי עקר וזה לבאר , ככל אשר אנכי מצוך היום: וכן אמר למעלה. אשר אנכי מצוך היום: ואמר

: ולכך יזכיר עם התשובה בכל פעם ופעם, התשובה אינו אלא לאחוז ולתמוך דרך תורת משה
אלהיך ' הלא זאת תעשה לך עזבך את ה( "יז, ירמיה ב: )וזה דבר ירמיה. אשר אנכי מצוך היום

 .כלומר בדרך הידוע הוא דרך תורת משה שהחזיקו בו אבותיך הראשונים, "ת מוליכך בדרךבע
לחזרת המלך יתכן שירמוז הכתוב הזה . לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבותיך' כי ישוב ה( ט)

, לטוב לשוש עליך כאשר שש על אבותיך' כי ישוב ה: ושעור הכתוב כן, עם הכלה בזמן הגאולה
כשישוב המלך כלומר יתן לך יתרון טובה , י השם הנכבד יותירך בכל מעשה ידיךכ: ובאור הענין
: על כן הזכיר אחריו, ואם תשאל מתי ישוב. ואז ישוש עליך כאשר שש על אבותיך, אל המלכות

ולמדנו כי הדבר , "שובו אלי ואשובה אליכם( "ז, מלאכי ג: )על דרך הכתוב, כי תשוב, כי תשמע
 .והבן זה, לצרככם, א אחרונה"ואשוב לה, "ואשובה אליכם" :ובאור, תלוי בתשובה

כל המצוה אשר אנכי מצוך ( "א, דברים ח: )כלשון, יאמר זה על התורה. כי המצוה הזאת( יא)
לא בשמים : וזהו שאמר, אין ענינה נסתר ומכוסה שלא תוכל לעשותה. לא נפלאת היא". היום
והים זה הוא ". לא רחוקה היא"בר לים באור לוכן לא מע, "לא נפלאת היא"שהוא באור ל, היא

ואין , הים הגדול שהוא חשוך והוא מן הנמנע שיהיו בני אדם רשאין ליכנס שם מפני חשכת המים
והיא " היא לא בשמים"הכוונה בשאר הימים שבני אדם יכולין להכנס בהם לפי שכשם שאמר 

 .וא מניעהה" מעבר לים"כך , שהרי מן הנמנע שיעלה אדם לשמים, מניעה
מעתה לא בשמים : יאמר שהתורה הזאת היתה בשמיםיתכן לפרש כי מפני . לא בשמים היא( יב)

 :החכמה העליונה בשמיםתרמוז כי " היא"ומלת , שכבר הורדתיה לכם משם, היא
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 יש חכמה קרובה ויש רחוקה

ולכך  ,163זה ים אוקיאנוס הוא הסובב את כל הישוב ששם החכמה העליונה. ולא מעבר לים היא
כדבר איוב , "היא תהוםלא ב"ושיאמר , שאם לא כן היה לו להזכיר התהום, "ים"הוצרך להזכיר 

והיה הספור יותר נאות להזכיר דרך עליה ודרך , "תהום אמר לא בי היא( "יד, איוב כח: )שאמר
 .ירידה

ת ולרבות החכמה העליונה המקפת א, שהוא לשון מעוט" היא"והזכיר על כל דבר ודבר מלת 
לא נפלאת היא ממך : וזהו שאמר, והים את הישוב, מקפת את הגלגלים והגלגלים את הים, הכל

ועוד . ולא מעבר לים היא, לא בשמים היא: וכן, להורות כי יש חכמה רחוקה, ולא רחוקה היא
הנמשכים ונאצלים  ארבעה יסודות העליוניםכנגד " היא"נוכל לומר כי הזכיר ארבעה פעמים מלת 

נאצלו מהם כנגדם בעולם , אברהם יצחק ויעקב ודוד: ואלו שמותם ברמז, ה העליונהמן החכמ
שהם קיום כל  ארבעה יסודותובעולם השפל הזה , הנפרדים ארבע חיות הקודש וארבעה אופנים

 .מורכב ועמידתו
לא תמצא , ולא מעבר לים היא, לא תמצא בגסי הרוח, לא בשמים היא( עירובין נה א: )ובמדרש
, שמואל אמר אין התורה מצויה לא באסטרולוגין ולא באצטגנינין, חנין ולא בתגריןלא בסר
 .אלא במי שמתעסק במלאכת שמיםאין התורה מצויה , לא בשמים היא: שנאמר

מימי לא הסתכלתי בחכמה זו אלא בשעה : אמר להם, והלא אסטרולוגוס אתה: אמרו לו לשמואל
 .עד כאן, שהייתי נפנה לבית המים

למה תשקלו כסף בלוא ( "ב, ישעיה נה: )מות אלו היה מזהיר ישעיה לישראל ואמר להןועל חכ
לקנות חכמות שאינן אתם שוקלים כסף ומפזרים ממון : יאמר להם, "לחם ויגיעכם בלוא לשבעה
או למה אתם יגעים ומאבדים כוחכם ומכלים ימיכם בדברים שלא  ,לחם ואין הנפש נזונית בהן

זהו הלחם כי , "לקח טוב"הנקראת התורה היא , ו שמוע אלי ואכלו טובשמע, תשבע נפשכם מהם
כלומר בלחם הזה תתענג נפשכם בזיו , תתענג בדשן נפשכם: וכן, האמתי ושיהיה לכם לשבעה

כמו חלב ודשן ( "ו, תהלים סג: )וכן אמר דוד על תענוג הנפש, העליון כמו שהגוף מתענג בדשן
 ."תשבע נפשי

צא ולמד משמואל שלא היה . שאר החכמות אלא בעיקר שהיא תורתנוומכאן שאין להתעסק ב
: ל"וכן אמרו רז, והוא מקום בלתי טהור, מתעסק בהם אלא במקום האסור לדבר שם דברי תורה

 .צא ובקש שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמד חכמת יונית( מנחות צט ב)
אין כי , ם בדת לידי נטיה מדרך האמתוהטעם מפני שמתוך עסק שאר החכמות יבא האדם לפעמי

כי הכסף ברוב , כי לכך נמשלות החכמות כלן לכסף, לך שום חכמה בעולם שאין בה פסולת וסיג
הוא , לכסף צרוףולכך נמשלת , אבל תורתנו כסף שאין בו סיג כלל, יש בו סיגים ואינו כסף צרוף

 ":שבעתיםכסף צרוף בעליל לארץ מזוקק ( "ז, תהלים יב: )שכתוב
 מילה

יש בכאן רמז כי השם המיוחד לא תתכן השגתו כי אם לעם ישראל . מי יעלה לנו השמימה
, כ שלא יתנבא מעומד אלא מי שהוא נמול"ומצינו ג, הנמולים שהם חתומים באות ברית קדש

                                         
163
 [.ונמשלת בזה לים]עיין להלן שהחכמה העליונה מקפת את הכל  
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לא היה מתנבא , "ויפול על פניו( "ג, בראשית יז: )שכן מצינו באברהם קודם המילה שכתוב בו
, "'ואברהם עודנו עומד לפני ה( "כב, בראשית יח: )שכן כתוב, לאחר המילה מעומד, נופלאלא 

וכן רמזו משה , "נופל וגלוי עינים( "ד, במדבר כד: )שנאמר, ובלעם לא התנבא מעולם אלא נופל
יאמר כי , "שמו מה אומר אליהם לי מהואמרו ( "יג, שמות ג: )ה בסנה"במה שאמר להקב
 .על השם המיוחדהנמולים ישאלוהו 

 מילת הלב והבשר

, שיר השירים ב(: )יח, ר ב"שהש)על כן אמרו במדרש , ומפני שהמצוה חתומה באות ברית קדש
והזכיר ". שהיה לי לאות"ולא אמרו . צבא שיש לי בה אות, "בצבאות או באילות השדה( "ו

באמרו הכתוב ברמז מילת הבשר בחתימת השם המיוחד אחר שהזכיר בפירוש מילת הלב 
וכשיתבטל היצר הרע , כי מלת הלב הוא בטול יצר הרע', אלהיך את לבבך וגו' ומל ה: למעלה

. נמצאו אבריו של אדם כולם נמשכים ומדובקים בשם המיוחד ויעשו בטבע מה שהשכל מחייב
, ובא הרמז בפרשה הזאת להורות כי בזמן הגאולה יהיו כל ישראל בעלי ההשגה מולי הלב והבשר

( לג, ירמיה לא: )ה"וכן אמר הנביא ע. שמימה'נו ה'עלה ל'י י'מ: וזהו רמז, ם המיוחדדבקים בש
 ".כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם"

 הפה הלב והמעשה

והנה כל המצות . והמעשה, והלב, הפה: הזכיר בכאן שלשה דברים. בפיך ובלבבך לעשותו( יד)
ועל זה , ויש במעשה, ויש תלויות בלב, הכי יש מצות תלויות בפ: נכללות בשלשה חלקים אלו

ועל גמילות , ועל העבודה, על התורה, על שלשה דברים העולם עומד( ב, אבות א: )ל"דרשו רז
גמילות ועל , זו עבודה שבלב, "בלבבך"זהו , העבודהועל , "בפיך"זהו , התורהעל , חסדים
 ."לעשותו"זהו , חסדים

 לב גדול מדיבור

ולכך אמרו , בדבורה מן המצות התלויות "ומן הידוע כי המצות התלויות בלב עבודה גדולה להקב
על פסוק ראשון זו ( ברכות יג ב)ואמרו , פוסק מדברי תורה לפסוק קריאת שמע( .שבת יא: )ל"רז

 .ש של רבי יהודה הנשיא"היא ק
 דיבור גדול ממעשה

גדולה ( יד, תנחומא צו: )ולכך אמרו, במעשה והתלויות בדבור עבודה גדולה יותר מן התלויות
זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ( "לז, ויקרא ז: )שנאמר, תורה יותר מכל הקרבנות כלן

באמצע לחשיבותו מכלן והזכיר " ובלבבך"ומפני זה הזכיר ". ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים
 .לעשותו אחריו

כי המצוה : ואמר, וי על התשובה שהזכיר למעלההוא ענין הוד, בפיך ובלבבך: ל"ן ז"וכתב הרמב
לא נפלאת : ואמר, אלהיך' ושבת עד ה: כמו שאמר, שהוא מצווה בה, על התשובה נאמר, הזאת

כי אף בהיותם בארץ אויביהם בגלות והם נדחים ונפוצים יכולין הם לשוב , ולא רחוקה, היא
בשני דברים , דבר מאד לעשותואף אם היו בסוף העולם קרוב אליך ה, בתשובה בכל מקום שהם

 .שתסכים במחשבתך ותגמור בלבך ותתודה בפיך, בפיך ובלבבך, אלו
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כדי להשוות ענין הגאולה למעשה , "לעשותו"ומה שנחתמה פרשת הגאולה של מעלה במלת ...
ראשית עם  אחרית הזמןוהשוה , "לעשותאשר ברא אלהים ( "ג, בראשית ב: )בראשית שנחתם

כי כן ינהג בזמן המשיח כל , כי שוין הן לענין פעולות הטבע ומנהגו של עולם למען הודיעךהזמן 
ז לימות המשיח "אין בין העוה( שבת סג א: )ובפירוש אמרו כן. מנהג הטבע כמעשה בראשית

 .אלא שעבוד גליות בלבד
ראה נתתי : וסמך לו מיד, ו לרמוז כי האלף הששי ינהוג מנהג ששת ימי המעשה"ותוספת הוא

את החיים ואת : ומזה אמר, להודיע כי בו יהיה תחיית המתים, ך היום את החיים ואת הטובלפני
 מעולם התחיה יעתק אל העולם הבאורצה לומר כי , כי באותן החיים יזכו אל הטוב הצפון, הטוב

ואת הטוב הוא העולם הבא , והוא תחיית המתים, את החיים: וזהו שאמר, שהוא הטוב הצפון
זה , ואת הרע, "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך( "כ, תהלים לא: )ליו נאמרשאחר התחיה שע

דניאל : )כענין שכתוב, והיו דראון לכל בשר, נאמר על כת הרשעים שתהיה תחיה שלהם לרעתם
 ".ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם( "ב, יב

 רכלי יק
 .'הדברים האלה וגווהיה כי יבואו עליך כל ( א)

 הדיחך -הפיצך 

ואחר כך אמר בכל הגוים , אלהיך שמה' יש להתבונן כי מתחילה אמר בכל הגוים אשר הדיחך ה
 .אלהיך שמה' אשר הפיצך ה

 -כי יש הבדל בין לשון הפיצך ללשון הדיחך
חים כי בהיות ישראל בארצות העמים הם נד, והדיחך יאמר על המצוות, כי הפיצך יאמר על הגלות

הן מצד שרוב , ועבדתם שם אלהים אחרים( דברים כח לו)מן המצוות הן מצד מה שאמר בתוכחה 
 -המצוות תלויות בארץ

, ה חפץ עוד במעשיהם כלל"ועל ידי הדחה זו ישראל קרובים לבוא לידי טעות ולומר שאין הקב
 -'למה לי רוב זבחיכם יאמר ה( ישעיה א יא)על דרך שנאמר 

, ה הדיחם מן המצוות בכוונה גמורה"ו לגמרי מן הגאולה כי יאמרו שהקבועל ידי זה יתיאש
כי ה לא נתכוון בעצם וראשונה כי אם על הפיזור להפיצם זה מעל זה "וטעות הוא בידם כי הקב

 -(סנהדרין עא ב)כנוס לרשעים רע להם 
וראשונה יתברך בעצם ' אמנם מה שנדחו מן המצוות נמשך במקרה מן ההפצה ולא שיתכוון ה

 :להדיחם מן המצוות
והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך , וזהו המכוון בפרשה זו

 -והשבות אל לבבך שתחשוב בלבבך דבר
אלהיך הדיחך מן המצוות בכוונה ועצם ' כי תחשוב שה, אלהיך שמה' ומהו הדבר אשר הדיחך ה

 -מירת מצוותיך עודוראשונה כי אינו חפץ לא בך ולא בש
על , בנו לא תקראנה אותנו כאלה מידו יתברך' ועל ידי זה תתיאש מן התשובה כי תאמר לו חפץ ה

 .ואין הדבר כן אלא במצוותיך חפץ מאד לעולם' זה אמר שאתה חושב תועה על ה
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כי מיד כאשר תגמור בלבך לשוב בתשובה שלימה ' וגו' ובזה יבחן הדבר במה שאמר ושבת עד ה
אף על פי שעדיין לא עשית הדבר הראוי להעשות בפועל שהרי לא נאמר כאן עדיין ועשית ', העד 

 -את כל מצוותיו כמו שנאמר בסמוך
בזה הורה באצבע לומר ראה איך אתה טועה בדעתך כי לא זו שבמצוותיך חפץ מאד אלא אפילו 

שעיקר , ל נפשךושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום בכל לבבך ובכ' תיכף שתשוב עד ה
אך שהמניעה ' בך סימני טהרה שנכון לבך אל ה' היא בכל לבבך לבד שיראה ה' השמיעה בקול ה

 -היא שלא תוכל לעשות בפועל כל מצוותיו
 .'אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו' ומכל מקום תיכף ושב ה

כמו , נקרא שבותךשתי פעמים ושב שהזכיר בזה אחר זה הראשון מדבר במחילת העוון הקודם ה
וכמו שובה משובה ( ישעיה נז יז)וכמו וילך שובב בדרך לבו ( ירמיה לא כא)הבת השובבה 

אלהיך את שבותך ורחמך כי אפילו שבותך ' על זה אמר ושב ה, וכן רבים( ירמיה ג יב)ישראל 
נעשין שעל ידי התשובה ( יומא פו ב)ל "המתיחס אליך דהיינו העוון יתהפך לזכות כמו שאמרו חז

 .הזדונות כזכויות
יען כי הזדונות  ,ה אוהב את שבותך"רצה לומר שיהיה הקב ,זהו שנאמר ורחמך שהוא לשון אהבה

 .ואוהבם מאד ,יהיו בעיניו יתברך כזכויות
' זהו שנאמר ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה, והשני מדבר בשיבת ישראל מן הגלות

ונתכוון בעצם וראשונה להדיחך מעל שמירת  ,להיךא' לא כמו שחשבת שהדיחך ה ,אלהיך שמה
מן המצוות נמשך במקרה מן  אמנם ההדחה ,להפיצך' אלא בעצם וראשונה נתכוון ה, המצוות
 .הניפוץ

ומכל מקום אם יהיה נדחך בקצה השמים כי באמת אתה מודח מן המצוות אבל אין ליחס הדבר 
ואף על פי , גרמת לך הדחה זו מבית ומחוץכי אתה עשית ו, אליו יתברך כי אם אליך ונקרא נדחך

ומשם ' מכל מקום משם יקבצך ה, שאתה גרמת לך להיות מודח מן מקום קיום המצוות רחוק מאד
 .ומשם יקחך אליו לסייע לך לשמירת המצוות, משם יקבצך זהו קיבוץ גלויות, יקחך

שהרי  ,אין הפירוש מאבותיך יותר מאבותיך ,והטיבך והרבך מאבותיך' והביאך אל הארץ וגו
אלא מאבותיך לומר לך  ,בסמוך אמר כאשר שש על אבותיך משמע לא יותר מהם אלא שוה להם

כי לא קיימת  ,אבל עדיין לא יצאה מחשבתך אל הפועל ,'מאחר אשר אתה הכינות לבך אל ה
כי אם זכות אבותיך הוא  ,תךעל כן עדיין אין זכותך מספיק לך להיטיב לך ולהרבו ,המצוות עדיין

אמנם מכל , זה שאמר מאבותיך שדבר זה נמשך לך מאבותיך, שעמדה לך להיטיב לך ולהרבותך
גם בפועל אם תבוא המצוה ' וגמרת בלבך לעשות כל מצוות ה' מקום מאחר שלבך שלם עם ה

 :יגמור בעדך' לידך גם לעומת זה ה
 .'ה את האלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהב' ומל ה( ו)

 -בשמחה' שיתן בלבך לעובדו מאהבה לא מיראה כי העושה מאהבה עובד את ה
ה מתנקם מאויביך תמיד מורא אויביך עליך פן יחזרו להלחם בך ועל כן "אך שכל זמן שאין הקב

אלהיך את כל האלות האלה על אויביך ועל ' על כן ונתן ה, בשמחה' אין לבך פנוי לעבוד את ה
תהלים נח )ומאז תהיה בטוח שלא יבואו עליך עוד וישמח צדיק כי חזה נקם , שונאיך אשר רדפוך
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זה שאמר ואתה תשוב ושמעת . בשמחה גם בפועל' נה מאז תהיה מוכן לעשות כל מצוות הה, (יא
 .ועשית את כל מצוותיו' בקול ה

לשוש עליך ' ואז לא תצטרך לזכות אבותיך זה שאמר ואתה כי בך לבד תלה הדבר ואז ישוב ה
תאכל כמו כאשר שש על אבותיך כי תהיה שוה לאבותיך כי יש בידך זכות עצמך ואל ההרים לא 

שלא אכל בזכות ( יחזקאל יח ו)מן פסוק אל ההרים לא אכל ( סנהדרין פא א)ל "שדרשו חז
 .אבותיו

ועל ידי ביאור זה נתישבו הרבה ספיקות בכל המשך פרשה זו כמבואר לכל מבין במעט 
 :התבוננות

 .לא נפלאת היא ממך' כי המצוה הזאת וגו( יא)
הנה מקום אתי לפרש פרשה זו בשני דרכים הן . קה היאואחר כך לא אמר ממך ואמר סתם ולא רחו

 :הן על התשובה אשר הזכיר למעלה, על סתם מצוות התורה
דרך ראשון על כל מצוות התורה שיש בכל מצוה שתי בחינות האחת היא העשיה עצמה לעשות 

 ,המצוה בפועל
כמו , ומותמן הא' השניה היא כוונת המצוה להבין ולהשכיל בסודות התורה אשר העלים ה

לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ( שם קמז כ)וכתיב ', ליראיו וגו' סוד ה( תהלים כה יד)שנאמר 
 .מן האומות סודות התורה ומסרה לישראל על כן אמר לא נפלאת היא ממך' כי העלים ה, ידעום

ן כי אם יעלה על לבבך לומר איך אעשה המצוה בלא כוונה כחמור נושא ספרים על זה אמר אי
מן האומות אבל לא ממך כמו ' כי אם נפלאים מעשה ה, הדבר כן אלא לא נפלאת היא ממך

כי הלוחות מעשה אלהים המה ונפלאים , נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאד( שם קלט יד)שנאמר 
( שם קיט יט)אל תסתר ממני מצוותיך , באמת מן האומות אבל נפשי יודעת מאד כי שמעת תפילתי

 .התורה הנאמר על סודות
ועל העשיה בפועל אמר ולא רחוקה היא לא ממך לבד אלא מן כל האומות אינן רחוקים כי לא 

ה לא "שאמר הקב( ויקרא רבה כז ו)ל "כי בקרבנות אמרו חז, לך להביא ממרחק איזו מצוה' צוה ה
ומהם ', הטרחתי עליך להביא קרבן מן המינים שאינן ברשותך כי אם מן בקר וצאן שברשותך וכו

ה להביא ממרחק איזה דבר למצוה כי אם בדברים "תקיש אל כל המצוות שלא צוה לך הקב
 :המצוין אצלך

כי מה שאמרתי לא נפלאת היא ממך זהו החכמה הנתונה מן , וחזר ופירש על ראשון ראשון
 .(משלי ב ו)יתן חכמה מפיו דעת ותבונה ' השמים כי ה

על , רץ אבל לא החכמה כי עדיין היא בשמיםלא' וכדי שלא תאמר שמעשה המצוות בפועל נתן ה
 .לארץ' כי גם המעשה גם העיון ודרך השכל את הכל נתן ה' זה אמר לא בשמים היא וגו

כי לא צויתי לך להביא דבר מעבר , ומה שאמרתי ולא רחוקה היא על זה אמר ולא מעבר לים היא
ובפיך , קום העיון והחכמהלים למצוה כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו בלבבך הוא מ

מקום העשיה כי אפילו בזמן שלא תבוא לידך איזו מצוה יש לאל ידך לעשותה בפיך כמו שאמרו 
 ,'כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריבה וכו( מנחות קי א)ל "חז

כי , וזה היקש על כל שאר המצוות שהעוסק בהם כאילו עשאם זה שאמר בפיך ובלבבך לעשותו
וכן אפילו חשב בלבבו לעשות איזו , פרים בשפתיך ודומה כאילו עשית אותםיכול אתה לשלם 
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זה שאמר בפיך ובלבבך , (ברכות ו א)ה כאילו עשאה "מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הקב
 :לעשותו

ועליה אמר לא , דרך שני הוא שמאמר כי המצוה הזאת מדבר בתשובה שהזכיר בפרשה של מעלה
ה מקבל תשובת החוטאים כי אתה "התנצלות לומר כי לא ידעת שהקב נפלאת היא ממך כי אין לך

ואם כן ( פסחים נד א)ידעת ענין התשובה יותר מן כל האומות כי ישראל והתשובה קדמו לעולם 
 ,התשובה שם היית גם אתה' כשברא ה

ואם האומות צריכין זירוז על התשובה כאנשי נינוה הנה אתה אינך צריך זירוז עליה כי סוד 
כי לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו , ולא נפלאת היא ממך, תשובה גלוי לך מאז ומקדםה

מידינו רמוס חציריו איש חוטא ורב מרי ומי יעלה ' לומר שלא ביקש ה, השמימה ויקחה לנו
 .אם יקבל אותנו אליו בתשובה כי סוד זה כבר גלוי לך' השמימה לשאול את פי ה

 .אלהיך' ת עד האו קאי על מה שנאמר למעלה ושב
ואם תאמר אם עוונותי הטו אלה שנסתלקה השכינה מתחתונים ועלתה לה למרום אם כן אני 

הרי אצטרך לעלות ' אשוב אליו והוא לא ישוב אלי כי אני גרמתי הריחוק זה ואיך אשוב עד ה
 ,השמימה ולשוב אליו יתברך ואם כן פליאה דעת בעיני אנה אלך לרוחו יתברך

ואין אתה צריך לעלות ' פלאת היא ממך אפילו ממך לא נפלא ענין התשובה עד העל זה אמר לא נ
לשמים אליו יתברך כי אם כאשר אתה הכינות את לבך לשוב אליו יתברך אז הוא יתברך יחזור 

 :וישוב אליך להוריד שכינתו יתברך אליך
 .באותו מקום. ולא רחוקה היא

ובה כגון שבא אותו מעשה לידו ופירש ממנה היכי דמי בעל תש( יומא פו ב)ל "לפי שאמרו חז
ואם כן מי שחטא באשה מעבר לים שמא , מחוי רב יהודה באותו פרק ובאותו מקום ובאותה אשה

תאמר שאין לו תקנה עד שיעבור ארחות ימים לאותו מקום שחטא בו שער שעבר בו ועל ידי זה 
 .ימנע מן התשובה

ואז די לך בזה כי , ובלבבך החרטה, בפיך הוידוי, רעל זה אמר שאין הדבר כן כי קרוב אליך הדב
פיך ולבבך מקום החטא כי לב הותל הטה אותך והוא מקום התיקון בתשובה דהיינו נמי באותו 

 :כי לא אמר באותה אשה אלא לרווחא דמילתא אבל אין עיקר התשובה תלוי בזה, מקום
 -ויש אומרים שאמר על התשובה

ובה נפלאת מאד הפלא ופלא כי כל בעל המגרש אשתו לא ישוב כי מצד רוממות האל יתברך התש
לקחתה אחרי אשר הוטמאה ואיך יקרב מלך רם ונשא אליו אנשים החטאים בנפשותם אשר סרו 

 .מאחריו וזנו אחרי אלהי נכר
כי מצד , זכור כי עפר אנחנו( תהלים קג יד)אבל ממך דהיינו מצדך לא נפלאת על דרך שנאמר 

על כן מן הראוי שיקבל , (קהלת ז כ)צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא אדם אין , החומר
 .תשובתך

ואולי שעל זה אמר לא בשמים היא כי אינה מצויה בצבא מרום הרוחנים כי אם בך אדם מעפר 
 :יולד על כן מצדך התשובה דבר ראוי ומתקבל בדרך שנתבאר

 תפנים יפו

 .'והיה כי יבואו עליך וגו( א)
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כי , ש בסוף הפרשה וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה"והשבות אל לבבך לפי מש "יש לפרש מ
השליך [ א, איכה ב]גלות ישראל היה יותר מכל שאר הגולים דרך השלכה בקצף גדול כדכתיב 

, אך באורך זמן הגלות דור אחר דור נשכח מעלות גדולתם מלפנים, משמים ארץ תפארת ישראל
וכבר כתבנו דהיינו דאמר כיום הזה שיהיה , ם אשכחך ירושליםא[ ה, תהלים קלז]והוא מה שאמר 

ש "כמ, שצריך זכירה בלב ובפה וכבר כתבנו במקום אחר, דומה בכל יום כאילו היום הושלכו
 ,וזהו אם אשכחך ולא אזכרך, זכור בפה לא תשכח בלב[ מגילה יח א]

אינו אצל רוב , רנול התעוררות בכל התפילות ששמם בית מקדשינו וגלה יק"ואף שתיקנו חז
הן אראלים צעקו חוצה [ ז, ישעיהו לג]ה "וזש, העולם אלא הזכירה בפה ולא במרירות הלב

 ,דאף שזעקו על המזבח אינו אלא משפה ולחוץ ולא בפנימיות הלב, מלאכי שלום מר יבכיון
ח דומים למלאכים ומרבים שלום בעולם הם "ת[ ברכות סד א]ל "ח שאחז"אך מלאכי שלום הם ת

[ ב, ש ה"שה]ה "ש שלמה המלך ע"עלינו להתעורר את ישראל כמ' ז חסדי ה"עכ, יבכיון במרירות
, ת מעורר ישראל הישינים בגלות ומזכירם גודל מעלתם בתחילה"אני ישנה ולבי ער שהשי

 ,והושלכו בקצף ויסורים בגלות
תמתי הוא , ון יצחקיונתי הוא זכר, ש פתחי כמו שפירש התרגום רעיתי הוא זכרון ברית אברהם"וז

, ומזכיר אותם מעלת גדולתם בתחילה וגודל צערתם בגולה בארבעה קצות ארץ, יעקב איש תם
והקללה בכל מקום , ה והשבות אל לבבך הברכה בתחילה"והוא מש, וזהו קוצותי רסיסי לילה

 :אשר הדיחך
כי בכל , ת"ז פשטתי את כתנתי איככה אלבשנה שהם דברי השי"ש אח"ל סדר הכתובים בשה"וי

 ,יום אצפה אני לגאולתכם ולבנות בית המקדש
וזהו פשטתי את כתנתי איככה , א להבנות עד שיחזרו בתשובה"ש שא"אך כיון שגרמו עונות כמ

 ,אלבשנה
 ,י כדכתיב ולא זכר הדום רגליו"ואמר רחצתי את רגלי על א

ר על כפות המנעול על ש קמתי אני לפתוח לדודי וידי נטפו מור ואצבעותי מור עוב"ויש לפרש מ
ואף שיאשיה ביער כל , ז"שאמרו שהוא וסיעתו היו צדיקים אבל כל העם עבדו ע, דורו של יאשיה

, ר א"איכ]ש "ז חקוקה בשני דלתות וכשנעלו אותו נעשה שלם כמ"ז היו מרמין אותו שהיה ע"ע
 [נג
עובר על כפות אך אצבעותיו שהם שאר העם הוא מור , ש נטפו מור היינו יאשיה וסיעתם"וז

 ,המנעול רמז על נעילת הדלת
[ שבת פח א]ל "שאחז, אלהיך ושמעת בקולו נראה דקאי על גלות ראשון' ש ושבת עד ה"ומ

והיינו , שקיבלו התורה בימי אחשורוש דכתיב קיימו וקבלו קיימו למטה מה שקבלו מלמעלה
והיינו , ילו היום נצטוודכתיב ככל אשר אנכי מצוך היום שקבלו את התורה עליהם ועל זרעם כא

 ,אלהיך ורחמך ושב וקבצך' דכתיב בתריה ושב ה
כל הקהל כאחד [ סד, עזרא ב]ושב הראשון היינו גאולה מבבל שלא היה קיבוץ גליות כדכתיב 

 :ארבע רבוא והדר כתיב ושב וקבצך מכל העמים היינו הגאולה העתידה במהרה בימינו
 ,יה לו ליכתוב והשיב את שבותךי ה"והביא רש[ מגילה כט א]ל "והנה אחז
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וכשנגאלין הכתיב גאולה לעצמו , רבותינו למדו מכאן כביכול שהשכינה בגלות שרויה עם ישראל
 ,שהוא ישוב עמהם

 ,י שאף בגליות שאר אומות מצינו כן ושבתי שבות מואב"וכתב רש
על האומה י "ל ושב קאי על גזירת הש"ולדעתי נראה לפרש דברי רבותינו לגבי שאר אומות י

 ,להיות גולה וכששב ממחשבתו לבטל הגזירה וממילא הם שבים לארצם
, לפרעה ולמצרים' אשר עשה ה[ יח, לעיל ז]ויתכן לומר ושב כמו שהוא בהרבה מקומות דכתיב 

 ,י היא עשייתו"י ציווי הש"היינו ע
אלא  ,אבל גבי ישראל ענין אחר הוא שבשעת הגאולה לא היה נתינת רשות שיצאו מן הגולה

ואשא אתכם על [ ד, שמות יט]י בעצמו יוליכם בענן הכבוד כדרך שהיה במצרים דכתיב "שהש
 ,כנפי נשרים

וכן הוא בפרשה זו משם , כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון[ יב, ישעיהו נה]וכן לעתיד כתיב 
 ,י יקח אותם בעצמו"יקבצך ומשם יקחך היינו שהש

והביאו את כל אחיכם מכל [ כ]ו "ס' תיב בישעיה סיואפילו באותם הנדחים בארצות רחוקות כ
 ,'בסוסים וברכב וגו' הגוים מנחה לה

כ אפילו אי קאי על "א, י אחרים"י שישוב מעצמו אלא על ידו יתברך או ע"הרי שלא היה דברי הש
 ,י אחרים"י היה לו לומר והשיב דהיינו שהוא פועל יוצא ע"מחשבת הש

ואף דבגאולת בבל עלו בעצמם כבר , ו שישוב מן הגלותי עצמ"אלא למדו מזה דקאי על הש
ראוי היה ביאה שניה להיות כביאה ראשונה ' עד יעבור וגו' עד יעבור עמך ה[ ברכות ד א]ל "אחז

 .אלא שגרם החטא
ה על כורש אני אמרתי הוא יקבץ גליות והוא אמר מי בכם "שקבל הקב[ מגילה יב א]ועוד אמר 

נאמר אם יהיה נדחך בקצה השמים ענינו אף , י אחרים"וי להשיבם עהרי שהיה רא, בכל עמו ויעל
 ,שנדחים בארבע כנפות הארץ

היינו לפי שבעונות , לא גלו ישראל אלא כדי שיתוספו עליהם גרים[ פסחים פז ב]ל "היינו שאחז
, ישראל נתפזרו נצוצות הקדושה בכל שרי העמים ובגלות ישראל יצאו הניצוצות הקדושות

את ישראל יקבץ אותן הנדחים בקצה השמים דהיינו תחת ידי שרי האומות ' ה וכאשר יקבץ
 ,להתדבק בישראל

ז משם יקחך והביאך והיינו דכתיב והטיבך והרבך מאבותיך דהיינו שהאבות היו מגיירים "ואח
לא פסקה ישיבה [ יומא כח ב]ל "ואת הנפש אשר עשו ואחז[ ה, בראשית יב]גרים כדכתיב 

ש בזה בפרשת "גאולה אחרונה יתרבה הרבה יותר והיינו והרבך מאבותיך ועמאבל ב, מאבותינו
 :כי תבא

וכתיב ואתה תשוב ', אלהיך וגו' פעמים תשובה כתיב ושבת עד ה' זו כתבה התורה ג' והנה בפ
ל דרמז בכאן למי שעבר עבירה ושנה "ולפי פשוטו י', וגו' וכתיב כי תשוב אל ה', ושמעת וגו

ילו עבר עבירה כמה וכמה פעמים בתחלה צריך לעשות תשובה וחרטה אפ, נעשה לו כהיתר
ז צריך שיעשה תשובה על שני "ואח, ו"גמורה על מה שפשע ונעשה לו כהיתר שהוא מרידה ח

' והוא הרמז בכאן ג, אף שעבר על כל עבירה כמה פעמים, צ לעשות"ושוב א, פעמים ראשונים
 :תשובות לפי שבגלות נעשה לו כהיתר



  פרשת התשובה   

 

 

 

429 

 התשובה בדרכי

והצדיקים שנאמר , ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה"הקב[ ק נ א"ב]ל "ר בזה אחזאך העיק
ה "ש דהמע"מ וכבר פירשנו במקום אחר, בהם ילכו מחיל אל חיל כשעולים מעולם לעולם

על מי מנוחות ינהלני נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו גם כי אלך [ ד -ב , תהלים כג]
צדיקים אין להם מנוחה לעולם [ ברכות סד א]ל "שהוא ענין משחזוכבר כתבנו שם ', בגיא וכו

דהיינו שעולים ממנוחה זו למנוחה העליונה ממנה ועוד ידקדקו , הבא שנאמר ילכו מחיל אל חיל
י כף זכות למען שמו שהוא "ז שידונו ע"וזהו נפשי ישובב לשון בנים שובבים וביקש ע, עמו

ה הטעם תיקנו שהבנים יקדשו שמו הגדול לומר קדיש בכל ומז', וגם כי אצטרך לילך וגו, רחמים
ועל שם הכתוב ינחני במעגלי צדק , שבכל שנה הוא זמן עליתו מעולם לעולם, שנה ביום המיתה

וכן הוא לעתיד שיתעלו לעולם ובכל עליה צריך , יאמרו יתגדל ויתקדש שמיה רבא, למען שמו
 :תשובה על דקדוקים שבעולם ההוא

, פ מה שאמרו שבקבץ נדחי ישראל שיתקבצו עליהם הנדחים בקצה השמים"ר עויש להבין יות
והיינו כיון שנדבקו בישראל , קשים גרים לישראל כספחת[ קידושין ע ב]ל "הוא ענין מה שאחז

והם עדיין בלתי מטהרים כראוי הוא תערובות בטהרות ישראל וצריכין להתחזק בתשובה לטהר 
, אלהיך כל האלות האלה על אויבך' כ דכתיב ונתן ה"ואח, םאת הניצוצות והגרים שנכללו בה

וכל כוחות הקדושה , דהיינו יום הדין הגדול אשר יבולע המות לנצח ויתבטלו כל פועלי האון
והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי [ ה, שמות יט]כמו שאמר , שהיו בהם יחזרו וישובו לישראל

לכך כתיב כי , מה לטהר אשר יבא בהם מכל העמיםאז יצטרך עוד לשוב בתשובה שלי, כל הארץ
 :אלהיך בכל לבבך' תשוב אל ה

ל "כי אמרו חז, ש בפרשה זו שלשה פעמים בכל לבבך ובכל נפשך ולא כתיב ובכל מאדך"והנה מ
, איוב ב]ש "והוא אינו דרך נכון כמ, בכל מאודך על אדם שממונו חביב עליו מגופו[ ברכות סא ב]
אלהיך דקאי על שקבלו התורה בימי ' ש ושבת עד ה"וכן לפמ, בעד נפשו כל אשר לאיש יתן[ ד

אף שצריהם בתחילה , ובביזה לא שלחו את ידם[ טו, אסתר ט]כתיב , מרדכי ובזכות זה נגאלו
הרי שהיו , ה לא נקמו אלא נקמת נפשות"אפ, ושללם לבוז[ יג, שם ג]דימו על שללם כדכתיב 

אלהך ית טפשות ' אלהיך את לבבך ותרגומו ויעדי ה' ל הש בפסוק ומ"וכמ, גופם חביב מממון
 .לא יתכן לומר ממונו חביב מגופו, לבך

וכיון , כ היינו להנחיל את בניו הונו"ועוד דאם ימצא אדם כן שיהיה מיתת עצמו חביב מממונו ע
 ,דכתיב הכא אתה ובניך

כ איזה איש "א, שםאת לבבך ואת לבב זרעך דהיינו שהם וזרעם ימסרו נפ' וכן בפסוק ומל ה
, אסתר ט]וכן הא דכתיב , שיעשה כזה למסור נפשו וזרעו בשביל ממונו אשר יעזוב לאחרים חילו

 ,ובביזה לא שלחו את ידם היינו משום דנגזר כליה גם על הטף[ טו
ז למותרות "לטובה שיהיה כל טובות עוה' אלהיך וגו' ש בסוף הפרשה דכתיב והותירך ה"וכמ

 ,פשיטא דלא יתכן שממונו חביב מגופו, לכלום בעיניהםולא יהיה נחשב 
ה "ש הקב"ל למען חייך קאי על תחילת הפרשה דמ"למען חייך לפי פשוטו צ' וגו' ש ומל ה"ומ

בכל לבבם ובכל ' אבל הם יהיה אהבת ה, התעוררות לבבם אינו בשביל עצמו אלא בשביל חייהם
 :מ לקבל פרס"נפשם שלא ע



  פרשת התשובה   

 

 

 

430 

 התשובה בדרכי

כי ', י כמה הוא גבוה יותר במעלתו מעבודת אדם את ה"שכילו טובות השועוד יש לפרש שיבינו וי
לאדם הוא מה שנתן את החיים ובימי חיותו מטיב עמו כפי הטוב ' הקדמת כל הטובות שעושה ה

היא שימסור נפשו ' ועבודת אדם לה, הרי שהחיות היא הקדמה לכל הטובות, אשר יעלה על רצונו
ש "וז, י"רי שתכלית עבודת אדם היא הקדמת הטובות של השה, למיתה למען קדושת שמו יתברך

 :י"בכל נפשך למען חייך שמסירת הנפש אינו אלא גמול החיות שהוא הקדמת טובות הש
 .'אלהיך וגו' ושב ה' אלהיך וגו' ושבת עד ה( ב)

לאמר [ א, ירמיה ג]ת שבתורה שנאמר "י גדולה תשובה שדוחה את ל"ב אמר ר"ו ע"ביומא דף פ
 ,'לח איש אשתו וגוהן יש

ל דאחרי הוטמאה דכתיב "דחכמים ס[ ב"ע]א "פ הסוגיא דיבמות דף י"נראה לפרש הענין ע
כמו שביארנו לעיל בפרשת כי תצא שנכלל בכלל לאו דמחזיר , במחזיר גרושה היינו לאו דסוטה

 ,ואת זנית רעים רבים דהיינו לאו דסוטה[ א, ג]והיינו דאמר ירמיה , גרושה
נביא משום לאו דסוטה ולא אמר משום עשה דסוטה דכתיב גבי סוטה ונטמאה אחד ש ה"ל מ"וי

בתחילה , אליך ונשובה' ישראל אמרו השיבנו ה[ כב, ר ה"איכ]ל "היינו משום שאחז', לבעל וכו
 ,י אומר שובה אלי ואשובה אליכם"והש, כ נעשה תשובה"השיבנו לארצנו ואח

י כיון דמה שמותר "וטענות הש', וגו' כ ושב ה"ואח 'וגו' ש בפרשה זו בתחילה ושבת עד ה"וכמ
ת אלא היכא "דאין עשה דוחה ל[ שבת קלב ב]ל "וקי, ת"להשיבך הוא מטעם עשה דוחה ל

 ,'כ כל זמן שאין עושין תשובה אינו בעידנא וכו"א, דבעידנא דמעקר לאו מקיים עשה
יכא דעשה דוחה עשה דה' ה אתי עשה דפסח וכו"ד[ א"ע]ט "כתבו בפסחים דף נ' אלא התוס

י הלאו דסוטה דבעינן בעידנא צריכין ישראל "נמצא דע, צ להיות בעידנא דמקיים עשה"אחרת א
 ,לעשות תשובה מקודם

, פירוש כיון שהוא בלאו אתה צריך לשוב בתחילה', והיינו ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאום ה
 ,ישלח ובזה מובן מלת לאמר שאמר תחילה שהתחיל הנביא לאמר הן

מאי משמע אמר לו ', לאמר לימד על כל הפרשה כולה וכו[ א"ע]ב "היינו כדאיתא בפסחים דף מ
ש הנביא לאמר הן ישלח דהיינו לאו אמר בו ובעינן בעידנא דמיעקר לאו "וז, לאמר לאו אמור' וכו

 :מקיים עשה
מאהבה זדונות  בתשובה[ יומא פו ב]ל "היינו מפני שאחז, ש ואת זנית רעים רבים"ל עוד מ"וי

ק "ל ספ"דהיינו שנעקר עבירה כאילו היתה באה לידו ופירש ממנה שאחז, נעשית לו כזכיות
כ אין כאן "א, עבירה שבאה לידו ופירש ממנה נותנין לו שכר כאילו עשה מצוה[ לט א]דקידושין 
אם אפילו , שנעשה לו כהיתר[ שם כ א]ל "א במי שעבר עבירה ושנה בה שאחז"אך ז, זנות כלל

ל הטעם משום שכתבו "וי, עושה תשובה אינה נעקר לגמרי כמו שיבואר לפנינו לקמן בפרשה זו
י מחשבת התשובה נעקר "המפרשים דמה שמתהפך לזכיות משום דעל מחשבה רעה אינו נענש וע

עבר עבירה ושנה שנעשה לו כהיתר נענש על [ מ א]ק דקידושין "ל ספ"ש חז"ולפמ, לגמרי
והיינו דאמר ואת זנית רעים רבים שנעשה לך כהיתר כיון דאיכא , עקר לגמריהמחשבה אין העון נ

 :ל"כנ' ת בעינן בעידנא דמיעקר לאו וכו"ל
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 'אלהיך וגו' עוד ושבת עד ה

וכן , אלהיך שהוא תשובה מאהבה' שובה ישראל עד ה[ ב, הושע יד]' כבר כתבו המפרשים בפ
דהיינו תשובה מאהבה כמו , סא הכבודבזה גדולה תשובה שמגעת עד כ[ יומא פו א]ל "אחז

והיינו , כי גדול מעל השמים חסדך היינו מאהבה שהוא ממעל לשמים[ פסחים נ ב]ל "שאחז
זדונות [ יומא פו ב]ל "דכתיב ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום שבתשובה מאהבה אחז

, היום נהפכו לזכיות כי כל העבירות שעשה עד, נעשות לו כזכיות והוי כאילו עשה המצות מהיום
פוקד עון אבות על בנים כשאוחזין [ סנהדרין כז ב]ל "ש אתה ובניך מפני שאחז"ויש לפרש מ

ואף [ לט, ויקרא כו]וכן מפרש בפרשת בחוקתי , מעשה אבותיהם בידיהן נענש גם על עון אבותיו
ף עונות וזהו החסד הגדול כשעושה תשובה מאהבה נהפך לזכיות א, בעונות אבותם אתם ימקו

ש ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך שנעשו כל עון "וז, אבותיו שהיו עמו להענש עליהם
 :אבותיו כזכיות כשיעשו בניך תשובה מאהבה

היינו משום דצריך , יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו[ ברכות סא ב]ש "אמנם כבר כתבתי דמ
' דלמא קאמר דצריך למסור לה, אודךלהבין מה מקשה אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מ

ל אלמלא נגדוהו לחנניה מישאל "ד שאחז"אלא נראה עיקר ע, נפשו ומאודו אפילו שניהם יחד
ל "דהיינו במכה שאין לה קצבה די[ ב"ע]ג "ואמרו בכתובות דף ל, ועזריה הוי פלחי לצלמיה

בשעה אחת ויש קונה יש קונה עולמו [ י ב]ז "והוא כענין שאמר רבי בע, שהיא חמורה ממיתה
ל "כיון שאחז, א"עולמו בכמה שנים שהיסורים בכמה שנים אפשר שהוא חמור ממיתה בקצת בנ

כ עניות שאין לה "א, דקדוקי עניות קשה מיסורי איוב דכתיב כי על זה בחרת מעוני[ ב קטז א"ב]
יך ל קרא שצר"כ ממילא מתורץ דליכא למימר דקמ"א, קצבה יש באחד שממונו חביב מגופו

דאדרבא דזה מילתא דפשיטא הוא דכיון שמוסר נפשו אין , למסור שניהם גופם וממונם יחד
ואדרבה רבותא הוא כשמוסר רק ממונו ולא נפשו ויסבול דקדוקי עניות באורך , תועלת לו בממונו

כי בתחלה לא היו מצטערים על , ונראה דמהאי טעמא בימי מרדכי לא שלחו ידם בביזה, הזמן
 :שנגזר עליהם כליה הביזה כיון

 .לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבותיך' כי ישוב ה( ט)
בכל מעשה ' ש באבות שנאמר בהם בכל מכל כל שהוא דמיון והותירך ה"נראה דהדמיון הזה דמ

ל "וכן אחז, י שדי בברכותיו"היינו כפרש, וארא אל אברהם באל שדי[ ג, שמות ו]ש "והוא מ, ידיך
 :י בהשלמת מדותיו להשפיע הטובה עד בלי די"למו די והוא שמחה להששאמר לעו[ חגיגה יב א]
 .'כי המצוה הזאת וגו( יא)

דקאי על כל התורה מה הוא המצוה הזאת ומה זה [ ן"רמב]ל "כבר נדחקו בזה המפרשים לפמשחז
ומה ענין השאלה והתשובה כי קרוב , ומה זה מי יעבור לנו אל עבר הים, מי יעלה לנו השמימה

 ,דבראליך ה
אמר , נעשה ונשמע' בשעה שאמרו ישראל כל אשר דבר ה[ שבת פח א]ל "פ משחז"ויש להבין ע

שנאמר עושי דברו לשמוע בקול דברו שמקדימין , י מי גלה לבני רז זה שמלאכים משתמשים"הש
כ חזרו ונפלו ממדריגה זו ואמרו למשה דבר אתה עמנו ונשמעה ושמענו "ואח, עשייה לשמיעה

 ,ועשינו
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כ שואל את "ואח, וביארנו ענינו כי העבד הנאמן עושה מצות רבו כשמצוהו בלי שאלת טעם
 ,הטעם אבל העבד העצל כשמצוהו שואל טעם למה יעשה כן

א שיצו להם כל טעמי מצות "י בעצמו א"וכן בשעת נתינת התורה בהר סיני לשמוע מפי הש
אבל כשנפלו ממדרגה זו , מצותלכך אמרו נעשה ונשמע שלאחר הזמן נלמד טעמי , ופירושיהם

ה "והנה מרע, כ נעשה"שיאמר לנו טעמי מצות ואח, אמרו למשה דבר אתה עמנו ושמענו ועשינו
א להם להבין טעמי המצות על מכונם כי הם "כי לאחר מיתתו א, טרם מיתתו אמר להם פן יאמרו

ת חכמתו היה יכול ומשה בחייו שהיה עולה לשמים לרום מעל, נשגבים מאוד וגבוהים על גבוהים
ה היה מספיקם ומכלכלם במן שלא "וגם מניעה אחרת כי מרע, להבינם ולהאציל עליהם מחכמתו

 ,היה להם שום טורד מזונות היה יכול להבינם כי כל מחשבותם להבין ולהשכיל
ס "קשין מזונותיו של אדם כקי[ פסחים קיח א]ל "כמשחז, א טרוד במזונותיו"אבל אחר מיתתו שכ

וכל זה לפי , איך יוכלו לעמוד על טעמי התורה והמצות הנשגבים מאוד, ם במחשבותיהםוטרודי
אבל במעלה שהיה להם בשעת נתינת התורה אין זה , מה שנפלו ממדרגתם ואמרו שמענו ועשינו

 הכי העשייה קודם לשמיע, טענה כלל
היה בעיניך כאילו י, אלהיך מצוך' י לעיל היום הזה ה"והביא רש[ ג, תנחומא תבא]ל "והנה אחז

ש להם משה כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום שיהיה בעיניך "וז, היום קבלו מהר חורב
דהיינו במעלה זו שהיה בשעת קבלת התורה שאמרו נעשה ונשמע , כאילו היום ניתן מהר חורב

 ,והקדימו עשייה לשמיעה לא נפלאת ולא רחוקה
ש ונשמענה "וז, ה שהקדימו שמיעה לעשייה"מרע ש פן יאמרו מי יעלה לנו השמימה דהיינו"וז

, וכן מי יעבר לנו את הים שקשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, ונעשנה שמיעה קודם לעשייה
וישמענו אותה להבין טעם המצות , ה שהיה מספק מזונותיהם"מה שלא היו צריכים בימי מרע

בך לעשותה פירוש הדבר אשר בעיניך ז אמר כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלב"וע, כ ונעשנה"ואח
 :כאילו היום ניתן כמו בסיני שאמרו בלב שלם לעשותה קודם השמיעה ובזה תתבטל טענותיכם

 משך חכמה
 .'אלקיך וכו' ושבת עד ה( ב)

 :[ומקצת בירושלמי]בילקוט 
פירוש בלא (. ד, יחזקאל יח" )הנפש החוטאת היא תמות"? חוטא מה ענשו, שאלו לחכמה

 .תשובה
יעויין ריש חולין ובדברי , וזה שמקבלים קרבן אפילו ממומר לדבר אחד -יביא קרבן : ורה אמרהת

 .תוספות שם
פירוש שאף אם הוא מומר לשבת או לשלוש עבירות הנקרא לשיטת . יעשה תשובה: ה אמר"הקב

' אם יתעורר לעשות תשובה יתכפר וכו(: ילקוט שם)בכל זאת , פוסקים מומר לכל התורה כולה
ת יבא לדרך "שעל ידי קידוש השי, בדרך של תשובה -" יורה חטאים בדרך( "ח, תהלים כה)ד "הה

ושומע את אשר , כי אהבת ישראל חקוק בלבבו, "והשבות אל לבבך( "'פסוק א)וזה . התשובה
, כי אחרי אשר ישוב אל עמו, "אלקיך' ושבת עד ה"ואז . ויזכור מחצבתו, חרות על לבבו מהר סיני

 .ועוד פירשתי בזה פסוקים רבים. וישוב מכסלו ורפא לו ,אל אלקיו בטח ישוב
 .(א, שמות לג)' וכו" אל משה לך עלה מזה' וידבר ה(: "תנחומא כי תשא כו)במדרש 
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" לך עלה"אמר לו בשעת רצון , "לך רד( "ז, שם לב)כלפי שאמר לו בשעת הכעס , דבר אחר
 .(ל המדרש"עכ)

, תהלים קט -" ולבי חלל בקרבי"דוד ראוי לאותו מעשה דכתיב  לא היה: ל"הענין מבואר דאמרו ז
מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל "כב ולא היו ישראל ראוים לאותו מעשה דכתיב 

ואם חטאו , כלך אצל יחיד: אומרים לו, שאם חטא יחיד? אלא למה עשו. כו, דברים ה -" הימים
 .(א, ה -ב , ד)ק קמא דעבודה זרה פר' כלך אצל צבור וכו: אומרים להם, צבור

 באותו מקום
באותו : יוחנן' מחוי ר? היכי דמי בעל תשובה(: ב, יומא פו)דאמר סוף יום הכיפורים , הענין

 .וקראוהו תשובת המשקל. מקום באותו פרק באותה אשה
 -" 'ואותה לקחת לך וכו"ל כי לא היה גלוי ערוה דכתיב "הלא אמרו ז, ונתבונן נא בחטא של דוד

 .ליקוחין יש לך בה
לרמז , "ואותו הרגת בחרב בני עמון"טרם " ואותה לקחת לך לאשה"דדרוש דכתיב , פירוש

והא כתיב (: א, ירושלמי יבמות יא)וכמו דדרשו פרק נושאין , שקודם ההריגה היה לו בה לקוחין
ניסת  בא להודיעך שהיה מותר בה עד שלא, "ואיש אשר יקח את אשת אחיו( "כא, ויקרא כ)

שמואל )לכן הפליג אליו נתן הנביא . ולא היה רק חלול השם[ ועיין בתוספות שנדחקו]' לאחיו וכו
אך חסר פרט . לא ענין הזנות, שזה החטא, רק הגזל והלקיחה מהכבשה אל העשיר( ד -יג א , ב -

 שהיה לו לגרשה ולהסירה מביתו ולא להיות לו, "באותה אשה"והוא , עיקרי מעיקרי התשובה
בת שבע בת אליעם לדוד מששת ימי )ראויה היתה (: א, סנהדרין קז)ל אמרו "ואם כי רז! לאשה

 .בכל זאת אין זה תשובת המשקל, (אלא שבאה אליו במכאוב, המעשה
הוי נושא אשתו של , אם כן אם יקחנה אחר, והנראה לי משום דכיון דהיתה מותרת לו מצד הדין

. לכן תהא עגונה כל ימיה ונמצא תקנתו קלקלתה. מלךואסור להשתמש אף בשרביטו של , מלך
לכן לא היה באפשרי לעשות . כל שכן שתהא עגונה כל ימיה גלמודה, וכמה קשה גירושין אמרו

שראויה בת " כי אני לצלע נכון( "יח, תהלים לח)ובזה יש לפרש הפסוק . תשובת המשקל לגרשה
שאין בידי  -" ומכאובי נגדי תמיד( "שם שם)לכן (. א, סנהדרין קז)שבע לדוד מששת ימי בראשית 

( פסוק טו), "(וכאלם לא יפתח פיו)ואני כחרש לא אשמע ( "שם פסוק יד)ולכן . תשובת המשקל
, יב, ב -שמואל )ובזה מיושב דברי הכתוב באמרו ". ואהי כאיש אשר לא שמע ואין בפיו תוכחות"
שבדבר שיש בו חלול השם ". א תמותהעביר חטאתך ל' גם ה( "שם שם)אמר , "'חטאתי לה( "יג

, ולא ביסורים למרק)ולא ביום הכיפורים לכפר ( אין כוח לא בתשובה לתלות( )א, יומא פו)אמרו 
שמואל שם שם " )לא תמות"ולכן כיון שעשה תשובה אמר . ומיתה מכפרת( אלא כולם תולים

פומא דסנאי ( מפתח פתחתא: )וכתרגומו -" בדבר הזה' אפס כי נאץ נאצת את אויבי ה", (פסוק יד
לכן יאמרו האויבים שעדיין דוד בחטאו , כי תשובת המשקל אי אפשר(. בפתגמא הדין' עמך דה)

כי החילול השם אינו , כי מוכרח אתה להיענש". הבן הילוד לך מות ימות( "שם שם)לכן  -עומד 
 .סר לגמרי באשר היא אשתך

שאמרו בירושלמי סנהדרין פרק ב , גשיוולכן לקיים תשובת המשקל בא אליו מעשה דעשר פל
תאבת : מלמד שהיה דוד מקלעתן ומקשטן ומכניסן לפניו בכל יום ואומר ליצרו הרע: הלכה ג

אך  -וכן מעשה דאבישג (. ל הירושלמי"עכ)חייך שאני מתעיבך דבר המותר לך , דבר האסור לך
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הואיל ולא פשע בזה , לא חשש לעיגון שלהם, הגם שהיו הפלגשים עגונות" ]באותה אשה"לא 
ועיין במה . לעגנה זה אי אפשר, אבל בבת שבע פשע אם הוציאה. במה ששכב אבשלום עמהן

[. עיין שם, לחלק באופן זה ריש שבת" חטא בשביל שיזכה חברך"שכתבו רבנן בתוספות לענין 
בו  מה כלי הדיוט שנשתמש: שמן הדין היו אסורות לדוד( שם בירושלמי)ורבנן דקיסרין אמרי 

(. אינו דין שיהא המלך אסור לשמש בהן)כלי מלך שנשתמש בו הדיוט , הדיוט אסור למלך
אם כן לפי מה שהחזיקו את אבשלום , והכוונה דסברי דאנוסת ומפותת אביו מותרת להדיוט

אבישג מותרת ( א, סנהדרין כב)וכמו שאמרו  -הלא מותר להשתמש בשרביטו של מלך , למלך
ותו לא קשה מה שהקשה המשנה למלך הא כלי קודש . אחרי זה לדודולכן אסורה  -לשלמה 

ואידך סבר . כ כאן"משא, דשם נשתמשו באיסור, דזה אינו, שנשתמשו להדיוט מותרים לגבוה
כיון שלאבשלום היתה אסורה , לכן מותרת לדוד, ואם כן נשתמש באיסור, דמפותת אביו אסורה

 ".ך שאני תועב לך דבר המותרחיי"ולכן אמר , אף לפי מה שהחזיקוהו כמלך
רבים קמים עלי , מה רבו צרי' ה( ב. )מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום( "א( )תהלים ג)וזה שאמר 

 ."כבודי ומרים ראשי, מגן בעדי' ואתה ה( ד)' רבים אומרים לנפשי אין ישועתה לו וכו( ג)
, ולפי זה אתי שפיר! ליה מבעיא" קינה לדוד", "מזמור לדוד(: "ב, ברכות ז)ל "שכבר אמרו רז

( י, כה, א -שמואל )אשר אמרו כדברי נבל , דואג ושמעי בן גרא וסיעתו -דרבים הקמים עליו 
 .ואמרו עליו שבליסטות קיבל המלוכה, "'רבו עבדים המתפרצים מפני אדוניהם וכו"

נמשי ואילך  ולכן מיהוא בן. דאין לזה דין מלך( פרק ג הלכה ב)ובזה אמרו בירושלמי סוף הוריות 
 .יעויין שם, לא נתכפרו בשעיר

שלא הוציא את בת שבע מלהיות , הלא חסר לו עיקר מעיקרי התשובה, ולפי זה שאין לו דין מלך
 ."סלה, ואין ישועתה לו באלקים" -לו לאשה 

 .הלא ודאי היו אומרים כן, ואילו קם עליו אחד מקרובי שאול וכיוצא בזה
ושייך המלוכה לבנו ' העומדים עמו בעצה אומרים שדוד מלך מפי ההיו , אבל כיון שקם עליו בנו

אם כן לא היה  -רק שהוא סר מדרכו הטובה ובבחירתו קלקל מעשיו וראוי להמליך את בנו  -
ואם כן תשובתו מועיל אם יעיד עליו יודע תעלומות שלא , רשאי לגרש בת שבע שלא יעגן אותה

 .ישוב עוד לכסלה
, וכעת נפל זה". 'רבים אומרים לנפשי אין ישועתה וכו' ה, אבשלום בנובברחו מפני "לכן אמר 

פירוש אתה היודע תעלומות לב  -" מגן בעדי' ואתה ה", כשמחזיקים ביד אבשלום מצד שהוא בני
בזה אתה  -" ומרים ראשי", שאתה מראה לי שדין מלך יש לי -" כבודי", שתשובתי בשלמות

 .מרים ראשי
עתה ירע לנו שבע בן בכרי מן ( ויאמר דוד אל אבישי"ו , כ, ב -שמואל )ר ולכן בשבע בן בכרי אמ

. ואם כן אינו שב דוד כלל מחטאו, ששבע אמר שבליסטות ובאלימות נטל המלוכה, "אבשלום
ואם כן הלא  -([ כד -יז )יט , ב -שמואל ]ולכן אמר שמעי בן גרא בעת ששב לבקש רחמים ממנו 

רק שמתיירא מפניו אחרי אשר שב , ת ועדיין במרדו עומדכל מבין יאמר כי אינו שב באמ
 .להמלוכה
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שמתחילה סבור שהשם רוצה , פירוש". כי ידע עבדך כי אני חטאתי( "שם פסוק כא)לכן אמר 
ובעצתו נהרג הבן איש בושת , עלה בדעתו כי בטח בצדיה הרג כל בית שאול, להסירו מהמלוכה

 .ואבנר וכיוצא באלה
לכן . 'אבל הוא נשוי פשע אהוב לה, ר שזה רק לייסרו על חטאו בבת שבעאבל עכשיו יודע ברו

 .יודע בטח כי לא אשם בדבר בית שאול
לכן אמר שם . כי אין תשובת המשקל להראות שמתחרט הוא, וזה אך בידיעה לא בהראות בפועל

המלך  את אשר העוה עבדך ביום אשר יצא אדוני)אל יחשוב לי אדוני עון ואל תזכור ( "פסוק כ)
, אף שהוא מדין מלך אינו יכול לעשות תשובת המשקל, פירוש". לשום המלך אל לבו( מירושלים

 .'וזה רצוי לה, ולבו חלל בקרבו, בכל זאת יודע כי מתחרט הוא בלבו
שם שם )וזה . אם כי איננו יכול לעשות תשובת המשקל, בידיעה -" ידע עבדך כי אני חטאתי"לכן 

. אחי יוסף גם כן כזה( ילקוט שם)כמדרשו , "ראשון לכל בית יוסף( יוםוהנה באתי ה: "פסוק כא
 -( ח, טז, ב -שמואל " )והנך ברעתך(: "לתהלים פרק ג שם)ונפלא מאמרם במדרש שוחר טוב 

עדיין " הנך"לכן , שעדיין לא עשית תשובה ולא גרשה, פירוש. אסקופי של בת שבע מהלך לפניך
לא )עבירות שהתודה עליהן יום כיפור זה (: ב, יומא פו)אמר ובזה אתי שפיר דמאן ד". ברעתך"

פשעי אני אדע וחטאתי נגדי "ד( ב, תהלים כא)דלא קשה מקרא (. יתודה עליהן יום כיפור אחר
 .משום דלא היה יכול לעשות תשובת המשקל, אליעזר בן יעקב' דמביא ר" תמיד

שבת )וכמו שאמרו , "(לרדת)ש משה כי בוש( "א, שמות לב)והנה בישראל סיבת חטאם היה מפני 
והכוונה כי כח המסית הראה אותם כי ענינו של . ששטן הראה להם מטתו של משה באויר( א, פט

 .משה אינו מוסד על יסוד קיים רק פורח באויר
לא " -אינו רק איש , פירוש -" כי זה משה האיש( "שם שם פסוק ב)וכמו שפירשו הקדמונים 

וסברו כי מת באויר , יזו תחבולה פעל על כל אלה שקרע את הים וכדומהבא -" ידענו מה היה לו
שהחטא , ונמצא אין זה תשובת המשקל, כיון שירד משה מן ההר ראו שטעו. ב"העליון וכיו

אבל כיון שירד משה ורגזו וחלו . מהראוי שיתעוררו לתשובה בלא משה, שלהם היה בלא משה
 .אין זה תשובת המשקל, ממנו

שבהליכתך ובירידתך מן ההר לא יהיה בגדר תשובת , "לך רד( "שם שם פסוק ז) לכן אמר לו
 .המשקל וכמו שביארתי

". אולי אכפרה' ועתה אעלה אל ה, אתם חטאתם חטאה גדולה( "שם פסוק ל)לכן אמר משה 
ויהיו בלא משה כל משך הזמן הזה כמו שהיה , יום' שכשיעלה אל ההר ויתמהמה עוד מ, פירוש
ובזו העליה , יהיה מזה כעין תשובת המשקל, וישובו ויתנחמו ויעזבו דרכיהם המקולקלים, קודם

 .שבזה יהיה תשובת המשקל, יהיה כפרה
שבהליכתך אל העם יהיה כעין תשובת המשקל , "לך עלה( "א, שם לג)לכן אמר לו השם אחר זה 

ו כי הלך ושב אל כי ידע, אמנם אין זה במשקלו לגמרי. אחרי ששבו כל ימי היותם בלעדיך
 .יום' סר מאתם כח המסית בהתמהמה עוד מ, המחנה

וזה רעיון . מראים לו מדוד וישראל, לכן באופן שאין ביד האדם לעשות תשובת המשקל כראוי
 .'לא היו ישראל ראויין וכו' לא היה דוד ראוי וכו(: ב, עבודה זרה ד)הגמרא 
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שהוא הבוחן כליות ולב יודע כי שב  -" יךאלק' שובה ישראל עד ה( "א, הושע יד)והוא שאמר 
עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב אל זה (: ב, הלכות תשובה ב)ם "וכדברי הרמב, באמת

 .כי אין בידך לעשות תשובת המשקל -" כי כשלת בעונך. "החטא עוד
הלא אין בידו תשובת , וכמשל העשיר שמרוב טוב בעט במלכות שמים ואחרי זה נעשה עני

 .יודע תעלומות לב' וה, רק תלוי בלב, משקל ולהראות בפועלה
. כי בפועל להראות אין בידכם כי שבים אתם, "'קחו עמכם דברים ושובו אל ה( "שם פסוק ב)לכן 

מפני שהיו ". כי יספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך"יט , יב, א -ובזה יש לפרש בשמואל 
אולם עכשיו הלא עשו רעה שאין עזיבת החטא (. ב, ומא פוי)שבים מיראה שנעשו להם כשגגות 

לכן צריך למחול על כבודו ולא , ובפרט שהוא בזיון לשמואל, על זה שכבר המליכו את שאול
' ועבדתם את ה( "שם שם פסוק כ)לכן אמר . אחרי כי אין עזיבת החטא פן לא יתכפר לנו, נמות

 ".בכל לבבכם
 .'ושב וקבצך וכו, ךאלקיך את שבותך ורחמ' ושב ה( ג)

והבאתי אתכם אל ... הנה אני פותח את קברותיכם(: "יד -יג , לז)פירושו על פי מה דאמר יחזקאל 
היינו ". 'ושב וקבצך מכל העמים וכו"ועל זה אמר ". ונתתי רוחי בכם וחייתם... אדמת ישראל

 .מתים אינם בשביכי ה, הוא על החיים" שבותך"ו, המתים יבואו לארץ ישראל ושם יעמדו בתחיה
שמשתוקקים אל ארץ ישראל ורוצים לברוח מחוצה לארץ , או יאמר כי ישראל אשר המה בשבי

המה הישראלים  -" 'ושב וקבצך מכל העמים וכו". "ורחמך"המה ישיב מקודם  -כמבור השבי 
גם הם יקבצם השם וישיבם  -אשר מצאו קורת רוח בארץ נכריה ובטל מהם התשוקה לארץ הצבי 

 .י זהאחר
 .והטיבך והרבך מאבותיך (ה)

ואתם כיון , שאבותיך לא נתחייבו רק לאחר כבוש וחלוק, יעוין ירושלמי שביעית ריש פרק ששי
ובפרי אדמתך "וכתוב . ם תרומות פרק א"וכמו שכתב ברמב, שעלה ראשון ראשון נתקדש הארץ

ומות ומעשרות תר, לפי שדעת רבינו שבבית שני שלא עלו כל יושביה, ו"חסר וי" לטבה
ארץ : "ובירושלמי שם על יפתח. יעוין אור שמח בזה, ונמצא הטובה חסר מצות מעשר, מדבריהם

, מלא" לטובה"כתוב , אולם למעלה בפרשת תבא שבביאה ראשונה. שפטורה מן המעשר -" טוב
 :שנתחייבו במעשרות

 .והטיבך והרבך מאבותיך
יעוין שם , בן חנינא לגאולה שהיה בימי עזראיוסי ' בירושלמי ריש פרק ששי דשביעית מוקים ר

אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה ' ומל ה( "'פסוק ו)ולפי זה אתי שפיר מה דאמר . באורך
ולפי . שזה קאי על מה שאנשי כנסת הגדולה בטלו יצרא דעבודה זרה כמבואר יומא, "'וכו' את ה

. שההבטחה היה על גאולה שניה, לבטל זהזה בגאולה ראשונה בימות יהושע בן נון לא היה יכול 
אלעזר דקאי על גאולה העתידה ' ולפי זה מאן דאמר שפגם השם בכבוד יהושע בן נון מפרש כר

 .ל"ואכמ, וצריך ביאור הסוגיא דסוף ערכין. לעתיד לבא
 .בכל מעשה ידיך' והותירך ה( ט)

ועמדו זרים "י "כרשב יש -: משום דיש שני דרכים, "בכל מעשה ידיך"בפרשת תבא לא כתיב 
, י"והנה לצדיק גמור נאה כרשב". ואספת דגנך"ישמעאל ' ויש כר, (ה, ישעיה סא" )ורעו צאנכם



  פרשת התשובה   

 

 

 

437 

 התשובה בדרכי

לו אין נאה לילך , אבל לבעל תשובה שכבר נשתרש בחטא. דמלאכתם תהא נעשית על ידי אחרים
יגיעת דרך ישמעאל ש' לו יאות כר. משום דעלול הוא לחזור לסורו, בטל ולעסוק רק ברוחניות

" בכל מעשה ידיך"ולכן כאן אחרי התשובה כתיב . ל"כמו שאמרו ז, ארץ עם התורה משכחת עון
 .והבן

 .הכתובה בספר התורה הזה' כי תשמע בקול וכו( י)
כי הרצון יטה לבבו , יאמר כי כתוב בה באופן אחר מהאמת, דמי שמביט בתורה בשרירות לבו

כי תשוב אל "לכן אמר . באופן אשר יסכים לתאותו וזדונוולפרש אותם , לעקור דברי אלקים חיים
וקרוב . שבלא שום נגיעה וחפץ תראה באר היטב מה שכתוב בתורה, "'אלקיך בכל לבבך וכו' ה

 .ע"לזה פירש הראב
 (יד -יא )

כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך ' לא נפלאת היא ולא רחוקה וכו' כי המצוה הזאת וכו
 .לעשותו
ועשה מה שמוכרח יותר להיות מצוי , כי הבורא יצר כל בחכמתו הבלתי תכלית, מושכלהביאור 

הוכן לו תיכף חלב אמו מה שדומה לו , האדם כשיולד בל יוכל לחיות אף רגע בלא מזון קל: יותר
 .במזגו ולפי ערך גדולו

 .הוכן לו בלא טורח, וכן האויר אשר בל יכול להיות בלעדו
 .אך צריך קצת עמל להשיגו, מצוי לו -א הכרחי כל כך כמו האויר ל -והמים אשר הוא צריך 

 .צריך עמל יותר, והלחם אשר יותר יכול להתקיים בלעדו עד שלושת ימים
 .צריך עוד יותר עמל, והמעון אשר הוא יותר בלתי הכרחי

עד כי צריך עמל רב בלב ובשר , רק כאשר יעות האדם דרכו ויעדן עצמו במאכלים מותריים
 .והורגל כל כך עד כי ישוב אליו הכרחי, כמו המעדנות והבשר, גםלהשי

שאם לא היה האדם רדוף אחרי ". הריעותי מעשי וקפחתי פרנסתי"ועל כיוצא בזה אמרו 
 .המותריים היה מוצא לחמו בנקל

ובאוזן ישמע , אשר בעין יראה האור, המה המוחשים, ת עבדים נאמנים לכל צרכיו"כן נתן לו השי
 .ה עבדים נאמנים לכל פעלווהמ' וכו

רבא ( )א, שבת קנד)וכמו שאמרו , אמנם כאשר ישטוף אחרי המותרות יאבד חושיו הטעם והראיה
כן ברא לו (. ל"זקנה קופצת עליו עכ, וכל שטוף בזימה), ברזילי הגלעדי שטוף בזמה הוה(: אמר

 .אשר ירגיש ברע לו ונתן לו ההרגש והתנועה
נתן לו ההכרחי בהיות האדם הולך משרים , הם עצמיות צורת האדםוכן במושכלות ומדות אשר 

וזה במדות נתן ההרגש בנפש והעדינות בצורתה אשר בצורת הנפש נחקק . ולא יעקם אורחותיו
, ומהם החמס והגזל ועריות אשת איש וכיוצא בזה, כמו הרחקת העול לזולתו, אהבת המישרים

 .לחברך לא תעביד -כל מה דסני לך : ובכלל
אז ימצא חקוק בה הרחקת העול ואהבת , וכאשר יוסר מהאדם כל תאוה מעורת שכלו והרגשתו

אשר המה בעוכרי  -וישאר הנפש בלא כח תאוה וההכרח , ולכן כאשר ימות האדם. הטוב והמועיל
 .צודק אשר עשה -אז הנפש בעצמה מרגשת העול והחמס הלא  -זוהר הנפש לבל יביט מישור 
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כי  -רשעים מלאים חרטה : וכמו שאמרו -ר לאחר עשות העול ימלא חרטה וכמו שאנו רואים אש
רק שתמיד מיתוסף עליו יצר הרע להלוך נגד חוקי הצדק , נפשו תוהא, כאשר יעבור הערב

אז נפלו ממנו עבודות התאוה ורואה וצועק חמס על , אולם כאשר מת. והרגשת האמת בלבבו
 .עשייתו העול
שהיא עצמה מרגשת , נשמתו של אדם היא מעידה עליו ליום הדין(: א, תענית יא)וזה שאמרו 

 ".אדם"העול והעושק שעשה הרכבת מזגו הנקרא בחייו 
 .וזה בשכל האנושי, וגם במושכלות נתן לו מושכל ראשון

וכל ראשי ', הוא ד' פעמים ב' אשר ב, כן המספרים, כי חקוק בלבבו אשר הכל יותר גדול מהחלק
וכיוצא בזה ימצא האדם בצורת , וההפכים אשר המשולש אינו מרובע, לםהחשבון והלימודיות כו
 .נפשו חקוק בלא לימוד

הנהו חקוק בשכל הישר הפשוט , וכן השכל האלקי להשיג ולידע שיש בורא וממציא לנמצאים
 .בלתי מעוות כי יש בורא יחיד

, שון לילה לעת הצורךונר דולק בו בא, כמו שאם יכנס אדם לבית ויראה כי הכל מוכן בו על מכונו
 .הלא יבין כי הוא מבעל הבית משגיח על האורח, ומזון מוכן בו לעת הצורך

תדשא " -ומזון , ובלילה מעט כפי הצורך, כן כאשר נסתכל במאורות אשר הכין לנמצאים כל היום
, הלא ישכיל כי הכל בכוונת ממציא, בקיץ תכין לחמה על החורף, ועושה פרי כל עץ" הארץ דשא

 .אשר המציא הכל וממנו הכל, ש מנהיג לבירה זו ברצון מוחלטוי
 .וכמו שהשכיל מזה אברהם אבינו כמו שאיתא במדרש

כי שמו חקוק על הבריאה כולה להעין הרואה , (ל"עכ)ה אמת "חותם של הקב(: א, שבת נה)וזה 
 .במבט ישר בלתי מעוות מתאות ודמיונים שונים

המוציא במספר צבאם , שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה( "כו, מ)וכבר הרעים על זה ישעיה 
 ."(ואמיץ כח איש לא נעדר)מרוב אונים ( לכולם בשם יקרא)

כי כאשר איננו שומר שבע , אשר המה צורת האדם והכרחי אליו, נמצא שבע מצוות בני נח
ל ת בשכל הפשוט הישר מושכ"זה הכין השי[ מ בפירוש המשנה לקמא"ר]המצוות הוא כבהמה 

רק האדם יעות דרכו על פי דמיונים כוזבים וההטעות כדי כי יבקש חשבונות רבות לעות . ראשון
 .בחקירות כוזבות ובחשבונות מוטעות, השכל הישר ולהשכיח השם היוצר הבורא
יבקש כל ההשתדלות לעות חוקי הצדק והרחק העול , וכמו שבעל התאוה המשולח בפרי תאותו

יבקש כל , יון כוזב אשר יערבבו בחדוד הפילוסופיא המטעתכן הבעל דמ, המורגש בנפשו
אשר עשה ( "כט, קהלת ז)ועל זה נאמר . ההתאמצות להשכיח השם ולעקור צורה מיוצרה
 ".האלקים את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים

 :(סעיף ד)רבה פרשה ט ( בראשית)וזה כוונת מדרש 
פלטין פלטין הלואי : אמר לו, ה אותה וערבה לורא, משל למלך שבנה פלטין, רבי חמא בר חנינא

 .(ל"עכ)תהא מעלת חן לפני בכל עת כשם שהעלית חן לפני בשעה זו 
, רק יסתפקו בענין קרוב להטבע המצוי לכל אדם כמעט, שלא ישוטפו אחרי המותרות, היינו

 .וירחיקו בעול ויעשו צדקה ומישרים החקוק בצורות נפשו של אדם ובהרגשתו
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וסיידה וכיירה וציירה , למלך שהיה משיא בתו ועשה לה חופה ובית: יונתן אמר' ר( מדרש שם)
כשם )הלואי תהא החופה הזאת מעלת חן לפני בכל עת , בתי בתי: אמר לה. וראה אותה וערבה לו

 .שהעלית חן לפני בשעה זו
חן לפני  הלואי תהא מעלה חן לפני בכל עת כשם שהעלית, עולמי עולמי: ה לעולמו"כך אמר הקב

 .(ל המדרש"עכ. בשעה זו
ולא יימשכו אחרי דעות כוזבות , ת והמציאו כל הנמצאים"וזה שתהא ידוע לפניהם מציאות השי

 .ולא יתנגדו להמושכל הישר והפשוט, כאשה זונה תחת בעלה
שהאלקים עשה אותו , "להים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד -וירא א ( "לא, בראשית א)וזה 
 ."בקשו חשבונות רבים"ה הגבירו התאוה והדמיון ורק המ, ישר

אין לך כלל  -( א, שם ה" )זה ספר תולדות אדם"בן עזאי אומר ( ד, ט)ולכן אמר בירושלמי נדרים 
 .גדול בתורה מזה

והוא כי האדם כשהוא קרוב לתולדתו בלא שטוף תאות מגונות ובלא הפלגת מושכלים דמיונים 
כתוב וחקוק בעט אלקי הרחקת העול ובקשת הצדק והחסד הוא ספר גדול אשר בו , כוזבים

" בצלם אלקים"וזה שאמר . רק האדם ילמד ממנו במבט ישר, ת וההרחק מהתאוה"ומציאות השי
 .עצמו -" ממנו"היינו ( כג, שם ג" )לדעת טוב ורע"שהוא כהאלקים ממנו ', וכו

יתברך רצה לחונן בניהם  זכו אשר העליון, אולם האבות אשר השכילו לעלות אל מרומי ההשגה
כי חסידי אומות העולם יש להם חלק ]שלמות מופלגת יותר מההכרחי , בשלמות בלתי תכליתית

 .[לעולם הבא
כן חנן השם זרעם להודיעם כי השגת , וכמו שחונן את האדם בשכל אשר אין בכל הנמצאים

וגם זה  -ת "ים מהשיושידעו כי עניני הנבראים אינם נעלמ, וביחוד בהם, ת דבוקה בעולם"השי
ת "בה יתודע מרצון השי, הוא מנפלאות שיש בכוח האדם אשר בשכלו וצורתו יופיע אור אלקי

הנחילם תורתו במעמד הר סיני בעשות ענינים רבים לעיני כל בני ישראל נגד . רצון באיזה פרט
ת "בת השיונתקשרו לבבות בני ישראל בפרט לאה, והמה ינחילו לבניהם אחריהם בכל דור. הטבע

ת השלם האמיתי בתכלית "ובנויה לאהוב השי, אשר היא כולה צדק ומישרים, ולאהוב תורתו
אשר בכלל האהבה אשר הוא דבר מושג אצל בחירי הפילוסופים אחרי הרחיקם , היוצר הכל

 .וגם זה בזמן מהזמנים לא תמיד, מהתאוה ודמיון הכוזב אשר יבואו לזה בכח לא בפועל
אשר בשמרם , גדרה תורתו חוקים מיוחדים ומצוות פרטים, ה שלמה בכללהרק להביא לזה אומ

ת ולפרסם הנפלאות אשר בההשגחה העליונה "ובקיום כולם יוכל כל איש לבא לאהבת השי
 .וזה כל התורה כולה, ת"והדביקות להשי

כי העין רואה הסדר הנאות בהמציאות והערכת , נמצא השבע מצוות בני נח נלמדים מן העין
והמפעל , ובהכנת ההכרחיות לקיום הנמצאים, רים הפרטים החלקים בסידורם זה אל זההדב

שאו "כו , ישעיה מ)אשר ישתלם זה מזה וזה מזה עדי כי יאמר , הנפלא בקיום המציאות בכללה
 .(ד, שם מז" )שמו' צבאות ה' ה" -" מי ברא אלה( מרום עיניכם וראו

, זן אשר נתקשר הישראלי בשמיעתו אצל הר סיניוהתורה שניתנה לישראל היא מיוחסת אל האו
וכמו שאמר , היינו בקבלה מן האבות אל הבנים, "אוזן ששמעה בהר סיני( "ב, קידושין כב)וזה 

 ."זקניך ויאמרו לך, שאל אביך ויגדך( "ז, דברים לב)
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הנוטע ( וכסילים מתי תשכילו)בינו בוערים בעם [ "ועל דרך כוונה שניה( ]תהלים צד ח)ולזה אמר 
 ."אוזן הלא ישמע

אשר זה , כי בלא זה בל יוכל האדם לבוא אף לדבר, ונטע אוזן באדם לשמוע ולקבל המפורסמות
 .כל האדם

זה תשובה מספקת . לזה יצר עין, ת"להביט על מפעלות השי -( שם שם" )אם יוצר עין הלא יביט"
רוש שהכסיל אומר שאינו פי, (שם פסוק ז)ולא יבין אלקי יעקב ' על שאמרו שלא יראה אדם ה

 .'ת וכו"רואה מציאות השי
זה המושכלות הראשונות אשר  -( ד"שם פסוק יו" )היוסר גויים הלא יוכיח המלמד אדם דעת"

וכל "! ניתנה תורה בסיני", "יש מישרים", "יש אלקים"המה צועקים , המה נקיים מכל עול
 ".דעת"וזה נקרא , האמיתיות הוא דבוק במושכלות הראשונות

, וקרבנות כולם, ותפילין, כמו ציצית, ת"או מצוות המסבבים לאהוב השי, והנה התורה כולה
, שהם מצוות שדרך האוהב לשגות באהבת הנאהב לזכרו תמיד ולחקוק שמו בזרועו, ועליה לרגל

ולעבדו בכל הפעולות אשר יורו התפעליות האוהב והרגשתו וכבדו את הנאהב , בביתו, בבגדו
 .יוצאת מלב האוהבבשמחה ה

ומזה , המה להודות לחסדו ולספר השגחתו ודרכיו וטובו, וזה מצוות החקוקים בלב ובפה האדם
לפרסם , ושמירת השבת והמועדים, קריאת שמע ויציאת מצרים ותפילה, "ושננתם לבניך"מצוות 

 .אמונת החידוש ויציאת מצרים והשגחת אלקית
כן נפש הישראלי נתקשרה , בע מצוות בני נחוכמו שהאדם נפשו היא ספר לדעת ממנו הש

אשר לדעת רבים זה היה השבועה שנתקשר עם האומה בכללה על ]בעבותות האהבה האלקית 
 -ומבשרו יחזה א , אשר בהסירו כל תאוה וחמדה ודמיון יקרא מבשרו, ולתורתו[ קיום התורה

ת "תורה לאהוב את השיפירוש כי יימצא חקוק בלבו נטיה לדרכי ה(. כו, פ איוב יט"ע), לוה
 .ת"ולספר כבודו ולייחד פיו ולבבו להשי

אשר יתכן כי על ההשחתות הנתהוה משני דברים אלה , אך כאשר יתרחק מהתאוה והדמיון כוזב
הוא על " וחימה", הוא על דמיון כוזב משכנו במוח" אף": "חימה"ו" אף( "כז, לעיל כט)ייקראו 

 .התאוני הבא מחום הדם ומרוצתו
ב או לרצח "התאוות המגונות לבהמה וכיו -ישראל שעמדו בהר סיני ניטלה ופסקה זוהמתם ולזה 

שזה , משה הרגו -גונדא דחימה : ולזה אמר. יעויין שם, כמו שאמרו בפרק ב דעבודה זרה, מתועב
לכן אין שולט עליהם , פעל מעמד הר סיני לדורות בהאומה אשר המה נעדרי התאוה המגונה

 ."חימה"
, "חמה אין לי( "ד, ישעיה כז)כתיב : זהו בעצם מה שאמרו פרק קמא דעבודה זרה דף ד ולפי זה
 -( ל הגמרא"עכ)ג "כאן בישראל וכאן בעו, לא קשיא"! ובעל חמה' נוקם ה( "ב, נחום א)וכתיב 

, ומתאות המגונות שעושים נגד החקוק בנפש האדם, (ב, עבודה זרה כב)דמהם לא פסקה זוהמא 
 .ומתורץ קושית תוספות ".מהחי"בזה מעלים ה

כי ( "שם)? אימתי, "לשמר מצוותיו וחוקותיו' וכו' כי תשמע בקול ה( "ד"פסוק יו)וזה שאמר 
אז ישמור , כשישוב ויתרחק מן התאוה ומהדמיון הכוזב -" בכל לבבך ובכל נפשך' תשוב וכו

ותיו לקיים דרכי המתהלך בקרב לבב הישראלי ודופק בכלי' מצוותיו וחוקותיו כי ישמע בקול ה
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בת קול ( בכל יום ויום: אמר רבי יהושע בן לוי: אבות פרק ו ברייתא ב)וכמו שאמרו . התורה
כי הקול האלקי צועק (. ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה)יוצאת מהר חורב 

 !"שמור ושמעת לעשות ככל התורה אשר קבלת מסיני: "ברוחו של הישראלי
כי קרוב ( היא ממך ולא רחוקה היא)לא נפלאת "פירוש התורה בכללה " צוה הזאתכי המ"ומפרש 

אשר הם , שכל התורה כולה נקראת מלבב ופה הישראלי, "אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך
 .כוללים כל התורה כולה

לבת מלך שלא היה אדם מכירה , למה הדבר דומה(: פרשה ח פסקא ז)וזה בכלל המדרש רבה 
ל "א. הוב אחד והיה נכנס למלך בכל שעה והיתה בתו של המלך עומדת לפניווהיה למלך א)

ה "כך אמר הקב. שאין בריה מכיר את בתי ועומדת לפניך, ראה היאך אני מחבב אותך: המלך
, ולכם נתתיה, מה אתם חביבים עלי שאין בריה בפלטין שלי מכיר את התורה( ראו: לישראל
 :ודייק בכל זה". לא נפלאת היא ממך"אבל אתם , "כל חיונעלמה מעין ( "כ, איוב כח)שנאמר 

 י אפשרות התשובה נוצר המות במניעתה"ע

 .כי המצוה הזאת
 .כמו שפירש העקרים, מצוה של תשובה, פירוש

ובפרשת ראה "(. ואת הרע)את המות ( ואת הטוב)ראה נתתי לפניך היום את החיים ( "פסוק טו)
 ,"'לפניכם היום ברכה וקללה וכוראה נתתי "אמר ( כו, לעיל יא)

גדול מן " החשבון"הלא , אבל כיון שאמר מצות התשובה. וזה קודם שאמר מצות התשובה
כי . וזה עבירה יותר גדולה ונתהוה מברכה וקללה חיים ומות, שהיה יכול לשוב ולא שב -" הדין"

. עול יותר גדולה, שכאשר אמר לו שישוב ולא שב, אז מהקללה נעשית מות חלילה, אם לא שב
החיים והמות " -' שנתתי לכם מצות התשובה וכו -" העדותי בכם היום( "פסוק יט)ולכן מסיים 

וזה מוסר ". ובחרת בחיים( "שם)ולכן , שמהקללה נעשה מות -" נתתי לפניך הברכה והקללה
 .נורא

 .בפיך ובלבבך לעשותו( יד)
פאה פרק א משנה )' למוד תורה כנגד כולםת'הענין כי . י"רש -התורה ניתנה לכם בכתב ובעל פה 

ירושלמי ברכות פרק א הלכה )נוח לו שנהפכה שליתו על פניו , ואם למד על מנת שלא לעשות, (א
 .הוא שאתה לומד בפיך ומחשבתך לעשותו -" בלבבך לעשותו"ובאופן ש, "בפיך"וזה (. ב
 .ואת המות ואת הרע' ראה נתתי לפניך היום את החיים וכו( טו)

וכן הטוב הוא הטוב , כי הוא סובב על הרע ההחלטי שבא אחרי המות, כיר הרע אחר המותהז
כמו , כי המה עדים על המות והקללה הזמנית, ולכן בעדות שמים וארץ לא הזכיר רע וטוב. הנצחי

והמה עדים ". ברוך פרי בהמתך( "שם שם ד" )ארור פרי בהמתך( "יח, לעיל כח)שהזכיר בקללות 
". והיו שמיך אשר על ראשך נחושת והארץ אשר תחתיך ברזל( "שם שם כג)ו שאמר וכמ, נאמנים

ונמקו ( "ד, ישעיה לד)אז נאמר , גבוה משמים וארץ, אבל על הטוב והרע הנצחי הוא ענין גבוה
ועתידים צדיקים לישב לפנים ממחיצתו ...". כל צבא השמים ונגולו כספר השמים וכל צבאם יבול

 .'ה וכו"של הקב
בשאר עבירות הוא , (ב, שבועות לט)לפרש עוד על פי מה שאמרו בפרק שבועות הדיינים  ויש

החיים "ועל זה אמר . 'ורשעים דעלמא בדין הקל וכו, בדיניה ורשעים דמשפחה בדין חמור
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ולזה אמר , ולאינשי דעלמא על ערבות שלהם הוא רק דין הקל, להעושה אותם בעצמו" והמות
 .דבר אחד והוא הכל על, "טוב ורע"
 .'כי הוא חייך וארך ימיך וכו( כ)

שיצר , דבינונים זה וזה שופטם, פירוש. כגון אנו בינונים, אמר רבה. ב, ברכות פרק הרואה דף סא
והנה רבה אמר על עצמו . הטוב עם היצר הרע המה מנהיגים אותו כמו שמנהיגים שופטים להעדה

כי אצלו יש גם ענין חיצוני אשר כוח , הרעכי הוא אינו צריך להתגברות היצר הטוב על היצר 
אם )לכן נשבעתי לבית עלי "א , וזה כמו שאמרו בראש השנה דף יח. הטבעי מכריחו ללמוד תורה

אם כן הוא . רבה דעסיק בתורה חיה ארבעין שנין"(. יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם
והוא , מסכים שיהא עוסק בתורה[ אשר הוא יצר הרע]ונמצא שאף כח החומר , סגולה לחיות

 .בינוני
 ב, חגיגה דף ד

 אלעזר כי מטי להאי קרא בכי' ר

ומה שמואל ". אל שאול למה הרגזתני להעלות אותי)ויאמר שמואל ( "טו, כח, א -שמואל )
( שם שם פסוק יג)דכתיב ? שמואל מאי היא. אנו על אחת כמה וכמה, הצדיק היה מתיירא מן הדין

דאזיל ( חד שמואל ואידך, תרי משמע" עולים" -" אלהים ראיתי עולים, שאולותאמר האשה אל "
קום בהדאי דליכא , אמר ליה דלמא חס ושלום לדינא מתבעינא. )שמואל ואתייה למשה בהדיה

 .(ל הגמרא"עכ, מילתא דכתבת באורייתא דלא קיימתיה
, ג, א -שמואל )תוב בו מה שמואל שכ, והרי דברים קל וחומר(: פיסקא ז)ובויקרא רבה פרשה כו 

על ידי שהיה סבור שהוא יום , "'וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא לה( "כ
 .(ל"עכ)כ "אנו עאכו, הדין נתיירא

ואם אין סיבה לחטא . אז נענשים הם בעון הבנים, כי אם האבות סבה הן לחטא הבנים, הענין
 ."ולא כיהה בהם( "יג, ג, א -שמואל )ב והנה בעלי כתי. אז אין נענשים, הבנים

אם כן איך יתכן , אבל שמואל שהוכיח לאנשי דורו ושפט לכל ישראל ועלה מביתו מימים ימימה
, "ולא הלכו בניו בדרכיו ויטו אחרי הבצע( "ג, שם ח)רק כתיב ! שיוכיח לאחרים ולא לבניו

 .שהבחירה חפשית והם לא רצו
שכל , ואין בזה חילול השם, (כ, ג, א -שמואל )' לנביא להוכל ישראל ידעו כי נאמן שמואל 

שדימה כי , והנה שמואל היה סבור שהוא נתבע לדין. ישראל ידעו ששמואל אינו סיבה לחטא בניו
( ב, ראש השנה טז)ה דן אלא בשעת מעשה "ואין הקב, עון בניו מתבקרים והוא נענש עבורם

זמן שבניו לא נתבקר פנקסם שלא חטאו כל כך  וכל". באשר הוא שם( "יז, בראשית יז)דכתיב 
 .וכיון שחטאו אז נתבקש לדין, אינו מתבקש לדין

זה אחד משלושה דברים שאמר משה (: כ, יט)וכדאמר במדרש סוף חוקת , לכן קרא למשה בהדיה
אמר , "(אבות על בנים)פוקד עון "ה "כשאמר לו הקב( השני... למדתני: )ה ואמר לו"לפני הקב

תרח עובד צלמים ! ?יהיו נוטלים מעונות אביהם)כמה רשעים הולידו צדיקים ! ע"רבש: משה
וכן נאה ( וכן יאשיהו צדיק ואמוץ אביו רשע, וכן חזקיה צדיק ואחז אביו רשע, ואברהם בנו צדיק

חייך שאני מבטל דברי ומקיים , ה למדתני"אמר לו הקב!( ?בעון אביהם)שיהיו הצדיקים לוקים 
וחייך שאני , "לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות( "טז, ברים כדד)שנאמר . דבריך
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ל "עכ..."'בספר תורת משה אשר צוה ה)ככתוב ( "ו, יד, ב -מלכים )שנאמר , כותבם לשמך
שכשאין סיבה , ת בדבר זה"שהוא ניצח כביכול להשי, לכן ביקש שיבא משה בהדיה(. המדרש

 .ענשים לא בנים בעון אבות ולא אבות בעון בניםאינם נ, מהאבות לבנים אל החטא
 (יג, עמוס ד: )ב, דף ה חגיגה

 ."..כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו"

דברי שחוק (. מגידים לו לאדם בשעת מיתה)אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו , אמר רב
 .י"רש -שלפני תשמיש 

" ברע", "אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף( "ה, יכה זמ)דכתיב , ולדעתי יצא להם מקרא מפורש
אל "שנאמר , אל תאמינו', ה מוחל לך"חטא והקב': אם יאמר לך היצר הרע, זה היצר הרע -

זה  -" ואל תבטחו באלוף"(. "כי יצר לב האדם רע מנעוריו"שנאמר )זה היצר הרע " תאמינו ברע
ועל זה מסיים המקרא איך הדין . א, טז כן דרשו בחגיגה"(. אלוף נעורי אתה"ה שנאמר "הקב

כי גם על זה יתן , וזהו אפילו מזה צריך לשמור פיו, "משוכבת חיקך שמור פתחי פיך( "מיכה שם)
 .ה"דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקב

על המצוות שהיה " וחשבון", על העבירה שעשה" דין: "א"פירש הגר, "דין וחשבון"

 .ירהיכול לעשות בעת שעשה העב

דעם תשובה מכפר גם על ( ב, יומא פה)דקיימא לן , ולפי זה תסמר שערת אנוש ביום הכיפורים
 .ובלא תשובה גם על קלות אינו מכפר, חמורות

כמאמרם , ואין השטן שולט עליו, שביום שנענה בו גם היחיד" חשבון"אם כן כמה גדול ה
יוכל לזכות לחיים הנצחיים ולהיות ובדבר קל , ונקל לעשות תשובה, ד"בגימטריא שס -" השטן"

היינו העדר  -" חשבון"ואם חלילה לא עשה תשובה יוכל להיות העונש על ה. אהוב למקום
 .והאחרון הכביד, ואפשר יותר מהם, כמו שייענש על כל חטאיו -עשייתו התשובה 

בני  ה נתן יום סליחה לכל פשעי"שזה באמת שמחה אמיתית שהקב, "שהחיינו"וכאשר ברך ברכת 
 .ויאות לברכו ולהודות לשמו על גודל רחמיו מצדו יתברך, אדם להסיר מעליהם השטן

ומוטב לו שנהפכה , מוטב לו שלא היה יום הקדוש הזה, אולם אם לא שב אדם מדרכו הרעה
כי היום הזה הכפיל עוד ענשו לבלי , בערב יום הקדוש הזה( ב, ירושלמי ברכות א)שליתו על פניו 

ונשובה אליך באמת ' השיבנו ה. על זה ידוו כל הדוים. העדר התשובה -" וןחשב"קץ בעונש 
 !ובתמים

 אכבני אימרנ

. אבל חדש וישן לא מצטרפים. וכן תמימים ובעלי מומים, דכבשים ועזים מצטרפים לענין מעשר
כאשר , כי ההבדל בין חדש וישן גדול ממין בשאינו מינו, כן הדורות נכנסים כל דור בפני עצמו

שאין מקדרים בהרים בערי מקלט  -כמעלות בית חורון . רואים אנו בעונותינו הרבים בחוש
 .כך בדאורייתא מדקדקים הרבה בדינו, לפי שהם תורה, (ובעגלה ערופה)

 א, ראש השנה דף יז

 .מטה כלפי חסד -( ו, שמות לד" )ורב חסד"

 .עיין טורי אבן. כובשו: א אמר"ר? היכי עביד
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גובה , אם חטא חטאים קלים אשר יוכלו להיפרע ממנו במשך הזמן, בנו של מלךויתכן דמי שהוא 
ביום "רק , אז מוחל לו לגמרי, אבל אם חטא חטאים כבדים אשר אין בכוחו להיפרע ממנו. מאתו

במדבר )לא כן במתאוננים . וכמו שהיה בעגל מפני גודל החטא מחל להם לגמרי, "פקדי פקדתי
 .וכיוצא בו( יא

הלא היו בגיהנום , אם היו מחשיבים לרובם עונות, ין בהם עון פושעי ישראל בגופםולכן אם א
היינו כאילו הוא כבד , ולכן כובש העון. ה כי לית להו תקנה"וכמו דפירשו תוספות ד, ב חודש"י

 .ולכך מוחל להם לגמרי, מאוד עד כי אין להיפרע מהם
כי , "חטאתינו( חטאתם)יך במצולות ים כל ישל"ולכך " יכבוש עונותינו( "יט, מיכה ז)וזה שאמר 

פ שחטאים "אע, ואף החטאים לא ייפרע ממנו! כי מי יוכל לעמוד בדין -לא ימצה לנו הדין כלל 
 .עיין שם היטב, ומיושב גם הגמרא דערכין. קלים הם

 "להי יעקבמשפט לא, כי חוק לישראל הוא, ותקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנ"

 :אור על פי שלוש הקדמותהבי(. ד, תהלים פא)
הונח על כללות ישראל " יעקב"ו, הונח על אנשי המעלה כפי הוראתו" ישראל"הנה ( א)

 .ל"כמו שאמרו רז. הממוצעים
 ,(ו, ב)וירושלמי מכות ( ילקוט יחזקאל שנח)ואיתא במדרש ( ב)

 ?חוטא מהו ענשו: שאלו לחכמה

( כ, יחזקאל יח)אמרה להם ... )לנבואה שאלו"(. חטאים תרדף רעה", (כא, משלי יג)אמרה להם )
, ויתכפר לו)אמר להם יעשה תשובה ... שאלו לקודשא בריך הוא"(. הנפש החטאת היא תמות"

 .(ל"עכ
הוא רק מצד , אשר בחרטה ועזיבת החטא יתוקן מה שפגם בנפשו ובעולם, כי באמת התשובה

 .ת"חסד השי
הונח על דבר שנגמר דינו " חק"ש( ב, ראש השנה כה)ואיתא ריש פרק ראוהו בית דין ( ג)
 .הוא תחילת דין" משפט"ו

 (ב, ראש השנה טז)והנה הצדיקים נחתמים לאלתר לחיים 
 .וביום כיפור אם זכו הוי גמר דינם לחיים, והבינונים בראש השנה רק תחילת דינם

דין שמצד אנשי המעלה הוא יום גמר , "כי חק לישראל הוא' תקעו בחודש שופר וכו"וזה שאמר 
 ;שנחתמים לאלתר לחיים

להי  -לא "וזה . תחילת דין, "משפט"שמצד אנשים הבינוניים הוא רק , "להי יעקב -משפט לא "
רק , אשר אינו מצד החכמה ולא הנבואה מסכמת לזה, שממתין לתשובתם שיעשו תשובה" יעקב

 .מה שהבורא עושה מצד חסדו יתברך שהוא הסולח לכל עונם

 (יד, יה הישע)א , סנהדרין קיא
למי שמשייר אפילו חוק : אמר ריש לקיש". לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חוק"

 .אחד
ל "עכ)אלא אפילו לא למד אלא חוק אחד , (לא ניחא למרייהו דאמרת להו הכי: )ר יוחנן"א

 .(הגמרא
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 .ל קאמר דיודע ואינו מקיים נידון בגיהנם אפילו שייר חק אחד"פירוש דרשב
דמה שלא קיים השאר , תו אינו נידון בגיהנם, היינו שלא למד רק אחד, ר דאם אינו יודעי קאמ"ור

 .ולא הוי פלוגתא רחוקה, הוא משום שלא ידע
: וזה לשונו סוף פרק קמא דשם, אולם בירושלמי קידושין תמצא שאלו ואלו דברי אלקים חיים

 .לעולם הבאהדא דאת אמר , למי שאין בידו מצוה אחת שיסייע לו לכף זכות
, ט מלאכים מלמדים עליו חובה ומלאך אחד מלמד עליו זכות"אבל בעולם הזה אפילו תתקצ

 .(ל"עכ)ה מכריעו לכף זכות "הקב
דכמו שמנר אחד יכול להיות נרות , "כי נר מצוה( "כג, משלי ו)וטעמא פשוט על פי דברי הכתוב 

 .כן ממצוה אחת גוררת מצוות הרבה, לאין מספר
ולכך ניצול מרדת , ויהיה צדיק גמור, שיכול להתפשט בכוח ספוגי לבלי תכלית אם כן יש מה

 .שחת
 .ב חודש"נידון לגיהנום י, אם כן אם המאזניים שקולה, אבל אחר המיתה דמה דהוי הוי

אל ישמח באותה ( אחת לשמה)דאם עשה אדם מצוה , (ל, לבמדבר טו)ולפי מה דאיתא בספרי 
הרי משכחת לפעמים דשמחה ששמח אדם על המצוה (. ל"עכ) סוף גוררת מצוות הרבה, מצוה

ולא העשיר , (ו, מלאכי ג" )לא שניתי' כי אני ה", (ז, איוב לה" )אם צדקת מה תתן לו"ולא ידע ד]
דכיון דשמח , הורידהו לבאר שחת[ רק ישמח שזכה לעשות בחרדת קודש, ה"כביכול להקב

הא אם לא שמח הרי בכח מצוה . ת בעולם הזהושוב אינה מצל, לא תגרור מצוות אחרות, במצוה
 !תסמר שערות המתבונן על זה. מצאתי כופר' אחת להציל מרדת שחת ויחוננו ויאמר וכו

 (ז, ישעיה נה)
 ."יעזב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו"

שיארג מהם חבילות  -" ותחבולותיו", כמו קנאה תאוה כבוד, המונחים בטבע -" מחשבות אדם"
המה המחשבות שנולדים מפעולות האדם אם ילך לטיאטראות  -" צרי מעללי אישוי", חבילות

ועל מחשבות כאלה נידון שהוא . יולד בקרבו תאוות כאלה אשר אינם מונחים בטבע, וכיוצא בזה
הנולדים בקרבו " מחשבותיו"יעזוב גם  -שפעולתו און  -" ואיש און"לכן אמר . עצמו גרם לזה
 .מפעולות האון

**************** 

 התורה תמימ
 :'בפסוק ואלה יעמדו וגו( ג"ז י"כ)תבא ' הובא לעיל בפ -הברכה והקללה ( א)
, ה"בוא וראה כמה חביבים ישראל לפני הקב, רבי שמעון בן יוחאי אומר, תניא -' ושב וגו( ג)

' שנאמר ושב ה, ואף כשהם עתידים להגאל שכינה עמהם, שכינה עמהם -שבכל מקום שגלו 

מגילה ] (אה שב עמהם מן הגלות"מלמד שאף הקב, והשיב לא נאמר אלא ושב, ת שבותךאלהיך א

 :['ט א"כ

                                         
(א

ועיין מענין דרשה זו לפנינו , פ מצינו המלה את משמש במקום מלת עם"ת כמו ושב עם דככנראה מפרש הלשון ושב א 
 :ויגש בפסוק ואנכי אעלך גם עלה' בפ
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, ירושה ראשונה ושניה יש להם, אשר ירשו אבותיך וירשתה, בסדר עולם, תניא -אשר ירשו ( ה)

 :['ב ב"יבמות פ] (בשלישית אין להם

ותיך במנין שמיטין ויובלות מה ירושת אב, מקיש ירושתך לירושת אבותיך -ירשו אבתיך וירשתה 

 :['ב ב"ערכין ל] (גאף ירושתך בחדוש כל דברים הללו, וקדוש ערי חומה

מה ירושת אבותיך נתחייבו במצות הארץ , מקיש ירושתך לירושת אבותיך -ירשו אבתיך וירשתה 

 :[ח"א ה"קדושין פ' ירו] (דדבר תורה אף בירושתך נתחייבת במצות הארץ דבר תורה

                                         
(ב

י נבוכדנצר "והיינו דאחר ירושה וכבוש בימי יהושע גלו ע, ל ירושה ראשונה של יהושע וירושה שניה של עזרא"ר 
כלומר , אבל שלישית והיא לעתיד לבא אין להם, שה מחדש ולקדשהואז בטלה קדושת הארץ ונצטרכו בימי עזרא ליור

ואשמעינן האי קרא דלא , אין צריכים עוד לרשתה ולקדשה משום דעדיין לא בטלה קדושתה מירושת וקידוש עזרא
אחת בשעתה ואחת בשובם מן , ומסמיך זה על לשון פסוק זה דרמוזים בו שתי ירושות, בטלה קדושת הארץ בימי טיטוס

ז לענין תרומה אי הוי מדאורייתא או מדרבנן "מ בזה בזה"ונ. 'אלהיך את שבותך וגו' דבזה איירי קרא ושב ה, לותהג
ה "א הכ"פ]ז מדרבנן "ם דתרומה בזה"ודעת הרמב, י"ז הוי מדאורייתא בא"דאם לא בטלה קדושת הארץ גם בזה

י דרשה זו צריך להיות "משום דלכאורה עפ, אל כדרשה זו דסדר עולם או ל"וחקרו הראשונים בדעתו אי ס[ מתרומות
אמרו דיש סברא ' ו ב"אך בגמרא נדה מ, ז דאורייתא כיון דעדיין קדושת הארץ קיימת מירושה שניה"בודאי תרומה בזה

אבל לי נראה ראיה . ורבו הדברים בזה, תרומות שם' מ ה"ש ובכ"ז דאורייתא יעו"דאפילו לברייתא זו אין תרומה בזה
וכיון שגלו בחורבן , ל"ו משמיטין וז"ב הט"י' כ הוא בפ"ל כברייתא זו דסדר עולם ממש"ם לא ס"הרמב כ"מכרחת דע

מה ביאתן , וכיון שעלה עזרא נתקדשו כל הערים כביאתן בימי יהושע, ראשון בטלה קדושת ערי חומה שהיו בימי יהושע
וכן ', ביאתם בימי עזרא מנו שמיטין ויובלות וכו בימי יהושע מנו שמיטין ויובלות וקדשו ערי חומה ונתחייבו במעשר אף

לעתיד לבא בביאה שלישית בעת שיכנסו לארץ יתחילו למנות שמיטין ויובלות ויקדשו ערי חומה ויתחייבו במעשרות 
מקיש ירושתך לירושת אבותיך מה ירושת אבותיך , אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה' שנאמר והביאך ה
 [. עיין דרשה הבאה]כ "ע, כל הדברים האלה אף ירושתך אתה נוהג בה בחדוש כל הדברים האלה אתה נוהג בחדוש

כיון דקדושתה עליה עדיין , והנה זה ודאי דלברייתא זו אין בביאה שלישית כל הכרח לחדש דבר לתכלית קידוש הארץ
ק על ביאה שניה מירושה שניה מקידוש שני מירושה שניה כמבואר לפנינו וההיקש מירושתך לירושת אבותיך קאי ר

ם היקש זה גם לביאה שלישית הרי זה מפורש דלא "כ מדכתב הרמב"וא, ולפנינו בדרשה הבאה' ב ב"כמבואר בערכין ל
וגם , יוסי' ל כמותה משום דדעת יחידאה היא דסתם סדד עולם הוא ר"ל בטעמו דלא ס"וצ, כברייתא זו דסדר עולם

ומה שנוגע עוד לענין ההלכה מתרומה . ק"ודו, ש"יעו, יה לענין דינא נטה מדרשה זויוסי גופ' דר' ו ב"מתבאר בנדה מ
 :כי שם מקומו, שלח' ז אי הוי מדאורייתא או מדרבנן בארנו פ"י בזה"בא

(ג
והיו צריכים בימי , את שבותך' א' ש מקודם ושב ה"נסמך על הדרשה הקודמת דפסוק זה איירי בשובם מן הגלות כמ 

ד "וזהו טעם מ, ומפרש שהקידוש היה בכל הפרטים שבירושה ראשונה בימי יהושע, את הארץ עזרא לשוב לקדש
כיון דמצינו היקש מפורש שבירושה שניה הנהיגו כל , בעלמא קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא

והנה לענין ירושה . ואם היתה הקדושה נמשכת עוד מקודם הלא לא היו צריכים לזה, הדברים שנהגו בירושה ראשונה
אבל לא כן דעת , כיון דעדיין קדושתה עליה מירושה שניה, צ לכל הדברים האלו"שלישית דהיינו לעתיד בודאי א

יזכנו מהר בבנין , ואל מלך יושב על כסא רחמים, וכבר כתבנו מזה בדרשה הקודמת, ז משמיטין"ב הט"י' ם בפ"הרמב
 :ונראה דברי מי קיימים, עולמים

(ד
אבל אירושה , אירושה שניה דבימי עזרא[ שהבאנו בדרשה דלעיל]קאי לפי פשטות הברייתא דסדר עולם  גם זה 

צ להיקש כלל כיון דעדיין קדושת הארץ עליה מירושה שניה וכמבואר בארוכה בדרשה "ל פשיטא וא"שלישית לע
רושה שניה שבימי עזרא אמנם אינו מבואר למה צריך להקישא גם אי. ש היטב"דלעיל מברייתא דסדר עולם יעו

דלכאורה פשיטא הוא ומהיכי תיתא שלא יתחייבו במצות הארץ מן התורה אחרי שחדשום וקדשום במנוי שמיטין 
ומאי אולמא , כ הלא מקודשים הם כמו קידוש ירושה ראשונה"ויובלות וקידוש ערי חומה כמבואר בדרשה דלעיל א

חרי דידוע דלסדר קידוש זה צריך מלך ואורים ותומים כמבואר ונראה דהרבותא בזה א, ראשונה משניה שנקיש אליה
א דלכן אין הקידוש קידוש גמור כמו בירושה "והו, וידוע דבימי עזרא היו חסרים אלה הדברים, מ"ובכ' ז ב"בשבועות ט

מש ז שוה ערך החיוב לירושה ראשונה דהוי מ"ל דבכ"קמ, ת"ראשונה וממילא אין החיוב במצות הארץ חיוב גמור מה
 :ק"ודו, ת מגזירת הכתוב"מה
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אבותיכם , (האבותיך פטורין היו ממצות הארץ ואתם פטורים הייתם ונתחייבתם -מאבתיך והרבך 

אבותיכם לא נתחייבו אלא לאחר , פ שיש עליכם עול מלכות"לא היה עליהם עול מלכות ואתם אע

 :[שם שם] (ואבל אתם ראשון ראשון קונה ומתחייב, ד שנה שבע שכבשו ושבע שחלקו"י

ואתם מכיון שתגאלו שוב אינכם , פ שנגאלו חזרו ונשתעבדו"עאבותיך א -והרבך מאבתיך 
כשם שאין הזכר יולד כך אתם , שאלו וראו אם ילד זכר( 'ל' ירמי)דכתיב , מאי טעמא, משתעבדים

 :[שם שם] (זמשתגאלו שוב אינכם משתעבדין

ים אבותיך ירשו ארץ שבעה עממים ואתם עתיד, אלעזר פתר לה לעתיד לבוא' ר -והרבך מאבתיך 
את הקיני ואת הקניזי ואת ( לך' פ)תלתא אחרנייתא מאן אינון , לירש ארץ של עשר עממים

 :[ח"א ה"ירושלמי קדושין פ] (חהקדמוני

שאם בשמים היא אתה  -מאי דכתיב לא בשמים היא , ר אבדימי בר חמא"א -לא בשמים היא ( יב)

 :['ה א"עירובין נ] (טצריך לעלות אחריה

' ור, לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים, רבא אמר, לא בשמים היאמאי  -לא בשמים היא 

 :[שם שם] (ילא תמצא בגסי הרוח, יוחנן אמר

שכבר נתנה תורה מהר סיני ואין אנו משגיחין ', ר ירמי"א, מאי לא בשמים היא -לא בשמים היא 

 :['ט ב"מ נ"ב] (יאבבת קול

                                         
(ה

אותם היטיב עמהם וזכה ' ז לאהבת ה"ובכ, חשיב פרטים וקולות שונות שמסבתם ראוי היה שיפטרו הם ממצות התורה 
ונראה . ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות"ג רצה הקב"מכות פ' ש במס"אותם בשמירת המצות וכמ

כ נפטרתם "י שנתחייבתם ואח"ל אעפ"ור, תםל ואתם נתחייבתם ונפטרתם ונתחייב"דחסר כאן בירושלמי מלה אחת וצ
 :ז זכיתם להתחייב עוד הפעם כמבואר"בכ, מהראוי היה שתפטרו לעולם ככל פטור הבא אחר החיוב

(ו
ש עשר תעשר עשר בשביל "וקדימה זו זכות היא וכמ, כלומר ראשון ראשון שנכנס וקנה תבואה נתחייב במעשרות 

 :וגם בכלל מצוה זכות הוא שמקיימין שעה אחת קודם[ ראה' עיין לפנינו במקומו בפ]שתתעשר 
(ז

' הנה ימים באים נאום ה, כנראה סמך לכאן הפסוק דירמיה משום דבריש אותה הפרשה זכר שיבת ישראל מגלותם 
 :'ושבתי את שבות עמי והשיבותים אל הארץ וגו

(ח
ה "וטעם הדבר שהשאירן הקב, (לך 'פ)' ברית את אברם לזרעך אתן וגו' ועליהם כרת ה, והם אדום ועמון ומואב 

מ בזה לדינא כי בעת בוא המלך המשיח שיתוספו ארצות אלו יהיה "ונ. ל כדי להראות חבה יתירה לבניו אחריו"לעתיד י
את גבולך ויספת עוד שלש ' א' ואם ירחיב ה' שופטים בפ' כ בדין ערי מקלט בפ"דרוש להוסיף בהם ערי מקלט כמש

כך עלה בדעתו של מקום להנחיל להם לישראל , ד"פ מ"לך ס' ר פ"ועיין במ -. ד מרוצח"הח "ם פ"ש וברמב"ערים יעו
ועמלו מאוד המפרשים בבאור המלות פירושן . כ"ע, פירושן לעיל' ולמה ז', ארץ עשרה עממים ולא נתן להם אלא ז

ומכוון , [ת לעתיד לבא"ר] ל"ל פירשן לע"ס קל הוא וצ"אבל לדעתי כמו ברור הדבר כי אך ט, ורובם מחקו אותן, לעיל
 :אלעזר פתר לה לעתיד לבא' וכלשון ר, ל"שלא נתנו לישראל בזמנם ינתנו להם לע' הענין להדרשה שלפנינו שהג

(ט
והמפרשים טרחו , וכן דריש בפסוק הבא בלשון ולא מעבר לים היא שאם מעבר לים היא אתה צריך לעבור אחריה 

א לעלות לשמים ממילא מבואר "פשוט דמפרשי דכיון דהעכוב הוא משום דא ולי נראה. לפרש מניין דייקו לדרוש כן
 :'ודייקו זה מאריכות הלשון מי יעלה לנו וגו, וכן בעבר לים, דלולא היה עכוב בזה היה צריך באמת לעלות ולהביא

(י
אך מדמוסיפים לדרוש בלשונות שונות נראה דרבא איירי במין גאוה , משם גאוה, לכאורה שני הענינים משם אחד הוא 

והיינו שבעיקר אין לו אמונה באמתת וקבלת ומסורת , שמגביה דעתו לחקור ולהתפלסף בעיקרי ויסודי דעות התורה
ול מחבירו את החסר לו בידיעת התורה וממילא לא יוכל יוחנן איירי בסתם בעל גאוה שלא ישפיל עצמו לשא' ור, התורה

 :כ לא יתקיים בו למודו"להשתלם בלמודו וא
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אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של  שלשת, אמר רב יהודה אמר שמואל -לא בשמים היא 

 :['ז א"תמורה ט] (יבאמר להו לא בשמים היא, אמרו לו ליהושע שאל, משה

שאם מעבר לים היא  -מאי דכתיב ולא מעבר לים היא , ר אבדימי בר חמא"א -ולא מעבר לים ( יג)

 :['ה א"עירובין נ] (יגאתה צריך לעבור אחריה

 (ידלא תמצא במי שמרחיב דעתו עליה כים, רבא אמר, היא מאי ולא מעבר לים -ולא מעבר לים 

 :['ה א"עירובין נ] (טויוחנן אמר לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרנים' ור

אימתי , כתיב כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו, יצחק' אמר ר -בפיך ובלבבך ( יד)

 :['ד א"שם נ] (טזבזמן שבפיך ובלבבך לעשותו -קרוב אליך 

******************* 

 הבמדבר רב
 זפרשה 

דברים )ה מקבצם שנאמר "ה למשה שאם יעשו תשובה במלכיות שיהיו שם הקב"מה דבר הקב..
' ומל ה' אלהיך וגו' והביאך ה' והיו כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה וגו( ל

הימים והם נגאלים שנאמר י שעתידין ישראל שיעשו תשובה באחרית "כן עשו בנ' אלהיך וגו

                                                                                                              
(יא

ק שכבר כתיב בתורה אחרי רבים "ובסוגיא כאן אמרו אין משגיחין בב. ק הפוסק הלכה כיחיד נגד רבים"כלומר בב 
כיון דבכלל ענין דברי , ק מכרעת"ד אין בואמנם נראה דלאו דוקא כיחיד נגד רבים אלא אפילו כיחיד נגד יחי, להטות

שם ' ועיין בתוס, אחרי רבים להטות הוא משום דאיירו שם במחלוקת יחיד ורבים' תורה לא בשמים היא ומה שהביאו הפ
ת שאין "א מיסוה"ט ה"ם בפ"כ הרמב"ודע דבכלל לא בשמים היא הוי גם דברי נביאות וכמש -. 'ד א"יבמות י' ובתוס

וכן הנביא שאמר הלכה כדברי פלוני מצד נביאות הרי זה נביא , ת משום דלא בשמים היא"ש דבר מההנביא רשאי לחד
אבל בסתירת דין לפי שעה , יען שהוא בא להכחיש את הכתוב בתורה לא בשמים היא, שקר ואפילו נותן אות ומופת

משפטים בפסוק אחרי רבים ' כ בפ"שועיין מ, בפסוק אליו תשמעון( ו"ח ט"י)שופטים ' שומעין לו וכמבואר לפנינו בפ
וראיה , אבל הודעת מציאות וגלוי מילתא בודאי שומעין לו, ונראה פשוט דרק לענין הוראה אין שומעין לנביא -. להטות

ופריך מאי עד יבא , דאמר שם לענין הדין דאיירי התם שעומד בספק עד יבא ויורה גואל צדק' ד א"לזה מבכורות כ
והוראה לא שייך ' דגלוי מילתא בעלמא שיגיד לנו וכו' י יבא ויודיע מבעי לי"ופירש' הדבר מבעי ליעד שיודע לך , ויורה

שופטים ' כ בפ"ומש' ב א"ועיין יבמות ק, כ דעל גלוי מילתא שומעין לנביא"והרי מבואר כמש, ל"אלא בדבר הלכה עכ
 :בשלח בפסוק והוא כזרע גד לבן' שם ובפ

(יב
כי הכל , וממשה אין ראיה, ואמר לא בשמים היא, משה שואל' מן השמים כמו שהיל שאמרו ליהושע שישאל "ר 

 :אלה המצות בדרשה שאין הנביא רשאי לחדש דבר' פ בחקתי בפ"ע מעניין זה לפנינו בס"וע, נמסר לו מן השמים
(יג

 :וצרף לכאן' הקודם אות ט' כ בפ"עיין מש 
(יד

פ דאיוב לא תמצא בארץ החיים לא תמצא תורה במי "עה' א א"יחלק ק' ש בפ"ונראה דמכוין למ, לא נתבאר ענינו 
ז שנדמה לים "והיינו שלומד מתוך הרחבת הדעת בחיי העוה, הוא במי שחי חיי נחת ותענוגים' והפי, שמחיה עצמו עליה
 וגם יש לפרש שמרחיב דעתו. בראשית דמשמע שם דזה הוא רק בתורה שבעל פה ולא בתורה שבכתב' ועיין בתנחומא פ

 :וכדומה, שמתגאה ברחבת דעתו על התורה לומר דבר זה נראה לו ודבר זה לא נראה לו
(טו

הרי דמי , משום דמצינו יפה תורה עם דרך ארץ, ונראה שדקדק לפרש כן, י הם הסוחרים המחזירים בעיירות"פירש 
ההוא אינו , י שהוא נודד בדרךאלא רק מ, שיש לו עסק בבית אינו סותר לתלמוד תורה כי יכול לקבוע לו עתים לזה ולזה

 :כי שעתו טרודה וטרופה, יכול להתעסק בתורה כלל
(טז

כי באופן כזה שאינו מקיים המצות , ל לא מי שלומד את התורה רק לתכלית ידיעתה אבל לא כדי לקיימה"נראה דר 
 :בפועל אין הענינים נקלטים ברעיון היטב וממילא אינם קרובים לו
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בשובה ונחת תושעון וכשם שמצורע וזב וטמא נפש לא יטהרו לעולם עד שיבואו ( ישעיה ל)
וזרקתי ( יחזקאל לו)ה לזרוק עליהם מים טהורים ולטהרם שנאמר "במים טהורים כך עתיד הקב
 ..עליכם מים טהורים וטהרתם

 אשמות דף יז עמוד  בזוהר 
 וי אלא בתשובהלאחר אלף שנה אין הקץ תל

ר יוסי עתיד קודשא בריך הוא לאתגלייא בירושלם דלתתא ולדכאה יתה מטנופי עממיא עד "א...
ר חייא לית שולטנו לאומין עלייהו דישראל אלא יומא חדא "דא, דלא תשתלים ההוא יומא דאומין

היום נתנני שוממה כל ( איכה א)ה והוא אלף שנים הדא הוא דכתיב "לחוד דהוא יומו של הקב
ר יוסי אי יתיר ישתעבדון לא על פום גזרת מלכא הוא אלא על "א, יומא חד לחוד ולא יתיר, דוה

וכתיב ' והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה וגו( דברים ל)דלא בעיין למיהדר לקבליה וכתיב 
 :'אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך וגו( שם)

 בכי תשא דף קפח עמוד זוהר ב 
ייא הכי הוא ודאי אבל חמינן והכי חמו תקיפי עלמא דהא גלותא אתמשך ועדיין בריה ר ח"א...

אבל מאן עביד דיסבלון ישראל גלותא דא כל אינון , ר יוסי וכל דא הכי הוא"א, דדוד לא אתי
והא אתמר דעאלין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות וחמאן , הבטחות דאבטח לון קודשא בריך הוא

 ,אן בלבייהו למסבל כל מה דייתי עלייהו ואלמלא דא לא יכלין למסבלכל אינון נחמות וחד
ואי תימא דיכלון השתא לאתערא תשובה כלהו , ר חייא ודאי הכי איהו וכלא בתשובה תליא"א

, והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה( דברים ל)בגין דכתיב , ט לא יכלין"מ, לא יכלין, כחדא
( שם)וכדין ', אלהיך וגו' וכתיב ושבת עד יי', ם אשר הדיחך וגווכתיב והשבות אל לבבך בכל הגוי

 ,'אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך וגו
ר יוסי כמה סתמת כל "א, ועד דכל אינון מלין לא יתקיימון לא יכלין לאתערא תשובה מנייהו

דרא ודרא  אי הכי להוו כמה דהוו בכל, ארחין ושבילין מכל בני גלותא ולא שבקת לון פתחון פה
א אי הכי להוו כמה דלהוו בכל דרא ודרא יסבלון גלותא "ס)דלא יסבלון גלותא ולא אגרא ויפקון 

 :מדינא דאורייתא ויתערבון בשאר עמין( ולא יפקון

 ן ויקרא פרק כו"רמב
 .גאולה שלמה מעולה על כלם, והגאולה בברית ההיא השנית...

שם פסוק )והבטיח ', ים האלה הברכה והקללה וגווהיה כי יבאו עליך כל הדבר( דברים ל א)אמר 
ושם הבטיח . לא לששית העם, שהיא הבטחה לכל שבטי ישראל, והטיבך והרבך מאבותיך( ה

אלהיך את כל האלות האלה על אויביך ' ונתן ה( שם פסוק ז)שנאמר , שיכרת ויכלה המגלים אותנו
 :אומות אשר ירדפו תמיד אחרינווהנה אויביך ושונאיך רמז לשתי ה, ועל שונאיך אשר רדפוך

וכן מה שאמר . ואלה דברים יבטיחו בגאולה העתידה הבטחה שלמה יותר מכל חזיונות דניאל
היא בשורה טובה מבשרת בכל הגליות שאין ארצנו , ושממו עליה אויביכם( בפסוק לב)בכאן 

ארץ אשר היא כי לא תמצא בכל הישוב , וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו, מקבלת את אויבינו
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כי מאז יצאנו ממנה לא קבלה אומה , טובה ורחבה ואשר היתה נושבת מעולם והיא חרבה כמוה
 :וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם, ולשון

כי כן היה שמו הגדול עמנו בבית , ה כרת אותה"והנה הברית הראשונה אשר בפרשה הזאת הקב
שלא היה , רמז לסילוק שכינתו לגמרי, פי משהוהברית השנית שבפרשה והיה כי תבא מ, הראשון

א רמז לשניה שבשם "ותוספת הה, וארצה בו ואכבדה( חגי א ח)שנאמר , בבית שני רק כבוד שמו
רמז לחמשה דברים שהיה הבית השני חסר , מדרש אחר גם כן( יומא כא ב)וכבר דרשו בו . הגדול

 :'וכו

 חקר -שלח תורת המנחה 
 524דרשה נט עמוד 

 .התשובה -רוחו של משיח מרחפת על פני המים 

, גם זה אינו קשה. ומה נתרץ בזבחי אלקים רוח נשברה, הנה תירצנו קושית זבח לאלקים תודה..
קהלת )' כי הרוח מתייחסת לאלקים דכת, אמר זבחי אלקים, כי מפני שהיה צריך לומר רוח נשברה

והוא היה רוח האדם הגדול , אלקים מרחפתורוח ' וכת, והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה( יב ז
ל שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם "והוא מאמרם ז. רוחו של משיח רוח אדם הראשון או

, שהמשיח מוכן ומזומן מששת ימי בראשיתללמדך , ורוחו של משיח' ואלו הם תורה תשובה וגו
איכה )' שנא ים אלא תשובהוהוא מרחף על פני המים ואינו מתעכב אלא בשביל התשובה שאין מ

 -שפכי כמים לבך( ב יט
ה ויחזרו "איזה יום שישמעו ישראל בקולו של הקב, היום אם בקולו תשמעו( תהלים צה ז)ד "הה

מה כתיב , אלקיך' ואתה תשוב ושמעת בקול ה( דברים ל)ד "הה, מיד נגלה המשיח, בתשובה
. והטיבך והרבך מאבותיך' ל הארץ וכואלקיך א' והביאך ה' אלקיך את שבותך וכו' בתריה ושב ה

 .אמן וכן יהי רצון

 'נבואה ג -ספר משמיע ישועה מבשר טוב השני 
אם מצד ישראל שאמר והשבות אל ', האמנם ראוי לעיין למה באו לשונות התשובה כפולים בפ..

, אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך' י באמרו ושב ה"ואם מצד הש, אלהיך' ושבת עד ה, לבבך
גם כי , י אותם נזכרו זוגות זוגות ומאמרים כפולים"ל תשובת ישראל והשבת הש"ר, ששניהם

אלהיך בכל ' ואמר עוד כי תשוב אל ה( ח, שם ל)ואתה תשוב ושמעת ' אחרי כן נאמר עוד בפ
וכבר הרגיש הרב . כ פסוקי התשובה משולשים ומרובעים"ובאו א, (י, שם ל)לבבך ובכל נפשך 
אבל בעיני לא הגיע הרב אל כונת הפרשה , ון מהספקות האלה והשתדל להתירורבינו נסים בראש

 :ותוכה
ז כאורח נטה ללון והוא מתנועע במה שהוא מתנועע מיום הולדו "וענינה באמת שהאדם בעוה

אנכי הולך ( ב, א ב"מל)ה "ה ע"וכמאמר ד, ועד יום מותו בזה הדרך העולמי אשר הוא הולך בו
והם גבול מה שממנו , הליכה הזאת ישיגנו שלשת גבולי התנועה בהכרחוהנה ב. בדרך כל הארץ

וגבול שאליו התנועע והוא להדבק באלהיו ולעמוד , התנועע שהוא מטפה סרוחה מבטן אמו
והוא כלל האמצעיים וההכנות אשר יעשה אותם , והגבול האמצעי שבין הקצוות האלה, בהיכלו

ועל , ם בדרכו להגיע אל מקום חפצו ותכליתוכי הם המעברות אשר יעבור בה, האדם בחייו
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, ההליכה וההדרכה הזאת במעשים המשובחים והאמונות האמתיות נאמר בשלמים לשון הליכה
האלהים , התהלך לפני והיה תמים, ולאברהם, את האלהים התהלך נח, ויתהלך חנוך את האלהים

י שכל חיי האדם ועסקיו הם לפ, והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה, אשר התהלכו אבותי לפניו
וכמו שהאדם התועה בדרך אשר הוא הולך עיקר תעותו הוא , אם בדרך טוב ואם בדרך רע, הליכה

שבמקום שהיה לו ללכת תמיד פניו מכוונות כלפי המקום אשר הוא פונה שמה הפך אליו עורף 
ז יתישר "דם בעוהככה הא, ולכן כל עוד שילך יותר יתרחק יותר מתכליתו ומחוז חפצו, ולא פנים

ואמנם כאשר , דרכו והליכתו כאשר ישים מגמת פניו אל המקום אל אלהים אשר הוא דורך אליו
יטה פניו ויפנה אליו עורף כונתו אין ספק שכל עוד שאורך ימים ושנות חיים יוסיפו לו יתרחק 

נאצו את  'עזבו את ה( ד, ישעיה א)וכמאמר הנביא , יותר ויותר מן המקום שהיה לו ללכת שמה
וידוע שהאנשים הולכי ארחות עקלקלות כשירגישו בפתיותם וידעו . קדוש ישראל נזורו אחור

שטעו מן הדרך ושהם הולכים לצד המנגד אין להם אופן ותחבולה לתקן את אשר עותו בדרכם כי 
וככה העוזבים ארחות , אם לעזוב הדרך הרע אשר הלכו בו ולקחת הדרך הסותר וההפכי אליו

לכת בדרכי חשך תרופתם האמתית שיעזבו אותו דרך הרשע ויחזרו ממנו כמאמר הנביא יושר ל
 .'יעזוב רשע דרכו וגו( ז, שם נה)

, שהוא שיעיין האדם בדרכו ואופן חייו, ועל זה באה הפרשה הזאת ללמדנו ענין התשובה וסודה
ברים האלה הברכה ולזה אמר והיה כי יבאו עליך כל הד. וכאשר יתעה מני דרך אלהים ישוב ממנו

והקללה הדרך המותעה שלקח לו , י לישראל"שהברכה היתה הדרך הישר שנתן הש, והקללה
שאז אין לו תקנה כי אם שישוב מאותו דרך מוטעה ובמקום שהפך , י"האדם לסור מאחרי הש

שיתן אל , ועל זה אמר והשבות אל לבבך, עורף לאלהיו ונתרחק ממנו ישוב ללכת אחריו ובו ידבק
ואם תאמר שלא תדע לשוב אל הדרך הנכונה בהיותך , ו שתעה מן הדרך וישוב מהדרך הרעלב

ל "ר, וזהו ושמעת בקולו, הט אזנך ושמע כי תמיד קול האלהים קורא אליך שובה ישראל, מוטעה
 :שישמע באותו קול הקורא אליו ויתמיד ההליכה לקול קריאתו הלוך וקרוב עד שיגיע עדיו

וראה בבני ישראל שני , פה ברוחו האלהי כל מה שעתיד להיות בגלותינו זהוהנה משה אדוננו צו
האחת מאותם שבאורך הגלות מתוקף הצרות והשמדות יצאו מכלל , חלקים או אמור שתי כתות

' אבל על כל זה נכון לבם בטוח בה, עברו חק ויתערבו בגוים ויעשו כמעשיהם, הדת וחלפו תורות
לפי שבאונס יצאו , והם הנקראים היום אצלנו אנוסים, ה וישראלואמונתם שרירה וקיימת כדת מש

הם ' והחלק או הכת הב. מכלל הדת והם במעשיהם הנכרים אשר יעשו אנוסים ומוכרחים
 .והם הנשארים מעט מהרבה, ושומרים משמרתו ובשם ישראל יכנה תמיד' ההולכים בתורת ה

כי באמרו והשבת אל לבבך , אלהיך' הושבת עד , וכנגד שתי הכתות האלה אמר והשבת אל לבבך
ולפי שמעשיהם הטובים והישרים ואמונתם , י שחטאו ישראל הם"רמז אל כת האנוסים שאעפ

' היא בסתר ולא בגלוי מיראת העמים לכן אמר והשבות אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה
בסתר לא  'ל שבהיותו מעורב בגוים ונקרא בשמם יתעורר בלבו ויקרא אל ה"ר, אלהיך שמה

 .בגלוי
מהיהודים המפורסמים שעמדו תמיד בתורתם ולא שנו טעמם וריחם לא נמר אמר ' ועל הכת הב
כי אלה יעשו המצות , אלהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך' ושבת עד ה

וכאשר הכתות . הם ובניהם בפרסום מבלי יראה לפי שלא עזבו שם אלהיהם' וישמעו בקול ה
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' וילכו אחריו הבטיח אדון הנביאים שהוא ית' האלו שתיהן כל אחד כפי אפשרותה ישובו אל ה
 .יקרבם אליו

אלהיך את שבותך על ' כי הנה אמר ושב ה, אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך' באמרו ושב ה
ועליהם , שהם עומדים בשביה וגלות ועבדות, כת היהודים הגמורים המחזיקים בבריתו בפרסום

אמנם על הכת , ואמר ורחמך לפי שמפני צרותם בשבי יצטרכו לחנינה ורחמים, אמר את שבותך
ולא אמר בהם שביה , מאשר יצאו מכלל הדת מפני אנסם אמר ושב וקבצך מכל העמים' הב

, ועבדות ולא לשון רחמים לפי שהם יצאו מכלל השביה והגלות והם כיתר העמים בכבוד ובמעלה
ועל אלו . קבצם במקום שהיו מפוזרים ומפורדים בהם ומתחתנים עמהםאבל אמר שי, לא בשבי

 :'וגו' ואלו כולם אמר אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה
להגיד שכמו שישראל ישובו מדרכם הרעה ללכת , אלהיך ולא אמר והשיב' והנה אמר ושב ה

וזכר . ם ולקבצםי ישוב מגזרתו שהיתה להרע להם וישוב להיטיב אות"בדרך טובה ככה הש
שנים כמו שעשה יהושע כי הנה ' שיביאם אל הארץ אשר ירשו אבותם ושלא יצטרכו לכבשה ז

כלומר שתהיה נחלתם וירושתם , וזהו וירשתה והטיבך והרבך מאבותיך, י יכבשנה לפניהם"הש
עממים בלבד וגם הניחו מהם גוים רבים ' בארץ יותר ממה שהיתה לאבותיהם אשר הם ירשו ז

 .יאביד שריד מעיר' אבל בזמן הגאולה העתידה יירשו כל עשרת העממים וה, לא הורישואשר 
ולפי שלא יפחדו עוד מגלות אחר יען וביען יצר לב האדם רע מנעוריו ואיש אין בארץ אשר יעשה 

אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך באופן שיטה לבך תמיד ' בעבור זה יעד ומל ה, טוב ולא יחטא
רוצה לומר כדי שלא תבא לגלות אחר ולא , היך בכל לבבך וכל נפשך למען חייךאל' לאהבה את ה

 .לקללות אחרות
שעם היות שיולדו , על כת פושעי ישראל האנוסים שזכרתי', אלהיך וגו' ורמז עוד באמרו ומל ה

י ימול לבבם הערל וגם ערלת בשרם לפי שלא היו "על ברכי הגוים וילמדו ממעשיהם הנה הש
 .ויעשה זה כולו באופן שיגיעו למדרגת האהבה האלהית בכל לב ובכל נפש, ימוליםקודם לזה נ

כי האפשרות , וערלת הלב הזאת אשר זכר משה אדוננו אינו העדר הבחירה ושלילתה בימים ההם
י לפניהם עד "אבל ענינו שיראו כל כך מהנסים ומהנפלאות שיעשה הש, הוא מטבע הבעל שכל

ולא יטו עוד אל התאוות החמריות אשר הם הערלה באמת כי אם אל שמפני זה יכנע לבבם הערל 
, ויהיו באותם הימים במדרגה אשר נולד בה אדם הראשון קודם שחטא, השלמות והקדושה

וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית ' הנה ימים באים נאם ה( ל, לא)ש הנביא ירמיהו "וכמ
 .בית ישראל בימים ההמה וגומרכי זאת הברית אשר אכרות את , חדשה וגומר

והיא ערלת , ולכן בהיות להם בחירתם לא יבחרו כי אם בטוב ולא יתאוה טבעם למה שאינו ראוי
ולא ילמדו , והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם( לג, ירמיה לא)וזהו אמרו , הלב וביטול היצר

וכן , אותי למקטנם ועד גדולםכי כולם ידעו ' עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה
ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסירותי את לב האבן ( כו, לו)נאמר ביחזקאל 

 :וכמו שיתבארו הפרשיות האלה במקומם', וגו
אלו ימות המשיח שאין בהם לא זכות , ל והגיעו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ"וזה שדרשו חז

ם חפץ ותאוה לדבר רע והלב יתאוה תמיד הדברים הטובים לפי שלא יהיה בה, ולא חובה
 .והישרים כפי השכל
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אלהיך ' ונתן ה, לכן אמר משה רבינו אחרי זכרון גאולתם, ומפני שישראל סבלו בגלות רעות רבות
. מהם' והוא רמז לנקמה שיקח ה, את כל האלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך

 .אויביך על הנוצרים ושונאיך על הישמעאליםן כתב בויכוחו שאמר "והרמב
כנגד פושעי ישראל האנוסים אשר זכרתי ', אלהיך וגו' והנה אמר עוד ואתה תשוב ושמעת בקול ה

לכך אמר אין ספק שיש , שהיתה תשובתם בלב אבל לא היו עושים מעשה המצות מפחד האויבים
כי מפני שיצאת מכלל , אחורלך לעשות תשובה מעליא יותר משאר הישראלים אשר לא נסוגו 

תצטרך עתה שאתה תשוב ותשמע בקול , ולא עשית אותם שנים רבות' הדת ולא שמרת מצות ה
והיא , כי לא תהיה פטור מהם כאשר היית עד כה, דברי התורה ולמודה ועשית את כל מצותיו', ה

 .תשובה נוספת על מה שיצאו מחק התורה האלהית
ראשונה שלא יחשבו שכמו שיצטרכו , לשתי כונות, ל מעשה ידיךאלהיך בכ' ואמר עוד והותירך ה

כ יצטרכו לעזוב שאר הטובות והקנינים אשר קנו "לעזוב דרך הגוים לענין שמירת המצות שג
ה יותיר להם פרי "לפי שהקב, כי זה לא יהיה כן, וגם הבנים אשר יולידו מבנות הגוים, בגיותם

 .ם לטובהבטנם ופרי בהמתם ואדמתם וכל מעשה ידיה
שלא יחשבו שיצטרכו להפרד מממונם , וידבקו בו' והכונה השנית היא שלפי שזכר שישובו אל ה

ולעזוב האשה והבנים ולשבת יחידים בעניות וחוסר כל ובסגוף הגופים ככומרי אומות העולם 
 כלומר, אלהיך' על זה אמר והותירך ה, שאסרו על עצמם הנשים והבנים והממונות והקנינים כולם

, שיסתגפו ויתענו האנשים הדבקים בו' כי לא יחפוץ ה, שלא יאסור כל זה עליהם כדרכי הגוים
לשוש עליהם לטובה כאשר שש על אבותיהם שהיו מושפעים בטובות הגופניות ' אבל ישוב ה

 :והנפשיות גם כן
לשוש עליהם לטוב כאשר שש על אבותיהם ' וכלל עוד בזה המאמר שאז בזמן הגאולה ישוב ה

דבקות השכינה בתוכם הארון והכרובים הנבואה ורוח הקדש ואש מן השמים ושאר הדברים ב
ונתן , הקדושים כולם שהיו עם אבותיהם במדבר עם המשכן ובבית המקדש אשר בנה שלמה

ואמר שיהיה זה לפי שידע , הטובות וההצלחות הגשמיות ההם אשר זכר' הסבה למה יותיר להם ה
והם לא יעשו , וסרו מאחריו' ה לאבותיהם שברבות הטוב בעטו בו יתשלא יקרה להם מה שקר' ית

לשמור מצותיו וחקתיו יען וביען תהיה תשובתם בכל לבבם ובכל נפשם ' כן כי ישמעו בקול ה
 .ולכן יעמדו בצדקתם ולא ישובו לחטוא

ויצאו לנו ממנה שבעה , הנה התבאר פשט הפרשה הזאת על פי אמתתה והותרו ספקותיה כולם
 .כולם עתידין להיות לפי שלא נתקיימו עד הנה, ודיםלמ
ולא תהיה כפקידת בית , אלהיך את שבותך' כמו שאמר ושב ה, י בעצמו ישיב שבותנו"שהש' הא

שני ששבו ישראל לאדמתם ברשיון כורש מלך פרס ומצותו ולכן לא התמידה ישיבתם בארץ 
ה בעצמו ישיב שבותנו "ד לבא הקבאבל לעתי, להיותם על ידי ילוד אשה קצר ימים ושבע רוגז

 .ולכן תהיה תשובתו קיימת בקיומו
ש אם יהיה "כמ, שהגאולה העתידה תהיה כוללת לכל שבטי ישראל מארבע כנפות הארץ' הב

, ולא תהיה כפקידת בית שני שלא שבו בנים לגבולם, אלהיך' נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה
ויהודה שהיו במצרים ובעמון ומואב צרפת  לא השבטים שהגלה מלך אשור ולא בני ישראל

 .שלא שבו כי אם קצת מעולי בבל והיו הפסולת והמעט שבהם, וספרד ושאר הארצות
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, ישעיה נט)וכמאמר הנביא , שהגאולה העתידה תהיה לכל זרע יעקב וגם ליוצאים מכלל הדת' הג
ראל שישובו וידאגו כי שבי פשע הם פושעי יש', ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאם ה( כ

 .וגם זה לא היה בבית שני, מפשעם
שבגאולה העתידה יהיו ישראל במעלה יותר עליונה ורמה ממה שהיו בבית ראשון בימי דוד ' הד

פעם , ולא כפקידת בית שני שהיו בה תמיד משועבדים, ש והטיבך והרבך מאבותיך"וכמ, ושלמה
 .למעלת אנשי בית ראשוןלפרס ומדי פעם ליון ופעם לרומיים ולא הגיעו 

שנאמר , וכן נבואתו ויתר הקדושות שהיו בבית ראשון, י להשרות שכינתו בתוכם"שישוב הש' הה
כי הששון והערבות הוא בדבקות השכינה , לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבותיך' כי ישוב ה

ולא כבית שני , ךרני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכ( יד, זכריה ב)ש הנביא "וכמ, בהם
 .שחסרו שמה הדברים הקדושים האלהיים ההם כולם

' ש ומל ה"כמ, שבגאולה העתידה לא ילכו ישראל עוד בגלות ולא ישובו לכסלה ולחטא' הו
, מה שלא היה בבית שני שאז רבו הפריצים והרוצחים המינים והצדוקים', אלהיך את לבבך וגו

 .כמו שכתב יוסף בן גוריון בספרו
ש ונתן "כמ, גאולה העתידה יהיו אויבנו נכרתים ומקוללים ונענשים בכל הענשים והמכותשב' הז
ולא כענין בית שני שברוב הזמן , אלהיך את האלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך' ה

גברו האויבים עליהם ורדף אותם החרב הרעב והדבר עד כלותם אותם ואויבים חיים עצמו עתקו 
 :וגם גברו חיל

וכבר נתקשו ונתחבטו בפירושה , הנה הנבואה הזאת דבריה ברור מללו שהיא עתידה להתקיים
ומהם באו לפרשה , חכמי הנוצרים ומהם השתדלו לקיימה בפקודת בית שני וילאו למצוא הפתח

לפי שהאמת יורה דרכו שאם , על הגאולה הרוחנית שבענין הנפש ולא מצאו כל אנשי חיל ידיהם
על כן אמרתי כמו , שוטם ונתקיימו ראוי שתהיה הגאולה כפשוטה ותתקיים גם כןהיו הקללות כפ

שלא קם נביא עוד בישראל כמשה ככה ביעוד הגאולה העתידה בברור ובאמות אחריו לא קם 
 :כמוהו

 'ספר תפארת ישראל פרק ע -ל "מהר
 קרוב אליך בלימוד הנגלה

ענין תולה במעשה מרכבה ומעשה ואין ה, והתבאר לך כי התורה בגלותנו מקום מקדשנו..
, בכל מצות התורה היא ההלכה ,(יד, דברים ל)רק כי קרוב הדבר בפיך ובלבבך לעשותו , בראשית

 .לא בשאר חכמות, (שבועות מט א)ובארבעה שומרים ( ק ב א"ב)ובארבע אבות נזיקין 

 הפרק כ -חלק ראשון  -ספר התניא 
 כי קרוב אליך הדבר מאוד

שבכל עת ובכל שעה בידו של אדם וברשותו הוא ' קרוב אליך הדבר מאד וגו וזהו שכתוב כי...
אחד המסותרת בודאי בלבבו בלי ' רוח שטות והשכחה מקרבו ולזכור ולעורר אהבתו לה' להעבי

 .שום ספק
' ש ובלבבך ונכלל בה גם דחילו דהיינו שלא ליפרד בשום אופן מיוחודו ואחדותו יתברך אפי"וז

ש בשבירת התאוות הקלה "לי שום טעם ושכל מושג אלא בטבע אלהי וכבמסירת נפש ממש ב
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מעבירה קלה של ' סור מרע אפי' מיסורי מיתה שקרוב אליו הדבר יותר לכבוש היצר הן בבחי
ז ממש בשעת "מאחר שנפרד בה מיוחודו ואחדותו כמו בע' דברי סופרים שלא לעבור על רצונו ית

 .כ"אח ז יכול לעשות תשובה"מעשה והרי גם בע
היינו שאין מחזיקים ידו להיות לו שעת הכושר ' ואף שהאומר אחטא ואשוב אין מספיקין כו

כ כל "ואעפ. לעשות תשובה אבל אם דחק השעה ועשה תשובה אין לך דבר שעומד בפני התשובה
לפי שעה ולעשות ' ז אפי"שלא להשחוות לע' איש ישראל מוכן ומזומן למסור נפשו על קדושת ה

זמן ושעה כלל אלא למעלה ' ל שאינו בבחי"המלובש בנפשם כנ' כ והיינו מפני אור ה"תשובה אח
ועשה טוב להתגבר כארי בגבורה ואומץ הלב נגד ' והן בבחי. מהזמן ושליט ומושל עליו כנודע

יסוד העפר שבנפש הבהמית מלהטריח גופו ' היצר המכביד את גופו ומפיל עליו עצלה מבחי
שיש בה טורח ועמל כגון לעמול בתורה בעיון ' משא בעבודת ה' ועבוד בזריזות בכל מיני טורח

ל לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול "ובפה לא פסיק פומיה מגירסא וכמארז
שהוא בדבר שבממון כמו ' וכחמור למשאוי וכן לתפלה בכונה בכל כחו ממש וכן בעבודת ה

חבולותיו לקרר נפש האדם שלא להפקיר ממונו עבודת הצדקה וכיוצא באלו ממלחמות היצר ות
ובריאות גופו שלעמוד נגדו ולכבשו קרוב מאד אל האדם כשישים אל לבו שלנצח היצר בכל זה 

ישמרנו היה ' ישמרנו ויסורי מיתה ה' ויותר מזה ולעשות הפכו ממש קל מאד מיסורי מיתה ה
ש "ו וכ"ז ח"י שעה להשתחות לעלפ' אפי' מקבל באהבה וברצון שלא ליפרד מיחודו ואחדותו ית

בעבודה זו ' שיש לו לקבל באהבה וברצון כדי לדבקה בו לעולם ועד דהיינו כשיעשה רצונו ית
פנים וגילוי רב ולא בהסתר כלל וכשאין שום הסתר פנים ' יתגלה בה פנימית רצון העליון בבחי

ולזאת תהיינה נפשו  ברצון העליון אזי אין דבר נפרד כלל וכלל להיות יש ודבר בפני עצמו
 .ל"ה כנ"ס ב"האלהית והחיונית ולבושיהן כולן מיוחדות בתכלית היחוד ברצון העליון ואור א

ורצונו למעלה מהזמן וכן גילוי רצונו שבדבורו ' ויחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד כי הוא ית
ולא יחליף ולא ' ים כוש ודבר אלהינו יקום לעולם ודבריו חיים וקיימ"שהיא התורה הוא נצחי וכמ

או ' אלא שלמטה הוא תחת הזמן ובאותה שעה לבדה שעוסק בה בתור. 'ימיר דתו לעולמים כו
והיינו כשעוסק בדברים . כ אם עוסק בדבר אחר נפרד מהיחוד העליון למטה"במצוה כי אח

כ לתורה "אח' כ כשחוזר ושב לעבודת ה"ואעפ' בטלים לגמרי שאין בהם צורך כלל לעבודת ה
ל "יסלח לו כמארז' על שהיה אפשר לו לעסוק אז בתורה ולא עסק ה' ולתפלה ומבקש מחילה מה

 .עבר על מצות עשה ושב לא זז משם עד שמוחלין לו
ולזה תקנו ברכת סלח לנו שלש פעמים בכל יום על עון ביטול תורה שאין אדם ניצול ממנו בכל 

כ שבשעת החטא ממש "חטא ואשוב אאואין זה א. יום וכמו התמיד שהיה מכפר על מצות עשה
 :א"ש במ"הוא סומך על התשובה ולכך חוטא כמ

 וידוי ותשובה גמורה

 זן דברים לא י"רמב
, איננו וידוי גמור כענין והתודו את עונם -וטעם ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי 

אנכי הסתר אסתיר פני וטעם ו. שיתחרטו על מעלם ויכירו כי אשמים הם, אבל הוא הרהור וחרטה
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כי בעבור שהרהרו ישראל בלבם כי חטאו לאלהים ועל כי אין אלהיהם בקרבם , פעם אחרת -
וכענין שאמר , ז"היה ראוי לרוב חסדי השם שיעזרם ויצילם שכבר כפרו בע, מצאום הרעות האלה

 :הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי( ירמיה ב לה)
לא כמסתר פנים , ז יסתיר עוד פנים מהם"ה שעשו לבטוח בעכי על כל הרעה הגדול, ולכך אמר

ויעמדו , רק שיהיו בהסתר פני הגאולה, הראשון שהסתיר פני רחמיו ומצאום רעות רבות וצרות
ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים ( ויקרא כו מד)בהבטחת פני רחמיו 

ושבת ( ל ב)כמו שנזכר למעלה , מור ותשובה שלימהעד שיוסיפו על החרטה הנזכרת וידוי ג' וגו
 :'אלהיך וגו' עד ה

הפטרת שובה ישראל

 

פסוק ב הושע פרק יד

 

י  ָרֵאל ַעד ידוד ֱאלֶֹהיָך ֻכִ ֻוָבה ִיש ְּ ֲעֹוֶנךָ ש  ֻתָ ֻבַ לְּ ַ  :ָכש 

 י"רש
במדת הרחמים ואם לאו אלהיך ' תני בשם רבי מאיר שובה ישראל בעוד שהוא ה -אלהיך ' עד ה

 :מדת הדין עד דלא יתעבד סניגוריא קטיגוריא
 :באו לך מכשולים בעד עווניך -כי כשלת 

 ןתרגום יונת
 :ִאְתַקְלָתא ְבחֹוָבְךתוב ִיְשָרֵאל ִלְדַחְלָתא ַדָיי ֱאָלָהְך ֲאֵרי 

 אאבן עזר

 מעט מעט עד השם, שובה

 :וטעם כי כשלת בעונך ואין מי יקימך רק השם לבדו, מעט מעט עד השם -שובה 

 ק"רד
יתברך כי ' כי כשלת בעונך כי אתה רואה שכשלת בעונך לפיכך יש לך לשוב אל ה -שובה ישראל 

אלהיך שובו עדי ' כמו אל וכן ושבת עד האין מקימך ממכשולך אלא תשובתך אליו ובאמרו עד 
 :אלהיך' ל גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנאמר עד ה"ואמרו רז
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 אלשיך
ש בן לקיש גדולה "אר, ל"ל וז"לבא אל הענין נזכירה מאמרם ז. 'אלקיך וכו' שובה ישראל עד ה

והא עון , נךאלקיך כי כשלת בעו' שנאמר שובה ישראל עד ה, תשובה שזדונות נעשים כשגגות
שנאמר , ל גדולה תשובה שזדונות נעשים כזכיות"איני והאמר רשב, מזיד הוא וקרי ליה מכשול

לא קשיא כאן מאהבה , ובשוב רשע מרשעתו אשר עשה ועשה משפט וצדקה עליהם חיה יחיה
כי אם כן איפוא , כי הראיה שמביא איננה ראיה' א, ולבא אל הענין נשית לב. ל"כאן מיראה עכ

 :אך באומרו כשלת יורה כי קודם התשובה כשל לא אחרי כן, ראוי יאמר כי תכשל בעונך היה
, ומה גם מהזדון נעשה כח משחית טמא, כי איך יתכן לעשות מהזדון זכות' ועוד אומרו איני וכו

כי ', ועוד הראיה שמביא מפסוק ובשוב צדיק וכו. ומהזכות עושה כח קדושה ומי יתן טהור מטמא
. שעליהן חיה יחיה אך לא כן מהזדונות, יות שעשה שהן משפט וצדקה הוא אומראדרבה מהזכ

על תשובה מיראה ' פסוק שובה ישראל וכו, כי הלא אם כן, ועוד באומרו כאן מאהבה כאן מיראה
והלא טוב טוב היה יבקש מהם ישובו , והיתכן כי יצוה הנביא מישראל ישובו מיראה, ידבר

 :תמאהבה ויחשבו הזדונות זכיו
אלקיך ' שאם כן איך יאמר עד ה, כי לא יתכן שעל השב מיראה שנעשים שגגות ידבר, ועוד
והלא השגגות , אלקיך' שנאמר שובה ישראל עד ה, ל גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד"וארז

 :ואיך ישובו עד כסא הכבוד, עדיין היו מבדילים ביניהם לבין אלקיהם
והוא ישראל שאלו שלא כהוגן שאמרו ויבא , ל בגמרא"ז אמנם לבא אל הביאור נזכירה מאמרם

ה משיב להם כהוגן שאמר אהיה "והקב, וגשם פעמים מתבקש ופעמים אינו מתבקש, כגשם לנו
הוא תשובה על אמרת , הנה הורו כי אומרו יתברך פסוק זה, וטל תמיד הוא מתבקש, כטל לישראל

 :'ישראל ויבא כגשם וכו
וכי הוא ', כי הוא טרף וכו' כי הנה ראש דבורם הוא לכו ונשובה אל ה, ובזה נבא אל הענין והוא

ונדעה נרדפה . שהוא מאהבה' ובזה השיב הוא יתברך שובה ישראל עד ה, מיראה על מה שטרף
ויהיה הענין כי אמרו ', אהיה כטל וכו' ותשובתו יתברך שובה ישראל וכו', ויבא כגשם וכו' וכו

ובזה השיב הוא יתברך , שהוא מיראה על מה שטרף' וא טרף וכוכי ה', ישראל לכו ונשובה אל ה
כשלת בעונך , שתגיע עד כסא הכבוד כי עד כה ששבת מיראה, שהוא מאהבה' שובה ישראל עד ה

כן בקיום מצות , והוא כי כאשר בעון נברא משחית' ומקשה איני וכו, שעשית מהזדון שוגג בלבד
, אלקיך' שב מקיים בו מצות עשה ושבת עד ה והנה בכל עון שאדם, עשה נברא מלאך מליץ

' שאם אומרו עליה ה, ולמד זה מפסוק עליהם חיה יחיה, ובורא מלאך קדוש וזהו נעשים כזכיות
וגם למה כפל ואמר חיה , פשיטא שעליהם חיה יחיה, חוזר אל משפט וצדקה בלבד, חיה יחיה

ומשפט , שהוא רשעתו' כל הנזשהוא על , אך חוזר גם אל אומרו רשעתו שבשובו עליהם, יחיה
חיה על משפט וצדקה יחיה על , ועל כן כפל ואמר חיה יחיה, וצדקה על שלשתן חיה יחיה

הוא על , וכיוון המקשה לומר שאחר שהעשות כזכיות, וזהו אומרו עליהם שהיה מיותר, רשעתו
וה ליה ככל וה, אם כן גם שיהיה מיראה כבר קיים המצות, קיומו מצות עשה בכל אחת מעונותיו

ואם כן איפוא זה המאמר חולק , שלא יבצר מלברא בה מלאך קדוש, מצוה שאדם עושה מיראה
בורא בה , לומר כי הן אמת שכל מצוה שאדם עושה, ומשני כאן מאהבה כאן מיראה, על הראשון

אבל , אך זה הוא כשהיא מצוה שאין במקומה עבירה תחלה, מלאך קדוש גם שיעשנה מיראה
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אז אין כח במצוה , והמצוה שעושה הוא לבטל המשחית ההוא, רה וברא משחיתכשעשה העבי
גם כי כח קדוש , רק להתיש כח המשחית ההוא עד הביאה עד גדר שוגג, החשובה כשהיא מיראה

ועל פי הדרך . הוא מהווה בה אבל כשהוא מאהבה רב ועצום כח הקדושה עד החשב מעון זכות
, א אמרתם לכו ונשובה לשון רבים שהוא בהעדר אחדותאמר הל, הזה נבא אל המשך הכתובים

וגם , וזה שאמר שובה ישראל לשון יחיד, ולא זו הדרך כי אם כולכם באחדות אחד תהיו שבים
והוא להיות מיראה כאשר , בלי הפסד' שאפשר שהוא גם בלי הגיע בעצם עד ה' אמרתם אל ה

 :פירשו
שעשית , הוא כי אז שיהיה מיראה כשלת בעונךומה הוא ההפרש הלא . 'ואמרו כי הוא טרף וכו

כי חלאת השוגג עודנו מבדיל בצד , אלקיך הוא כסא הכבוד' מהעון שוגג באופן שלא הגעת עד ה
והנה בהיות , שהוא כי לא ישאר גדר שוגג כלל, ממש' כלומר כי עתה שובה באופן תגיע עד ה, מה

ר כמאמרו יתברך והתודו את עונם והנה אחר המחשבה צריך דבו, התשובה תלוי בהרהור הלב
 :'וכו

 ם"מלבי
אבל אתה ישראל שהם העם בכללם מבלעדי שומרון הלא אתה תוכל לשוב . שובה ישראל

י המכשילים אותך שהם "רק נכשלת ע, כי אתה לא חטאת במרי ומרד, כי כשלת בעוניך, בתשובה
מלת עד מציין ', ובה עד הוהנה תחלה אמר ש, והיית כשוגג וכאנוס ויש לך תקנה, מלכי שומרון

ל "ר, עד המקום אשר הוא שם, עומד רחוק מהם והם צריכים ללכת אליו עד שיגיעו עדיו' שה
שיעזבו את עונותיהם הקודמים ויתחרטו על העבר שטעו מני דרך בטעות ובאונס ומבקשים הדרך 

 :'לשוב עד ה
וכן , כ שובו אל"ומוסיף אח, מורה ששב לדבר שהתרחק ממנו וצריך להגיע עד המקום. עד, שובה
' ה)לעיל ' ועי, י העון שהכשילהו"בא הקל בהוראת הנפעל שנכשל ע. כשלת(: ג"ב י"י' ב)יואל 

 (:'ה

 משך חכמה הפטרת וילך
 'חילול ה

 אלקיך כי כשלת בעונך' שובה ישראל עד ה
דוד , ושאול באחת ועלתה ל, כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמרא סייעיה(: ב, כב)אמרו ביומא 

 .בשתיים ולא עלתה לו
כי באמת חלול השם שבא מן העבירה קשה כפליים יותר מן , 164דלהעבירה צריך הצלחה, הענין

 .העבירה
ילך , אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו(: א, טז)אלעי בחגיגה ' והעד הנאמן על זה מאמר ר

ואל יחלל שם , בו חפץוילבש שחורין ויתעטף שחורין ויעשה מה של)למקום שאין מכירים אותו 
 .(שמים בפרהסיא
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למען לא יחטא בחטא , הוא צריך הצלחה וסייעתא דשמיא שלא יתפרסם חטאו, ר חטאכלומר שאף אם אדם כב 

 .וכדלהלן', הנורא של חילול ה
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ומפני בשר ודם היה ירא ומפני , כי לא חס על כבוד קונו, ולכן אמרו שהחמירה התורה בגנב מגזלן
 .ת"והוא מבזה כבוד השי, השם לא היה ירא

ואין כאן חלול השם כי לא , כי לא נמצא בעדים, (א, שם עה)ולכן יתכן אם הוא מודה בקנס פטור 
 .אנשיםהיה במעמד 

וכמו שאמרו כי קדוש , וכן לפי ערך האנשים הרואים ולפי הרגשת הדבר ופעולתו אצל הרואים
 .וכיוצא בזה לפי ערך, וכן חלול השם בפני עשרה, השם בפני עשרה מישראל

 .והנה העבירה עצמה עושה אותה במכוון להנאת העושה ולרצונו ולזדון לבו
 .רק תלוי בפעולת הדבר אצל זולתו, ל העושהלא כן חלול השם אשר אינו מכוון כלל אצ

 .([א, מ)פרק קמא דקדושין ]' אחד שוגג ואחד מזיד -ואין מקיפין בחלול השם '
כן הדבר בחלול השם . דהא האיש נרצח, מצוה ביד גואל הדם להרגו, כי כאשר נהרג האדם בשוגג

תפייס עם קונו וזה לא זה נ, ויש שני אנשים עברו עבירה אחת. ת נקלה אצל ההמון"שכבוד השי
 .ומזה נסבה חלול השם, כי זה עבר ולא ראו אנשים אשר פעל אצלם חלול השם, נתפייס

ולכן ! כי מי ראה, לא היה חלול השם, וכן עבירה דבת שבע, עבירה דהסתה, בעבירות דודולכן 
י הוא כ, שהראה מכתבו, "ואשר עשה לי יואב( "ה, ב, א -מלכים )וכמו שאמר , הקפיד על יואב

 .גרם שיהיה חלול השם
ת "וכבוד השי, לנביא השם 165היה קיקלון, בפרהסיאשעבר על דברי הנביא  שאוללא כן עבירה ד

 .הוקל בעיני ההמון
גברא ( ב, יומא כב)ועל זה אמרו . וזה שדברנו כי לעבירה צריך הצלחה שלא יהא חלול השם

 .דמרא סייעיה
 בעצמו יכול למחול על כבודו שנתחלל' רק ה

, (א, ברכות נח)כי מלכותא דרקיע כעין מלכותא דארעא , "לקיך-א' שובה ישראל עד ה"ולכן אמר 
ומימינים , "(וגבוהים עליהם, שומר)וגבוה מעל גבוה ( "ז, קהלת ה), והנה על הכל יש שופטים

 .ופעמים מטים לכף זכות מחמת איזה זכות, ומשמאילים
בלעדי , כי מי יוכל למחול על כבוד המלך, מחייבים אז כולם, בעון מרד הנוגע בכבוד המלךאבל 

 .המלך בעצמו יוכל למחול אחרי הבכי והרחמים
כי מי יוכל למחול , בעצמו יגיע התשובה' פירוש שעד ה -" אלהיך' שובה ישראל עד ה"ולכן אמר 
כי מלבד מכוון חטאך היה חלול השם , כי היה לך העדר הצלחה, כי כשלת בעונך" -חוץ ממנו 

 .ברחמיו רב חסד ומרבה לסלוח' ורק ה, ול מאודגד
 'ויש להתחנן שימחול אף על חילול ה, ה חותם יחידי"בשעת נעילה הקב

וכל צבא השמים ( "מלכים שם)שנאמר , ה אינו דן יחידי"ובירושלמי ריש סנהדרין אמרו אף הקב
 ,"'עומדים וכו

אבל אגיד לך את הרשום בכתב "( כא, דניאל י)אינו חותם אלא ביחיד שנאמר , וכשהוא חותם
 ."(ואין אחד מתחזק עמי על אלה)אמת 

                                         
165
 .'קיא וקלון'שהיא מלה מורכבת מן ( חבקוק ב טז)ק "עיין רד 
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יכול להועיל רק על , "וצבא השמים עומדים עליו", שמלך יושב על כסא, והנה כל ימי תשובה
 .עבירות שאין בהם חלול השם ושוקלים זכויות כנגד עבירות

(. יד, ישעיה כב" )ישראלאם יכופר לכם העון עד תמותון בית "על זה אמרו , אבל על חלול השם
 .([א, פו)סוף יומא ]כי אין יום הכיפורים מכפר 

ת יסלח מרוב טובו אחרי גודל "אז הוא שעת הכושר שהשי, ת דן יחיד"שהשי, ורק בעת החתימה
 !?מי יאמר אליו, כי אם הוא ימחול על חלול כבודו, הבכי והחרטה

... כי לא אחפוץ במות המת' ה תמותו וכולמ( "לג -לא , יחזקאל יח)לכן בנעילה סדרו הפסוקים 
 .כי הכל על עון חלול השם יתברך, וכיוצא בזה" והשיבו וחיו

 ה בעצמו מתחשב גם בתחילת התנוצצות תשובה"הקב

, כי יש מחשבה לתשובה ויש תחילת התנוצצות המחשבה, "הרשום בכתב אמת( "דניאל שם)וזה 
, וחן כליות נגלה כי יש תחילת התנוצצות טהרהורק להתוכן עלילות וב, אשר באמת לבבינו אטום

 .אשר אם יקרה איזה דבר טוב לאיזה ענין יולד מחשבה טהורה או גם פעולה טובה מן שעה זו
 .כי מחשבה שבלב גם מלאכים יודעים". כי אתה לבדך בוחן כליות ולב"ועל זה נאמר 

שזה סימן אם יוצרך . רושם הכותב שתי אותיות אינו חייב רק משום: אמר( א במשנה, קג)ובשבת 
 .כי אין זה כתב, הקרש לחבירו

היינו גם תחילת הטהרה אשר באמצעות ". רשום"ת לבד גם "אצל השי, "כתב אמת"לכן ב
 .והבן, הענינים אולי יוצלח גם הוא
 .אלהיך' שובה ישראל עד ה( ב, הושע יד)

הוא , זמן מבקש לרצות לוולאחר , אדם המבזה את חברו ברבים, בנוהג שבעולם: אלעזר' אמר ר
, לך והבא אותם אנשים שבזיתני בפניהם! ?אתה מבזה לי ברבים ומתרצה לי ביני ובינך: אומר

 .ואני מתרצה לך
עשה תשובה ביני : ה אומר לו"והקב, אדם עומד ומחרף ומגדף בשוקאלא , ה אינו כן"אבל הקב

 .(ב"סימן תקל)ילקוט הושע . ובינך ואני מקבלך
וכתיב , "אשרי נשוי פשע כסוי חטאה( "א, תהלים לב)כתוב : אמר( ב, פו)יומא דבסוף , נראה

כאן , כאן בעבירות שבין אדם לחבירו.. לא קשיא". מכסה פשעיו לא יצליח( "יג, משלי כח)
 .בעבירות שבין אדם למקום

. ת אם חטאת מה תפעל לו"ולהשי. לכן מפייסו ברבים, דלחברו עושה צער בבזותו ברבים, והוא
 .לכן די בינו לבין עצמו

, הוא עבירה שבין אדם לחברו, ת"אבל במקום שיש חלול השי, ת"וזה כל זמן שאין חלול השי
לכן בזה . והוא מחטיא את אחרים בזה, שאצל אחרים מתחלל כבודו ונעשה כבודו כחולין חלילה

 .ת"צריך לפרסם חטאו ברבים ולהודיע כי הוא מבקש מחילה מהשי
ברבים ' שישובו ויזעקו לה, "קדשו קהל, אספו עם, קראו עצרה( "..טז -טו , ב)לכן יואל אמר 

למה יאמרו בעמים איה ( "שם פסוק יז)כמו שאמר , משום שהיה חלול השם בעונם, ובפרסום
 .'וכו" אלהיהם

כי כל באי עולם יכירו כי נואלו בית ישראל באשר הלכו , אולם הושע אמר כי חלול השם אינו
 .והשם יתברך עשה דין בהם, "כי כשלת בעוניך", ייםאחרי עצבי הגו
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 .ת בעצמו"רק שישובו בינם לבין השי, לכן אמר שדי אם לא יפרסמו חטאם ברוב שאון והמולה
( 'ככה לארץ הזאת וכו' על מה עשה ה)ואמרו כל הגויים ( "כז -כג , לעיל כט)וזה שאמר בנצבים 

שאז , "'וכו' ויתשם ה' בארץ ההיא וכו' ויחר אף ה' אלהי אבותם וכו' על אשר עזבו את ברית ה
 .ג"ת עשה דין בהם ובארץ על המרותם אותו ועבדו עו"שהגויים יכירו שהשי, לא יהיה חלול השם

' ושבת עד ה' והשבות אל לבבך וכו' כי יבואו עליך כל הדברים האלה וכו( "ב -א , שם ל)ולכן 
 .בעצמו' עד ה ,ת בעצמם"הוא שישובו בינם לבין השי, "אלהיך

 ".'להיך וכו-א' ושב ה( "שם פסוק ג) -ויתקבל תשובתם , "ושמעת בקולו: "ועזיבת החטא זה
 תשובה מיראה נהפכין לשגגות רק ביחיד

 (:ב אמר ריש לקיש, פו)יומא סוף מכילתין 
, "אלהיך כי כשלת בעונך' שובה ישראל עד ה"שנאמר , גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות

 !"מכשול"וקא קרי ליה , מזיד הוא" עון"הא 
 -יט , יחזקאל לג -שנאמר , שזדונות נעשות לו כזכיות, גדולה תשובה: איני והאמר ריש לקיש

 ."ועשה משפט וצדקה עליהם הוא יחיה, ובשוב רשע מרשעתו"
 :כאן מאהבה כאן מיראה, לא קשיא

אבל חרטה דהשתא לא , שנדרדבאמת בכל נדרים בעינן חרטה דמעיקרא על מה , יתכן ההסבר
 .ב, ן נדרים כא"יעוין ר, מועיל

אבל . ה כתב דזה דוקא בדברים שאינו רוצה בהם ונודר מהם"ת המיוחסות סימן רנ"אמנם בשו
סגי בחרטה , כמו אשה בגבית כתובה וכיוצא בזה, בנוטל בקנס או עבור אחרים שהכריחוהו לנדור

 .דהשתא
 .ולא מהני רק לעשות אותה כשגגות, חרטה דהשתאולפי זה נראה דביראת העונש הוי כ

רק , ואינו רוצה לעבור עבירה, מן השמים' חלק ה, דהנפש של הישראלי הוא זך מאוד, וטעמא
 .ם בהלכות גירושין"וכמו שכתב הרמב, החומר מכריחו

 .לגבי החומר נשאר החטא, וכשהוא שב מיראה והוי חרטה דהשתא
לכן סגי , והוי כמו שהכריח אותו החומר, ן שלא רצה בהעבירהכיו -הוא השכל  -אבל לגבי הנפש 

ולכן נשאר , דהוא אינו רוצה בהעבירה רק בכדי להשקיט תאות החומרי, ליה בחרטה דהשתא
 .שהוא עבירה בחומר בלא רצון ומושכל הנפש, והוי כשוגג, העבירה חומרית בלא השכל

, ת במסירת נפש"ם חומריותם אל השישכלל ישראל מקושר ג, לא בכלל, דזה דוקא בפרטונראה 
שבכללות תהא האומה קשורה אל ( וילך -פרשת נצבים )ועל זה היה השבועה שהשביעם משה 

 .ת"השי
 .רק שאברים אחדים מהאומה יכלו להתדלדל
 ,שבמעט התעוררות יחזרו להכלל, ויש אברים המדולדלים שהם מעלים ארוכה

ורק סיבות חוציות מכריחות אותן לעשות , ת"השיוכיון שגם כלליות חומר של ישראל מקושר ל
 שהיינו תשובה מיראת העונ, לדידהו גם להחומר סגי בחרטה דהשתא, ת"עבירות לסור מהשי

היינו שכלליות האומה תשא כל העון שלא  -" אמרו אליו כל תשא עון( "הושע שם פסוק ב)ולכן 
שהנשקע בעבירות קשה לו לעשות . חשבוהו כזכויות, פירוש, "וקח טוב" -ישתייר אפילו שוגג 

 .והמה מכשירי מצוה וכמצוה דמו, ובכל זאת עושה, מצוה
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 ראובן שב משקו ותעניתו

אליעזר אומר בשקו ' ר? והיכן היה". וישב ראובן אל הבור. "יח, במדרש בראשית רבה פד
מעולם : ה"ל הקב"א". וישב ראובן אל הבור"ד "הה, כשנפנה הלך והציץ לאותו בור, ובתעניתו

חייך שבן בנך עומד ופותח , ואתה פתחת בתשובה תחילה, לא חטא אדם לפני ועשה תשובה
 .(ל המדרש"עכ)להיך  -א ' שובה ישראל עד ה"שנאמר , זה הושע? ואי זה, בתשובה תחילה

לכן על מצוות . והמה כמעט רוב המצוות שבין אדם למקום, דבדת הישראלי יש נמוסים, הבאור
בכל , אמנם אף שהשיב הגזילה ופייס חברו(. ב, יומא פה)צריך שירצה חבירו  שבין אדם לחבירו

סיבת חטאם מה שהאדם מתרחק מהתורה ונתרחק  -המה המשפטים  -זאת גם המושכלות 
ויעשה , וגם המשפטים המושגים מהשכל יעות, ונעשה השכל שלו מוטעה, מהמקום ברוך הוא

שזה , ראובן שבלבל יצועי אביו וחטא בכבוד אביו לכן. שוד ורצח כמו שרואים אנו במוחש היום
, פ שהפסיד על ידו הבכורה"אע, ועשה על זה תשובת המשקל שהציל את יוסף, מצד המושכלות

בכל זאת . והכל כדי שלא יצער אביו', ראו מה בין בני לבן חמי וכו(: ב, ברכות ז)וכמו שאמרה 
ולכן . זה גרם לו שבלבל יצועי אביו, קהבין סיבת חטאו מה שהיה בדברים שבינו למקום ברחו

לכן שב לשקו ולתעניתו שהוא תשובה בינו . סבת החטא -פתח בתשובה תחילה על ההתחלה 
בעון שאתה חוטא נגד , "להיך כי כשלת בעונך -א ' שובה ישראל עד ה"וכן הושע אמר . לבין קונו

קחו עמכם "ולכן . להיך -א ' הסיבה לזה מה שהורחקת מה -היינו זה נגד זה  -האומה עצמה 
שהסבה שחטאתם זה , "'ושובו אל ה"כ "ואח, היינו שירצו אחד לחברו ויפייסו זה לזה, "דברים

 .והבן, ולכן נשחתו ונתקלקלו הרגשותיכם בהמושכלות, לזה הוא מה שחטאתם למקום

פסוק ג

 

ֶכם  חֻו ִעֻמָ ָמה ָפִרים קְּ ֻלְּ ַ ש  ַקח טֹוב ֻונְּ א ָעֹון וְּ ָ ש ֻ ל ֻתִ רֻו ֵאָליו ֻכָ ֻובֻו ֶאל ידוד ִאמְּ ש  ָבִרים וְּ ֻדְּ

ָפֵתינוֻ   :ש ְּ

 י"רש
 :כל עוונותינו סלח -כל תשא עון 

דבר אחר מעט מעשים טובים שבידינו קח בידך ושפטנו אחריהם וכן , ולמדנו דרך טוב -וקח טוב 
דבר אחר וקח טוב וקבל הודיה ( תהלים יז)עיניך תחזינה מישרים דוד אומר מלפניך משפטי יצא 
 (:צב/ תהלים/שם )' מאתנו שנאמר טוב להודות לה

 :שהיה לנו להקריב לפניך נשלם אותם בריצוי דברי שפתינו -ונשלמה פרים 

 תרגום יונתן
ֲאָמרו ָקָדמֹוִהי ָקִריב ֳקָדָמְך ְלִמְשַבק ַעל ִעְוָין ְקִריבו ִעְמכֹון ִפְתָגִמין ְדִאתֹוָדָאה ְותובו ְלפוְלָחָנא ַדָיי 

 :ְוִנְתַקֵבל ָדא ְּכָטִבין ִויֶהְוָין ִמיֵלי ִסְפָוָתָנא ִמְתַקְבִלין ֳקָדָמְך ְּכתֹוִרין ְלַרֲעָוא ַעל ַמְדָבָחא
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 אבן עזרא
דרך ונשא איננו מבקש מכם כאשר תלכו לבקש רצונו הון או עולות רק דברים שתודו כ -קחו 

 :השעיר עליו אמר רבי מרינוס כל תשא עון הפוך כל עון תשא והנכון כל אשר תשא עונינו נשוב
מעולה או הדיבור הטוב שנוכל לומר לפניך והטעם להתודות ורבי יוסף אמר מיעוט  -וקח טוב 

 :מעשים טובים
והזכיר פרים כי הם ף "מכת לחי או חסר כ' שלום פרים כמו כי הכית את אויבי לחי שפי -ונשלמה 

 :גדולים והיקרים בעולה וזהו שתאמרו

 ק"רד
איני שואל מכם בתשובה לא כסף וזהב לא עולות אלא דברים טובים שתתודו  -קחו עמכם דברים 

בכל לבבכם ולא בשפתים בלבד או פירושו אחר שתשובו תתודו ' בהם עונותיכם ושובו אל ה
 :לפניו

 :רים האלה וכיוצא בהםאמרו לפניו כדב' כלו -ואמרו אליו 
לכל ' כל עון תשא והוא הפוך כמו מקום שם קבר שהוא כמו מקום קבר שם או פי -כל תשא עון 

 :תשא עון וקח טוב וקח דבר טוב או לב טוב
במקום פרים נשלמה לפניך וידוי שפתינו כי אתה רוצה בדברי תשובה  -ונשלמה פרים שפתינו 

ידוי העון כי בכלם נאמר והתודה אשר חטא ובשעיר יותר כי אין הקרבנות מועילות בלא ו
המשתלח לא היה אלא וידוי דברים כי לא היה קרב ממנו דבר על גבי המזבח אלא הוידוי כמו 

 :שנאמר והתודה עליו את כל עונות בני ישראל וגומר

 ךאלשי
וא טרף באומרכם כי ה', א. לומר הנה עד כה טעיתם בשני דברים. קחו עמכם דברים ,ועל זה אמר

כי ' כי אם אלו לאלו באמור לכו ונשובה וכו, שהוא מיראת העונש וגם לא דברתם אליו יתברך' וכו
וגם לא דרך עצה כאשר , אך עתה קחו עמכם דברים ממני שאלמדכם בל תטעו', הוא טרף וכו

במה ' עוד רמז באומרו ושובו אל ה. 'כי אם ושובו ממש אל ה, אמרתם אלו לאלו לכו ונשובה
כי אם אמרו אליו , מה שאין כן בהיות מיראה וגם לא יהיה דבורכם זה לזה, ולא מיראה' א השהו

שיש להם , ואמר עמכם כלומר בל תהיו כאומרים דברי וידוי מסודרים על לשונם, יתברך ממש
, כי אם קחו עמכם דברים, הוידוי על פה מצות אנשים מלומדה ולבם בל עמם כאלו אינם שם

והוא על דרך , יראה ללבב' ולא כאלו אינכם עם הדברים כי ה, עם הדברים כלומר שתהיו אתם
היות אני עם הדברים , כלומר שאליו פי אינן דברי פי משוללים, מאמרנו על פסוק אליו פי קראתי

ומה שתאמרו אליו הוא כל תשא עון , כי אם קראתי אני ממש ולא פי לבדו, כאלו איני עם הדברים
ולא בלבד מחול אותו כי , שא אינו גם השוגג כי אם עון בלבד שהוא המזידלומר כל מה שת', וכו

הוא כח קדוש הנעשה , כי הטוב הנעשה בתשובה שהוא עשות מהעון זכות, אם גם וקח טוב
שהזדון נעשה זכות תקחנו כיתר כל זכיות שאתה , בהיות מאהבה' במצות עשה של ושבת עד ה

ועתה נשלמה פרים , כי הלא תקונם הוא הקרבנותאך השוגג אינך צריך לישא , לוקחם אתך
 :שפתינו כי בשיח שפתותינו יכופרו כקרבנות
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כי אין העון נמחל לגמרי כי אם נשאר גדר , אל נא תעשה כאשר נשוב מיראה, או שעור הענין
, שהוא עד בלתי השאיר לו אף גם גדר שוגג, רק כל עון תשא שהוא כל העון תשא לגמרי, שוגג

שזדון נעשה כזכות גם זה תקח לחשבו לזכות וזהו ', וא מצות עשה של ושבת עד הוגם הזכות ה
כי אם שלא , ולא נהיה חלילה טובלים ושרץ בידינו, כמדובר' ועל השוגג ונשלמה וכו, וקח טוב

ולא בבלתי מדבר כאשר , נשוב אל עונינו כי לא נבטח כאשר עד כה בחי מדבר שהוא באשור
 :ולא על דומם אלילים מעשה ידי אדם, שענובתחלה ככתוב ועל סוסים י

 דמצודת דו
איני שואל מכם זבחים ועולות אלא קחו עמכם דברים שתתוודו לפניו ובזה  -קחו עמכם דברים 

 :'תשובו אל ה
ל אמרו בתפלה מחול כל העון ובמקום העון קח טוב "הוא הפוך כל עון תשא ר -כל תשא עון 

 :ין מול העוןתמורתו כלומר מעשה הטוב שעשינו יג
 :ל במקום הקרבנות פרים נשלם בו וידוי שפתינו"ר -ונשלמה פרים שפתינו 

 ם"מלבי
ותהיו קרובים אצלו אז תוסיפו להטיב מעשיכם להבא ' מוסיף עוד שאחר שתגיעו עד ה. קחו

ולעשות תשובה מאהבה עד שתקחו עמכם דברים היינו ענינים שהם ידברו ויליצו יושר עליכם 
, והיא התשובה מאהבה', ושובו שנית אל ה, ט שתעשו"שהוא מצות ומע, ם זכותוילמדו עליכ

ואז לא תהיה הסליחה בעבור שיוחשב אונס ושוגג , שלא יוחשבו הזדונות לשגגות רק לזכיות
, י שיראה זכיותיהם וצדקותיהם שיקחו עמהם לדבר זכות עליהם"רק תהיה הסליחה ע, ומוטעה

בראותו שאחרי שפשעו נגדו שבו לאהבתו , או תחלה במזידובזה יסלח להם הגם שיוחשב שחט
שתשא ( א, ואז אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב, ועבודתו בכל לב ולא מיראת העונש רק מאהבה

לא כמו בתחלה שלא נשא את כל העון רק מקצתו כי עדיין נשאר חטא שוגג ולא נשא , כל העון
ז "גם מזה הצד שתחשוב שהוא עון מזיד ובכ ועתה תשא אותו, רק מה שיחשוב אותו כחטא שוגג

ל "וגם כדברי חז), י שתקח טוב שתקח לנגדו טוב המעשים והזכיות"וזה יהיה ע, תשא להם
ונשלמה פרים (. עד שהעון יתהפך לטוב, שהעון עצמו יתהפך לזכות ויעשה מן העונות זכיות

גג עדיין היו חייבים ל כי בתחלה שלא נשא כל העון רק חשב אותו כמכשול בשו"ר, שפתינו
י שגגת הוראה צריכים להביא פר חטאת על "שהצבור שחטאו ע), להביא פרים לקרבן על השוגג

אבל עתה שתעביר גם את השוגג נשלם תחת פרי החטאת בדברים שנאמר ( כל שבט ושבט
 :ומפרש מה הן הדברים שיאמרו בשפתותיהם, בשפתינו

, ל תשא כלו לא חציו לבד"ר, תשא עון, כל תשא, נהכמו כל עון תשא ורצוף בו כו. כל תשא עון
 :או שתשא חטא שתחשיבהו כחטא שוגג, ושתשא אותו כפי מה שהוא עון
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ה ַמֲעש ֵ לֹא נֹאַמר עֹוד ֱאלֵֹהינֻו לְּ ב וְּ ֻכָ יֵענֻו ַעל סֻוס לֹא ִנרְּ ִ ֻור לֹא יֹוש  ֺרַחם  ַאש ֻ ָך יְּ ר ֻבְּ ֶ ָיֵדינֻו ֲאש 

 :ָיתֹום

 י"רש
 :עוד זאת אמרו לפניו לא נבקש עוד עזרת אדם לא מאשור ולא ממצרים -אשור לא יושיענו 
לא כי ( ל)שהיו שולחים להם סוסים כמו שאמרו לישעיה ' זו היא עזרת מצרי -על סוס לא נרכב 

 :על סוס ננוס ועל קל נרכב
 :שהם אלהינו - ולא נאמר עוד למעשה ידינו

 :יתומים' לבדך תהיה תקותינו המרח -אשר בך 

 ןתרגום יונת
ָדָמְך ַמְלֵכי ַאתור ָלא ִיְפְרִקָנָנא ַעל ָרְכֵבי סוְסָון ָלא ִנְתְרֵחיץ ְוָלא ֹנאַמר עֹוד ֱאָלָהָנא ְלעֹוָבֵדי ְיָדָנא ְדִמן קֳ 

 :ַיְתִמיןִאְתַרֵחם ַעל ֲאָבָהָתָנא ַּכד ֲהוֹו ְבִמְצַרִים ָהא ּכְ 

 אאבן עזר
 :כי כתוב ואשור הוא מלכו לא נשען על אשור ולא על סוסינו המובאים ממצרים -אשור 

כנגד מעשה חרשים כי אין מי שיעזור מי שאין כח לו כמו  -ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו 
 :היתום רק אתה וכתוב אבי יתומים וזה כנגד כי כשלת בעונך ואין עוזר לך

 ק"רד
והתודו לפניו ואמרו אשור שבטחנו בו עד עתה ידענו כי לא יושיענו כי אין בו  -לא יושיענו  אשור

 :התשועה' כח להושיענו זולתך כי לה
 :שהיינו שולחים רוכבי סוסים אל אשור להושיענו לא נעשה עוד זה -על סוס לא נרכב 

 :מבואר הוא -ולא נאמר עוד 
בדך ירוחם היתום ומי שאין בו כח אתה תתן בו כח כי ידענו כי בך ל -אשר בך ירוחם יתום 
 :ותצילהו וכן תעשה לנו

 ךאלשי
הלא , ושמא יאמר איש. אשור לא יושיענו על סוס לא נרכב ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו

לזה אמר גם זה אינו , רק דוגמא למה שלמעלה כהוברי השמים וכסיליהם, אין הפסילים מעץ ואבן
כי , ואלו היתה הנהגת העולם על פי המזלות לא ירוחם יתום, בך ירוחם יתום כי הלא אשר, כלום

גם הוא ימשיך לו רעה כי לא יפעלו הוברי , המזל שהרע לו להמית את אביו ולהשאירו יתום
אך בראות כי יתום ירוחם אות ומופת כי בך ירוחם הפועל הפכים לתת לאיש , השמים שני הפכים

 :ים רק תמונה לבדה ומהבל תמעטואם כן אין לפסיל, כדרכיו
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 דמצודת דו
 :ל עוד לא נבקש עזרה מאשור"ר', גם אמרו אשור וכו -אשור לא יושיענו 
 :ל לא נבטח עוד בגבורת הסוס במלחמה"ר -על סוס לא נרכב 

 :ל הפסל הנעשה במעשה ידינו לא נקבל עוד לאלוה"ר -' ולא נאמר עוד אלהינו וגו
לבד בעזרתך ימצא היתום רחמים וחמלה עם כי חשש כוחו להתחזק ל כי ידענו אשר "ר -אשר בך 

 :מעצמו

 ם"מלבי
לא על אשור שבטחו בו , שמעתה לא נבטח עוד על דבר זולתך, נאמר אליך בשפתותינו. אשור

ולא נבטח על מצרים שנתנו לנו סוס ורכב שנלחם , כי אשור לא יושיענו, מלכי ישראל בצר להם
כי לא נאמר עוד אלהינו , ולא נבטח עוד על הפסילים והמערכת, כי על סוס לא נרכב, בכחנו

שמי שאין לו עוזר וסומך מצד , מצד שידענו אשר בך ירוחם יתום, כי רק בך נבטח, למעשה ידינו
הטבע אתה תרחם עליו מצד רחמיך וכן אחר שאין לנו בטחון ותקוה על שום דבר נמצא רחמים 

 :אצלך

פסוק ה

 

ֻנוֻ  י ִמֻמֶ ב ַאֻפִ ָ י ש  ָדָבה ֻכִ ֻוָבָתם אֲֹהֵבם נְּ ש  א מְּ ֻפָ  :ֶארְּ

 י"רש
אמר הנביא כך אמר לי רוח הקודש מאחר שיאמרו לפני כן ארפא משובתם  -ארפא משובתם 

 :י שאינן ראויין לאהבה אתנדב לאהבתם כי שב אפי ממנו"ואוהבם בנדבת רוחי אעפ

 ןגום יונתתר
 :ֲאַקְבִלינון ִבְתיוְבְתהֹון ֶאְשבֹוק ְלחֹוֵביהֹון ֲאַרֲחִמנון ַּכד ְיתובון ִבְנָדָבא ֲאֵרי ַתב רוְגִזי ִמְנהֹון

 אאבן עזר
מלת משובה לגנאי בכל המקרא ואיננו כאומר משובתם בכל מקום שהכיתים רק המשובה  -ארפא 

 :כנגד הכה אפרים בנשמה כחולי בגוף על כן מלת ארפא
 :אהבת נדבה הפך ימאסם אלהי -אהבם 
 :הפך חרה אפי בם -כי שב 

 ק"רד
ואם אתם תעשו כן הוא יענה אתכם אעלה ארוכה ומרפא למשובתם ולמרדם  -ארפא משובתם 

 :שמרדו בי עד עתה
אאהבם אהבת נדבה מלב טוב כי אפי שהיה לי עליו שב ממני כיון שהוא שב  -אהבם נדבה 

 :אלי ואומר לשון רבים על דרך פרט ולשון יחיד על דרך כללבתשובה 
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 ךאלשי
ולא נרפא רק גדר , הלא כתבנו כי ישראל החילו לשוב מיראה. 'ארפא משובתם אוהבם נדבה וכו

והיו כחולים , כי היא היתה עדיין משובתם שלא שבו מהנשאר, המזיד ונשארה בחינת שוגג
ארפא אותם עתה בשובם מאהבה כי , שוגג הנותרות אותם כתמי בחינות, אך עתה, ממשובתם זו

 :אטהר בתמיהה
והיו לה והלכה , כי הלא למה זה דומה למקדש את האשה על מנת שאין עליה מומין, ושמא תאמר

שזוכר מה שהיו בה ומתגנה , כי אדם מקפיד על מומין שנרפאו, אצל רופא וריפאן אינו מועיל
, אין מומין גדולים ככתמי טומאת העבירות הנכתמים בנפשכי , ועל דרך זה היה מקום לומר, עליו

גם שארפא , לזה אמר, וגם אחר שנרפא מהם יהיה בעיניו יתברך נמאס בזכרו מה שהיו בו
שתמיד יזכור עונות שהיו בו ואין האהבה , משובתם והיה אפשר לא תהיה אהבה כמומין שנרפאו

וטעם אל נדבתי זאת לאהבם , ולא בטבע עם כל זה אוהבם נדבה בתורת נדבה, ראויה לפי הטבע
והוא כי שב אפי , הפך בשר ודם שתמיד זוכר בצד מה את אשר פשעו בו גם אחר שמחל לו, נדבה
אך הוא כי אף הוא אחד ממלאכים רעים הנחרים , והוא בשום לב שמהראוי יאמר מהם, ממנו

אם שם רושם , מצחווהנה ידוע כי כל משחית ההולך ליפרע מהחוטא שרואה ומביט ב, בחוטא
וגם , י שבעידן ריתחא טוב לכסות המצח"כי על כן אמר רשב, חטא פוגע בו ואם לאו לא יגע בו

הנה אחרי שנרפא נגע החטא , ועל כן אומר הוא יתברך, אמרו בגמרא דבר בעיר כנס רגלך
תה ומה גם ע, כלומר מעצמו עם היותו כח רוגז, והוסר רושם חטאו הנה שב אפי ממנו, מהחוטא

 :שלא אביט אל מה שכבר נתרפא, אני אלקיכם מרחמכם

 דמצודת דו
 :כאשר יאמרו כן אז אסלח על מה שהלכו בדרך שובב ומרדו בי -ארפא משובתם 

ואז אאהב אותם בנדבת לבי אף שאינם ראויים אל אהבה כי הוידוי די להסיר  -אוהבם נדבה 
 :האיבה ולא להביא אהבה

 :האהבה הראשונהכ "ותשאר א -כי שב אפי ממנו 

 ןמצודת ציו
 (:ירמיה ג)ענין מרידה והליכה בדרכי הלב כמו שובו בנים שובבים  -משובתם 

 ם"מלבי
, מדמה השובבות שלהם כמכה דבוקה בם, אני ארפא תחלה את משובתם, משיב להם' ה. ארפא

שלא , ז אהבם נדבה אשוב לאהבה אותם"ואח, י התשובה ירפאו ממכתם"שע, וארפא את המכה
היינו , אחר כי שב אפי ממנו, לבד שאשא להם את העבר כי אאהב אותם וזה אעשה מצד נדבת לב

 :י שישוב אפי אשוב לאהבה אותם"שעד עתה חרה אפי על משובתם וע, מן משובתם
 :כינוי יחיד מוסב על משובתם. ממנו

פסוק ו
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ֶיה כַ  ָבנֹוןֶאהְּ ֻלְּ יו ֻכַ ָ ָרש  ָ ַיךְּ ש  ה וְּ ֻנָ ַ ֹוש  ש ֻ ַרח ֻכַ ָרֵאל ִיפְּ ִיש ְּ ל לְּ  :ֻטַ

 י"רש
 :הטל את שרשיו ויצליחם כלבנון כשרשי אילני הלבנון שהם גדולים -ויך 

 ןתרגום יונת
 :ִאיָלן ִלְבָנן ִדְמַשַלח עֹוַבְרֵתיהְיֵהי ֵמיְמִרי ְּכַטָלא ְלִיְשָרֵאל ִיְזַהרון ְּכשֹוַשָנא ְוֵיְתבון ַעל ְתקֹוף ַאְרֲעהֹון ּכְ 

 אאבן עזר
הפך שרשם יבש ויבוש מקורו והשושנה תפרח מהרה ובעבור שאין לה שורש רק דק אמר  -אהיה 

 :ושרשיו יהיו כשורש עצי לבנון
 :באורך וברוחב כדרך ומחה אל כתף ים כנרת ובמידות שברים ותבריתא -ויך שרשיו 

 ק"רד
פך מה שאמר ויבש מקורו ואמר טל לפי שאינו נפסק כן טוב האל יתברך ה -אהיה כטל לישראל 

 :לא יהיה נפסק מהם וזה יהיה לעתיד בשוב הגלות
אמר כשושנה לפי שנמשלה כנסת ישראל לשושנה כמו שכתוב אני חבצלת  -יפרח כשושנה 

ה אין ואם תאמר השושנ, השרון שושנת העמקים ואמר כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות
 :לה שרשים ונוחה להיעקר

כמו עצי הלבנון שהם גדולים ושרשיהם רבים כן יהיו נטועים באדמתם ויתנו  -ויך שרשיו כלבנון 
שרשים חזקים לא יוכלו להנתש ממקומם כמו שאמר ולא ינתשו עוד מעל אדמתם ועל דרך הזה 

ומר יכו השרשים הנה אמר הבאים ישרש יעקב ומה שאמר ויך על דרך ומחה אל כתף ים כנרת כל
 :והנה באורך וברוחב

 ךאלשי
מסייע אותם עד תום התשובה , אחרי אומרו כי אחר החילם לשוב מיראה. 'אהיה כטל לישראל וכו

אמר עתה זה היתרון לא אעשה לשום גוי רק , להגיע עד כסא הכבוד כאומרו ארפא משובתם
ויהיה כי הרשע הוא כמת , ידועח שהוא כאומרו כהטל ה"וזהו אומרו כטל בפת, לישראל בלבד

לשוב היה נשאר [ לו]ואם אין הקדוש ברוך הוא עוזר , שעונותיו מבדילים בינו ובין אלקים חיים
אהיה כטל לישראל כטל הידוע הוא טל אורות להחיות , אמר הוא יתברך אחר החילם לשוב, מת

, ות אותם אחרי מותםכי הנה זה להם כהחי, לומר אל יקל בעיניכם מה שארפא משובתם, המתים
. הלא הוא לשני טעמים, ושמא תאמר למה לא אעשה כן לזולת ישראל, וזה אעשה דוקא לישראל

כי , למה גט מעושה כשר, ל בגירושין"ם ז"והוא מה שכתב הרמב, כי ישראל יפרח כשושנה, אחד
', ים מצות האמר כי טבע כל ישראל וטוהר נפשו הוא לקי, אומרו רוצה אני על ידי כפיה הוא אונס

יצרו הוא שבא לתקוף אותו כאריא דרביע עליה כשמכין את יצרו ושב ואומר רוצה , ומה שממאן
כן הדבר בשב מרעתו כי נפשו בקרבו גם בהעוותו , הוא פועל טבעו ומגלה טוהר לבו, אני
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שכל , ועל כן בשובו מגלה טוהר לבו כי יקרנו כשושנה, אלא שכפות לבו תחת יצרו, מטוהרה היא
פריחת כל עליה , וברדת הטל עליה מיד היא נפתחת ומתגלית, העלים כפותין תוך הקליפין ירוקין

כן איש הישראלי נפשו , ואז ניכר למפרע מה שהיה טמון תוך הקליפין ההם, מגולין ונותנים ריח
אך הוא בכח כמוס תוך קליפת יצרו ואשמותיו שנעשו כחות , ולבו נכון להפריח מעשים טובים

, ואינו יכול מעצמו לגלות טוב לבו עד יערה עליו רוח קדושה ממרום, מחפין ומבדילין טומאה
, כי ידחו כחות החצונים ויפריחו תשובה ומעשים טובים בפועל לעיני הכל, ואז נפתח מה שבקרבו

והוא כי , ועוד שנית והיא ויך שרשיו כלבנון, וזהו יפרח כשושנה ברדת הטל עליה שהוא בקלות
מכח , וברדת טל אור שפע קדושה עליו להשיבו עדיו יתברך', שי נפשותם דבקים בהישראל שור

ומפלש עד שרשיו שלמעלה שהם כלבנון לבנים לבעלי , זכות תשובתו וזכות טוהר לבו בשובו
( ז)אל , ואז על ידי מה שויך שרשיו ישוב התהפכות אור שרשיו, אורה כי הם קדש ושרשם קדש

 .יונקותיו

 דמצודת דו
 :ל לא תפסוק אהבתי מהם כמו שאין הטל נעצר מעולם"ר -אהיה כטל לישראל 

 :נאים כשושנה ושרשיו יתפשטו כשרשי עצי לבנון' יעלה פרחי -יפרח כשושנה 

 ןמצודת ציו
 :הוא הורד -כשושנה 

ומחה ( במדבר לד)יאמר כן בדרך השאלה על התפשטות ודוגמתו ומחה על כתף ים כנרת  -ויך 
 :מכה הוא תרגום של

 :שם יער -כלבנון 

 ם"מלבי
כבר הביאו בספורי הטבע כי יש שושנה הנקראת שושנת . אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה

שאינה נשרשת בקרקע והרוח נושאה לארצות רחוקות דרך מדבריות והיא מתלחלחת מן , יריחו
ם גולים י הרוח ממקום למקו"והוא משל לישראל הנישאים ע, הטל ופורחת וגדלה בהוד והדר

ויך שרשיו . והיא פורחת ביופי והוד כשושנה, הוא הטל המחיה אותם בגלותם' וה, ומטולטלים
שהארזים , ל והגם שהכה את שרשיו שהיו נשרשים תחלה בארצם בחוזק כלבנון"ר, כלבנון

ז הגם "בכ, ואין להם שורש ומקום קבוע, והשרשים האלה הכו ונעקרו ממקומם, נשרשים בעומק
 :יםשהכו השרש

פסוק ז

 

ָבנֹון ֻלְּ ֵריַח לֹו ֻכַ ִית הֹודֹו וְּ קֹוָתיו ִויִהי ַכֻזַ כֻו יֹנְּ  :ֵילְּ
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 י"רש
 :יסגון בנין ובנן ויהי כזית מנרתא דקודשא זיוהון וריחהון כריח קטרת בוסמיא -ילכו יונקותיו 

 :כבית מקדשא -כלבנון 

 ק"רד
וכמו שהשרשים יתנו למרחוק כן יונקותיו ילכו למרחוק כלומר יתפשטו הנה והנה  -לכו יונקותיו י

והיונקות הם משל לטובות המתחדשות להם בכל יום , והיונקות הם הענפים הרכים כמו היונק
או יהיה משל השרשים תורת משה רבינו עליו השלום שתהא קיימת לעד והיונקות הם , ויום

 :יום ויום' ות להם בידיעת האל יתהדעות המתחדש
שיהא כח לחותו קיים כמו הזית שעליו לחים כל השנה כלומר שלא יפסק טובו  -ויהי כזית הודו 

 :כל הימים
כי הלבנון יש בו מינים רבים מעצים ומעשבים ' כמו כריח השדה אשר ברכו ה -וריח לו כלבנון 

 :למרחוקויש בהם נותני ריח טוב רוצה לומר שילך שמם הטוב 

 ךאלשי
הם נפש רוח והנשמה . יונקותיו( ז)אל , ישוב התהפכות אור שרשיו' ויך שרשיו'על ידי מה ש

ילכו ויתדבקו עם שורשם למעלה תחת אשר עד כה היו מובדלים , שבאדם היונקים מהשרשים
י ואז על יד, כי עונותיו היו מבדילים בינו לבין אלקיו, משורשם הדבקים בשכינה למעלה כנודע

ובאור , ימשך שישראל האמור יך שרשיו, מה שאשפיע שפע קדושה באדם לרפא משובתו ולסייעו
ימשך שיונקותיו אשר ', שכל אחד נצר מטעי ה, המתהפך מהם אל הבדים הם רוח ונפש שבאדם

, אז יתפשט הזכות והשפע עד הגוף גם הוא', הדבק בה' ילכו עד שורשם הנז, עד כה היו מובדלים
כי הם , ם"ויהי כזית הודו מה שאין כן העכו' וזהו ילכו וכו, הודו שכלו כענן תמיד שיהיה כזית

וגם לא יתערב , ואיך ישפיע הוא יתברך עליהם רוח טהרה כטל, ם ושורשם טומאה"טומאה והעכו
 :כי מה לתבן אל הבר, רוח טהרה שיושפע בם עם שורשם הטמא

אין צריך לומר , תברך המסייע ומרפא משובתוילכו יונקותיו כי השב מאהבה גם הוא י, או יאמר
כי אם כאשר , אין צריך לומר בהיותם סביב לשולחנו, הוא עצמו כי אם גם בניו שהם יונקותיו

כי כאשר הזית נטוע , וזהו ויהי כזית הודו, לא יבצר ממנו אור תורתם וצדקתם, ילכו וירחקו ממנו
הודו אשר האציל ממנו , נקותיו ירחקו ממנוכן יהיה הודו שעם שיו, פה ואורו מאיר במקום אחר

ואם תראה בהפך כי יהיה , הנה עד כה אמרתי שיושפע רוב טובה, אליהם יאיר לו בנפשו במקומו
שהוא , כי שם ריח חלב ודם ואברים מתאכלים שם, בעל יסורין שריח לו כלבנון הוא בית המקדש

כי הנה הם יסורין של , אל תחוש, והחליש אברים ביסורים ממרקין, משל אל התמעט חלב ודם
' ל שכשאמרו לר"והוא מאמרם ז', כענין אכן חליינו הוא נשא וכו, אהבה לשאת עונות הדור עליו

אמר להם אוי לעוברות ישראל , אמרו לו וכי על רפואת רבך אתה בוכה, חייא שנתרפא רבי בכה
אם , וזה יאמר פה, רביולא הוצרכו לגשמים להתפלל עליהם כל ימי ייסורי , שלא הפילה אשה

ישבו ( ח), כי אם שעל ידי כן, שיסורין ממרקין לצדיק לא על עצמו הם, תראה כי וריח לו כלבנון
שעל ידי יסורין לא יצטרכו להתפלל על הגשם כי , בשובה ונחת יושבי בצלו בני עירו שבצלו יחיו

פרחו כגפן פוריה שלא יפילו וי, שאפילו היתה גזרת יבושת הדגן יחייוהו בייסורין, הנה יחיו דגן
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כענין , וכל צערו הוא בחייו אך אחר סילוקו זכרו כיין לבנון, כי אם אדרבה יפרחו כגפן, העוברות
כן שפתיו יהיו דובבות , ל שכעריבות יין הטוב"דובב שפתי ישנים כמשז', וחכך כיין הטוב וכו

 :בהזכיר אותו פה וזהו זכרו כיין לבנון

 דמצודת דו
ענפיו יתפשטו למרחוק והוד יפיו יהיה כאילן זית שעליו לחים כל השנה וריחו  -תיו ילכו יונקו

ל יהיו "יהיה נודף כריח לבנון המריח ביותר לפי מרבית העשבים והאילנות הגדילים שמה ר
 :משופעים בהרבה מיני טובות

 ןמצודת ציו
 (:ישעיה נג)ענפיו הרכים וכן ויעל כיונק לפניו  -יונקותיו 

 :ענין הדר ונאה -הודו 

 ם"מלבי
ל הבנים "ר, שהם ענפים הרכים שעולים מן הארץ אצל השרשים הם ילכו ויתפשטו. ילכו יונקותיו

שיהיו באחרית הימים שהם היונקות שעלו אחרי השרשים הקדמונים שהכו ונתבטלו הם יהיו 
והזית ', ם באור הכן יאירו פרי, ויהי כזית הודו שהזית יתן שמן למאור, לעצים רעננים נושאי פרי

וריח לו כלבנון ועדן יהיה להם ריח , עלהו רענן בקיץ ובחורף וכן יתמידו בהצלחתם בכל הזמנים
 :י מקום הטהרה והקדושה"הלבנון שהיא הקדושה והטהרה המתייחסת אל הלבנון שהוא בא

 (:ז"יחזקאל י)הם הבדים הדקים שעולים אצל האילן מן השרשים . יונקותיו
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ָבנֹון ֵיין לְּ רֹו ֻכְּ ֶפן ִזכְּ חֻו ַכֻגָ רְּ ִיפְּ ַחֻיֻו ָדָגן וְּ ִצֻלֹו יְּ ֵבי בְּ ְּ בֻו יֹש  ֺ  ס: ָיש 

 י"רש
אותן שהיו כבר יושבים בצל הלבנון שדימה בו ישראל ובית המקדש ועכשיו  -ישובו יושבי בצלו 

 :בו אליוגלו מעמו ישו
כדוכרן יבבות חצוצרתא דעל חמר עתיק דמתנסך בבית מקדשא שהיו תוקעין  -זכרו כיין לבנון 

 :בחצוצרות על הנסכים כשהלוים אומרים בשיר

 ןתרגום יונת
ְיֵהי ָדְכָרן ַטְבָוְתהֹון ִיְתַּכְנשון ִמֵביֵני ָגלוְתהֹון ַיְתבון ִבְטַלל ְמִשיֲחהֹון ְוֵיחון ֵמַתָיא ְוִיְסֵגי טוָבא ְבַאְרָעא 

 :ָעֵליל ְוָלא ָפֵסק ְּכדוְכַרן ַיְבבֹות ֲחצֹוַצְרָתא ַעל ֲחַמר ַעִתיק ְדִמְתַנֵסְך ְבֵבית ַמְקָדָשא
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 אאבן עזר
אמר יפת יושבי בצל הלבנון ולפי דעתי יושבי בצל ישראל והם העבדים שיהו אכריהם  -ישובו 

 :וכורמיהם
 :ו כגפןוהקמות יפרח -יחיו דגן 

 :ריחו כדרך אזכרתה ויפת אמר זכר גפנם למרחק כיין לבנון -וזכרו 

 ק"רד
 :'ישובו לארצם ויהיו יושבים בצל האל ית -ישובו יושבי בצלו 

שיקיימו כמו הדגן המחיה את האדם ברוב דגן ' יחיו עצמם בכל עת במצות האל ית -יחיו דגן 
טאת קסם מרי והדומים להם ואם תאמר יפסק ף הדמיון וכמוהו לב שמח ייטיב גהה כי ח"חסר כ

טובם כמו הדגן הפוסק ויבש עד שיזרעו אותו פעם אחרת לא אלא ויפרחו כגפן כמו הגפן כי אחר 
 :שלקטו פירותיו אינו נפסק ויבש אלא יפרח שנה אחרת וכן בכל שנה ושנה

ו יהיה כריח יין אמר ריח יין הגפן שנמשלו ישראל ל' ריחו כמו אזכרתה לה -זכרו כיין לבנון 
וראיתי בספר אסף הרופא כי יין לבנון ויין חרמון ויין הכרמל ויין הרי , לבנון שיש לו ריח טוב

ישראל וירושלם ויין הרי שומרון ויין הרי כפתור מצרים אלה היינות הם עליונים על כל מיני היין 
מים לעתיד ויש לריח ולטעם אף למרפא ומשל הריח יהיה השם הטוב שיהיה לישראל בכל הע

מפרשים ישובו ינוחו כמו בשובה ונחת ויש מפרשים יחיו דגן שיהיה שנוי טבע בדגן לעתיד בבא 
הגואל שיחיו אותו כמו הגפן ולא יצטרכו לזרוע הדגן אלא פעם אחת כמו הגפן וכיוצא בזה זכרו 

 /:בחטה/שיהיה לעתיד כחטה / טבע/ל בשנוי שבע "רבותינו ז

 ךאלשי
( ח), כי אם שעל ידי כן, שיסורין ממרקין לצדיק לא על עצמו הם, וריח לו כלבנוןאם תראה כי 

שעל ידי יסורין לא יצטרכו להתפלל על , ישבו בשובה ונחת יושבי בצלו בני עירו שבצלו יחיו
ויפרחו כגפן פוריה , שאפילו היתה גזרת יבושת הדגן יחייוהו בייסורין, הגשם כי הנה יחיו דגן

וכל צערו הוא בחייו אך אחר סילוקו זכרו כיין , כי אם אדרבה יפרחו כגפן, ברותשלא יפילו העו
כן שפתיו , ל שכעריבות יין הטוב"דובב שפתי ישנים כמשז', כענין וחכך כיין הטוב וכו, לבנון

 :יהיו דובבות בהזכיר אותו פה וזהו זכרו כיין לבנון

 דמצודת דו
 :ו של מקום יהיה בשובה ונחתאלו שישובו ויחסו בצל -ישובו יושבי בצלו 

 :יחיו את עצמם בנחת ועדן כדגן המחיה את הבריות -יחיו דגן 
 :ירבו פרחים -ויפרחו 

 :זכרון שמו יהיה כיין הגדל בלבנון המוזכר לשבח -זכרו 

 ןמצודת ציו
 (:ל/ ישעיה/שם )ענין ההשקט ומרגוע כמו בשובה ונחת  -ישובו 

 (:יהושע ה)ודומה לו עד חיותם ענין השבת הנפש מן החולשה  -יחיו 
 :ומשפטו כגהה( משלי יז)ף הדמיון וכן ייטיב גהה "כדגן ותחסר כ -דגן 
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 ם"מלבי
נבא שרבים מן הגולים , ל בצל הלבנון"ומהם ישובו אלה שירצו להיות יושבי בצלו ר. ישובו

יה להם והם יחיו דגן שיה, ישובו לשבת בארץ ישראל ויקבעו דירתם בארץ הקדושה בצל לבנון
זכרו , ויפרחו כגפן המתפשט למרחוק כי ירבו ויפרו שמה ויעשו פרי ותנובה. שם דגן ללחם ביתם

י יזכרו "שגם אלה שלא ישובו לישב בצל הלבנון ולדור בא, ל זכרו של לבנון יהיה כיין לבנון"ר
כן  ,תמיד בהלבנון כמו שזוכרים את היין של לבנון הטוב מאד ולא ימוש זכרונו מלב השותהו

 :יזכרו ההר הטוב והלבנון בכל תפלותיהם ויעלו את ירושלים על ראש שמחתם
 (:'נחמיה ג)כמו היחיו את האבנים מערמות העפר . יחיו דגן
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ֻוֶרֻנֻו  ים ֲאִני ָעִניִתי ַוֲאש  י עֹוד ָלֲעַצֻבִ ַרִים ַמה ֻלִ ָצאֶאפְּ ָך ִנמְּ יְּ רְּ י ֻפֶ ֻנִ רֹוש  ַרֲעָנן ִמֻמֶ בְּ  :ֲאִני ֻכִ

 י"רש
 :ם אני אענהו מצרתו"יאמר מה לי עוד ללכת אחרי העצבים וישובו מעכו -אפרים 

 :אראה בעניו -ואשורנו 
אני לו נכפף להיות אוחז ידו בי כברוש רענן הנכפף לארץ שאדם אוחז בענפיו  -אני כברוש רענן 

 :כלומר אהיה מצוי לו
 :והלא אני הוא שכל טובתך מאתי באה -ממני פריך נמצא 

 ןתרגום יונת
ים ֵייְמרון ְדֵבית ִיְשָרֵאל ַמה ָלָנא עֹוד ְלִמְפַלח ְלַטֲעָוָתא ֲאָנא ְבֵמיְמִרי ֲאַקֵביל ְצלֹוְתהֹון ְדִיְשָרֵאל ְוֶאְרחֵ 

 :ַשִפיָרן ְדִמן ֳקָדַמי ְסִליַח ִלְתיוְבְתהֹון ִמְשַתְּכָחאֲעלֹוִהי ֲאָנא ְבֵמיְמִרי ַאְעְבִדיֵניה ְּכִביְרָון 

 אאבן עזר
באמרו אפרים מה לי עוד אין לי צורך אליהם אני אענהו לתת לו כל חפצו כדרך והכסף  -אפרים 

ואשורנו לתת עיני לטוב עליו עד שאשורנו נמצא שיהיה כברוש רענן ואל תפחד , יענה את הכל
 :ברוש פרי כי ממני פריך נמצאבעבור שאין לו ל

 ק"רד
ואז יאמרו מה לי עוד לעצבים כי בעוד שהייתי עובד אותם היה לי כל הרע ועתה  -אפרים 

 :ואמר הקדוש ברוך הוא כשיאמר אפרים זה, יהיה לי כל הטוב הזה' שאעבוד את ה
 :לו כלומר אביט אליו בעת רצון הפך והסתרתי פני מהם ומה אומר -אני עניתי ואשורנו 

אני אהיה לך כמו הברוש רענן שכופפין ראשו אצל שרשיו כן אני מרום וקדוש  -אני כברוש רענן 
ואם תאמר הברוש אינו עושה פירות ממני פריך נמצא בכל עת ובכל , אשכון ואת דכא ושפל רוח

 :זמן



  פסוק י   

 

 

 

474 

 התשובה בדרכי

 ךאלשי
ומה שאני , השמר פן ואל תחזור אחרי שובך אל העצבים, כלומר. 'אפרים מה לי עוד לעצבים וכו

דע כי ואשורנו כי מעתה אני , אלא הוא כי אני עניתי ואמרתי זה, אומר זה איני כפותח פה לשטן
ומה שאני מזהירך כל כך על , כי חזרו אליהם עד כי גורשו מן הארץ, רואה שכך תעשה כאשר היה

ן כי אם כי הנה אני כברוש רענ, אל יעלה על רוחך כי שיחת לו חלילה בהעוותך, תיקון מעשיך
בהכשירך מעשיך כי זה , אלא שאני מבקש לתועלתך שממני פרייך נמצא, חטאת מה תפעל בי

כי הכל מאתו יתברך המלמדך , והוא לומר על פי דרכו כי מציאה הוא פריו לאדם, דרכי להכשירך
 :להועיל

 דמצודת דו
 :ה טוב לי מאזל כשיאמר אפרים מה לי עוד לפנות אל העבודת כוכבים הלא עת"ר -' אפרים וגו
 :ל אז אני אענה לו על כל מה שישאל ממני"ר -אני עניתי 
 :אסתכל ואשגיח בו לתת לו די מחסוריו -ואשורנו 

ל כמו ברוש הלח והרטוב שכופפין ראשו אצל שרשיו כן אני שוכן מרום ואני "ר -אני כברוש רענן 
 :משפיל עיני להשגיח בך וכל פרי הצלחתך נמצא לך ממני

 ןמצודת ציו
 :ם"הם העכו -לעצבים 

 :מלשון עניים ותשובת שאלה -עניתי 
 (:במדבר כד)ענין הבטה וראיה כמו אשורנו ולא קרוב  -ואשורנו 

 :שם אילן -כברוש 
 (:תהלים צב)ענין לחות ורטיבות כמו בשמן רענן  -רענן 

 ם"מלבי
אני . אין בה ממשויכיר ש, יאמר אז מה לי עוד לעצבים, ז תחלה"גם אפרים שהם עבדו ע. אפרים

ומפרש מה , ואז אענה אותם על תפלותיהם ואשגיח עליהם מרחוק בהשגחתי, עניתי ואשורנו
יאמר אליהם אני כברוש רענן אני דומה כברוש שענפיו רבים ומתפשטים ועליו , שיענה להם

רעננים תמיד עד שהיושב תחתיו ימצא מחסה מחום השמש ומסתור מזרם וממטר כי כן החוסה בי 
כי . ולא תדמה שאני כברוש שאינו נושא פירות, צא מחסה מכל פגעי הזמן בכל עת ובכל זמןימ

ל שאני המשפיע גם את הטוב הגשמי "ר, הפירות שנמצאים אצלך הם ממני, ממני פריך נמצא
 :ופריי פרי עץ חיים. והרוחני

פסוק י

 

לֻו ִמי  ְּ ש  ִעים ִיֻכָ ְּ כֻו ָבם ֻופֹש  ִקים ֵילְּ ַצֻדִ ֵכי ידוד וְּ רְּ ִרים ֻדַ ָ ש  י יְּ ֵיָדֵעם ֻכִ ה ָנבֹון וְּ ָיֵבן ֵאֻלֶ ָחָכם וְּ

 :ָבם
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 י"רש
 :בכם -מי חכם 

 :מי חכם בכם ויתבונן לתת לב לכל אלה וישוב אלי -ויבן אלה 
 :בשבילם על שלא הלכו בהן כן תרגם יונתן -ופושעים יכשלו בם 

 ןתרגום יונת
הֹון ְבַחֵיי ַמן ַחִּכים ְדִיְסַבר ִאֵלין סוְכָלָתן ְוֵיְדִעינון ֲאֵרי ַתְקָנן אֹוְרָחָתא ַדָיי ְוַצִדיַקָיא ְדַהִליכו ָבה ֵיחון בְ 

 :ַעְלָמא ְוַרִשיַעָיא ִיְתַמְסרון ְלֵגיִהָנם ַעל ְדָלא ֲהִליכו ְבהֹון

 אאבן עזר
אחר ואלה הם דרכי השם והטעם קשור כי בשובכם אל השם ירפא  מי ישרת בעבור -מי חכם 

 :'אתכ
מהרשות כמו על כל דבר פשע אז תפשע אדום והמעוות נפשו בדרך ' הם היוצאי -ופושעים 

 :יכשל והשלם על דרך כי כשלת בעונך' הישר

 ק"רד
ברתי עד וכשהשלים הושע נבואתו אמר מי בכם חכם ויבין אלה התוכחות שד -מי חכם ויבן אלה 

 :הנה
כמו שאמר ביחזקאל כי אם תשובו ' לא כאותם שאומרים לא יתכן דרך ה -' כי ישרים דרכי ה

 :בתשובה שלמה לא תזכרנה לכם תועבותיכם הראשונות
ואם יראו צדיק ורע לו או רשע וטוב לו , כי יכירו וידעו כי כל דרכיו משפט -וצדיקים ילכו בם 

כי הצדיק שאנו רואים אולי אינו צדיק בלבו כמו שהוא ' ית יחשבו כי הכל אמת ודרך ישר מהאל
בנראה והאל בוחן לב וחוקר כליות או מיסרו לטובתו לעולם הבא שהוא עולם השכר וכן הרשע 

בחייו כדי שיאבד ברוב רשעו לעולם הבא כמו ' וטוב לו אולי עשה קצת טובות ומשלם לו האל ית
 :ו להאבידוה ומשלם לשונאיו אל פני"שאמר בתורת מרע

כי יאמרו אין מסדר ומנהיג העולם ואיננו בדרך ישר כי הצדיק יבואנו רע  -ופושעים יכשלו בם 
והרשע יבואנו טוב לפיכך אינם שבים מרשעם וילכו אחרי תאות לבם ויכשלו ויאבדו ואדוני אבי 

 ולא היו רגילים בהם כמו' ל פירש ופושעים יכשלו בם כאשר ישובו הפושעים לדרכי ה"ז
הצדיקים יכשלו בהם כאדם שאינו יודע הדרך וזה נאמר על הפושעים שלבם עוד בדרך פשעם אך 

 :השבים בלב שלם אלהיהם יעזרם כדי שלא יכשלו והצדיקים במנהגם ילכו דרך סלולה וישרה

 ךאלשי
כי הלא , כבד מאד ומי יכילנו' אל תאמר מה אעשה ועמל טורח עבוד את ה. 'מי חכם ויבן אלה וכו

ככל אשר כתבנו בפירוש , ואין קלות כקניית גן עדן, כי אין עמל וטורח כקנות גיהנם, וך הואנהפ
מכל העמל ויגיעה אשר לאדם ליירש ', ועל פסוק צנים פחים כו' משלי על פסוק הולך בתום כו

אלא שאין דעת באדם , שבלי עמל נוחל עולם הבא, מה שאין כן למתנהג בנחת וביושר, גיהנם
וצדיקים ילכו ', כי הנה ישרים בלי עקשות ועמל הם דרכי ה' נבון וכו' וזהו מי חכם כו, להבין זה

או קרוב לזה כי . אך פושעים יכשלו בם שירבו מכשלותם ברדוף פשעיהם כאמור, בם כמתהלכים
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ידע וישכיל ' אמר מי חכם וכו, כמה מכשולות יזדמנו לו לבטלה ממנו, בבא האדם לעשות מצוה
אלא שצדיקים ', אך לצדיקים יבא להם ביושר בלי מעיק כי ישרים דרכי ה, פושעיםכי אין זה רק ל

 :אך פושעים יכשלו בם כי פשעיהם יהיו כמכשולות לעכב בידם, ילכו בם בלי עיכוב רק ביושר

 דמצודת דו
ואם הוא נבון להבין דבר ' כהתימו דברי תוכחותיו אמר מי שהוא חכם יבין אלה הדברי -מי חכם 
המה ישרים אין בהם נפתל ועקש וצדיקים ילכו בהם כדרך ' ר ידע וישכיל אשר דרכי המתוך דב

מהלכם מבלי כשלון אבל הפושעים יכשלו בהם כאלו היה בהם מקום נפתל ועקש כי יצר 
 :מחשבות לבם יסלף להם הדרכים ולא כן אל הצדיקים המיישרים ארחותם

 ם"מלבי
ויוכל האדם , מה שאדם מוציא דבר מתוך דברוהבינה היא , החכמה היא המקובלת. מי חכם

כמו ההיקשים השכליים שיעשה האדם , להבין מתוך בינתו גם בדברים שאין לו קבלה מרבותיו
, אמנם בדבר שאין לשכל מבוא בהם, י הדברים הבנוים על המושכלות ראשונות והמוחשות"עפ

משכל אם לא יש לו  א שיבינם האדם"והשגחתו וכל עניני האלהות א' כמו לדעת הנהגת ה
ואז , הקדמות מקובלות שקבל בדרכי החכמה כמו הפנת התוריות והאמונות שקבל מפי הנביאים

וכבר . ש מי חכם ויבן את אלה"וז, יוכל להבין דבר מתוך דבר מדברים שקבל בחקי החכמה
כי גדר הדעת הוא דבר שיש לו בו ידיעה , התבאר אצלנו שאין על חקי החכמה מופתי הדעת

אבל חוקי החכמה לא ידעם מעצמו רק מי שהוא נבון וחקר , כמו דברים שהשיג בחושיו, ורהבר
א נבון "ועז, בחקי החכמה להבין דבר מתוך דבר הוא יגיע בם לכלל דעת שידע ידיעה ברורה

שכל התלונות שמתלוננים על ההשגחה ממה שרואים צדיק ורע לו ', וידעם והוא כי ישרים דרכי ה
מי שהוא מקובל בחקי , שידמה לנו רוע הסדר בהנהגה ושאין השגחה ושכר ועונשורשע וטוב לו 

, מצד עצמם המה ישרים' משגיח ושדרכיו טוב וחסד ורחמים אז יבין וידע שדרכי ה' החכמה שה
שהפושעים יכשלו בהדרכים הישרים מצד שלא , ושרוע הסדר הנדמה לנו הוא מצד המונהגים

רק בההולכים שאינם מישרים צעדיהם , ז אין חסרון בהדרך"ייטיבו צעדיהם בדרך הישר ובכ
ואמר זה נגד המתלוננים על הגלות ועל , אבל הצדיקים הם ילכו ולא יכשלו, ללכת בדרכי יושר

שהחכמים והמבינים ידעו שהכל הוא , את עמו שנראה כאילו עזבם אל המקרה וההפקר' עונשי ה
 :ישרים צדיק וישר הוא' בהשגחה ודרכי ה

 :משלי' הבדל הענינים אלה וכלליהם התבאר באורך בפי. וידעם, נבון ,חכם
******************* 

פרק ח

 

ל"לקט דברי חז
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 משנה

 חיומא 
 משנה ח

מיתה ויום הכפורים מכפרין עם התשובה תשובה מכפרת על עבירות חטאת ואשם ודאי מכפרין 
 :קלות על עשה ועל לא תעשה ועל החמורות הוא תולה עד שיבא יום הכפורים ויכפר

 משנה ט
האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה אחטא ויום הכפורים מכפר 

ום יום הכפורים מכפר עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עבירות שבין אדם למק
מכל ( ז"ויקרא ט)אין יום הכפורים מכפר עד שירצה חברו את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה 

תטהרו עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר עבירות שבין אדם ' חטאתיכם לפני ה
בא אשריכם ישראל לפני מי לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חברו אמר רבי עקי

וזרקתי עליכם מים טהורים ( ו"יחזקאל ל)אתם מיטהרין מי מטהר אתכם אביכם שבשמים שנאמר 
מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא ' מקוה ישראל ה( ד"ירמיה י)וטהרתם ואומר 

 :מטהר את ישראל

 נדרים ט משנה ג
ולד ואין חכמים מודים לו כיצד אמר קונם שאיני רבי מאיר אומר יש דברים שהן כנולד ואינן כנ

נושא את פלונית שאביה רע אמרו לו מת או שעשה תשובה קונם לבית זה שאיני נכנס שהכלב רע 
בתוכו או שהנחש בתוכו אמרו לו מת הכלב או שנהרג הנחש הרי הן כנולד ואינן כנולד ואין 

 :חכמים מודים לו

 בבא מציעא ד משנה י
ח וממכר כך אונאה בדברים לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח כשם שאונאה במק

אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור 
 :וגר לא תונה ולא תלחצנו( שמות כב)מעשה אבותיך שנאמר 

 דאבות 
 משנה יא

לו פרקליט אחד והעובר עבירה אחת קונה לו  בי אליעזר בן יעקב אומר העושה מצוה אחת קונהר
קטיגור אחד תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות רבי יוחנן הסנדלר אומר כל כנסיה 

 :שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים
 משנה טז

וזדור כדי שתכנס רבי יעקב אומר העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא התקן עצמך בפר
 :לטרקלין
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 משנה יז
הוא היה אומר יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא ויפה 

 :שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה

 האבות 
 משנה יח

כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות 
עשה ' צדקת ה( ג"דברים ל)תשובה משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו שנאמר 

( טו' מלכים א)ומשפטיו עם ישראל ירבעם חטא והחטיא את הרבים חטא הרבים תלוי בו שנאמר 
 :אשר חטא ואשר החטיא את ישראל( בן נבט)על חטאות ירבעם 

 אתוספת

 שביעית ח הלכה יא
בריבית ושעשו תשובה והחזירו גזילן כל המקבל מהן אין רוח חכמים  הגוזלן ושהלוה מעותיו

 נוחה הימנו

 דתוספתא יומא 
 הלכה ה

ממטה למטה ורבן שמעון בן גמליאל מתיר ' לא ינעול אדם מנעל מסומר ויטייל בתוך הבית אפי
שלא אם היו ידיו מלוכלכות בטיט ובצואה מדיחן במים כדי ' וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומ

עד צוארו ' יטנפו כליו היה הולך להקביל פני אביו פני רבו פני תלמידו עובר כדרכו בים ובנהר אפ
ואינו חושש הזבין והזבות טובלין כדרכן בלילי יום הכפורים הנדות והיולדות טובלות כדרכן 

מן ' אויהודה ' יוסה בי ר' בלילי יום הכפורים בעלי קראין טובלין כדרכן בלילי יום הכפורים ר
כהנים טובלין כדרכן עם חשיכה כדי שיאכלו ' יוסה או' המנחה ולמעלה לא יטבול עד שתחשך ר

להם מיתה ויום הכפורים מכפרין עם ' בתרומה לערב חטאת ואשם ודיי מכפרין על מה שכת
התשובה תשובה מכפרת על עבירות קלות על עשה ועל לא תעשה חוץ מלא תשא ואילו הן 

כל שהו מלא תשא ' יהודה אומ' יתות ומיתות בית דין ולא תשא עמהן רעבירות חמורות כר
ולמטה תשובה מכפרת וכל שהוא מלא תשא ולמעלה ולא תשא עמהן תשובה תולה ויום הכפורים 

 רמכפ
 הלכה ו

ארבעה חלוקי כפרה הן עבר על מצות עשה ועשה תשובה אין זז ממקומו עד ' ישמעאל אומ' ר
 םשובבים ארפא משובת שובו בנים' שמוחלין לו שנ

 הלכה ז
כי ביום הזה יכפר ' תשובה תולה ויום הכפורים מכפר שנ' עבר על מצות לא תעשה ועשה תשוב

 'עליכם וגו
 הלכה ח
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עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין שבשאר ימות 
נתחלל בו שם שמים מזיד ועשה תשובה אבל מי ש' ופקדתי בשבט פשעם וגו' השנה ממרקין שנ

אין בה לא בתשובה לתלות ולא ביום הכפורים לכפר אלא תשובה ויום הכפורים מכפרין שליש 
מלמד ' אם יכופר העון הזה וגו' וייסורין מכפרין שליש ומיתה ממרקת עם הייסורין ועל זה נאמ

 קשיום מיתה ממר
 הלכה ט

אם שב ' אך בעשור וגו' אין מכפרין אלא עם התשובה שנחטאת ואשם ומיתה ויום הכפורים כולן 
ונקה מנקה הוא לשבים ואין מנקה לשאין שבים ' לעזר אומ' מתכפר לו ואם לאו אין מתכפר לו ר

מיתה ויום הכפורים מכפרין עם התשובה תשובה מכפרת עם המיתה ויום המיתה ' יהודה או' ר
 ההרי הוא כתשוב

 הלכה י
מספיקין בידו לעבר עבירה שלא יהו תלמידיו נוחלין את העולם והוא  כל המזכה את הרבים אין

 'כי לא תעזב נפשי לשאול וגו' יורד לשאול שנ
 הלכה יא

וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה שלא יהו תלמידיו יורדין לשאול והוא 
 ואדם עשוק בדם נפש עד בור ינוס לא יתמכו ב' נוחל את העולם שנ

 ספתא סוכה ד הלכה בתו
לפניהם דברי תושבחות מה היו ' חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין לפניהן באבוקות ואומרי

אשרי ילדותי שלא ביישה את זקנותי ' אומרין אשרי מי שלא חטא וכל מי שחטא ימחל ויש מהן או
 הובאשריך זקנתי שתכפרי על ילדותי אילו בעלי תש' אילו אנשי מעשה ויש מהן שהיו אומ

 יתוספתא סוטה 
 הלכה ג

כל זמן שהרשעים בעולם הרון אף בעולם אבדו מן העולם פורענות נסתלק וחרון אף מן העולם 
ויהי לשבעת הימים ומי המבול ' ולא שהצדיקים תולין לעולם בחייהם בלבד אלא אף במיתה שנ

שעיכבו את מה טיבן של אילו שבעת הימים אילו שבעת ימי אבלו של מתושלח הצדיק ' וגו
 םויהי לשבעת הימי' הפורענות מלבוא לעולם לכך נאמ

 הלכה ד
דבר אחר מה טיבן של שבעת הימים הללו מלמד שנתן להם המקום שבעת ימים לאחר גזירה 

ויהי לשבעת הימים דבר אחר ויהי לשבעת הימים מלמד ' שמא יעשו תשובה ולא עשו לכך נאמ
ויהי ' מה יוצאה במערב ושוקעת במזרח לכך נאמששינה להם המקום סדורו של עולם והיתה ח

 םלשבעת הימי

 אתוספתא קידושין 
 הלכה טו
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צדקת הצדיק לא תצילנו ' היה אדם צדיק כל ימיו ובאחרונה מרד איבד את הכל שנ' שמעון אומ' ר
 וביום רשע
 הלכה טז

בה ורשעת הרשע לא יכשל ' היה אדם רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה המקום מקבלו שנ
 'ביום שובו מרשעו וגו

 התוספתא קידושין 
 הלכה יז

ואברהם זקן בא בימים ' וכן אתה מוצא באברהם אבינו שבירכו המקום בזקנותו יותר מנערותו שנ
יהודה שהיתה לו בת ' משם ר' שמעון אומ' שלא היתה לו בת ר' מאיר אומ' ברך את אברהם ר' וה
שמעון ' בידו של אברהם אבינו שהכל היו באין לפניו רזו איסתגנינוס שהיתה ' לעזר המודעי או' ר

זו מרגלית טובה שהיתה תלויה בצוארו של אברהם אבינו שכל הרואה אותה מיד ' בן יוחי אומ
 הנתרפא משמת אברהם אבינו נטלה המקום ותלאה בגלגל חמ

 הלכה יח
 ומדה שנייה שלא מרד עשו בימי

 הלכה יט
 וימדה שלישית שעשה ישמעאל תשובה בימ

 ק ח הלכה טו"תוספתא ב
רועה שעשה תשובה אין מחייבין אותו למכור כולן כאחד אלא מוכר והולך על יד על יד נפלו לו 

 ךחזירין וכלבים בירושה אין מחייבין אותו למכור אותן כולן כאחד אלא מוכר על יד על יד והול

 ק י הלכה לט"תוספתא ב
ן להחזיר עשה אחד מהן תשובה אין חייב לשלם גנבים שנכנסו במחתרת ועשו תשובה כולן חייבי

 לאלא על חלקו בלבד אם היה מוציא ונותן לפניהם חייב לשלם על הכ

 מ ה הלכה כה"תוספתא ב
המלוה את חבירו בריבית ועשה תשובה חייב להחזיר מת והניח לפני בניו לא יחזירו בניו על זה 

 'יכין וצדיק ילבש וגו' נאמ

 מ ח הלכה כו"תוספתא ב
 םבאין והמוכסין תשובתן קשה ומחזירין למכירין והשאר עושין בהן צרכי רביהג

 מסכתות קטנות

 באבות דרבי נתן נוסחא א פרק י
. וכשאני לעצמי מה אני: מי יזכה בי( בחיי)הוא היה אומר אם אין אני לי מי לי אם אני לא אזכה 

אם אני לא זוכה בחיי מי יזכה . אם לא עכשיו אימתי: אם אני לא זוכה בעצמי מי יזכה בי בעצמי
כי לכלב חי (. 'ד' קהלת ט)וכן הוא אומר כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת . בי לאחר מיתתי
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אפילו מאברהם יצחק ויעקב שהן שוכני . מן האריה המת. זה רשע המתקיים בעולם הזה. הוא טוב
ה "עשה תשובה הקב זה רשע המתקיים בעולם הזה אם. דבר אחר כי לכלב חי הוא טוב: עפר

 :מקבלהו אבל צדיק כיון שמת שוב אינו מוסיף זכות

 טפרק כ
חלוקי כפרה הלך רבי מתיא בן חרש אצל רבי אלעזר הקפר ללודקיא לבקרו ואמר לו שמעת ' על ד

אמר לו שמעתי ושלשה הן ותשובה על כל אחת . בארבע חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש
וכתוב אחד ( ב"כ' ירמיה ג)ארפא משובתיכם ' בנים שובבים נאם הכתוב אחד אומר שובו . ואחת

וכתוב אחד אומר ופקדתי בשבט ( 'ז ל"ויקרא ט)אומר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם 
וכתוב אחד אומר אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון ( ג"ט ל"תהלים פ)פשעם ובנגעים עונם 

ל מצות עשה ועשה תשובה אינו זז משם עד שמוחלין הא כיצד אם עבר אדם ע(. ד"ב י"ישעיה כ)
עבר אדם על מצות לא תעשה ועשה תשובה התשובה . לו מיד על זה נאמר שובו בנים שובבים

עבר אדם על כריתות ומיתות . תולה ויום הכפורים מכפר על זה נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם
ן שבשאר ימות השנה מכפרין ועל זה בית דין ועשה תשובה תשובה ויום הכפורים תולין ויסורי

אבל מי שמחלל שם שמים אין בו כח לא לתשובה לתלות ולא . נאמר ופקדתי בשבט פשעם
ליסורין למרק ולא ליום הכפורים לכפר אלא תשובה ויסורין תולה ומיתה ממרקת עמהן ועל זה 

 :נאמר אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון

 בפרק ל
וכי מה הוצרך לבאי עולם בכך אלא ללמדך שכל הדורות היו מכעיסין עשרה דורות מאדם ועד נח 

ויש אומרים כל זמן שהיה . ובאין ולא הביא עליהן מי המבול בשביל צדיקים וחסידים שהיו בהם
מתושלח חי לא ירד מבול לעולם וכשמת מתושלח עוד נתלה להם שבעת ימים לאחר מיתתו 

מה טיבן של שבעת ימים (. 'י' בראשית ז[ )על הארץ ומי המבול היו]שנאמר ויהי לשבעת הימים 
לפיכך [ מלבא לעולם]הצדיק שעיכבו את הפורעניות [ מתושלח]ימי אבלו של [ שבעת]הללו אלו 

ה זמן לאחר "דבר אחר ויהי לשבעת הימים מלמד שקבע להם הקב: נאמר ויהי לשבעת הימים
דבר אחר מלמד : הי לשבעת הימיםמאה ועשרים שנה שמא יעשו תשובה ולא עשו ולכך נאמר וי

ה סידורו של עולם והיתה חמה יוצאת ממערב ושוקעת במזרח שמא יבינו "ששינה עליהם הקב
ה "דבר אחר שהעריך להם הקב: ויתיראו ויעשו תשובה ולא עשו לכך נאמר ויהי לשבעת הימים

[ על]וי לנו את שולחנו והראה להם טובו מעין העולם הבא כדי שידקדקו הן בעצמן ויאמרו א
מפני ששיחתו את דרכן על הארץ שנאמר וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה . טובה זו שאבדנו

 (:ב"י' שם ו)כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ 

 ופרק ל
והיו כל זדים ועושי ]קטנים בני רשעה לא חיין ולא נידונים שנאמר כי הנה יום בא בוער כתנור 

( ט"י' מלאכי ג[ )צבאות אשר לא יעזוב להם שורש וענף' אמר ה רשעה קש ולהט אותם היום הבא
רבי יהושע אומר באים ועליהם הוא אומר קרי בחיל וכן אמר גודו אילנא . דברי רבי אליעזר

ואומר ברם עיקר שרשוהי בארעא שבוקו ( א"י' דניאל ד)וקציצו ענפוהי אתרו עפיה ובדרו אינביה 
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נאמר כאן שורש ונאמר להלן שורש מה שרשוהי האמור  (.ב"שם שם י)ובאסור די פרזל ונחש 
אם כן מה אני מקיים . להלן בגופו של אילן אף שורש האמור כאן בגופו של אדם הכתוב מדבר

ואחרים אומרים באים הם . אשר לא יעזוב לו שורש וענף שלא תמצא להם זכות שיסמכו עליה
ובשם ישראל יכנה ' קב וזה יכתוב ידו להאני וזה יקרא בשם יע' ועליהם הכתוב אומר זה יאמר לה

וזה יקרא בשם יעקב אלו קטנים בני . אני אלו צדיקים גמורים' זה יאמר לה(. 'ד ה"ישעיה מ)
ובשם ישראל . אלו רשעים שפירשו מדרכיהם וחזרו בהם ועשו תשובה' וזה יכתוב ידו לה. רשעה

 :יכנה אלו גרי אמת

 טפרק ל
. והרשות קוברת את בעליה. ושלות רשעים סופה רעה. חותםתשובת רשעים מעכבת וגזר דינם מ

 :ויום המיתה בתשובה. תשובה מכפרת עד יום המיתה. תשובה תולה ויום הכפורים מכפר

 מפרק 
כל המזכה את הרבים אין מגלגלין עבירה על ידו שלא יהיו תלמידיו נוחלין העולם הבא והוא 

וכל המחטיא את הרבים אין (. 'ז י"הלים טת)יורד לשאול שנאמר כי לא תעזוב נפשי לשאול 
מספיקין בידו לעשות תשובה כדי שלא יהיו תלמידיו יורדים לשאול והוא נוחל את העולם הבא 

 (:ז"ח י"משלי כ)שנאמר אדם עשוק בדם נפש עד בור ינוס 
אחטא ויום הכפורים מכפר אין יום . האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה

רבי אליעזר ברבי יוסי אומר . אחטא ויום המיתה ממרק אין יום המיתה ממרק. מכפר הכפורים
והאומר אחטא ואשוב מוחלין לו עד . החוטא ושב והולך לתומו אינו זז ממקומו עד שמוחלין לו

 :שלש פעמים ולא יותר

 באבות דרבי נתן נוסחא ב פרק כ
וכן הוא אומר וימת . בק מלכות קשהדבר אחר ושנא את הרבנות אלא שהרבנות קוברת לבעליה וא

והלא יוסף היה הקטן שבהם אלא שהרבנות קוברת לבעליה ואבק ( 'ו' שמות א)יוסף וכל אחיו 
והלא יהושע ( 'ז' שופטים ב[ )'וגו]כל ימי יהושע ' וכן הוא אומר ויעבדו העם את ה. מלכות קשה

ויועץ המלך ]ן הוא אומר וכ. היה קטן שבהם אלא שהרבנות קוברת לבעליה ואבק מלכות קשה
והלא שלמה היה קטן שבהם אלא ( 'ב ו"י' מלכים א)רחבעם את הזקנים אשר היו עומדים 

רשע . רבי יוסי אומר צדיק וטוב לו צדיק ורע לו: שהרבנות קוברת את בעליה ואבק מלכות קשה
אבותיו . ביםצדיק וטוב לו צדיק בן צדיק שמעשיו טובים ומעשה אבותיו טו. וטוב לו רשע ורע לו

צדיק ורע לו צדיק בן רשע . זכו לו לאכול בעולם הזה והוא זכה לעצמו לאכול לעולם הבא
אבותיו לא זכו לו לאכול בעולם הזה והוא זכה לעצמו . שמעשיו טובים ואין מעשה אבותיו טובים

רשע וטוב לו זה רשע בן צדיק שאין מעשיו טובים ומעשה אבותיו . לאכול לחיי העולם הבא
העולם [ לחיי( ]חיי)זכה לעצמו לאכול [ לא( ]לו)אבותיו זכו לו לאכול בעולם הזה והוא . וביםט

אבותיו לא זכו לו לאכול בעולם הזה והוא לא זכה לעצמו . רשע ורע לו רשע בן רשע. ]הבא
רשע וטוב לו רשע ורע . רבי עקיבא אומר צדיק ורע לו צדיק וטוב לו[. לאכול לחיי העולם הבא

יק וטוב לו צפוי היה שלא נטלו נכסים מזה מפני שיכול לעמוד בצדקו אבל אין נוטלין צד. לו
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נכסים מזה אבל [ שלא נטלו( ]שינטלו)צדיק ורע לו צפוי היה . ממנו נכסים כדי שיהא צדיק שלם
רשע וטוב לו צפוי היה שינטלו נכסים ממנו אבל . כדי שיהא צדיק שלם]נוטלין ממנו נכסים ( אין)

רשע (. א"ח י"מ' ישעי)ממנו נכסים כדי שיעשה תשובה שנאמר למעני למעני אעשה [ ליןאין נוט
ורע לו צפוי היה שהוא בעל זרוע ויוצא לשוק והולך לפרשת דרכים והורג את הנפשות ומקפח את 

 :הבריות ועולה למלכות ומדבר עליהם והמלכות שולטת בהם לכך נאמר ושנוא את הרבנות
וכן הוא אומר וימת . ות אלא שהרבנות קוברת לבעליה ואבק מלכות קשהדבר אחר ושנא את הרבנ

והלא יוסף היה הקטן שבהם אלא שהרבנות קוברת לבעליה ואבק ( 'ו' שמות א)יוסף וכל אחיו 
והלא יהושע ( 'ז' שופטים ב[ )'וגו]כל ימי יהושע ' וכן הוא אומר ויעבדו העם את ה. מלכות קשה

ויועץ המלך ]וכן הוא אומר . וברת לבעליה ואבק מלכות קשההיה קטן שבהם אלא שהרבנות ק
והלא שלמה היה קטן שבהם אלא ( 'ב ו"י' מלכים א)רחבעם את הזקנים אשר היו עומדים 

רשע . רבי יוסי אומר צדיק וטוב לו צדיק ורע לו: שהרבנות קוברת את בעליה ואבק מלכות קשה
אבותיו . ק שמעשיו טובים ומעשה אבותיו טוביםצדיק וטוב לו צדיק בן צדי. וטוב לו רשע ורע לו

צדיק ורע לו צדיק בן רשע . זכו לו לאכול בעולם הזה והוא זכה לעצמו לאכול לעולם הבא
אבותיו לא זכו לו לאכול בעולם הזה והוא זכה לעצמו . שמעשיו טובים ואין מעשה אבותיו טובים

אין מעשיו טובים ומעשה אבותיו רשע וטוב לו זה רשע בן צדיק ש. לאכול לחיי העולם הבא
העולם [ לחיי( ]חיי)זכה לעצמו לאכול [ לא( ]לו)אבותיו זכו לו לאכול בעולם הזה והוא . טובים

אבותיו לא זכו לו לאכול בעולם הזה והוא לא זכה לעצמו . רשע ורע לו רשע בן רשע. ]הבא
רשע וטוב לו רשע ורע . לורבי עקיבא אומר צדיק ורע לו צדיק וטוב [. לאכול לחיי העולם הבא

צדיק וטוב לו צפוי היה שלא נטלו נכסים מזה מפני שיכול לעמוד בצדקו אבל אין נוטלין . לו
נכסים מזה אבל [ שלא נטלו( ]שינטלו)צדיק ורע לו צפוי היה . ממנו נכסים כדי שיהא צדיק שלם

שינטלו נכסים ממנו אבל  רשע וטוב לו צפוי היה. כדי שיהא צדיק שלם]נוטלין ממנו נכסים ( אין)
רשע (. א"ח י"מ' ישעי)ממנו נכסים כדי שיעשה תשובה שנאמר למעני למעני אעשה [ אין נוטלין

ורע לו צפוי היה שהוא בעל זרוע ויוצא לשוק והולך לפרשת דרכים והורג את הנפשות ומקפח את 
 :ת הרבנותהבריות ועולה למלכות ומדבר עליהם והמלכות שולטת בהם לכך נאמר ושנוא א

 זנוסחא ב פרק כ
אבא . לעצמי בעולם הזה מי יזכה לי לחיי העולם הבא[ אני]זכיתי [ לא]אם אין אני לי מי לי אם 

אבינו יצחק אינו . אברהם אבינו אינו יכול לפדות את ישמעאל[. אח אין לי]אין לי אימא אין לי 
ינם יכולים לפדות את עצמם נותנים הם את ממונם א[ אם]ואפילו ( ואם. )יכול לפדות את עשו

יקרה היא הנפש הזו שכל מי שהוא חוטא בה אין לו (. 'ט ט"תהלים מ)שנאמר ויקר פדיון נפשם 
. מנין אבינו יצחק אינו יכול לפדות את ישמעאל. אין לי אלא אבות לבנים אחים לאחים. תשלומים

וכן הוא (: 'ח' שם ט שם)אבינו יעקב אינו יכול לפדות את עשו שנאמר אח לא פדה יפדה איש 
איזהו כלב חי אלו הרשעים שכל זמן ( 'ד' קהלת ט)אומר כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת 

איזהו האריה . מתו אינם יכולין לעשות תשובה. שהן קיימין בעולם הזה הן יכולין לעשות תשובה
ים ושותים ולפי שהרשעים אוכל: המת אלו אברהם יצחק ויעקב ושאר הצדיקים הטמונים בעפר

ללמדך שכל אכילה ושתיה שהן אוכלים . בעולם הזה יכול שיהיו אוכלים ושותים לעולם הבא
ושותין בעולם הזה היא נהפכת להם לאבל לחיי העולם הבא שנאמר והנה דמעת העשוקים ואין 
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לפי שבעולם הזה אם מת לאדם בנו או בתו אוהביו וקרוביו נכנסים אצלו (. 'א' שם ד)להם מנחם 
פ שלא נחמוהו אוהביו "אע(. שם)נחמים אותו יכול אף לעתיד כן תלמוד לומר ואין להם מנחם ומ

ל גם בן ואח אין לו "יכול אף לעתיד כן ת( אך. )בניו ובנותיו נכנסים אצלו ומנחמין אותו. וקרוביו
 חכם או תלמיד חכם עתיד להיות שומע( יכול)שנשא בעבירה אם היה [ ולפי( ]לפי(. )'שם שם ח)

והם אומרים בדבר . קול חביריו יושבים ושונים בבית המדרש והוא אומר מה קול בחבורה הזו
הולך אצל אביו ואמו ואומר אבא חבלת בעצמך וחבלת בי שאלמלא כן הייתי . פלוני אנו עוסקים

ממזר יכול לישב בירושלים שנאמר וישב ממזר [ שאין( ]אין)אצל חבירי בירושלים יושב ושונה 
 (:'ו' זכריה ט)באשדוד 

 טנוסחא ב פרק כ
מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס שהיה אומר לתלמידיו שובו לפני . ושוב יום אחד לפני מיתתך

בכל יום יאמר [ ל"א( ]אליו)אמרו וכי אדם יודע אימתי ימות שיעשה תשובה . מיתתכם יום אחד
פירושו [ וזה( ]מהו)אדם היום אעשה תשובה שמא אמות למחר נמצאו כל ימיו באים בתשובה 

 (:'ח' קהלת ט)של דבר בכל עת יהיו בגדיך לבנים 

 בנוסחא ב פרק ל
כל תלמיד שנתחלל בו שם שמים אין מספיקין בידו לעשות תשובה שנאמר אח נפשע מקרית עוז 

וכן הוא אומר . ל כבריח ארמון אלא כהנים באים עליו כבריח ארמון"מה ת(. ט"ח י"משלי י[ )'וגו]
שם )ז ולא יבנם "בעוה( שם)מתוך שהוא אומר יהרסם ( 'ח ה"תהלים כ)' את פעולות ה כי לא יבינו

 (:א"ד י"שם ל)לא יחסרו כל טוב ' ודורשי ה. בעולם הבא( שם

 חנוסחא ב פרק ל
במדבר )עשר נסיונות נסו אבותינו להקדוש ברוך הוא במדבר שנאמר וינסו אותי זה עשר פעמים 

רבי . רבי יהודה אומר אחת עשרה הוא. חרון קשה מכולם היהל זה אלא זה הא"מה ת( ב"ד כ"י
ה אילו עשו ישראל תשובה לפני הייתי מוחל להם על עשרה "אלעזר בן יהודה אומר אמר הקב

ואחר על הים (. ג"כ' שמות ה)ואלו הן הראשון במאז שנאמר ומאז באתי אל פרעה . נסיונות
י יהודה אומר אחד על הים ואחד בים סוף ואחד רב(. 'ו ז"תהלים ק)שנאמר וימרו על ים בים סוף 

ואחד במרה שנאמר שם לו (. 'ז ב"שמות י)' תנסון את ה( ומה)ברפידים שנאמר מה תריבון עמדי 
בארץ ( ]אחד במצרים)' ואחד בשליו שנאמר מי יתן מותנו ביד ה(. ה"שם טו כ[ )'וגו]חק ומשפט 

ואחד (. 'א ה"במדבר כ)בלחם הקלוקל ואחד במן שנאמר ונפשנו קצה ( 'ז ג"שם ט[ )מצרים
' בתבערה ואחד במסה ואחד בקברות התאוה שנאמר ובתבערה ובמסה ובקברות התאוה וגו

 :ואחד במדבר פארן שמרגלים את הארץ(. ב"כ' דברים ט)

 דנוסחא ב פרק מ
מקיפין לרשעים בעולם הזה כבני אדם . הוא היה אומר מקיפין לרשעים ואין מקיפין לצדיקים

כל כך למה . את התורה כדי שיפרע מהם לעתיד לבוא ואין זכור להם כל מעשים רעים שעשו
ומיסרין ]בשביל ליתן להן שכר מצוה קלה שעשו בעולם הזה כדי שיפרע מהם לעתיד לבוא 

כל כך למה . כבני אדם ששרפו את התורה ואין זכור להם כל מעשים טובים[ לצדיקים בעולם הזה
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( משלהם)בירה קלה שעשו בעולם הזה כדי שיתן להם שכר טוב בשביל ליפרע מהם הפסד ע
ושלות . אלו ואלו נוטלין בשכרם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. לעתיד לבוא[ משלם]

א "י. דינם מחותם[ גזר( ]נגזר)בוגדת מפני שכבר [ המוחלטים( ]המלטים)רשעים סוף רע ותשובת 
והכל נפטר ערום . סורים מנקין ויום הכיפורים מכפרא תולה והיי"וי. הרבנות קוברת לבעליה

 :תהא יציאה כביאה[ ערום והלואי]ויוצא 

 מסכת שמחות פרק ח הלכה יג
לא , וכשהיה שמעון בנו של רבי עקיבא חולה. אין מבטלין תלמוד תורה למת עד שתצא נשמתו

. אמר להם שאלו, בא הראשון ואמר לו נטען. אלא פיקדו ביד שלוחין, ביטל מבית המדרש שלו
בא . אמר להם שאלו, בא השלישי ואמר לו גוסס. החזירן לתלמוד תורה, בא השני ואמר לו הכביד
, ואמר להם אחינו ישראל שמעו, עמד וחלץ את תפיליו וקרע את בגדיו, הרביעי ואמר לו השלים

תקבצו קהל נ. מכאן ואילך אני ואתם חייבין בכבודו של מת, עד כאן היינו חייבין בתלמוד תורה
הוציאו לו ספסל מן , אמר להם הוציאו לי ספסל מן הקברות, גדול לכבוד בנו של רבי עקיבא

ולא , יש כאן חכמים ממני, לא שאני חכם, אחינו ישראל שמעו, וישב עליו ודרש ואמר, הקברות
, ןאנשי גליל מאין מכירי, אנשי דרום מכירין את רבי עקיבא, יש כאן עשירים ממני, שאני עשיר

שלא , אלא יודע אני ששכרכם מרובה, הנשים והטף מאין, האנשים מכירין את רבי עקיבא
אילו היו לי שבעה בנים וקברתים , מנוחם אני, נצטערתם ובאתם אלא לכבוד תורה ולשם מצוה

 ,ולא שאדם רוצה לקבור את בניו, כשמת בני
מזכה את הרבים אין חטא בא וכל ה, שזיכה את הרבים, אלא יודע אני שבני בן העולם הבא הוא

, משה זכה וזיכה את הרבים, וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה, על ידו
ירבעם חטא והחטיא , עשה ומשפטיו עם ישראל' שנאמר צדקת ה, לפיכך זכות הרבים תלויה בו

חטיא את שנאמר על חטאת ירבעם אשר חטא ואשר ה, לפיכך חטא הרבים תלוי בו, את הרבים
 .ישראל

 מסכת שמחות דרבי חייה פרק א הלכה ה
החושש בראשו , המהלך בשוק כמסור לאסטרטיוס, הוא היה אומר כל בני אדם כנתונים באסורים

והרי דברים . והעולה לגרדון צריך להביא פרקליטין, העולה למטה כעולה לגרדון, כנתון בקולר
העולה לגרדון , דם צריך להביא לו פרקליטיןומה אם העולה לגרדון של מלך בשר ו, קל וחומר

, ומה הם פרקליטין שאדם צריך להביא. של מלך מלכי המלכים ברוך הוא על אחת כמה וכמה
 .שהם כתריס לפני הפורענות, תשובה ומעשים טובים

 פרק ב הלכה א
דם יודע למדני וכי יש א, רבי, אמר לו רבי עקיבה, היה רבי יהושע אומר שוב יום אחד לפני מיתתך

אעשה תשובה היום שמא , בכל יום יאמר אדם, אמר לו כל שכן, אימתי הוא מת שיעשה תשובה
איכן הוא . ונמצאו כל ימיו באין בתשובה, אעשה היום תשובה שמא אמות למחר, אמות למחר

, אמר רבי יהודה משלו משל משם רבן יוחנן בן זכאי. בכל עת יהיו בגדיך לבנים, פירושו של דבר
וגהצו את , אמר להם צאו רחצו וסכו, הדבר דומה למלך שעשה סעודה וזימן כל אורחיםלמה 
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הפיקחין שבהם הקפידו על דבריו של מלך ורחצו וסכו וגיהצו . והתקינו עצמכם לסעודה, בגדיכם
אלא הלכו , והטפשים שבהם לא הקפידו על דבריו של מלך, והתקינו עצמם לסעודה, את בגדיהם

אילו , יכנסו הכל לסעודה בבת אחת, אמר המלך, הגיע זמן הסעודה. למלאכתולהם כל אחד ואחד 
, אמרו לו אילו התקינו עצמן, אמר המלך אילו מה היו עושין, ואילו באו בניוולן, באו בכבודן

ואילו שלא התקינו , אמר המלך אילו שהתקינו עצמן יאכלו מסעודתי, ואילו לא התקינו עצמן
אילו יהיו , אלא אמר המלך, יכול יפטרו להם לבתיהם. מסעודתי עצמן לא יאכלו ולא יטעמו

לכן כה אמר , והיכן פירושו של דבר. ואילו יהיו עומדין ורואין ולוקין ומצטערין, אוכלין ושותין
אלהים הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ישמחו ואתם ' ה

ושבתם וראיתם בין , אתם תצעקו מכאב לב ומשבר רוח תילילוהנה עבדי ירונו מטוב לב ו, תבשו
 .צדיק לרשע בין עובד אלהים לאשר לא עבדו

 הלכה ג
ואחד עסוק בתורה , ואחד עסוק בנכסים ובקרקעות, אחד עסוק בכסף ובזהב, שלשה בני אדם הם

, מרבשעת פטירתו מן העולם הוא או, זה שעסוק בכסף ובזהב. ובגמילות חסדים וביראת שמים
שכבר קדמך , והן אומרין לו אין לך בהם כלום, תנו לי מכספי ומזהבי שילכו עמי לבית עולמי

בשעת פטירתו הוא , וזה שעסוק בנכסים ובקרקעות. צבאות' לי הכסף ולי הזהב נאום ה, הכתוב
והן אומרין לו אין לך בהם כלום שכבר , אומר תנו לי מנכסיי ומקרקעותיי שילכו עמי לבית עולמי

זה שעסוק בתורה ובגמילות חסדים . הארץ ומלואה תבל ויושבי בה' ואמר לה, קדמך הכתוב
, הרי הן הולכין לפניך, אינו מספיק לגמור את הדבר עד שהמלאכים אומרים לו, וביראת שמים

, בין צדיקים ובין רשעים, הכל בוכין בשעת מיתתן. יאספך' שנאמר והלך לפניך צדקך כבוד ה
והצדיק בוכה שלא , הרשע בוכה שלא עשה תשובה, לבכות ולהוריד דמעות שסוף העין, למה

יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי . עשה הטוב בכפליים ממה שעשה
העולם הזה דומה . יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, העולם הבא
, יש לו מה יאכל בשבת, ם מתקין לו מערב שבתאם אד, והעולם הבא דומה לשבת, לערב שבת

, והעולם הבא דומה לים, העולם הזה דומה ליבשה, דבר אחר. ואם לאו אין לו מה יאכל בשבת
העולם , דבר אחר. ואם לאו אין לו מה יאכל בים, יש לו מה יאכל בים, אם אדם מתקין לו ביבשה

יש לו מה לאכול , קין לו ביישובאם אדם מת, והעולם הבא דומה למדבר, הזה דומה ליישוב
והעולם הבא דומה , העולם הזה דומה לקיץ, דבר אחר. ואם לאו אין לו מה לאכול במדבר, במדבר
, ואם לאו אין לו מה לאכול בחורף, יש לו מה לאכול בחורף, אם אדם מתקין לו בקיץ, לחורף

והעולם , הזה דומה לחורףהעולם , דבר אחר. שנאמר אוגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש
ואם אין אדם חורש וזורע , יש לו מה לקצור בקיץ, אם אדם חורש וזורע בחורף, הבא לקיץ

 .לפיכך ושאל בקציר ואין, שנאמר מחורף עצל לא יחרוש, אין לו מה לקצור בקיץ, בחורף

 פרק ג הלכה א
באין מליחה ; י קולותבאין בקולות ויוצאין בקול; כל באי העולם באין בבכיה ויוצאין בבכיה

באין ממקום לחוץ והולכין ; באין מחשיכה והולכין לחשיכה; סרוחה והולכין לליחה סרוחה
והולכין למקום שאין כל בריה יכולה , באין ממקום שאין בריה יכולה לראות; למקום לחוץ

יוב וכן א, באין ערומין והולכין ערומין; באין ממקום טומאה והולכין למקום טומאה; לראות
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, באין בידים קמוצות והולכין בידים פשוטות; אומר ערום יצאתי מבטן אמי וערום אשוב שמה
וכשהוא הולך ידיו , כלומר כל העולם שלי הוא, הוא בא בידים קמוצות, כשהוא בא לעולם

כל באי עולם באין בחסד וברחמים ויוצאין בחסד ; כלומר אין לי בעולם כלום, פשוטות
הרשעים כיצד הם . באין באהבה ויוצאין באהבה; בדעת ויוצאין שלא בדעת באין שלא; וברחמים

כל זמן , וכיצד נפטרין באהבה, או שמא יעשו תשובה, שמא יולידו בנים כשרים, באים באהבה
וכיון שנפטרין מן העולם הן פוסקין מלהכעיס , שהן בעולם הזה הן מכעיסין להקדוש ברוך הוא

 .ואומר ובאבוד רשעים רנה, לו רוגזשנאמר שם רשעים חד, את המקום

 מסכת כלה רבתי פרק ב הלכה א
יהושע ' ר, אליעזר אומר ממזר' ר, עז פנים. בוש פנים לגן עדן, יהודה אומר עז פנים לגיהנם' ר

 .עקיבא אומר ממזר ובן הנדה' ר, אומר בן הנדה
. ורשע לגיהנם, רשעכיון דמעיז פנים נקרא , דכתיב העז איש רשע בפניו, יהודה' מאי טעמא דר

 .אמר לך אין לעז פנים תשובה, יהודה עשה תשובה מאי' ולר
שנאמר ובעבור תהיה , לא במהרה הוא חוטא, תאנא כל מי שיש לו בושת פנים, בוש פנים לגן עדן

 .יראתו על פניכם לבלתי תחטאו
 .מאום זר, מאי ממזר, אליעזר אומר ממזר' ר
מכאן . שנאמר וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, יום תאנא יצרו של אדם מתגבר עליו בכל..

, רדיפה לידי מעשה, אהבה לידי רדיפה, תאוה לידי אהבה, הרהור מביא לידי תאוה, דרשו רבותינו
זהירות מביאה , פרישות מביאה לידי זהירות, וכנגדן בתשובה; להודיעך כמה קשה חזרתו מזו לזו

, וחסידות לידי ענוה, וטהרה לידי חסידות, קיות לידי טהרהונ, זריזות לידי נקיות, לידי זריזות
, ישראל, צדיקים, י אותי לבשר ענוים"י אלהים עלי יען משח י"שנאמר רוח י, וענוה גדולה מכולם

 .אלא לבשר ענוים, לא נאמר, חסידים, טהורים

 גפרק 
להחזיר לא קא  ,מאי ליתן שלום להם, איבעיא להו רוצה ונואף וחייבי מיתות וחייבי כריתות

תא שמע דרך שלום לא ידעו ואין , אלא ליתן שלום מאי, דכיון דקדים לך מהדר, מיבעיא להו
שמע מינה עומדין להריגה . משפט במעגלותם נתיבותיהם עקשו להם כל דרך בה לא ידע שלום

שלום בין הנותן , נואף וחביריו, ולהקדים בין כך ובין כך אסור, נצלין בזרוע לא, אם נתנו מחזירין
ואידך דילמא הנותן בעל , ויש אומרים המחובר לנואף כנואף, מחזיר בשביל כבוד מרובין, מרובין
כללו של דבר כל מי , באו לעשות שלום עם שאין מקבל בלב שלם ואפילו ביום הכפורים, כרחיהו

ושלא , רחמנא נבוק ונישרי לך, היכי דמי בלב שלם, שעבר וחזר בתשובה אסור לישא ולתת עמהן
ליש אומרים לא תבעי , הוא ואחד מאי, ואיבעיא להו. רחמנא נשבוק לך מה דעבדת לי, בלב שלם

? אומר ליחיד, אמר רבא ובהאי קושיא, כי תבעי לך לתנא קמא מאי, דאפילו למרובים לא שרו, לך
 .אלא מחזיר להם, חד ורוצח אוחרנא אחוריהו ולא אמר כלום, כי קא בעי דאתו תרי

על הדין ועל , דתנן בשלשה דברים העולם קיים, הוא השלום שהעולם עומד עליותניא גדול 
 .האמת ועל השלום
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 מסכת גרים פרק ד הלכה ה
, מקבלין אותו מיד, האומר בארץ ישראל גר אני. חביבה ארץ ישראל שהיא מכשרת הגרים

מכפרת על  חביבה ארץ ישראל שהיא. ובחוצה לארץ אין מקבלין אותו אלא אם כן היו עדיו עמו
וכן אתה מוצא . שנאמר ובל יאמר שכן חליתי העם היושב בה נשוא עון, עונות ועל פשעים

אני וזה יקרא בשם יעקב וזה ' שנאמר זה יאמר לה, בארבע כתות העומדות לפני הקדוש ברוך הוא
 וזה, זה שכולו למקום ולא נתערב בו חטא, אני' זה יאמר לה, ובשם ישראל יכנה' יכתוב ידו לה

אלו , ובשם ישראל יכנה, אלו בעלי תשובה', וזה יכתוב ידו לה, אלו גירי הצדק, יקרא בשם יעקב
 .יראי שמים

לקט תלמוד בבלי

 .ברכות י
 .רבי מאיר והוו קא מצערו ליה טובאהנהו בריוני דהוו בשבבותיה ד

 .רחמי עלויהו כי היכי דלימותו הוה קא בעי רבי מאיר
מי כתיב , יתמו חטאים (ד"תהלים ק: )משום דכתיב ?מאי דעתך: ביתהואמרה ליה ברוריא ד

 -כיון דיתמו חטאים , ורשעים עוד אינם: שפיל לסיפיה דקרא, ועוד! חטאים כתיב? חוטאים
 .םורשעים עוד אינ -בעי רחמי עלויהו דלהדרו בתשובה , אלא? ורשעים עוד אינם

 .בעא רחמי עלויהו והדרו בתשובה

 אדף על הדף עבודה זרה דף ה עמוד 
היה להם לומר תן , בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל מי יתן והיה לבבם זה להם: 'בגמ
 .אתה
פ "עה( א -רנו )בהוספות מגליונות החומש ( וכן בסוף חלק טהרות)ח "א בסוף חלק או"החזו

ל "וז, הוכיח מכאן דשייך להתפלל על כל כח הבחירה של הזולת, 'מי יתן וכו( ו"כ' ה)בדברים 
בין בכפיה בין בפיתוי ולא הוי ביטול ' אבל האדם רשאי להכריח את רעהו לעבודתו ית: "שם

שכיון שכל , והיינו. ל"עכ' וכו" כיון דהמעשה עושה בבחירה וכל ישראל כאיש אחד, הבחירה
 .ש על הדברהוי כמו שבעצמו ביק, ישראל הם כגוף אחד

אלא בעי רחמי עלוייהו דלהדרו . "בברכות י' ולכאורה יש להביא ראיה לדבריו גם גם מהגמ
שביקש רחמים . "וכן יש בסוטה יד. ]א שם ציין לתענית כג ב"ס להגרע"ובגליון הש". בתשובה

 ."[על פושעי ישראל שיחזרו בתשובה
ש "רי הכל בידי שמים חוץ מירז ה"דאיך יועיל תפילה ע, א בברכות שם הקשה"אלא שהמהרש

ל "ובשלמא על עצמו שפיר שייך תפילה שישוב בתשובה כי זה בגדר מה שאחז, (ברכות לג ב)
כ ניחא גם מה שאנו אומרים בנוסח "וע. בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו( מכות י א)

רק על אבל כשמתפלל . מאחר וכולל גם את עצמו" והחזירנו בתשובה שלמה לפניך"התפילה 
י מפרש "שבע" אהבת איתן"ובפירוש . כ"ע". ויש ליישב"א "ז המהרש"וכתב ע. חבירו איך מהני

ז באמת לא שייך "וע, יש יראה שכלית שזה תלוי רק בבחירת האדם, דיש חילוק, א"כוונת המהרש
 .ז שפיר שייך לבקש על הזולת"כ יראת העונש ע"משא, תפילה
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ותירץ דשייך שהתפילה תועיל , א"שה כקושיית המהרשהק( 'ז' סי" )מעיל צדקה"ת "גם בשו
ואז מועילה התפילה שיסייעו להם מן השמים , במקרה שמעצמם יתעוררו באיזה הרהור תשובה

 .להמשיך בתשובתם לאחר שבעצמם יבחרו בזה
פ המכסה אני "וירא עה' ק פ"ס בברכות שם ציין עוד את דברי מדרש הנעלם בזוה"ובגליון הש

א הביא "ובחיד". מצוה לבקש רחמים על פושעי ישראל שיחזרו בתשובה"א שם דאית, מאברהם
 .א"וזהו כדברי החזו, דידן' ראיה לזה מגמ
גבי יהושע בן גמלא שמרתא בת בייתוס נתנה תרקבא ( יח א)ביומא " שפת אמת"עוד מצאנו ב

( ב כא א"ב, א שם לז)' דמהגמ, הראשונים' והק, דדינרי לינאי המלך כדי שימנה אותו לכהן גדול
. א הוא שאחרי שנתמנה הכשיר את עצמו יותר לשבח"ואחד התירוצים בריטב. משמע שהיה צדיק

ל דלאחר שקיבל כזה מינוי רצה להוכיח את עצמו שאכן ראוי לכך ונתאמץ יותר "ובפשטות אפ
י שאחיו הכהנים "דזה היה ע, א כתב בביאור מה דהכשיר עצמו לשבח"אולם השפ. 'בעבודת ה

. י שיתפללו בעבורו"דהיינו ע" גדלהו משל אחיו"שגם זה נכלל במה שדרשו , ללו בעבורוהתפ
 .ל דמהני תפילת אחרים לגדלו ברוחניות"א ס"כ מבואר דגם השפ"וא

השיב לאחד שרצה ליישב כדברי ( ג"ה י"ד' מ' ד סי"ח ח"או" )אגרות משה"ת "אולם בשו
הנה הוא : ל"והקשה עליו וז, "בידי שמים"י תפלת האדם אין זה נקרא "דמה שבא ע, א"החזו

וזה תמוה מאחר , ת יעשה שישובו בתשובה"דהא התפילה שהשי, דוחק גדול ולא מסתבר זה כלל
אבל צריך לומר שהתפילה היתה שלא יהא להם נסיונות וממילא ישובו שלא היו , דהוא בידי אדם

זמין להם שישמעו דברי מוסר ת י"וגם שייך להתפלל שהשי, חוטאים אלא מחוסר פרנסה וכדומה
 .ז בתשובה וזה יותר נכון"מאנשים צדיקים וישובו עי

 (ב"ב -א "הרב צבי קריזר שליט)

 א, ברכות יז
 ט"תכלית חכמה תשובה ומעש

שלא יהא אדם קורא ושונה ובועט ; תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים: מרגלא בפומיה דרבא
ראשית חכמה  (א"תהלים קי: )שנאמר, בחכמה ובמניןגדול ממנו באביו ובאמו וברבו ובמי שהוא 

ולא לעושים , לעושים לשמה -לעושים לא נאמר אלא לעושיהם . שכל טוב לכל עושיהם' יראת ה
 .וכל העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא. שלא לשמה

 י"רש
 .תשובה ומעשים טובים עמהשיהא  עיקרה של תורה -חכמה  תכלית

 א"מהרש
' ל בראשית ותחלת למוד החכמה יהיה כונתו לתכלית יראת ה"ר' וגו' הראשית חכמה יראת 

ש אין בור ירא חטא ודריש לכל עושיהם ללומדיהם לא "כמ' י החכמה איך יהיה ירא ה"שיודע ע
דהוה משמע ללומד החכמה גם אין מקיימה אלא לעושיהם דהיינו שמקיימים מה שלמדו ' כו

 .בחכמה
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ורה לא מפיק ליה מקרא אלא הכא מילתא באנפיה נפשיה לכא' ומה שאמר לעושים לשמה כו
ל דודאי משמע ליה דעושיהם קאי "ועי' קאמר דהא דקאמר נמי לעושיהם היינו לעושים לשמה כו

ה "ב' על לימוד גופיה וקרי הלימוד עשיה דהיינו כשהוא לומד לשמה דמקיים מצות בוראו ית
זה קיום מצות בוראו שצוה ללומדה לשמה אבל בלימוד שלא לשמה לא הוה קרי ליה עשיה דאין 

 :ק"ודו

 ח"צל
 עושים את עצמם

ויש לדקדק איך מתורץ בזה על שלא . נוח לו שלא נברא', לעושים לא נאמר אלא לעושיהם כו
אבל , ונראה לעושים היינו שעושים המעשים. ומה הפרש בין לעושיהם לעושים, נאמר לעושים

ונמצאו , אמרו העושים שלא לשמה נוח להם שלא נבראוולזה , עושיהם היינו שעושים את עצמם
נמצא שהם , אבל העושים לשמה שלהם היתה הבריאה לתכלית טוב, [לחינם] הבריאה שלהם למגן

ה "מפרע שותפים להקבוהם נעשים עתה ל, וכאילו עושים את עצמם, הם המחזיקים הבריאה
 :במעשה בריאתם

 א, ברכות יט
שמא , אל תהרהר אחריו ביום -תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה  אם ראית: תנא דבי רבי ישמעאל

 .עשה תשובה
 .ודאי עשה תשובה: אלא? שמא סלקא דעתך

 .עד דמהדר למריה -אבל בממונא , בדברים שבגופו -והני מילי 

 א, ברכות כג
שמור רגלך כאשר תלך אל  ('קהלת ד)מאי דכתיב : נחמני אמר רבי יונתןואמר רבי שמואל בר 

 .הבא קרבן לפני -ואם תחטא , שמור עצמך שלא תחטא, בית האלהים
הוי קרוב לשמוע דברי חכמים שאם חוטאים מביאים : אמר רבא, (דברי חכמים)וקרוב לשמע 

 ;קרבן ועושים תשובה
 ;אל תהי ככסילים שחוטאים ומביאים קרבן ואין עושים תשובה -[ זבח]מתת הכסילים 

 !צדיקים נינהו, אי הכי, ינם יודעים לעשות רעכי א
ואינם יודעים אם על הטובה הם מביאים אם על , אל תהי ככסילים שחוטאים ומביאים קרבן, אלא

 ;הרעה הם מביאים
 ?והם מביאים קרבן לפני, בין טוב לרע אינן מבחינים: אמר הקדוש ברוך הוא

 הגיגי אש
אלא שחלב להם על , יודעים שחטאו והפרישו חטאתהיינו שבשכלם ' לכאו. 'אינם יודעים וכו

ק כעין שמביאים "על אשר מביאים קרבן נאה לביהמ, וזחוחי הדעת הם, ולבם טוב עליהם, כסלם
 .על הטובה
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 ב, ברכות לד
אבל , כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה: רבי יוחנןואמר רבי חייא בר אבא אמר 

 .ה אלהים זולתךעין לא ראת -צדיקים גמורים 
קים גמורים אינם צדי -מקום שבעלי תשובה עומדין : דאמר רבי אבהו, רבי אבהודופליגא 

 .לרחוק ברישא והדר לקרוב. שלום שלום לרחוק ולקרוב (ז"ישעיהו נ: )שנאמר, עומדין
שהיה קרוב  -ומאי קרוב , שהיה רחוק מדבר עבירה מעיקרא -מאי רחוק : ורבי יוחנן אמר לך

 .עבירה ונתרחק ממנו השתאלדבר 

 י"רש
 .הטובות והנחמות -לא נתנבאו 

 .לא נראית ולא נגלית לשום נביא -עין לא ראתה 
 .דהיינו צדיק מעיקרו, שהיה רחוק כל ימיו מן העבירה -רחוק 

 שבת י

 משך חכמה הפטרת וילך

 האמר כעבדא קמי מרי, רבא שדי גלימיה ופכר ידיה ומצליה

ל "עכ)' לרב כהנא כי איכא צערא בעלמא שדי גלימיה ופכר ידיה וכו חזינא ליה, אמר רב אשי
 .(הגמרא

יוסי ' כר, א כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעי, רבא לטעמו אזיל דסבר בראש השנה דף טז
 .לכן אמר כעבדא קמי מריה. דאדם נידון בכל יום

עבדו ומשפט עמו ישראל לעשות משפט ( "נט, ח, א -מלכים )והנה הגמרא מייתי ראיה מקרא 
, דצבור( ב, ראש השנה יז)וקצת צריך עיון דאמר לקמן . דאדם נידון בכל יום, "דבר יום ביומו

ומאי , ואם כן שייך בהא דין כל יום, ומלך הוא כצבור. תשובה מקרעת כל השנה אף אחר גמר דין
 .וכן אמר בירושלמי בראש השנה שם! ?ראיה ליחיד

 א, שבת לב
 -אדם יוצא לשוק . שכן כל המומתין מתודין, התודה: י שחלה ונטה למות אומרים לומ: תנו רבנן

עלה , יהי דומה בעיניו כמי שנתנוהו בקולר -חש בראשו , יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוט
אם יש לו , שכל העולה לגרדום לידון; יהי דומה בעיניו כמו שהעלוהו לגרדום לידון -למטה ונפל 
תשובה ומעשים  -ואלו הן פרקליטין של אדם . אינו ניצול -ואם לאו , ניצול -דולים פרקליטין ג

, ניצול -ואחד מלמד עליו זכות , ואפילו תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה. טובים
אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו ויחננו ויאמר פדעהו  -איוב לג-שנאמר 

אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה : רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר. 'מרדת שחת וגו
 .שנאמר מליץ אחד מני אלף, ניצול -באותו מלאך לחובה ואחד לזכות 
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 ב, שבת נו
-שנאמר , אינו אלא טועה -כל האומר יאשיהו חטא : אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן

 -כג' מלכים ב-ילך בכל דרך דוד אביו אלא מה אני מקיים ו' ויעש הישר בעיני ה -כב' מלכים ב
. שכל דיין שדן מבן שמנה עד שמנה עשרה החזירן להן -' וכמהו לא היה לפניו מלך אשר שב וגו

דאמר , ופליגא דרב. שנתן להם משלו -תלמוד לומר בכל מאדו  -נטל מזה ונתן לזה : שמא תאמר
אבא אבוה דרבי  -ומנו . ואחד בדורנו, יהו בדורואין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיאש: רב

רבי אבא : דאמר מר. אחא אחוה דאבא אבוה דרב ירמיה בר אבא: ואמרי לה, ירמיה בר אבא
והיינו נתן , עוקבן בר נחמיה ריש גלותא -ומנו . ועוד אחד בדורנו: אמר רב יוסף. ואחא אחי הוו

וחזאי בחילמא דקא פשט ידיה , קא מנמנם והוה, הוה יתיבנא בפירקא: אמר רב יוסף. דצוציתא
 .הדרן עלך במה בהמה. וקבליה

 י"רש
 .משמע דחטא מעיקרא' דכתיב שב אל ה -יאשיהו חטא 

 .'דכתיב בן שמונה שנה וגו, שישב על כסא מלכותו -מבן שמונה 
, ועיין ודקדק בתורה ובדיניה בכתב ובעל פה, שמצא חלקיה את הספר -עד בן שמונה עשרה 

 .שמא טעה בדינא והבין
 .ממי שנתן לו תחילה -נטל מזה 

 .ואמרי לה אחא אחוה דאבא אבוה דרב ירמיה בר אבא -הכי גרסינן 
על : לישנא אחרינא, על שם ניצוצין דנורא שהמלאך פשט את ידו וקיבל תשובתו -נתן דצוציתא 

 .שאחזו המלאך בציצית ראשו

 תתוספו
 .דולק על ראשו ת דאמר במדרש שהיה נר"אומר ר -דצוציתא 

 א, שבת קנג
וכי אדם : שאלו תלמידיו את רבי אליעזר. שוב יום אחד לפני מיתתך: רבי אליעזר אומר, תנן התם

ונמצא כל ימיו , ישוב היום שמא ימות למחר, וכל שכן: אמר להן -? יודע איזהו יום ימות
מן על ראשך אל בכל עת יהיו בגדיך לבנים וש -קהלת ט-: ואף שלמה אמר בחכמתו. בתשובה

פיקחין . ולא קבע להם זמן, משל למלך שזימן את עבדיו לסעודה: אמר רבן יוחנן בן זכאי. יחסר
טיפשין שבהן ? כלום חסר לבית המלך: אמרו, שבהן קישטו את עצמן וישבו על פתח בית המלך

 פיקחין. בפתאום ביקש המלך את עבדיו? כלום יש סעודה בלא טורח: אמרו, הלכו למלאכתן
שמח המלך לקראת . והטיפשים נכנסו לפניו כשהן מלוכלכין, שבהן נכנסו לפניו כשהן מקושטין

, ישבו ויאכלו וישתו -הללו שקישטו את עצמן לסעודה : אמר. וכעס לקראת טיפשים, פיקחים
אף הן : חתנו של רבי מאיר משום רבי מאיר אמר. יעמדו ויראו -הללו שלא קישטו עצמן לסעודה 

הללו שותין והללו , רעבין -והללו , אוכלין, הללו, אלו ואלו יושבין, אלא. משיןנראין כמש
הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישתו ואתם ' כה אמר ה -ישעיהו סה-שנאמר , צמאים
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 -בכל עת יהיו בגדיך לבנים : דבר אחר. תצמאו הנה עבדי ירנו מטוב לב ואתם תצעקו מכאב לב
 .אלו תפילין -ראשך אל יחסר ושמן על , אלו ציצית

 ףדף על הד
 .'שוב יום אחד לפני מיתתך וכו: 'בגמ

שמעתי מפי ידידי (. ח, עמוס ג)ירא 'א י'י ל'אג מ'ש' רי'א: מביא( קצח' ע)ערכים  -בספר לחם רב 
שבת קנג )יתתך 'פני מ'חד ל'ום א'וב י'ש: ת"י שהוא ר"הערצפעלד נ' ה אלי"הרבני הצדיק מו

 .י"שח ו"ודפח( א"ע
עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיתתו כל עוונותיו ' אפי: כתב( א"תשובה ה' ב מהל"פ)ם "ברמב

 .'נמחלין לו שנאמר עד אשר לא תחשך השמש כו
 .ד"עכ, א"עד אשר לא תחשך שבת קנ' שנא, ביום מיתתו' מ כתב אהא דכתב רבינו אפי"ובכס

ולא מצאתי שם (: כב' ע' י' קו' שנה י)מה ל בקובץ כרם של"וכתב על זה הגאון בעל קרני ראם זצ
וזכור את בוראך בימי בחרותיך עד , אלא קרא קדריש בקהלת שם, דמהני תשובה ביום מיתתו

ובירושלמי . ואינו מוכרח שם דמהני תשובה ביום מיתתו', עד אשר לא תחשך כו' אשר לא יבאו כו
' ואשכחי' אזיל בעי מבקרתי, (חולה -)מ הא רבך באיש "חגיגה גבי אלישע דאתון ואמרון לר

ל ולא כן כתיב תשב אנוש עד "א, חוזרין מתקבלין[ ואם -]ל ואין "א, ל לית את חזר בך"א, באיש
מ שמח בלבו ואומר "ר' והי, באותה שעה בכה אלישע ונפטר, עד דכדוכה של נפש מקבלין, דכא

אלא דמקרא דתשב , תהביום מי' מבואר דמהני תשובה אפי, דומה שמתוך תשובה נפטר עיין שם
ורבינו דמייתי לה מהאי קרא . ולא מהא דעד אשר לא תחשך השמש, אנוש עד דכא ילפינן
 .מ"ועיין בהגה, אסמכתא בעלמא הוא

א וכי אדם "שאלו תלמידיו את ר, א אומר שוב יום אחד לפני מיתתך"אמרינן ר( א"ג ע"קנ)ובשבת 
אף על גב דמהני תשובה ביום מיתתו , ות היוםש ישוב היום שמא ימ"ל כ"א, יודע איזה יום ימות

ואף על גב דעד , ה נקט טפי יום מחר"משום דמיתה בזמן מועט חיישינן ומש, ש רבינו"וכמ
' ועיין תוס', ג גבי אשה אחרת מתקינין לי"וכדמשמע מהא דיומא י, שבעה ימים נקרא זמן מועט

ה "מש, שכיחא יום אחד מאותו יוםמ טפי "מ, ה למיתה לא חיישינן עיין שם"ב ד"ו ע"יבמות כ
 .ח"ד ודפח"עכ. ל לדעת רבינו"כצ, תפס לישנא שמא ימות למחר

א בן דורדיא שאמר אין הדבר תלוי "בעובדא דר( א"ז ע"ז י"ע)' ויש לציין בהקשר לזה לדברי הגמ
א בן "יצתה בת קול ואמרה ר, עד שיצאה נשמתו' והניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכי, אלא בי

בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו ', יא מזומן לחיי העולם הבא וכודורד
כ דברי "ע, ואמר רבי לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין אותן אלא שקורין אותו רבי, בשעה אחת

 .'הגמ
 .ק היטב"הנה שמוזכר ענין של שעה אחת ביום הפטירה שמועיל אז תשובה ודו

, ם במחלתו האחרונה פנה לנכדו וחקירה בפיו"לה הביא שהחדושי הריובספר מאיר עיני הגו
, ם כתב דגדר התשובה היא עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישיב לכסלה עוד"דהנה הרמב

האם , ואז הוא חוזר בתשובה, בידו לחטוא עוד' ולא יהי, ונסתפק בחולה שיודע שהגיע קץ ימיו
 .גם אז תשובתו תשובה גמורה
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לבאר מה שאמר ( לא, משלי טז)ל "רוזנבאום זצ -משה חיים ליטש ' ית חן להגאון רבספר לו
, כי מכח שחשב תמיד שמא ימות למחר, הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי( ב, בראשית כז)יצחק 

, אץ להעשיר' ז לא הי"עי, שוב יום אחד לפני מיתתך( א"שבת קנג ע)א הגדול לתלמידיו "ש ר"כמ
וסבר שימות , בשביל שלא ידעתי יום מותי, ש הנה נא זקנתי"וז, שאינו שלו כי מה לו בעולם

לא כן , (כא, אבות ד)כי הקנאה התאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם , כ זקנתי"למחר ועי
 .ז"כ עוד לבאר לפי"ש מש"וע. סר כל זה ממנו, אם האדם זוכר שמא ימות למחר

 א, עירובין יט
מדת בשר ודם : בא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם: עזרואמר רבי ירמיה בן אל

מדת הקדוש , מתחייב אדם הריגה למלכות מטילין לו חכה לתוך פיו כדי שלא יקלל את המלך
ולא עוד . לך דמיה תהלה -ה"תהלים ס-שנאמר , שותק -ברוך הוא אדם מתחייב הריגה למקום 

 -ה"תהלים ס-שדומה לו כאילו מקריב קרבן שנאמר ולא עוד אלא . שנאמר תהלה, אלא שמשבח
עברי בעמק הבכא מעין  -ד"תהלים פ-מאי דכתיב : היינו דאמר רבי יהושע בן לוי. ולך ישלם נדר

, אלו בני אדם שעוברין על רצונו של הקדוש ברוך הוא -עברי ; ישיתוהו גם ברכות יעטה מורה
גם ברכות , ידין דמעות כמעיין של שיתיןשבוכין ומור -הבכא , שמעמיקין להם גיהנם -עמק 

, יפה זכית, רבונו של עולם יפה דנת: ואומרים לפניו, שמצדיקין עליהם את הדין -יעטה מורה 
: והאמר רבי שמעון בן לקיש? איני. ויפה תקנת גיהנם לרשעים גן עדן לצדיקים, יפה חייבת

ויצאו וראו בפגרי  -ו"ישעיהו ס- שנאמר, רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה
לא  -! שפושעים והולכין לעולם -אלא הפשעים , שפשעו לא נאמר' האנשים הפשעים בי וגו

דאם כן קשיא דריש , הכי נמי מסתברא. בפושעי עובדי כוכבים -הא , בפושעי ישראל -הא ; קשיא
בהן קל וחומר  פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת: דאמר ריש לקיש. לקיש אדריש לקיש

מה מזבח הזהב שאין עליו אלא כעובי דינר זהב עמד כמה שנים ולא שלטה בו , ממזבח הזהב
ואמר . כפלח הרמון רקתך -'שיר השירים ו-פושעי ישראל שמליאין מצות כרמון שנאמר , האור

על  -שאפילו ריקנין שבך מליאין מצות כרמון , אל תיקרי רקתך אלא ריקתיך: רבי שמעון בן לקיש
ואתי , ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם -אלא הא דכתיב עברי בעמק הבכא . אחת כמה וכמה

בר מישראל שבא על הגויה דמשכה ערלתו ולא מבשקר , אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל להו
אלא מעתה דכתיב המוציא , השתא דאמרת הפשעים דפשעי ואזלי: מתקיף לה רב כהנא. ליה

 .דפשעי הוא: הכי נמי, אלא דאסיק ואפיק? ק הואוהמעלה דמסיק ודמפי

 ב, עירובין סט
מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי : מכאן אמרו. להביא בני אדם הדומין לבהמה -מן הבהמה 

 .שיחזרו בתשובה חוץ מן המומר והמנסך יין והמחלל שבתות בפרהסיא

 א, פסחים נד
וכסא , וגיהנם, וגן עדן, ותשובה, תורה: הן ואלו, שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם: תניא

 -תשובה . קנני ראשית דרכו' ה -משלי ח-דכתיב  -תורה . ושמו של משיח, ובית המקדש, הכבוד
. תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם -תהלים צ-בטרם הרים ילדו וכתיב  -תהלים צ-דכתיב 
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כי ערוך  -ישעיהו ל-דכתיב  -גיהנם . קדםאלהים גן בעדן מ' ויטע ה -בראשית ב-דכתיב  -גן עדן 
כסא כבוד מרום מראשון מקום  -ירמיהו יז-דכתיב  -כסא הכבוד ובית המקדש . מאתמול תפתה

 .יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו -תהלים עב-דכתיב  -שמו של משיח . מקדשנו

 א, פסחים קיט
: בן לקיש משום רבי יהודה נשיאהאמר רב כהנא משום רבי ישמעאל ברבי יוסי אמר רבי שמעון 

זה ידו של הקדוש ברוך הוא , ידו כתיב -וידי אדם מתחת כנפיהם  -יחזקאל א-מאי דכתיב 
 .שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מיד מדת הדין

 ב, ראש השנה יז
שנתעטף מלמד , אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו: אמר רבי יוחנן, על פניו ויקרא' ויעבר ה

 -כל זמן שישראל חוטאין : אמר לו. והראה לו למשה סדר תפלה, הקדוש ברוך הוא כשליח צבור
ואני הוא לאחר , אני הוא קודם שיחטא האדם -' ה' ה. ואני מוחל להם, יעשו לפני כסדר הזה

ברית כרותה לשלש עשרה מדות : אמר רב יהודה, אל רחום וחנון. שיחטא האדם ויעשה תשובה
 .הנה אנכי כרת ברית -שמות לד-שנאמר , חוזרות ריקםשאינן 

השמן לב העם  -ישעיהו ו-שנאמר , גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם: אמר רבי יוחנן
אמר ליה רב . הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו

הוי  -איזהו דבר שצריך רפואה , ורפא לו כתיב: יהאמר ל -? ודלמא לפני גזר דין: פפא לאביי
אפילו הביא כל אילי נביות , לא שב בינתים, מוחלין לו -השב בינתים : מיתיבי. אומר זה גזר דין

' עיני ה -דברים יא-: מתיבי. בצבור -הא , ביחיד -הא ; לא קשיא -! אין מוחלין לו -שבעולם 
הרי שהיו ישראל רשעים גמורין ? לטובה כיצד עתים. עתים לטובה עתים לרעה -אלהיך בה 

שכבר , אי אפשר -להוסיף עליהן . לסוף חזרו בהן, ופסקו להם גשמים מועטים, בראש השנה
עתים . הכל לפי הארץ, אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן. נגזרה גזרה
לסוף . סקו עליהן גשמים מרוביןופ, הרי שהיו ישראל צדיקים גמורין בראש השנה? לרעה כיצד

אלא הקדוש ברוך הוא מורידן שלא בזמנן . שכבר נגזרה גזרה, אי אפשר -לפחות מהן , חזרו בהן
שאני התם  -! לטובה מיהא ליקרעיה לגזר דנייהו ולוסיף להו. על הארץ שאינה צריכה להן

המה ראו מעשי . ביםיורדי הים באניות עשי מלאכה במים ר -תהלים קז-: תא שמע. דאפשר בהכי
בצר להם ' ויצעקו אל ה. 'יחוגו וינועו כשכור וגו... ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו. 'וגו' ה

צעקו קודם גזר דין : לומר לך, עשה להן סימניות כאכין ורקין שבתורה -' חסדו וגו' יודו לה... 'וגו
שאלה בלוריא הגיורת : תא שמע. דין דמוהני נמי כיחי -! אינן נענין -צעקו לאחר גזר דין , נענין -

פניו ' ישא ה -במדבר ו-וכתיב , אשר לא ישא פנים -דברים י-כתיב בתורתכם : את רבן גמליאל
לאדם שנושה  -למה הדבר דומה , אמשול לך משל: אמר לה, נטפל לה רבי יוסי הכהן. אליך

בא לפייס את , זמן ולא פרעו הגיע. ונשבע לו בחיי המלך, וקבע לו זמן בפני המלך, בחבירו מנה
בעבירות שבין אדם  -כאן , הכא נמי. לך ופייס את חבירך, עלבוני מחול לך: ואמר לו. המלך

 :עד שבא רבי עקיבא ולימד. בעבירות שבין אדם לחבירו -כאן , למקום
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 א, ראש השנה יח
: דתניא. חיד תנאי היאוגזר דין די -. הכא נמי ביחיד -. לאחר גזר דין -כאן , קודם גזר דין -כאן 

, וכן שנים שעלו לגרדום לידון ודינן שוה, שנים שעלו למטה וחוליין שוה: היה רבי מאיר אומר
 -זה ? זה ניצל וזה לא ניצל, מפני מה זה ירד וזה לא ירד. זה ניצל וזה לא ניצל, זה ירד וזה לא ירד

 -זה התפלל תפלה שלימה ? ענהמפני מה זה נענה וזה לא נ. וזה התפלל ולא נענה, התפלל ונענה
לאחר  -כאן , קודם גזר דין -כאן : רבי אלעזר אמר. לא נענה -וזה לא התפלל תפלה שלימה , נענה

וגזר דין דצבור מי . בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין, יפה צעקה לאדם: רבי יצחק אמר. גזר דין
כי אם תכבסי בנתר  -ירמיהו ב-וכתיב , כבסי מרעה לבך -ירמיהו ד-והא כתוב אחד אומר ? מיקרע

אידי , לא -? לאחר גזר דין -כאן , קודם גזר דין -מאי לאו כאן , ותרבי לך ברית נכתם עונך לפני
בגזר דין שאין עמו  -כאן , בגזר דין שיש עמו שבועה -כאן ; ולא קשיא, ואידי לאחר גזר דין

 .כדרב שמואל בר אמי, שבועה
מנין לגזר דין שיש : אמרי לה אמר רב שמואל בר נחמני אמר רב יונתןו, דאמר רב שמואל בר אמי
נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי [ ולכן] -שמואל א ג-שנאמר  -עמו שבועה שאינו נקרע 

בזבח : אביי אמר. אבל מתכפר בתורה, אינו מתכפר -בזבח ובמנחה : אמר רבא. בזבח ובמנחה
 .בתורה ובגמילות חסדים אבל מתכפר, אינו מתכפר -ומנחה 

אביי דעסק בתורה ובגמילות , רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין, רבה ואביי מדבית עלי קאתו
 .חיה שיתין שנין -חסדים 

באו והודיעו . משפחה אחת היתה בירושלים שהיו מתיה מתין בני שמונה עשרה שנה: תנו רבנן
וכל מרבית  -שמואל א ב-דכתיב ביה , אתם שמא ממשפחת עלי: אמר להם. את רבן יוחנן בן זכאי

והיו קורין אותה משפחת , הלכו ועסקו בתורה וחיו. לכו ועסקו בתורה וחיו -ביתך ימותו אנשים 
 .רבן יוחנן על שמו

? אינו נחתם? מניין לגזר דין של צבור שאינו נחתם: אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב
' כה -דברים ד-שנאמר , נקרע -אף על גב שנחתם , אלא -! נכתם עונך לפני -ירמיהו ב-והכתיב 

 .הכא בצבור, התם ביחיד -! בהמצאו' דרשו ה -ישעיהו נה-והכתיב  -. אלהינו בכל קראנו אליו
שמואל א -. אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים: אמר רבה בר אבוה -? ביחיד אימת

: אמר רב יהודה אמר רב? מאי עבידתייהו[ ה ימיםעשר], את נבל' ויהי כעשרת הימים ויגף ה -כה
אלו עשרה ימים שבין ראש : רב נחמן אמר רבה בר אבוה. כנגד עשר לגימות שנתן נבל לעבדי דוד

 .השנה ליום הכפורים

 א, ראש השנה לא
, וכנגדן גלתה סנהדרין. מקראי, עשר מסעות נסעה שכינה: אמר רב יהודה בר אידי אמר רבי יוחנן

 .מגמרא
, וממפתן לחצר, ומכרוב לכרוב ומכרוב למפתן, מכפרת לכרוב: מקראי, שר מסעות נסעה שכינהע

וממדבר , ומהר למדבר, ומעיר להר, ומחומה לעיר, ומגג לחומה, וממזבח לגג, ומחצר למזבח
 -עלתה וישבה במקומה

 -ומכרוב למפתן , מכרוב לכרוב, מכפרת לכרוב. אלך אשובה אל מקומי (הושע ה)שנאמר  -
וירכב על  -ב"שמואל ב כ-וכתיב , אתך מעל הכפרת[ לך שם ודברתי]ונועדתי  -שמות כה-דכתיב 
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וכבוד אלהי ישראל נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו אל מפתן  -יחזקאל ט-וכתיב , כרוב ויעף
. 'וימלא הבית את הענן והחצר מלאה את נגה כבוד ה -יחזקאל י-דכתיב  -וממפתן לחצר . הבית

 -משלי כא-דכתיב  -וממזבח לגג , נצב על המזבח' ראיתי את ה -עמוס ט-דכתיב  -זבח מחצר למ
 -מחומה לעיר . נצב על חומת אנך' והנה ה -עמוס ז-דכתיב  -מגג לחומה , טוב לשבת על פנת גג

מעל תוך ' ויעל כבוד ה -יחזקאל יא-דכתיב  -ומעיר להר , לעיר יקרא' קול ה -מיכה ו-דכתיב 
. טוב שבת בארץ מדבר -משלי כא-דכתיב  -ומהר למדבר , על ההר אשר מקדם לעירהעיר ויעמד 

 .'אלך אשובה אל מקומי וגו -הושע ה-דכתיב  -וממדבר עלתה וישבה במקומה 
כיון שלא . שמא יחזרו בתשובה, ששה חדשים נתעכבה שכינה לישראל במדבר: אמר רבי יוחנן

ני רשעים תכלינה ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח ועי -איוב יא-שנאמר , תיפח עצמן: חזרו אמר
 .נפש

 א, יומא יח
כיון  -? מאי טעמא לא תנא שעירים, ותנא דידן. אף השעירים: תנא', ערב יום הכפורים שחרית וכו

כיון דעליו ועל , פר -! אי הכי פר נמי על חטא הוא דאתי -. חלשא דעתיה -דעל חטא קא אתו 
, מידע ידע ליה -הכהנים אי איכא איניש דאית ביה מילתא  באחיו -אחיו הכהנים הוא דאתי 

אי בר אחתיך : היינו דאמרי אינשי; אמר רבינא. לא ידע -בכולהו ישראל . ומהדר ליה בתשובה
 .בשוקא קמיה לא תחליף, חזי, דיילא הוי

 ב, יומא לו
 -רא טזויק-וכן בשעיר המשתלח הוא אומר , עויתי פשעתי וחטאתי? כיצד מתודה: תנו רבנן

שמות -וכן במשה הוא אומר , והתודה עליו את כל עונת בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם
וכן הוא , אלו הזדונות -עונות : וחכמים אומרים. דברי רבי מאיר, נשא עון ופשע וחטאה -לד

-וכן הוא אומר , אלו המרדים -פשעים , הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה -במדבר טו-אומר 
 -לכל חטאתם , אז תפשע לבנה בעת ההיא -מלכים ב ח-מלך מואב פשע בי ואומר  -ב ג מלכים

 .נפש כי תחטא בשגגה -ויקרא ד-וכן הוא אומר , אלו השגגות
: אלא כך היה מתודה? ומאחר שהתודה על הזדונות ועל המרדים חוזר ומתודה על השגגות

חטאנו עם אבתינו  -תהלים קו-הוא אומר וכן בדוד . 'חטאתי ועויתי ופשעתי לפניך אני וביתי וכו
וכן בדניאל הוא  -[והעוינו רשענו]חטאנו  -מלכים א ח-העוינו הרשענו וכן בשלמה הוא אומר 

 .והרשענו ומרדנו -[ועוינו]חטאנו  -דניאל ט-אומר 
רבונו של : אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא? אלא מהו שאמר משה נשא עון ופשע וחטאה

 .עשה להם זדונות כשגגות -אל חוטאין לפניך ועושין תשובה בשעה שישר, עולם
מהו  -! יחיד ורבים הלכה כרבים, פשיטא -. הלכה כדברי חכמים: אמר רבה בר שמואל אמר רב

 .קא משמע לן, דקמסייע ליה קרא דמשה, מסתבר טעמיה דרבי מאיר: דתימא

 א, יומא פו
 -מלא תשא ולמעלה , תשובה מכפרת -כל שהוא מלא תשא ולמטה : רבי יהודה אומר, תא שמע

לפי שנאמר בחורב : תא שמע. לא תשא וכל דדמי ליה! ויום הכפורים מכפר, תשובה תולה
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יכול אף שאר חייבי . לא ינקה -שמות לד-תלמוד לומר  -יכול אף לא תשא עמהן , תשובה ונקה
תנאי  -! יבי לאויןאבל מנקה שאר חי, שמו הוא דאינו מנקה -תלמוד לומר את שמו  -לאוין כן 

ועל מה תשובה , על עשה ועל לא תעשה שניתק לעשה -על מה תשובה מכפרת : דתניא, היא
לפי : אמר מר. ועל לא תעשה גמור, על כריתות ועל מיתות בית דין -תולה ויום הכפורים מכפר 

 אי אפשר לומר נקה שכבר נאמר לא: רבי אלעזר אומר, דתניא? מנא לן, שנאמר בחורב ונקה
ואינו מנקה , מנקה הוא לשבין? הא כיצד. ואי אפשר לומר לא ינקה שכבר נאמר נקה, ינקה

 .לשאינן שבין
שמעת ארבעה חלוקי כפרה שהיה רבי : שאל רבי מתיא בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי

אינו זז משם  -עבר על עשה ושב . ותשובה עם כל אחד ואחד, שלשה הן: אמר? ישמעאל דורש
 -עבר על לא תעשה ועשה תשובה . שובו בנים שובבים -ירמיהו ג-שנאמר , מוחלין לועד ש

. כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתיכם -ויקרא טז-ויום הכפורים מכפר שנאמר , תשובה תולה
, ויסורין ממרקין, תשובה ויום הכפורים תולין -עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה 

אין לו  -אבל מי שיש חילול השם בידו , ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם -תהלים פט-שנאמר 
ומיתה , אלא כולן תולין. ולא ביסורין למרק, ולא ביום הכפורים לכפר, כח בתשובה לתלות

 .צבאות אם יכפר העון הזה לכם עד תמתון' ונגלה באזני ה -ישעיהו כב-שנאמר , ממרקת

 י"רש
 .משום דכתיב לא ינקה קא סלקא דעתך -חוץ מלא תשא 
 .לא תעשה גמור -וכל דדמי ליה 

ולקמן , כשעלה משה להתפלל עליהן, לאחר מעשה העגל -לפי שנאמר בחורב תשובה ונקה 
 .מפרש לה

 .ינקה בתשובה -יכול אף לא תשא 
 .דכתיב נקה לא ינקה גבי הדדי -אי אפשר לומר נקה שכבר נאמר לא ינקה 

 .זה כך וזה כך שחלוקין בכפרתן -חלוקי כפרה 
שיש עבירה שהיא צריכה לזה ואינה צריכה לזה אבל תשובה אינה מן , שלש הן הנחלקין -אמר לו 
 .שהיא צריכה לכולן, החלוקין

 .למדת שיש עבירה שמכפרת בתשובה לבדה, ומיד ארפא -שובו בנים 
למדת שיש  -ופקדתי בשבט פשעם , למדת שיש עבירה שצריכה יום הכפורים -כי ביום הזה יכפר 

 .הקל לקלה והחמור לחמורה, ומסתברא, עבירה שצריכה יסורין
 .חוטא ומחטיא אחרים -חילול השם 

למדנו , באזני אמר הקדוש ברוך הוא אם יכופר העון עד תמותון: אמר הנביא -צבאות ' באזני ה
 .שיש עבירה שאין לה כפרה אלא במיתה

 ב, יומא פו
לאמר הן ישלח  -ירמיהו ג-שנאמר , את לא תעשה שבתורה גדולה תשובה שדוחה: אמר רבי יוחנן

איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת 
את  -[שמביאה] (שמקרבת)גדולה תשובה : אמר רבי יונתן. 'זנית רעים רבים ושוב אלי נאם ה
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 -מה טעם ובא לציון גואל . בי פשע ביעקבובא לציון גואל ולש -ישעיהו נט-שנאמר , הגאולה
 .משום דשבי פשע ביעקב

שובה ישראל עד  -הושע יד-שנאמר , שזדונות נעשות לו כשגגות, גדולה תשובה: אמר ריש לקיש
: והאמר ריש לקיש? איני. וקא קרי ליה מכשול, הא עון מזיד הוא. אלהיך כי כשלת בעונך' ה

ובשוב רשע מרשעתו ועשה  -יחזקאל לג-שנאמר , ותגדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכי
 .מיראה -כאן , מאהבה -כאן ; לא קשיא -! יחיה -[הוא]משפט וצדקה עליהם 

-שנאמר , גדולה תשובה שמארכת שנותיו של אדם: אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן
 .יחיה -[הוא]ובשוב רשע מרשעתו  -יחזקאל יח

בא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא : משמיה דרבה בר מרי אמרי במערבא, אמר רבי יצחק
ספק מתפייס הימנו ספק אין מתפייס  -מקניט את חבירו בדברים , מדת בשר ודם. מדת בשר ודם

אבל הקדוש . ספק מתפייס בדברים ספק אין מתפייס בדברים -ואם תאמר מתפייס הימנו , הימנו
קחו עמכם דברים  -הושע יד-שנאמר , מנו בדבריםמתפייס מ -אדם עובר עבירה בסתר , ברוך הוא

ולא עוד אלא שמעלה עליו , שנאמר וקח טוב, ולא עוד אלא שמחזיק לו טובה', ושובו אל ה
 -שמא תאמר פרי חובה . ונשלמה פרים שפתינו -הושע יד-שנאמר , הכתוב כאילו הקריב פרים

 .ארפא משובתם אהבם נדבה -הושע יד-תלמוד לומר 
שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם , גדולה תשובה: רבי מאיר אומרהיה , תניא
אלא , מהם לא נאמר. ארפא משובתם אהבם נדבה כי שב אפי ממנו -הושע יד-שנאמר , כולו
 .ממנו

כגון שבאת לידו דבר עבירה פעם ראשונה ושניה וניצל : אמר רב יהודה? היכי דמי בעל תשובה
 .באותו מקום, באותו פרק, אותה אשהב: מחוי רב יהודה, הימנה

מכסה  -משלי כח-אשרי נשוי פשע כסוי חטאה וכתיב  -תהלים לב-כתיב , רב רמי: אמר רב יהודה
רב זוטרא בר . בחטא שאינו מפורסם -הא , הא בחטא מפורסם: לא קשיא! פשעיו לא יצליח

 .שבין אדם למקום בעבירות -כאן , בעבירות שבין אדם לחבירו -כאן : טוביה אמר רב נחמן
, מוחלין לו -שניה , מוחלין לו -אדם עובר עבירה פעם ראשונה : רבי יוסי בר יהודה אומר, תניא

על שלשה פשעי ' כה אמר ה -עמוס ב-שנאמר , אין מוחלין לו -רביעית , מוחלין לו -שלישית 
 .לש עם גברהן כל אלה יפעל אל פעמים ש -איוב לג- -[ואומר]ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו 

תא שמע הן כל אלה יפעל אל , לא -אבל ביחיד , בציבור -הני מילי : וכי תימא -? מאי ואומר
שנאמר על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה , מכאן ואילך אין מוחלין לו. )פעמים שלש עם גבר

 .(לא אשיבנו
ועשה עול ובשוב צדיק מצדקו  -יחזקאל ג-שנאמר , מפרסמין את החנפין מפני חילול השם..

ואף על פי שנחתם עליו גזר דין של , תשובת המוחלטין מעכבת הפורענות. ונתתי מכשול לפניו
, ערום נכנס לה וערום יצא ממנה, והרשות מקברת את בעליה, שלות רשעים סופה תקלה. פורענות

 .ולואי שתהא יציאה כביאה
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 י"רש
מצוה לפרסמו  -יש מכיר במעשיו  אם, שהן רשעים ומראין עצמן כצדיקים -מפרסמין את החנפין 

כשבא עליו , ועוד, שסבורין עליו שהוא צדיק, שבני אדם למידין ממעשיו, מפני חילול השם
 .מה הועיל לו זכותו: פורענות בני אדם אומרים

אני ממציא לידו חטא גלוי לכל  -סיפיה דקרא ונתתי מכשול לפניו  -שנאמר ובשוב צדיק מצדקו 
 .מעשיווידעו את , שיכשל בו

 .רשעים גמורין -המוחלטין 
 .מתוך שלותם הם יושבין ומהרהרין בעבירות -שלות רשעים סופה תקלה 

 .הרבנות -והרשות 
 .ואחר כך כל אחיו, וימת יוסף תחילה( שמות א)שנאמר  -מקברת בעליה 

 .ממנה בלא חטא כביאה -ולואי שתהא יציאה 
 .להרוג המזיק שנברא שם -באותו מקום 

 א יהונתן דברים יבאהבת 

 באותו מקום להרוג את המזיק

כי הבעל תשובה צריך לעשות תשובה ' אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגוים וגו
כ בעשיית תשובה באותו מקום "ולכך צריך ג ,באותו מקום כי באותו מקום שחטא נברא שם מזיק

 .כדי להרוג המזיק

 א, יומא פז
כמעט אין מספיקין בידו  -וכל המחטיא את הרבים , חטא בא על ידו אין -כל המזכה את הרבים 

כדי שלא יהא הוא  -מאי טעמא , כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו. לעשות תשובה
כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות  -תהלים טז-שנאמר , בגיהנם ותלמידיו בגן עדן

שלא יהא הוא בגן עדן  -בידו לעשות תשובה  וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין. שחת
 .אדם עשק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו -משלי כח-שנאמר , ותלמידיו בגיהנם

כדרב ? למה לי למימר אחטא ואשוב אחטא ואשוב תרי זימני. האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב
הותרה לו . הותרה לו -כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה : דאמר רב הונא אמר רב, הונא אמר רב

לימא . אין יום הכפורים מכפר -אחטא ויום הכפורים מכפר . נעשית לו כהיתר: אלא? סלקא דעתך
בין עשה תשובה בין לא עשה , על כל עבירות שבתורה: רבי אומר, דתניא -מתניתין דלא כרבי 

 .אגב שאני, אפילו תימא רבי -! תשובה יום הכפורים מכפר
עבירות שבין אדם לחבירו : רמי ליה רב יוסף בר חבו לרבי אבהו. 'מקום וכועבירות שבין אדם ל

מאן  -! אם יחטא איש לאיש ופללו אלהים -ב' שמואל א-והא כתיב ? אין יום הכפורים מכפר
אם יחטא : הכי קאמר -? יחטא איש מי יתפלל לו' ואם לה: אי הכי אימא סיפא -. דיינא -אלהים 

תשובה ומעשים , מי יתפלל בעדו -יחטא איש ' ואם לה, ימחול לואלהים  -איש לאיש ופללו 
 .טובים
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 א, סוכה נג
אלו  -יש מהן אומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו : תנו רבנן. 'חסידים ואנשי מעשה כו

. אלו בעלי תשובה -ויש מהן אומרים אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנו , חסידים ואנשי מעשה
 .ומי שחטא ישוב וימחול לו, רים אשרי מי שלא חטאאלו ואלו אומ

 א, תענית טז
, אומר חכם -ואם לאו , אומר זקן -אם יש זקן : תנו רבנן. הזקן שבהן אומר לפניהן דברי כיבושין

הכי : אמר אביי -? אטו זקן דקאמרי אף על גב דלאו חכם הוא -. אומר אדם של צורה -ואם לאו 
אומר אדם  -ואם לאו , אומר חכם -ואם לאו , אומר זקן והוא חכם -אם יש זקן והוא חכם : קאמר

שכן מצינו באנשי . לא שק ותענית גורמים אלא תשובה ומעשים טובים גורמים, אחינו: של צורה
וירא האלהים את  -'יונה ג-אלא , נינוה שלא נאמר בהם וירא האלהים את שקם ואת תעניתם

אסרא  -? מאי הוו עבדי, ויתכסו שקים האדם והבהמה -'יונה ג-. מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה
אין  -אם אין אתה מרחם עלינו ! רבונו של עולם: אמרו לפניו, הבהמות לחוד ואת הוולדות לחוד

רבונו של : אמרו לפניו? מאי אמור, ויקראו אל אלהים בחזקה -'יונה ג-, אנו מרחמים על אלו
וישבו איש מדרכו הרעה  -'יונה ג-? חה מפני מימי נד -צדיק ורשע , עלוב ושאינו עלוב! עולם

אפילו גזל מריש ובנאו : אמר שמואל? מאי ומן החמס אשר בכפיהם. ומן החמס אשר בכפיהם
 .מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו -בבירה 

 טובל ושרץ בידו

לאדם  -ה ומתודה ואינו חוזר בה למה הוא דומ, אדם שיש בידו עבירה: אמר רב אדא בר אהבה
כיון , זרקו מידו. לא עלתה לו טבילה -שאפילו טובל בכל מימות שבעולם , שתופס שרץ בידו

-ואומר , ומודה ועזב ירחם -ח"משלי כ-שנאמר , מיד עלתה לו טבילה -שטבל בארבעים סאה 
 .נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים -'איכה ג

 ב, מגילה יז
והקדישו את קדוש יעקב ואת אלהי  (ט"ישעיהו כ) שנאמר -או לומר בינה אחר קדושה ומה ר

-דכתיב  -ומה ראו לומר תשובה אחר בינה . וסמיך ליה וידעו תעי רוח בינה, ישראל יעריצו
, לא סלקא דעתך -! אי הכי לימא רפואה בתרה דתשובה. ולבבו יבין ושב ורפא לו -'ישעיהו ו

, ומאי חזית דסמכת אהא. י ירבה לסלוחוירחמהו ואל אלהינו כ' וישב אל ה -ישעיהו נה-דכתיב 
הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלואיכי הגואל  -ג"תהלים ק-: כתב קרא אחרינא -! סמוך אהא

לאו  -ההוא  -! והכתיב ושב ורפא לו? למימרא דגאולה ורפואה בתר סליחה היא. משחת חייכי
 .אלא רפואה דסליחה היא, רפואה דתחלואים היא

 ב, מועד קטן טז
נאם דוד בן ישי ונאם  -ג"כ' שמואל ב-מאי דכתיב : רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתןאמר 

 .שהקים עולה של תשובה, נאם דוד בן ישי -הגבר הקם על 
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 א, חגיגה כו
אינו טמא אלא מקום  -הגנבים שנכנסו לתוך הבית : ורמינהי. וכן הגנבים שהחזירו את הכלים

. כשעשו תשובה: -[דרבה: ]ס"מסורת הש-( דרב)משמיה  אמר רב פנחס -! דריסת רגלי הגנבים
 .שמע מינה, דקתני שהחזירו את הכלים, דיקא נמי

 א, יבמות כא
כי את כל התועבות האל עשו אנשי  (ח"ויקרא י: )שנאמר? ז לשניות מן התורה מניןרמ: אמר רבא

לישנא דקשה  ומאי משמע דהאל. שניות? ומאי נינהו, מכלל דאיכא רכות, קשות -האל , הארץ
קשה עונשין : ר לוי"דא! לוי' פליגא דר, לימא. ואת אילי הארץ לקח -ז"יחזקאל י-: דכתיב? הוא

אל קשה ואלה קשה ! וזה נאמר בהן אלה, שזה נאמר בהן אל, של מדות יותר מעונשין של עריות
י אפשר הנ? אלא מאי חומרייהו. למעוטי מדות מכרת, ההוא! גבי עריות נמי הא כתיב אלה. מאל

 .הני לא אפשר בתשובה, בתשובה

 י"רש
 .גבי עריות כתיב ומשמע התועבות הקשות -כי את כל התועבות האל 

 .וקלות מהן ואסורות -מכלל דיש רכות 
כל עושה אלה כל עושה עול ומדקאמר יותר משל עריות מכלל ' במדות כתיב כי תועבת ה -אלה 

 .דהא לאו קשה הוא
 .האלה ונכרתומכל התועבות  -הכתיב אלה 

כל זמן שלא הוליד ממזר יפרוש הימנה ויתחרט אבל מדות גזל את הרבים  -עריות אפשר בתקנה 
 .ג דקיימא לן יתקן בהם צרכי רבים לאו תשובה מעלייתא הוא"הוא ואינו יודע למי יחזיר ואע

 ב, יבמות כב
 [.של אביו]על מכתו [ הממזר]וחייב 
כדאמר רב פנחס ! בעושה מעשה עמך, עמך לא תאורונשיא ב -ב"שמות כ-: קרי כאן? אמאי

, והתנן? והאי בר תשובה הוא. הכא נמי כשעשה תשובה, בעושה תשובה: משמיה דרב פפא
זה הבא על הערוה והוליד ? מעוות לא יוכל לתקון -'קהלת א-איזהו : שמעון בן מנסיא אומר

 .השתא מיהא עושה מעשה עמך הוא! ממנה ממזר

 ב, נדרים לב
ה על מאתים וארבעים "בתחלה המליכו הקב! כתיב אברם וכתיב אברהם: רמי בר אבאואמר 

ושתי , שתי עינים: אלו הן, ולבסוף המליכו על מאתים וארבעים ושמונה אברים, ושלשה אברים
עיר '? עיר קטנה ואנשים וגו -קהלת ט-: 'מאי דכתי, ואמר רמי בר אבא. וראש הגוייה, אזנים
, זה יצר הרע -ובא אליה מלך גדול וסבב אותה , אלו אברים -ים בה מעט ואנש, זה הגוף -קטנה 

ומלט הוא את , זה יצר טוב -ומצא בה איש מסכן וחכם , אלו עונות -ובנה עליה מצודים וחרמים 
דבשעת יצר  -ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא , זו תשובה ומעשים טובים -העיר בחכמתו 

החכמה תעוז לחכם , החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים -קהלת ז-. ט"הרע לית דמדכר ליה ליצ
מעשרה שליטים שתי עינים ושתי אזנים ושתי ידים ושתי רגלים , זו תשובה ומעשים טובים -
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, ה להוציא כהונה משם"ביקש הקב: אמר רבי זכריה משום רבי ישמעאל. וראש הגוייה ופה
הקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה כיון ש, והוא כהן לאל עליון -בראשית יד-: שנאמר

וברוך , ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ -בראשית יד-: שנאמר, מאברהם
-: שנאמר, מיד נתנה לאברהם? וכי מקדימין ברכת עבד לברכת קונו: אמר לו אברהם, אל עליון
ולא ' נשבע ה: ובתריה כתיב, גליךלאדני שב לימיני עד אשית אויביך הדום לר' נאם ה -תהלים קי

והוא כהן : והיינו דכתיב; על דיבורו של מלכי צדק -ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק 
 .הדרן עלך ארבעה נדרים. ואין זרעו כהן -הוא כהן , לאל עליון

 א, סוטה יד
או ? צריךוכי לאכול מפריה הוא ? י"מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא: דרש רבי שמלאי

הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא : אלא כך אמר משה? לשבוע מטובה הוא צריך
כלום אתה מבקש אלא לקבל : ה"אמר לו הקב; אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי, י"בא

לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים  -ישעיהו נג-: שנאמר, מעלה אני עליך כאילו עשיתם, שכר
נפשו ואת פושעים נמנה והוא / בסגול' בקמץ ו' בפתח מ' ל/לל תחת אשר הערה למות יחלק ש

: ל"ת? יכול כאחרונים ולא כראשונים -לכן אחלק לו ברבים , חטא רבים נשא ולפושעים יפגיע
תחת אשר הערה ; כאברהם יצחק ויעקב שהן עצומים בתורה ובמצות, ואת עצומים יחלק שלל

ואת פושעים נמנה '; ואם אין מחני נא וגו -שמות לב-: שנאמר, מיתהשמסר עצמו ל -למות נפשו 
 -ולפושעים יפגיע ; שכיפר על מעשה העגל -והוא חטא רבים נשא ; שנמנה עם מתי מדבר -

 -ירמיהו ז-: שנאמר, ואין פגיעה אלא תפלה, שביקש רחמים על פושעי ישראל שיחזרו בתשובה
הדרן עלך המקנא . דם רנה ותפלה ואל תפגע ביואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בע

 .לאשתו

 ב, סוטה לה
דברים -: שנאמר, על גבי אבנים כתבוה: רבי יהודה אומר? כיצד כתבו ישראל את התורה: ר"ת

אמר לו רבי ; ואחר כך סדו אותן בסיד', וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת וגו -כז
, ה"בינה יתירה נתן בהם הקב: אמר לו? אותו הזמן תורההיאך למדו אומות של , לדבריך: שמעון

שהיה , ועל דבר זה נתחתם גזר דינם לבאר שחת, ושיגרו נוטירין שלהן וקילפו את הסיד והשיאוה
למען  -דברים כ-: וכתבו להן למטה, על גבי סיד כתבוה: שמעון אומר' ר; להן ללמד ולא למדו

. שאם היו חוזרין בתשובה היו מקבלין אותן, מדתהא ל', אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל וגו
על עסקי , והיו עמים משרפות סיד -ישעיהו לג-: דכתיב? ט דרבי שמעון"מ: אמר רבא בר שילא

אף אותם הכותים אין להם תקנה אלא , מה סיד אין לו תקנה אלא שריפה, כי סיד? יהודה' ור. סיד
לרבות כנענים שבחוצה לארץ שאם  -שביו ושבית  -דברים כא-: כמאן אזלא הא דתניא. שריפה

 .שמעון' כר? כמאן, חוזרין בתשובה מקבלין אותן

 א, סוטה מג
לקח וירש וניתן לו , אין לי אלא אשר בנה -אשר בנה : תנו רבנן. 'מי האיש אשר בנה בית חדש כו

ובית הבקר מנין לרבות בית התבן , אין לי אלא בית -בית . מי האיש אשר בנה: ל"ת? במתנה מנין
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יכול שאני מרבה אף הבונה בית שער . מכל מקום, אשר בנה: ל"ת? ובית העצים ובית האוצרות
אליעזר בן ' ר. אף כל הראוי לדירה, מה בית הראוי לדירה, בית: תלמוד לומר? אכסדרה ומרפסת

דאי , דלא כרבי יוסי הגלילי, לימא. פרט לגזלן -ולא חנכו , לא חנך. בית כמשמעו: יעקב אומר
אפילו תימא רבי יוסי ! זה המתיירא מעבירות שבידו -ורך הלבב : הא אמר, רבי יוסי הגלילי

כיון דמעיקרא בתורת ! וליהדר, הוה ליה לוקח, אי הכי. כגון דעבד תשובה ויהבי דמי, הגלילי
 .לא -גזילה אתא לידיה 

 א, סוטה מז
ולא , שדחפו לגחזי בשתי ידיולא כאלישע , לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת: תנו רבנן

 -ה' מלכים ב-: דכתיב? אלישע מאי היא. כיהושע בן פרחיה שדחפו לאחד מתלמידיו בשתי ידיו
ויאמר אליו לא לבי הלך כאשר הפך איש מעל מרכבתו : וכתיב, ויאמר נעמן הואל קח ככרים

ומי , שפחותלקראתך העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזיתים וכרמים וצאן ובקר ועבדים ו
באותה שעה היה אלישע עוסק בשמנה : יצחק' אמר ר! כסף ובגדים הוא דשקיל? שקיל כולי האי

וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך , הגיע עת ליטול שכר שמנה שרצים! רשע: אמר לו, שרצים
-. זה גחזי ושלשת בניו: אמר רבי יוחנן -וארבעה אנשים היו מצורעים  -ז' מלכים ב-. לעולם
ולא , שהלך להחזירו לגחזי בתשובה: יוחנן' אמר ר? למה הלך -וילך אלישע דמשק  -ח' ב מלכים

אין  -כל מי שחטא והחטיא את הרבים : כך מקובלני ממך, אמר לו, חזור בך: אמר לו, חזר
אבן שואבת תלה לו לחטאת ירבעם : איכא דאמרי? מאי עבד. מספיקין בידו לעשות תשובה

. והיתה אומרת אנכי ולא יהיה לך, שם חקק לה אפומה: ואיכא דאמרי .והעמידו בין שמים לארץ
ויאמרו בני הנביאים אל אלישע הנה נא  -ו' מלכים ב-: דכתיב, רבנן דחה מקמיה: ואיכא דאמרי

יהושע בן . מכלל דעד האידנא לא הוה דחיק, המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך צר ממנו
יהושע בן ' מלכא לרבנן שמעון בן שטח אטמינהו אחתיה ר פרחיה מאי היא כדהוה קא קטיל ינאי

פרחיה אזל ערק לאלכסנדריא של מצרים כי הוה שלמא שלח ליה שמעון בן שטח מני ירושלים 
מ "עיר הקודש לך אלכסנדריא של מצרים אחותי בעלי שרוי בתוכך ואני יושבת שוממה אמר ש

ו ביקרא שפיר עבדי ליה יקרא טובא הוה ליה שלמא כי אתא אקלע לההוא אושפיזא קם קמייה
ל רשע בכך "ל אחד מתלמידיו רבי עיניה טרוטות א"יתיב וקא משתבח כמה נאה אכסניא זו א

אתה עוסק אפיק ארבע מאה שפורי ושמתיה כל יומא אתא לקמיה ולא קבליה יומא חד הוה קרי 
ליה אזל זקף  קרית שמע אתא לקמיה הוה בדעתיה לקבוליה אחוי ליה בידיה סבר מדחא דחי

ל כך מקובלני ממך כל החוטא ומחטיא את הרבים אין "לבינתא פלחא אמר ליה חזור בך א
רבי שמעון , תניא. מספיקין בידו לעשות תשובה דאמר מר כישף והסית והדיח והחטיא את ישראל

 .תהא שמאל דוחה וימין מקרבת, יצר תינוק ואשה: בן אלעזר אומר

 ב, גיטין נז
בבקעה זו הרג , סח לי זקן אחד מאנשי ירושלים: ר אבין אמר רבי יהושע בן קרחהאמר רבי חייא ב

ובירושלים הרג תשעים וארבע רבוא על אבן , נבוזראדן רב טבחים מאתים ואחת עשרה רבוא
. ודמים בדמים נגעו -'הושע ד-: לקיים מה שנאמר, עד שהלך דמן ונגע בדמו של זכריה, אחת

. דם זבחים דאשתפוך: אמרו ליה? מאי האי: אמר, קא מרתח וסליקאשכחיה לדמיה דזכריה דהוה 
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מסריקנא לבשרייכו במסרקי  -ואי לאו , מוטב -אי אמריתו לי : אמר להו, אייתי דמי ולא אידמו
קמינן עילויה , נבייא הוה בן דהוה קא מוכח לן במילי דשמיא, מאי נימא לך: אמרי ליה. דפרזלי

אייתי סנהדרי . אנא מפייסנא ליה: אמר להו. א קא נייח דמיהוהא כמה שנין דל, וקטלינן ליה
אייתי תינוקות , בחורים ובתולות קטל עילויה ולא נח, גדולה וסנהדרי קטנה קטל עילויה ולא נח

ניחא לך דאבדינהו , טובים שבהן איבדתים, זכריה, זכריה: ל"א, של בית רבן קטל עילויה ולא נח
 -ומה אם על נפש אחת : אמר, יא שעתא הרהר תשובה בדעתיהבהה. כדאמר ליה הכי נח? לכולהו

ערק אזל שדר שטר פרטתא בביתיה ! על אחת כמה וכמה -ההוא גברא דקטל כל הני נשמתא , כך
מבני בניו של המן למדו תורה בבני . נבוזראדן גר צדק היה; נעמן גר תושב היה: תנא. ואגייר

. מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים; ושליםמבני בניו של סיסרא למדו תינוקות ביר; ברק
נתתי את דמה על צחיח סלע לבלתי  -ד"יחזקאל כ-: היינו דכתיב. שמעיה ואבטליון? מאן אינון

 .הכסות

 א, קידושין מ
אשריו שהכריע  -עשה מצוה אחת , לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי: ר"ת

 -קהלת ט-: שנאמר, אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה - עבר עבירה אחת, עצמו לכף זכות
אלעזר ' ר. אובד ממנו טובות הרבה -בשביל חטא יחידי שחטא , וחוטא אחד יאבד טובה הרבה

אשריו  -עשה מצוה אחת , לפי שהעולם נידון אחר רובו והיחיד נידון אחר רובו: שמעון אומר' בר
אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל  -בר עבירה אחת ע, שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות

אבד ממנו ומכל  -בשביל חטא יחידי שעשה זה ', וחוטא אחד כו: שנאמר, העולם לכף חובה
איבד את  -אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה : ש בן יוחי אומר"ר. העולם טובה הרבה

ואפילו רשע גמור כל ; ום פשעוצדקת הצדיק לא תצילנו בי -יחזקאל לג-: שנאמר, הראשונות
ורשעת הרשע  -יחזקאל לג-: שנאמר, אין מזכירים לו שוב רשעו -ימיו ועשה תשובה באחרונה 

בתוהא על : אמר ריש לקיש! וניהוי כמחצה עונות ומחצה זכיות. לא יכשל בה ביום שובו מרשעו
 .הראשונות

 ב, קידושין מט
אין אומרים כרבי אלעזר בן חרסום  -על מנת שאני עשיר [ האומר לאשה הרי את מקודשת לי ]

אפילו , על מנת שאני צדיק. אלא כל שבני עירו מכבדים אותו מפני עושרו, וכרבי אלעזר בן עזריה
 -אפילו צדיק גמור , על מנת שאני רשע. שמא הרהר תשובה בדעתו, מקודשת -רשע גמור 

 .הרהר דבר עבודת כוכבים בדעתושמא , מקודשת

 א, בבא קמא פ
וכן גר שנפלו . אלא מוכר על יד על יד, אין מחייבין אותו למכור מיד, רועה שעשה תשובה: ר"ת

 .אלא מוכר על יד על יד, אין מחייבין אותו למכור מיד, לו כלבים וחזירים בירושתו

 ב, בבא קמא צד
ויקרא -: שנאמר, גזילה הנשתנית חוזרת בעיניה - דבר תורה: ר חייא בר אבא אמר רבי יוחנן"א
ומי אמר . משום תקנת השבים! משנתנו: ואם תאמר; מכל מקום, והשיב את הגזלה אשר גזל -'ה
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 -לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו : ותנן, הלכה כסתם משנה: והאמר רבי יוחנן? יוחנן הכי' ר
כגון שגזל : מפרשא לי מיניה דרבי יוחנןלדידי , אמר להו ההוא מדרבנן ורבי יעקב שמיה! פטור

הגזלנין ומלוי ברבית : תנו רבנן. דהוה ליה שינוי החוזר לברייתו, עצים משופין ועשאן כלים
בימי : אמר רבי יוחנן. אין רוח חכמים נוחה הימנו -והמקבל מהן , אין מקבלין מהן -שהחזירו 

אם , ריקה: ל אשתו"א, תשובה מעשה באדם אחד שבקש לעשות: דתניא; רבי נשנית משנה זו
: באותה שעה אמרו; ונמנע ולא עשה תשובה! אפילו אבנט אינו שלך, אתה עושה תשובה

. אין רוח חכמים נוחה הימנו -והמקבל מהם , אין מקבלין מהם -הגזלנין ומלוי רביות שהחזירו 
; יבין להחזיראין חי -פ שהן יודעין שהן רבית "אע, הניח להם אביהם מעות של רבית: מיתיבי

והא דקתני , בדין הוא דאביהם נמי אינו חייב להחזיר! הא אביהם חייב להחזיר, אינהו הוא דלא
חייבין  -הניח להם אביהם פרה וטלית וכל דבר המסויים : משום דקא בעי למתני סיפא? בדידהו

אקרי כאן ? ומפני כבוד אביהם חייבין להחזיר. תנא רישא נמי בדידהו, להחזיר מפני כבוד אביהם
, בשעשה תשובה: כדאמר רב פנחס! בעושה מעשה עמך, ונשיא בעמך לא תאור -ב"שמות כ-

שלא הספיק ! איבעי ליה לאהדורי? מאי בעי גביה, אי עשה תשובה. הכא נמי בשעשה תשובה
גזלנין מאי שגבו ; מחזירין -פ שגבו "הגזלנים ומלוי ברבית אע: תא שמע. להחזיר עד שמת

, מלוי רביות? ומאי ניהו, הגזלנין: אלא אימא! לא גזול -ואי לא גזול , גזול -ל אי גזו? איכא
. לצאת ידי שמים? אלא למה מחזירין. מחזירין ואין מקבלין מהם: אמרי! מחזירין -פ שגבו "אע

מחזירין ואין : אמרי! ומחזירין למכירין, תשובתן קשה -והמוכסין , והגבאין, הרועים: ש"ת
אימא , ועוד? אמאי תשובתן קשה, אי הכי. לצאת ידי שמים? א למה מחזיריןואל. מקבלין מהם

אלא לא ! שיחין ומערות, בורות: ואמר רב חסדא, יעשה בהן צרכי ציבור -ושאין מכירין : סיפא
אפילו , בשאין גזילה קיימת: והשתא דאמר רב נחמן. כאן לאחר תקנה, כאן קודם תקנה: קשיא

והא . כאן בשאין גזילה קיימת, כאן בגזילה קיימת: ולא קשיא, תימא אירי ואידי לאחר תקנה
לא עבוד רבנן , וכל היכא דגזילה קיימת. דמי אבנט? מאי אבנט! דגזילה קיימת היא, אבנט

, שיטול דמיו -על המריש הגזול שבנאו בבירה : ותנן, והרי מריש דגזילה קיימת היא? תקנתא
 .שויוה רבנן כדליתא, א פסידא דבירהדכיון דאיכ, שאני התם! מפני תקנת השבים

 ב, בבא מציעא נח
אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור ? הא כיצד. באונאת דברים -לא תונו איש את עמיתו 

אם היה גר ובא ללמוד , אם היה בן גרים אל יאמר לו זכור מעשה אבותיך, מעשיך הראשונים
רמשים בא ללמוד תורה שנאמרה מפי שקצים ו, תורה אל יאמר לו פה שאכל נבילות וטריפות

אל יאמר , או שהיה מקבר את בניו, אם היו חלאים באין עליו, אם היו יסורין באין עליו. הגבורה
הלא יראתך כסלתך תקותך ותם דרכיך זכר נא מי הוא  -'איוב ד-לו כדרך שאמרו לו חביריו לאיוב 

לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה  לא יאמר להם, אם היו חמרים מבקשין תבואה ממנו. נקי אבד
 .ויודע בו שלא מכר מעולם -

 ב, בבא בתרא טז
; שלא היתה לו בת: רבי מאיר אומר? מאי בכל -ברך את אברהם בכל ' וה -ד"בראשית כ-: תנאיכ

א המודעי "ר; בת היתה לו לאברהם ובכל שמה: אחרים אומרים; שהיתה לו בת: רבי יהודה אומר
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רבי ; שכל מלכי מזרח ומערב משכימין לפתחו, תה בלבו של אברהם אבינואיצטגנינות הי: אומר
שכל חולה הרואה אותו , אבן טובה היתה תלויה בצוארו של אברהם אבינו: שמעון בן יוחי אומר

אמר . תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה -ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם , מיד מתרפא
: דבר אחר. שלא מרד עשו בימיו: דבר אחר. י יומא אידלי קציראאידל: היינו דאמרי אינשי, אביי

 .שעשה ישמעאל תשובה בימיו
הוו יתבי קמיה דרבא  ורב חמא בר בוזיכי הא דרבינא ? ושעשה ישמעאל תשובה בימיו מנלן...

זו היא  -כל מיתה שיש בה גויעה : ודאי דאמריתו, ל רבינא לרב חמא בר בוזי"א; וקא מנמנם רבא
והא ישמעאל . אנן גויעה ואסיפה קאמרינן: ל"א! והא דור המבול. אין: ל"א? של צדיקיםמיתתן 

ישמעאל : ר יוחנן"הכי א, דרדקי: אמר להו, אדהכי איתער בהו רבא! דכתיב ביה גויעה ואסיפה
ודילמא דרך . ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו -ה"בראשית כ-: שנאמר, עשה תשובה בחיי אביו

מאי טעמא לא , ויקברו אותו עשו ויעקב בניו -ה"בראשית ל-אלא מעתה ! ב להוחכמתן קא חשי
תשובה : שמע מינה -ומדאדבריה , אדבורי אדבריה -אלא מדאקדמיה ? חשיב להו דרך חכמתן

 .עבד בימיו

 א, סנהדרין ז
 -ב"שמות ל-שנאמר , לא נאמר מקרא זה אלא כנגד מעשה העגל: דאמר רבי תנחום בר חנילאי

ראה חור שזבוח : אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר? מה ראה, הרן ויבן מזבח לפניווירא א
אם יהרג  -'איכה ב-ומיקיים בי , השתא עבדו לי כדעבדו בחור -אי לא שמענא להו : אמר, לפניו

אפשר הויא להו , מוטב דליעבדו לעגל. ולא הויא להו תקנתא לעולם, כהן ונביא' במקדש ה
 .תקנתא בתשובה

 א, סנהדרין לז
והיינו דאמר . סוגה בשושנים שאפילו כסוגה של שושנים לא יפרצו בהן פרצות -'שיר השירים ז

אפשר אש בנעורת ואינה , אמריתו נדה שרי לייחודי בהדי גברא: ליה ההוא מינא לרב כהנא
פרצו לא י -שאפילו כסוגה בשושנים , התורה העידה עלינו סוגה בשושנים: אמר ליה -? מהבהבת

כפלח הרמון רקתך אפילו ריקנין  -/'ו/' שיר השירים ז- -מהכא : ריש לקיש אמר. בהן פרצות
אל תיקרי , וירח את ריח בגדיו -ז"בראשית כ- -מהכא : רבי זירא אמר. שבך מלאין מצוות כרמון

ו דהוה מקרב להו כי היכי דניהדר, הנהו בריוני דהוה בשיבבותיה דרבי זירא. בגדיו אלא בוגדיו
עד האידנא הוה חריכא קטין שקיה : כי נח נפשיה דרבי זירא אמרי. והוו קפדי רבנן. להו בתיובתא

 .ועבדו תשובה, הרהרו בלבייהו? השתא מאן בעי עלן רחמי, דהוה בעי עלן רחמי

 ב, סנהדרין צ
: אמר לו רבי ישמעאל. דברי רבי עקיבא, לעולם הבא -תכרת , בעולם הזה -הכרת , הכרת תכרת

 -ונכרתה : אלא? הוא מגדף ונכרתה וכי שלשה עולמים יש' את ה -ו"במדבר ט-לא כבר נאמר וה
בין רבי ישמעאל . דברה תורה כלשון בני אדם -הכרת תכרת , לעולם הבא -הכרת , בעולם הזה

תלמוד לומר  -יכול אפילו עשה תשובה : לכדתניא -? ובין רבי עקיבא עונה בה מאי עבדי ביה
 .רתי אלא בזמן שעונה בהעונה בה לא אמ
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 ב, סנהדרין צו
טעין תלת מאה כודנייתא נרגא דפרזלא דשליט בפרזלא שדר ליה נבוכדנצר לנבוזראדן : אמר רבא

, פתוחיה יחד בכשיל וכילפת יהלמון -ד"תהלים ע-שנאמר , כולהו בלעתינהו חד דשא דירושלם -
שוור בר : נפקא קלא ואמר. בסנחריבמסתפינא דלא ליעבדו בי כי היכי דעבדו : אמר, בעי למיהדר

אתא מחייה , פש ליה חד נרגא. דמטא זימנא דמקדשא חריב והיכלא מיקלי, שוור, נבוזראדן. שוור
הוה קטיל ואזל , עץ קרדמות -יודע כמביא למעלה בסבך  -ד"תהלים ע-שנאמר , בקופא ואיפתח

גת דרך  -'איכה א-שנאמר , אדרכו ביה מן שמי. גבה היכלא, אדליק ביה נורא. עד דמטא להיכלא
היכלא , עמא קטילא קטלת: נפקא בת קלא ואמרה ליה. קא זיחא דעתיה. לבתולת בת יהודה' ה

קחי רחים וטחני קמח גלי צמתך חשפי  -ז"ישעיהו מ-שנאמר . קימחא טחינא טחינת, קליא קלית
אמר . קא רתחחזא דמיה דזכריה דהוה . אלא קמח. חטים לא נאמר, שבל גלי שוק עברי נהרות

ולא , כסי. אייתי ואנסי אי מדמו: אמר להו. דם זבחים הוא דאישתפיך: אמרו ליה? מאי האי: להו
האי כהן : אמרו ליה. סריקנא לכו לבשרייכו במסריקא דפרזלא -ואי לא , גלו לי: אמר להו. אידמו

אייתי . סנא ליהאנא מפיי: אמר להו. וקטלוהו, ונביא הוא דאינבי להו לישראל בחורבנא דירושלם
אייתי פרחי כהונה קטיל , ולא נח -אייתי דרדקי דבי רב קטיל עילויה , ולא נח -רבנן קטיל עילויה 

, זכריה: אמר, קרב לגביה. ולא נח -עד די קטל עילויה תשעין וארבעה ריבוא , ולא נח -עילויה 
. ר תשובה בדעתיההרה. מיד נח? ניחא לך דאיקטלינהו לכולהו, טובים שבהן איבדתים! זכריה

שדר פורטיתא , ערק? ההוא גברא מה תיהוי עליה, כך -מה הם שלא איבדו אלא נפש אחת : אמר
נבוזר אדן גר צדק היה מבני בניו של סיסרא , נעמן גר תושב היה: תנו רבנן. ואיתגייר, לביתיה

. עיה ואבטליוןשמ -ומאן נינהו , מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים, למדו תורה בירושלים
ואף מבני בניו של אותו רשע ביקש הקדוש ברוך הוא . מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק

מי ! רבונו של עולם: אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא. להכניסן תחת כנפי השכינה
ינו רפ -א"ירמיהו נ-היינו דכתיב ? שהחריב את ביתך ושרף את היכלך תכניס תחת כנפי השכינה

, אלו נהרות בבל: רבי שמואל בר נחמני אמר. זה נבוכדנצר: עולא אמר. את בבל ולא נרפתה
 .דבבלאי( צרידתא)ותרגמה דצינייתא 

 י"רש
 .נבוכדנצר -של אותו רשע 

להכניס מבני בניו תחת כנפי , שהיה הקדוש ברוך הוא מבקש לרפאותו -רפינו ולא נרפתה 
 .השכינה

 ב, סנהדרין צז
דיו לאבל : ושמואל אמר. ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים, כלו כל הקיצין: אמר רב

 . 166שיעמוד באבלו

                                         
166
 אם לא יעשו תשובה אינו עומד באבלו כל, כלומר, דיו להקדוש ברוך הוא שעומד כמה ימים וימינו אחור: י"פירש 

 .אפילו בלא תשובה נגאלין, דיין לישראל צער גלות -דיו לאבל : לישנא אחרינא, הימים אלא ודאי קץ לדבר
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אמר ליה . אין נגאלין -ואם לאו , נגאלין -אם ישראל עושין תשובה : רבי אליעזר אומר, כתנאי
הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך , אלא? אין נגאלין -אם אין עושין תשובה : רבי יהושע

אם : רבי אליעזר אומר: תניא אידך. וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב, גזרותיו קשות כהמןש
אמר . שובו בנים שובבים ארפא משובתיכם -'ירמיהו ג-שנאמר , נגאלין -ישראל עושין תשובה 

 -חנם נמכרתם , חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו -ב"ישעיהו נ-והלא כבר נאמר : לו רבי יהושע
: אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע. לא בתשובה ומעשים טובים -ולא בכסף תגאלו , הבעבודה זר

-והלא כבר נאמר : אמר ליה רבי יהושע. שובו אלי ואשובה אליכם -'מלאכי ג-והלא כבר נאמר 
. כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון -'ירמיהו ג

אמר לו רבי יהושע ! בשובה ונחת תושעון -'ישעיהו ל-והלא כבר נאמר : אמר לו רבי אליעזר
גאל ישראל קדושו לבזה נפש למתעב ' כה אמר ה -ט"ישעיהו מ-והלא כבר נאמר : לרבי אליעזר

 .גוי לעבד משלים מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו
אמר לו . י תשובאל' אם תשוב ישראל נאם ה -'ירמיהו ד-והלא כבר נאמר : אמר לו רבי אליעזר

ואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי  -ב"דניאל י-והלא כבר נאמר : רבי יהושע
היאר וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע בחי העולם כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד 

 .ושתק רבי אליעזר. 'עם קדש תכלינה כל אלה וגו

 ב, סנהדרין קב
ויתפלל מנשה אל  -ג"ל' דברי הימים ב-שנאמר , מנשה יש לו חלק לעולם הבא: רבי יהודה אומר

ונתתים לזעוה  -ו"ירמיהו ט-שנאמר , ושניהם מקרא אחד דרשו: אמר רבי יוחנן', ויעתר לו וכו' ה
ואינהו לא , שעשה תשובה -בגלל מנשה : מר סבר. לכל ממלכות הארץ בגלל מנשה בן יחזקיהו

כל האומר מנשה אין לו חלק : אמר רבי יוחנן. דלא עבד תשובה -בגלל מנשה : ומר סבר, עבוד
מנשה עשה תשובה : דתני תנא קמיה דרבי יוחנן, לעולם הבא מרפה ידיהן של בעלי תשובה

בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש  -א"כ' מלכים ב-דכתיב , ושלש שנים[ שלשים]
 -כמה מלך אחאב . כאשר עשה אחאב מלך ישראל' וכו[ אשרה]ש ויע... שנה מלך בירושלים
פשו להו  -דל מינייהו עשרים ותרתין . חמשים וחמש -מנשה כמה מלך , עשרין ותרתין שנין

וישמע  -ג"ל' דברי הימים ב-מאי דכתיב : אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי. תלתין ותלת
, מלמד שעשה לו הקדוש ברוך הוא כמין מחתרת ברקיע -! ויעתר לו מיבעי ליה, אליו ויחתר לו

 .מפני מדת הדין, כדי לקבלו בתשובה

 א, סנהדרין קה
תשובה נצחת השיבה : אמר רב', מדוע שובבה העם הזה ירושלים משבה נצחת וגו -'ירמיהו ח

אמרו  -? אבותיכם שחטאו היכן הם, חזרו בתשובה: אמר להן נביא לישראל. כנסת ישראל לנביא
אבותיכם איה הם והנבאים הלעולם  -'זכריה א-שנאמר ? היכן הם, ונביאיכם שלא חטאו: הןל

אך דברי וחקי אשר צויתי את עבדי  -'זכריה א-שנאמר , חזרו והודו( אבותיכם: )אמר להן -. יחיו
: אמרו לו. חזרו בתשובה: אמר להן, באו עשרה בני אדם וישבו לפניו: שמואל אמר. 'הנביאים וגו

אמר לו הקדוש ברוך הוא ? כלום יש לזה על זה כלום, ואשה שגרשה בעלה, שמכרו רבועבד 
אי זה ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה או מי מנושי אשר  -'ישעיהו נ-, לך אמור להן: לנביא
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מאי : והיינו דאמר ריש לקיש. מכרתי אתכם לו הן בעונותיכם נמכרתם ובפשעיכם שלחה אמכם
גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתידין . נבוכדנצר עבדי -ג"ו מירמיה-דכתיב דוד עבדי 
, עבד למי -עבד שקנה נכסים , לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא וקראו עבדו, ישראל לומר כך

והעלה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות  -'יחזקאל כ-? נכסים למי
אלהים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה ' אם ההארצות לשרת עץ ואבן חי אני נ

 -ח"ישעיהו כ-. כל כי האי ריתחא לירתח רחמנא עלן ולפרוקינן: אמר רב נחמן. אמלוך עליכם
אמרו . חזרו בתשובה: אמר להן נביא לישראל, אמר רבה בר בר חנה, ויסרו למשפט אלהיו יורנו

 .אלהיו יורנו: אמרו לו, יסרו יצריכם: מר להםא. יצר הרע שולט בנו, אין אנו יכולין: לו

 א, סנהדרין קח
מלמד , קל הוא על פני מים תקלל חלקתם בארץ -ד"איוב כ-מאי דכתיב : דרש רבי יוסי דמן קסרי

הקדוש ברוך הוא מביא עליכם  -ואם לאו , עשו תשובה: שהיה נח הצדיק מוכיח בהם ואומר להם
ולא עוד אלא שלוקחין , שנאמר קל הוא על פני מים, יקיןומקפה נבלתכם על המים כז, את המבול

מלמד  -לא יפנה דרך כרמים . תקלל חלקתם בארץ -ד"איוב כ-שנאמר , מהם קללה לכל באי עולם
 .פרידה אחת יש לי להוציא מכם: אמר להם? ומי מעכב: אמר לו. שהיו מפנים דרך כרמים

 ב, סנהדרין קח
לפיד בוז לעשתות שאנן נכון  -ב"איוב י-מאי דכתיב : באדרש ר. אם כן לא נפנה דרך כרמים -

והיו , ואמר להם דברים שהם קשים כלפידים, מלמד שהיה נח הצדיק מוכיח אותם, למועדי רגל
הקדוש ברוך הוא מביא עליכם : אמר להם -? תיבה זו למה! זקן: אמרו לו, אותו[ מבזין( ]בוזים)

ואם של . יש לנו דבר אחר ועליתה שמה -של אש אם מבול ? מבול של מה: אמרו -. את המבול
, יש לנו עששיות של ברזל שאנו מחפין בהם את הארץ -אם מן הארץ הוא מביא , מים הוא מביא

הוא מביא : אמר להם. ואמרי לה עקש שמו, יש לנו דבר ועקב שמו, ואם מן השמים הוא מביא
, מימי המבול קשים כשכבת זרע: תניא. נכון למועדי רגל -ב"איוב י-שנאמר , מבין עקבי רגליכם

-כתיב הכא . וברותחין נידונו, ברותחין קלקלו בעבירה: אמר רב חסדא. שנאמר נכון למועדי רגל
ויהי  -'בראשית ז-. וחמת המלך שככה -מגילת אסתר ז-וכתיב התם , וישכו המים -'בראשית ח

אלו ימי אבילות : אמר רב ?מה טיבם של שבעת הימים, לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ
 -לשבעת : דבר אחר. ללמדך שהספדן של צדיקים מעכבין את הפורענות לבא. של מתושלח

דבר . שהיתה חמה יוצאת ממערב ושוקעת במזרח, ששינה עליהם הקדוש ברוך הוא סדר בראשית
 -לשבעת הימים : דבר אחר. ואחר כך זמן קטן, שקבע להם הקדוש ברוך הוא זמן גדול: אחר

 .כדי שידעו מה טובה מנעו מהן, שהטעימם מעין העולם הבא

 ב, סנהדרין קט
בן  -בן יצהר , שנעשה קרחה בישראל -קרח . שלקח מקח רע לעצמו: אמר ריש לקיש[ קרח]ויקח 

בן שנעשה  -בן לוי , בן שהקהה שיני מולידיו -בן קהת , שהרתיח עליו את כל העולם כצהרים
: אמר רב שמואל בר רב יצחק! בן שעקב עצמו לגיהנם -בן יעקב וליחשוב נמי . לויה בגיהנם

, בסדם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבדי -ט"בראשית מ-שנאמר , יעקב בקש רחמים על עצמו
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, שעבר על דת אל -דתן . זה עדת קרח -בקהלם אל תחד כבדי , אלו מרגלים -בסדם אל תבא נפשי 
בן ראובן , שנעשו לו פלאות -פלת , שישב באנינות -ואון , שאיבר עצמו מעשות תשובה -אבירם 

 .בן שראה והבין -

 י"רש
 .התחיל בקטטה -מקח רע 

 .שנבלעו -שעשה קרחה בישראל 
 .שהכעיס -שהרתיח 

 .שנתביישו אבותיו במעשיו הרעים -הקהה שיני מולידיו 
 .שלא יהא נמנה עמהם -בקש רחמים על עצמו 

 .בן יעקבדלא כתיב בהן פלוני  -אלו מרגלים 
 .אבירי לב( ישעיהו מו)חזק לבבו כמו  -שאיבר לבבו 

 .שעשה תשובה על שהיה עמהם תחילה בעצה -שישב באנינות 
 .מהם[ שניצל( ]שפירש) -נעשו לו פלאות 

 .שאין מנהגן כשורה ופירש מהם -ראה והבין 

 ב, מכות יג
ד של מעלה מוחלין "ב - שאם עשו תשובה, חייבי כריתות ישנו בכלל מלקות ארבעים: ע אומר"ר

ד של מטה מוחלין "אין ב -שאם עשו תשובה , ד אינו בכלל מלקות ארבעים"חייבי מיתות ב, להן
 .להן

 ב, שבועות יב
 .'הזדונות והשגגות כו, הקלות והחמורות, על שאר עבירות שבתורה

לא ! מזידהודע היינו ! ד"חמורות היינו כריתות ומיתות ב! היינו קלות היינו עשה ולא תעשה
 !הודע היינו שוגג

בין שעשאן בשוגג בין , בין קלות בין חמורות, על שאר עבירות שבתורה: ק"ה, אמר רב יהודה
 -ואלו הן קלות , אותן שעשאן בשוגג בין נודע לו ספיקן בין לא נודע לו ספיקן, שעשאן במזיד

 .ד"כריתות ומיתות ב -ואלו הן חמורות , עשה ולא תעשה
כל , אי דעבד תשובה! זבח רשעים תועבה -א"משלי כ-, אי דלא עבד תשובה? ד"האי עשה ה

 !לא זז משם עד שמוחלין לו, עבר על מצות עשה ועשה תשובה: דתניא! יומא נמי
 ;ורבי היא, בעומד במרדו: אמר רבי זירא

יום הכפורים  -בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה , על כל עבירות שבתורה: רבי אומר, דתניא
יום הכפורים  -שאם עשה תשובה , חוץ מפורק עול ומגלה פנים בתורה ומפר ברית בבשר, מכפר
 .אין יום הכפורים מכפר -ואם לאו , מכפר

ואת , זה הפורק עול ומגלה פנים בתורה -בזה ' כי דבר ה -ו"במדבר ט-: דתניא? מאי טעמא דרבי
 -תכרת , כ"לפני יוה -הכרת , הכרת תכרת -ו"במדבר ט-; זה המפר ברית בבשר -מצותו הפר 

לא אמרתי אלא בזמן , עונה בה -ו"במדבר ט-: ל"ת? יכול אפילו עשה תשובה; כ"לאחר יוה
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, שאם עשה תשובה ומת -עונה בה ; לעולם הבא -תכרת , בעולם הזה -הכרת ? ורבנן. שעונה בה
 .מיתה ממרקת

 ב, עבודה זרה ד

 ליתן פתחון פה לבעלי תשובה

-: שנאמר, לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה: ויר יהושע בן ל"וא
 .'מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים וגו -דברים ה

ולא ישראל ראוין לאותו , לא דוד ראוי לאותו מעשה: ש בן יוחאי"ר יוחנן משום ר"והיינו דא
 ;בי חלל בקרביול -תהלים קט-: דכתיב, לא דוד ראוי לאותו מעשה; מעשה

אלא , מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים: דכתיב, ולא ישראל ראוין לאותו מעשה
אומרים  -ואם חטאו צבור , כלך אצל יחיד: אומרים לו -שאם חטא יחיד , לומר לך ?למה עשו

 .אצל צבור[ להו לכו]
; דמפרסם חטאיהו אימא לא אבל צבור, משום דלא מפרסם חטאיה, דאי אשמועינן יחיד, וצריכא

 .צריכא, אבל יחיד דלא אלימא זכותיה אימא לא, משום דנפישי רחמייהו, ואי אשמועינן צבור
נאם דוד בן ישי ונאם הגבר  -כג' שמואל ב-: מאי דכתיב, ר יונתן"והיינו דרבי שמואל בר נחמני א

 .נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה? הוקם על

 ב, עבודה זרה טו

 הישראל עושה תשוב, ותי לא עושה תשובהכ

ואין מוכרין להן לא , ואין משחיזין להן את הזיין, אין מוכרין להם לא זיין ולא כלי זיין: ועוד תניא
 ;אחד עובד כוכבים ואחד כותי, ולא כבלים ולא שלשלאות של ברזל, סדן ולא קולרין

אלא משום דאתי , ומייחדין עמהן: האמרת? ומי חשידי, אי נימא דחשידי אשפיכות דמים? ט"מ
 !לזבונה לעובד כוכבים

 ,ישראל עביד תשובה, כותי לא עביד תשובה: וכי תימא
כך אסור למכור , כדרך שאמרו אסור למכור לעובד כוכבים: והאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה

 !לישראל החשוד למכור לעובד כוכבים

 א, עבודה זרה יז
 .לא ישיגו אורחות חייםא ישובון וכל באיה ל (משלי ב)

 .ואם ישובו לא ישיגו אורחות חיים: ק"ה? וכי מאחר שלא שבו היכן ישיגו
קלה : והא ההיא דאתאי לקמיה דרב חסדא ואמרה ליה, דכל הפורש ממינות מיית, למימרא

; ולא מתה, טרחו לה בזוודתא: ואמר לה רב חסדא, שבקלות עשתה בנה הקטן מבנה הגדול
, דלא הדרא בה שפירההוא ! הויא בה[ נמי]מכלל דמינות , ות עשתהמדקאמרה קלה שבקל

 .ה לא מתה"ומש
זוידו לה : ח"ר]ל "וא, והא ההיא דאתאי קמיה דרב חסדא. מעבירה לא, ממינות אין: איכא דאמרי

 !ומתה, [זוודתא
 .מכלל דמינות נמי הויא בה, מדקאמרה קלה שבקלות
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 רבי אלעזר בן דורדיא

 ?ומעבירה לא
 .שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה, א בן דורדיא"אמרו עליו על ר: והתניא

נטל כיס דינרין והלך , פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה
 .ועבר עליה שבעה נהרות
יא אין כך אלעזר בן דורד, כשם שהפיחה זו אינה חוזרת למקומה: אמרה, בשעת הרגל דבר הפיחה

 .מקבלין אותו בתשובה
 ,הרים וגבעות בקשו עלי רחמים: אמר, הלך וישב בין שני הרים וגבעות

כי ההרים ימושו  -ישעיהו נד-: שנאמר, עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו: אמרו לו
 .והגבעות תמוטינה

-: שנאמר ,עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו: אמרו, שמים וארץ בקשו עלי רחמים: אמר
 .כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה -ישעיהו נא

: שנאמר, עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו: אמרו לו, חמה ולבנה בקשו עלי רחמים: אמר
 .וחפרה הלבנה ובושה החמה -ישעיהו כד-

, עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו: אמרו לו, כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים: אמר
 .ונמקו כל צבא השמים -ישעיהו לד-: מרשנא
 .הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו, אין הדבר תלוי אלא בי: אמר

 .א בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא"ר: יצתה בת קול ואמרה
 .כיון דאביק בה טובא כמינות דמיא, התם נמי![ והא הכא בעבירה הוה ומית]

 יש קונה עולמו בשעה אחת

 .ויש קונה עולמו בשעה אחת, יש קונה עולמו בכמה שנים: בכה רבי ואמר
 .אלא שקורין אותן רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין אותן: ואמר רבי

 המושגים תלמודיים מצות אנשים מלומד
... לא בשמים היא. לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום"

ן והספורנו הסוברים כי פסוקים "לדעת הרמב". יך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותוכי קרוב אל
, מקשים בעלי המוסר, אלה מדברים על מצות התשובה ומורים לנו שקל מאוד לקיים מצוה זו

מדוע אין הרשעים בוחרים בדרך התשובה , כמעט אף רשע אינו שב מדרכו הרעה, אם כן, מדוע
 ?הקרובה כל כך לאדם

שהוא מתרגל למצבו ומשלים עמו מבלי לחוש שהוא , אסונו של האדם הוא: ה היאהתשוב
אילו היו מעמידים אותו על מצבו בפתאומיות וברגע ! ההרגל -? ומי גרם לכך. מתדרדר והולך

 .בוודאי היה נהפך לאיש אחר, אחד היה מתגלה לו אנה הגיע
יודעים רשעים שדרכם  -'? מוזה דרכם כסל ל'מאי דכתיב : אמר רב: "ל"הוא מה שאמרו חז

כל כך התרגלו למצבם עד שאין המיתה עושה עליהם , כלומר". למיתה ויש להם חלב על כסלם
ואחריהם בפיהם ירצו : תלמוד לומר? שכחה היא מהן: שמא תאמר: "וממשיך רבה. רושם כלל

יראו  ואם כן יש להם תקנה כאשר, ואם תאמר ששכחו את המיתה, כלומר(. ב, שבת לא" )סלה
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תלמוד  -? וייהפכו להיות בעלי תשובה, מות אחד מחבריהם או כאשר יזכירו להם את יום המיתה
 .שוב אין להם תקנה, ומכיון שסופם המר שגור על פיהם, ..."ואחריהם בפיהם: "לומר

 התעוררות פתאומית

אנשים ששבו בתשובה על ידי התעוררות , ס ובמדרשים"ואכן מצאנו בכמה מקומות בש
 .שהיא הפך ההרגל, ומיתפתא

והוה רכיב , יקום איש צרורות היה בן אחותו של יוסי בן יועזר איש צרדה: "הנה המדרש מספר
(. היו מוליכים לפניו קורה לתלות את יוסי בן יועזר)אזל קומי שריתא למצטלבא , סוסיא בשבתא

אמר ! הרכיבך אדונךוראה הסוס שעליו , ראה הסוס שהרכיב אותי עליו אדוני: יוסי' אמר לו לר
אם : אמר לו? עשה אדם רצונו יותר ממך: אמר לו. קל וחומר לעושי רצונו, אם כן למכעיסיו: לו

' הלך וקיים בעצמו ד, נכנס בו הדבר כארס של עכנאי. קל וחומר למכעיסיו, כן לעושי רצונו
קלה קידמני זה לגן בשעה : אמר. נתנמנם יוסי בן יועזר וראה מטתו פורחת באויר... מיתות בין דין

 .(כב, בראשית רבה סה" )עדן
היה משתדל תמיד להשיבו , יוסי בן יועזר' ר, ויש להניח שדודו -הרי זה שהיה רשע גמור כל ימיו 

, זיעזעה אותו התעוררות אחת שפגעה בו כארס ונהפך בן רגע לאיש אחר -מדרכו ולא עלתה בידו 
 .יוסי לגן עדן' והקדים את ר

ועל , שהיה שקוע ודבוק בעבירה חמורה( א, עבודה זרה יז)אלעזר בן דורדיא ' לרכעין זה אירע 
ידי משפט קצר שנאמר לו התרגש כל כך עד הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה 

 .אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא' ר: יצתה בת קול ואמרה. נשמתו
הממית כל רגשי קודש של התעוררות והתחדשות כי ההרגל הוא , זה כוחה של התרגשות פתע

אין האדם זקוק ליותר . הבאים לשנות את הדרך המעוותת ולהמירה באורח חיים חדש ומזוכך
, או אז לא יצטרך להשקיע מאמץ רב. מאשר התעוררות פתע שתוציא אותו מההרגל והשיגרה

 ".בפיך ובלבבך לעשותו" -שכן 

 א, עבודה זרה יט

 בעודו איש

אשרי מי : ר עמרם אמר רב"א? אשרי איש ולא אשרי אשה -' ה[ את]אשרי איש ירא  (קיב תהלים)
 .שעושה תשובה כשהוא איש

 ב, זבחים ז
ואי ! זבח רשעים תועבה -משלי כא-, אי דליכא תשובה? היכי דמי; דורון היא -עולה : ואמר רבא

דורון : מ"אלא ש! שמוחלים לולא זז משם עד , עבר על מצות עשה ושב: התניא, דאיכא תשובה
חטאת : ר שמעון"א, תניא נמי הכי( ן"סימ, ן"ר דורו"ה לאח"ר עול"י מכפ"ל מ"ת ע"חטא. )הוא

, ריצה פרקליט], לפרקליט שנכנס? אלא למה באה לפני עולה! לכפר? למה באה? למה באה
 .דורון אחריו[ נכנס
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 ב, מנחות כט
; י"ת ותלו ליה לכרעיה דה"דחטרי להו לגגיה דחי, רבחזינא להו לספרי דווקני דבי : אמר רב אשי

כדבעא מיניה , י"ותלו ליה לכרעיה דה; כלומר חי הוא ברומו של עולם, ת"חטרי להו לגגיה דחי
? צור עולמים' עדי עד כי ביה יי' בטחו ביי -ו"ישעיהו כ-: מאי דכתיב, אמי' רבי יהודה נשיאה מר

אנא : אמר ליה, רי לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבאה -ה "כל התולה בטחונו בהקב: אמר ליה
אלו שני : אילעאי' יהודה בר ר' כדדרש ר? מאי שנא דכתיב ביה ולא כתיב יה, הכי קא קשיא לי

ד והעולם הזה "ואיני יודע אם העולם הבא ביו, ד"י ואחד ביו"אחד בה, ה"עולמות שברא הקב
אלה תולדות  -'בראשית ב-: וא אומרכשה, י"ד והעולם הבא בה"אם העולם הזה ביו, י"בה

, י"העולם הזה בה: הוי אומר], י בראם"אל תקרי בהבראם אלא בה, השמים והארץ בהבראם
שכל הרוצה , מפני שדומה לאכסדרה? י"ומפני מה נברא העולם הזה בה[. ד"והעולם הבא ביו

א מסתייעא ל! וליעייל בהך. דאי הדר בתשובה מעיילי ליה? ט תליא כרעיה"ומ; לצאת יצא
אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן  -'משלי ג-: מאי דכתיב, דאמר ריש לקיש, כדריש לקיש; מילתא

אם חוזר : ה"אמר הקב? ט אית ליה תאגא"ומ. בא לטמא פותחין לו, בא לטהר מסייעין אותו? חן
 .אני קושר לו קשר[ בו]

 .לומר שאין צריך לשוב דוקא באותו מקום, פתח אחר

 (.סנהדרין דף צ)יים ספר תורת ח
דאמר ' ל וכו"ף תלויה דאי הדר ביה ליעול וליזול בהך מסייע ליה לר"ט כרעיה דקו"ומ. בשבת קד

 .'א וכו"ג איתא במנחות דלהכי נברא העולם הזה בה"וכה. 'הבא לטהר מסייעין אותו כו
גון שבא דבר יומא היכי דמי בעל תשובה כ' ל במס"וענין הסיוע דהנך פיתחי נראה לפי שאמרו חז

עבירה לידו פעם ראשונה ושניה ופירש הימנה מחוי רבי יהודה ובאותו מקום ובאותה אשה 
ג הוי תשובה גמורה לפי שחוזר ונכנס באותו פתח שיצא ממנו דהיינו "ובאותו פרק משמע דבכה

באותו מקום ובאותה אשה שנכשל בה כבר דאז יצרו מתגבר עליו והוא חוזר וכובש יצרו 
הכא שהוא יתברך מסייע ליה לבעל תשובה ופתח לו פיתחא אחריתי ליכנס בה אפילו  ואשמעינן

ג דלא הוי באותו מקום "שלא במקום שיצא ממנו לאשמעינן שכל החוזר בו ועושה תשובה אע
 :ובאותה אשה מקבלין אותו

 ב, מנחות נג
 ,ה לאברהם שהיה עומד בבית המקדש"מצאו הקב, בשעה שחרב בית המקדש: ר יצחק"א

 ,על עיסקי בני באתי: אמר לו? מה לידידי בביתי: אמר לו
 .בניך חטאו וגלו: אמר לו
 .עשותה המזימתה -א"ירמיהו י-: אמר לו? שמא בשוגג חטאו: אמר לו
 .הרבים: אמר לו? שמא מיעוטן חטאו: אמר לו

 .ובשר קודש יעברו מעליך -א"ירמיהו י-אמר לו ? היה לך לזכור ברית מילה
 .כי רעתיכי אז תעלוזי -א"ירמיהו י-: אמר לו? אם המתנת להם היו חוזרין בתשובה שמא: אמר לו
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יצתה בת ? שמא חס ושלום אין להם תקנה: ואמר לו, מיד הניח ידיו על ראשו והיה צועק ובוכה
אף , מה זית זו אחריתו בסופו, שמך' זית רענן יפה פרי תואר קרא ה -א"ירמיהו י-: קול ואמרה לו

 .תן בסופןישראל אחרי
לקול : אמר רבי חיננא בר פפא -לקול המולה גדולה הצית אש עליה ורעו דליותיו  -א"ירמיהו י-

 ,מיליהן של מרגלים נתרועעו דליותיהן של ישראל
 -כי חזק הוא ממנו  -ג"במדבר י-, דבר גדול דברו מרגלים באותה שעה: דאמר רבי חיננא בר פפא

 .אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משםכביכול ש, אל תיקרי ממנו אלא ממנו
 !לקול מלה מיבעיא ליה, האי לקול המולה גדולה: חיננא' חייא בר' מתקיף לה ר

 ,קולך שמעתי וחמלתי עליהם: ה לאברהם"אמר לו הקב, אלא
השתא כל חדא , ישתעבדו בארבע מלכיות כל אחת ואחת כשיעור ארבע מלכיות: אני אמרתי

 .להוחדא מאי דפסיק 
 .עכשיו בבת אחת, בזה אחר זה: אני אמרתי, ואיכא דאמרי

מה זית אין עליו נושרין לא בימות : לומר לך? למה נמשלו ישראל לזית: אמר רבי יהושע בן לוי
 .ז ולא בעולם הבא"אף ישראל אין להם בטילה עולמית לא בעוה, החמה ולא בימות הגשמים

, י כתיתה"מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע: לומר לך? למה נמשלו ישראל לזית: ואמר רבי יוחנן
 .י יסורין"אף ישראל אין חוזרין למוטב אלא ע

 א, חולין ה
מן , בכם חלקתי ולא באומות -מכם , להוציא את המומר, ולא כולכם -מכם  -'ויקרא א-: מיתיבי

ל כדי מקבלין קרבנות מפושעי ישרא: מכאן אמרו, להביא בני אדם שדומים לבהמה -הבהמה 
 ;חוץ מן המומר ומנסך את היין ומחלל שבתות בפרהסיא, שיחזרו בהן בתשובה

מקבלין קרבנות : והדר תני, להוציא את המומר, ולא כולכם -מכם : אמרת, הא גופא קשיא
אימא ; מציעתא מומר לדבר אחד, רישא מומר לכל התורה כולה: הא לא קשיא! מפושעי ישראל

אי מומר לכל ? האי מומר היכי דמי, ת היין ומחלל שבת בפרהסיאחוץ מן המומר ומנסך א: סיפא
חוץ מן : אלא לאו הכי קאמר! קשיא מציעתא, ואי מומר לדבר אחד! היינו רישא, התורה כולה

אלמא מומר לעבודת כוכבים הוה מומר לכל , המומר לנסך את היין ולחלל שבתות בפרהסיא
 .תיובתא! ותיובתא דרב ענן, התורה כולה

 א, ן נאחולי
, כי שדו להו -מאי טעמא , אין חוששין משום ריסוק אברים -הני דכרי דגנבי גנבי : אמר רב מנשי

דאהדרינהו  -והני מילי , ודאי חיישינן -אהדרינהו ; כי היכי דלירהטי קמייהו, אמתנייהו שדו להו
 .תשובה מעלייתא הוא דעבדי -אבל מחמת תשובה , מחמת יראה

 י"רש
 .משליכין אותם למעלה מכתלי החצר ונופלים לארץו -דגנבי גנבי 
 .על מתניהן נופלין ואין נהפכין על גבן שיתפרקו חוליותיהן -אמתנייהו 
 .דרך למעלה מן הכותל -אהדרינהו 
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 .דלא איכפת להו כל היכי דנפלה -ודאי חיישינן 

 ב, נדה ע
וכתוב אחד אומר , המתכי לא אחפוץ במות  -ח"יחזקאל י-כתוב אחד אומר : שלשה דברי אגדה..
 ...בשאין עושין תשובה -כאן , בעושין תשובה -כאן ! להמיתם' כי חפץ ה -'ב' שמואל א-

**************** 

 הת בית יהודה חלק יורה דעה סימן ל"שו
תורה או ' ואם הוא איסו' יסוד התשובה הוא לידע תחילה עיקר האיסור מה הוא החזק או הרפ

 ...ד"טי איסורין שבו ואז נדע להודיע התיקון בסוגם כמה פר' סופרי' איסו

 משך חכמה הפטרת וילך
 (יט, ירמיה לב)

 ."אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו"

וכן . כי לשפוט איש פרטי ויחידי אינו דומה מי שהוא במקום צדיקים למקום רשעים, הכוונה
עד כי , נתפעל האדם מהליכות זולתו והרגשת התבל בצדק ומשפטכי הרבה , הזמנים אינו דומה

ברבות הימים גם האדם אינו מרגיש על אשר עשו מסילו ת בלבבו לאט לאט ארחות תבל ודברת 
לו יאתה לחקור , ורק לתוכן עלילות". אבנים שחקו מים( "יט, איוב יד)כמו שאמר , בני האדם

לכן אמר . והדבר מורגש בלב כל איש משכיל. הרעכליות ולב וסבות ומצעדי גבר אשר הביאו ל
 -כשתבא במשפט , הליכות הזמן והמקום, בכלל -" אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם"
כל דרכי בני "כי לא תדון האדם הפרטי רק בהשקיף על , "לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו"

 .בכלל ערך הזמן והמקום" אדם

מקום שבעלי תשובה עומדים

 בברכות דף לד עמוד 
אבל , כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה: ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

 .עין לא ראתה אלהים זולתך -צדיקים גמורים 
קים גמורים אינם דיצ -מקום שבעלי תשובה עומדין : דאמר רבי אבהו, ופליגא דרבי אבהו

 .לרחוק ברישא והדר לקרוב. שלום שלום לרחוק ולקרוב (ז"ישעיהו נ: )שנאמר, עומדין
שהיה קרוב  -ומאי קרוב , שהיה רחוק מדבר עבירה מעיקרא -מאי רחוק : ורבי יוחנן אמר לך

 .לדבר עבירה ונתרחק ממנו השתא

 אי סנהדרין דף צט עמוד "רש
 .טובה לישראל -לא נתנבאו 

 .דאין קץ לדבר -ין לא ראתה ע
( לפניהם)דגדול כחן של בעלי תשובה שאין בריה יכולה לעמוד  -צדיקים אינן עומדין 

 [.במחיצתם]
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והדר שלום לקרוב , שנתרחק מן הקדוש ברוך הוא ואחר כך שב אליו בתשובה -ברישא לרחוק 
 .דגדול כחן של בעלי תשובה, מעיקרא צדיק גמור

 .דהיינו צדיק גמור, כל ימיו -שהיה רחוק מן העבירה 

 חובות הלבבות שער התשובה פרק ח
 .אבל אם ישתוה השב עם הצדיק

 .אשר לא חטא, כי יש מן השבים שישתוה אחר התשובה עם הצדיק, אומר
 .ומהם מי שיש לו יתרון על הצדיק

 .פ ששב"אע, יש לצדיק יתרון עליוומהם מי ש
 שוה לצדיק, ת ממצות עשה"בע

כציצית וכלולב , שאין בה כרת, במצות עשהשיהיה החטא בקצורו , ובאור החלק הראשון הוא
ולא ישנה , וכאשר ישוב המקצר בהם בלבו ובלשונו וישתדל לעשות אותם. וכסוכה והדומה לזה

השב מן : ובכמו זה נאמר, אשר לא קצר בהם, ימחל לו הבורא וישתוה עם הצדיק, קצורו בהם
עבר על מצות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה אינו זז : ל"ואמרו רז, החטא כמי שלא חטא

 .שובו אלי ואשובה אליכם: שנאמר, ממקומו עד שמוחלין לו
 עדיף על הצדיק, ת"ת ממצות ל"בע

שיהיה השב חטא חטא קטן , באור זה, והחלק השני והוא שיש לו בו יתרון השב על הצדיק
ושם עוונו לעומתו , ממנה תשובה שלמה בכל תנאיהכ שב "ואח, במצות לא תעשה שאין בה כרת

ונכנס בלבו המורא מענשו , ונוכח פניו ומבקש תמיד המחילה עליו ונכלם מבשתו מהבורא
והיה חטאו סבה לכניעתו והשתדלותו לפרע , והוא נכנע ושפל לפני האלהים תמיד, ונשברה נפשו
יניו ולא יתפאר בו וישמר לא יתגאה במאומה ממעשהו הטוב ולא ירבה בע, חובות הבורא

 .בשארית ימיו מן המכשול
כי הצדיק אין בטוחים , שלא חטא החטא ההוא והדומה לו, חוטא זה הוא שיש לו יתרון על הצדיק

כי יש חטא שמועיל לשב יותר מכל , וכבר נאמר, שלא יתגאה ויגבה לבו וירום במעשהו, בו
כשיפנה לבו מן הכניעה ודבק , ות השבויש צדקה שמזקת לצדיק יותר מכל חטא, צדקות הצדיק

הייתי , אלו לא היה לכם עון: ש אחד מן הצדיקים לתלמידיו"כמ, בגאות ובחונף ואהבת השבח
הגאות : אמר להם? ומהו גדול מן העון: אמרו לו. מפחד עליכם ממה שהוא גדול מן העון

 .ים יכולים לעמודבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמור: ל"ובשב כזה ארז. והחונף
 ד גרוע מצדיק"ת מכרת ומיתות ב"בע

שיש בה מיתה בידי אדם , שיהיה השב עובר עברות גדולות ממצות לא תעשה, והחלק השלישי
ואחר כך שב מטעותו , כחלול השם ושבועת שקר והדומה להם מן הגדולות, וכרת בידי שמים

ז ממה שיוכל "עד שינוסה בעוה, כי המחילה לא תתכן לו, בהם והשלים תנאי התשובה וגדריה
ד ועשה "עבר על מצות לא תעשה שיש בה כרת ומיתת ב: ל"ובו אמרו רז. לסבלו וינקה מעוונותיו

אם : וכתיב, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם: שנאמר, תשובה יסורין ממרקין ומיתה מכפרת
ו יתרון על השב מהם בלי יש ל, שלא עבר אלו העברות, והצדיק. יכופר העון הזה לכם עד תמותון

 .ספק
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 תא ברכו"מהרש

 עדיף על הצדיק, עבר על מחשבת עבירה ושב

 .'שבעלי תשובה עומדין כו
 ,גם שלפי הנראה דבר זה רחוק מהשכל שיהיה לבעלי תשובה מעלה יתירה על הצדיקים גמורים

' שאמר ר, וואענה חלקי גם אני לפי דקדוק לשונ ,ש"כבר כתבו המפרשים טעמים ונימוקים בזה ע
 בפועלדלא איירי בחטא ועבר עבירה  ,ומאי קרוב שהיה קרוב לדבר עבירה ונתרחק ממנו יוחנן

וגבר  ,לעבור עבירה קרוב לפי מחשבתול שהיה "אלא דר ,כ לא הוי קרי לה קרוב לדבר עבירה"דא
על יצרו ולא עבר והיינו בעל תשובה ממחשבתו שחשב לעבור עבירה דודאי בזה שגבר על יצרו 
ולא עשה העבירה סבר רבי אבהו דיש לו מעלה יתירה על הצדיקים גמורים שלא היה בהן הסתת 

כ צדיקים גמורים יש להן מעלה יתירה שלא "י סבר דאעפ"היצר הרע כלל ולא קרבו לעבירה ור
 :ק"כ זה הקרוב לדבר עבירה עבר מיהת במחשבה ותו לא מידי ודו"ל גם במחשבה משאחטאו כל

 ןתורת חיים סנהדרי
מרוב קדושתן של בעלי . מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אין יכולין לעמוד

והטעם לפי  ,הספינה שכל צדיק נכוה מחופתו של חבירו שגדול ממנו' וכדאמרינן בפ ,התשובה
ולקיים המצות וטורחן מרובה לכך  קשה עליהן לפרושובה כיון שטעמו טעם איסור שבעלי תש

 .שכרן יותר מרובה
 והצדיק רק שמר המצוות בשב ואל תעשה, ת שב בקום ועשה"בע

והטעם לפי שאינו  ,ידוע דגדולה מצות עשה ממצות לא תעשה דלכך היא דוחה אותה ,נראה ועוד
למקיים את המצוה בקום ועשה  ,שאינו טורח עצמו דומה המקיים את המצוה דשב ואל תעשה

לכך צדיק גמור כיון שאינו מקיים מצות לא תעשה שבתורה  ,כיון שהוא טורח עצמו לעשות אותה
אין שכרו מרובה כמי שעבר עליהן ועשה תשובה ומעשה סיגופים עד  ,אלא בשב ואל תעשה

 .השנחשב לו כאלו קיים אותן דנמצא כאלו קיים אותן בקום ועש

 ם תשובה ז הלכה ד"רמב
אין , ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות והחטאות שעשה

ולא עוד אלא ששכרו הרבה , הדבר כן אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם
ן אין אמרו חכמים מקום שבעלי תשובה עומדי, שהרי טעם טעם החטא ופירש ממנו וכבש יצרו

כלומר מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם מפני שהן , צדיקים גמורין יכולין לעמוד בו
 .כובשים יצרם יותר מהם

 חאור שמ
יהודה ', ש בסתר כו"יוסף שקדש ש( ב, לו)דסוטה [ ז"בפ( ]ק"בפ)ש חסידא דאמר "משום דר

 .לי תשובה עדיףסבר דבע, ש הקדוש ברוך הוא"נקרא כולו ע' שקדש שם שמים בפרהסי



  מקום שבעלי תשובה עומדים   

 

 

 

520 

 התשובה בדרכי

 םת המיבארו
' ע נראה דלא הוי זה אלא לבעל תשובה גמורה דהיינו באותו פרק באותו מקום וכו"וכתב הרד

ל נמי שכן כתב סמוך לזה ולא עוד אלא "כ ונראה דגם רבינו הכי ס"ולאלו הוי מעלתם גדולה ע
חכמים במקום  ששכרו מרובה שהרי טעם טעם חטא ופירש ממנו וכבש יצרו וכתב אחר כך אמרו

ש באותו פרק באותו "ש שהרי טעם טעם החטא ופירש ממנו היינו מ"שבעלי תשובה עומדים ומ
 .מקום שטעם טעם אותו החטא ממש ולזה שייך ופירש ממנו וכבש יצרו

 חשה רקמע
יוחנן בעלמא ' ל כר"ד וקי"אין עומדין דף ל' קצת קשה דזה הוי פלוגתא דרבי יוחנן ורבי אבהו בפ

פסק כרבי אבהו ואפשר דלא נאמר כן אלא בענין דנפיק מיניה דינא אבל בהא דתלי בסברא והכא 
ת "ש רבינו ובשו"אבהו דמסתבר טפי שהרי טעם טעם החטא וכמ' ובדרשת הפסוקים פסק כר

ל כתב עוד דאף רבי יוחנן לא פליג עליה דרבי אבהו "ו הביאו הכנסת הגדולה ז"ם סימן פ"הרא
ע מודו דבעלי תשובה צדיקים גמורים הם ובני העולם "נין צדיק ורשע כואלא בעדיפותא אבל לע

 :הבא הם ופשוט

 ףמשנה כס
אל הרעות וכובש יצרו ' נכס' ג שנכסו"צ' ג היינו מאות"כאן שהוא גדול יותר מצ' ש רבי"ל דמ"וי

ושב מידיעתו ואינו פועל רע מזה הוא שהבעל תשובה גדול הימנו אמנם מאיש חסיד שלא איוה 
כלל בפעולות הרעות איננו גדול כמוהו דזה חסיד מקרי וזה בודאי גדול מבעל תשובה הכי דייק 

במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד דהיינו צדיקים ' הגמ לשון
ברגע מצד ' אך אמנם מתאוים אל הפעולות הרעות ושבי. גמורים שלא נמצא אותה רע במעשה
דין זה מפני שהם כובשים יצרן יותר מדאמר ' בסו' ש רבי"חומר גודל כח המצוה והכי מוכח מ

ולא בחסיד שאינו מעלה ברוחו ' ים המתאוים אל פעולות הרעות קאמיותר מהם משמע דבצדיק
רמיה ונתן טעם רבינו להבחין בין בעל תשובה ובין צדיק גמור והוא דהבעל תשובה טעם טעם 

מ שב אל המקום אשר אמר לו האלהים ללכת בדרך ישרה בודאי "העבירה ונדבק אליה ככלב ומ
ש לפי שהוא כיבוש יחיד ואין עוזר לו וצריך מלחמה כיבוש בתר כבו' הזה צרי' בשובו אל המקו

מ לענין התאוה שוים ששניהם "וקרב בכח גדול וביד חזקה ואף על פי שהצדיק לא פעל כל רע מ
מ בשובו ממעשיו הרעים צריך כבישה "התאוו תאוה אלא שזה שב בידיעתו וזה גמר ועשה מ' כא

ו תמיד לעזוב טעם לשד השמן ששמן בתר כבישה לכבוש יצרו ודאגה בלב איש יסיחנה מדעת
מהחסיד וכיצד לענין המעלה והתגמול ' ישורון ובעט אבל אין לומר שבעל תשובה חשוב אפי

 .ש נפש רשע איותה רע לענין חשיבות הנפש דנפש זה חשובה מבעל תשובה"לעולם הבא ומ
דהא בהא אך לענין הגמול בעל תשובה יש לו תגמול ויתרון משום שטעם טעם חטא דלא היא 

ו הקושיא שנופל "אברהם שמו נר' המ' והנה שמעתי מפי החכ' פרקים כו' תליא וכמבואר בח
מכות ומה הדם שנפשו של אדם קצה ממנו הפורש ' למס' כ היאך קאמרו במתני"בענין זה דא

דילמא ' כ וכמה ומאי קו"ממנו מקבל שכר גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להם ומחמדתן עא
ל "כ מנ"כ וא"כ כיון דמצוה שכלית היא אינה בת שכר כ"הימנו אינו ראוי לשכר כ בגזל הפורש

ק ומה הדם "דבגזל יזכה לו ולדורות דורותיו עד סוף ובשלמא עריות שאינה מן השכליות ניחא דה
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' ו ונר"שאדם קצה ממנו ואינו מתאוה לו מקבל שכר עריות שנפשו מתאוה להן ומחמדתן עאכ
ופירש ולא עבר גדול כחו ממי שלא התאוה תאוה ' עבור מצות שמעיון המתאוה ל"ק דאה"דה

במצות שכליות לעבור עליהן אך אמנם הפורש מן העבירות ולא מכח שאינו רוצה לעבור עליהן 
כ "הכי מקבל שכר על זה א' אלא מכח שקצה הימנו דהיינו דמאיס עליו כגון אכילת הדם אפי

הימנו דהא אי פירש מהן בודאי לא פירש אלא משום ש שיקבל אפילו במצות שכליות שפירש "מכ
המצוה שבא מפי הגבורה דמשום מיאוס ליכא דהא מתאוה להן ומחמדתן וקאמר תאוה וחמדה 
להשמיענו דבדבר עריות וגזל יש הרעה מצד תכונתו שהיא רעה וגם מצד הנאה שבו חומד אותם 

נ דבעריות "נא ושנאם יחד ואהבחמדה רבה ולפי האי מילתא דבאלו יש תאוה וחמדה צירפם הת
 .הפורש מהן חשוב מהפורש מן הגזל דגזל היא מן השכליות ודוק

ובזה שכתבתי שרבינו איירי בכאן בצדיקים שכובשין יצרם אתי שפיר שרבינו פסק כאן כרבי 
ושביק רבי יוחנן ופסק כרבי אבהו ' אבהו דבמקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורין כו

דקתני ומה הדם שנפש אדם קצה מקבל עליה ' אבהו מסייע ליה מתני' וחנן משום דלרנגד רבי י
כ מינה נפקא שבעלי תשובה "בכיבוש היצר הרע וא' ו ותלה הדבר מתני"שכר גזל ועריות עאכ

עדיפי מצדיק גמור שנפשו מתאוה יותר ממי שלא חטא בהן כלל שאיברא שגזל ועריות הנפש 
כאותו אשר טעם בהן שיצרו קשה יותר ואף על גב דלרבי יוחנן  כ"מ אין לו תאוה כ"מתאוה מ

י עדיף ליה מי שלא חטא כלל כיון שלא השביע ליצרו ומה שאמרו "ל דר"י' כו' קשיא מתני
דבגזל ועריות הפורש מהן גדול כחו לאלהינו היינו בתנאי שפירש ולא חטא כלל אלא ' במתני

ו "באלו תאותו רבה יש לו מן הדין עדיפות ועאכשכבש יצרו מטעם מר הזה כיון שהוא רע ומר ד
ש מאותו שפירש מן הדם אך החוטא בהן שיהיה גדול ממי שלא חטא "שיזכה לו ולדורותיו מכ

בהן לא גדול מקרי ולאו גדולה היא זו לגבי מי שלא חטא כלל כיון שכבר טעם טעם פגום וטינף 
י "מה שלא פסק כר' חשוב ועוד נרולא שיהיה ' את הנפש הלואי שיעלה ויראה במעלת הצדיקי

ר לוי גדולה "משום דנראה לכאורה דרבי יוחנן אזיל לשיטתיה דאמרינן ביומא הובא בעין יעקב א
אלהיך רבי יוחנן אמר עד ולא עד בכלל ' שמגעת עד כסא הכבוד שנאמר שובה ישראל עד ה' תשו

את לא תעשה שבתורה  ר יוחנן גדולה תשובה שדוחה"ופריך ומי אמר רבי יוחנן הכי והא א
לא קשיא הא ביחיד הא בצבור וכפי זה ' ותי' ושוב אלי נאם ה' שנאמר הן ישלח איש את אשתו כו

לוי ורבינו פסק ' יוחנן ורבי אבהו ביחיד פליגי דבצבור הא רבי יוחנן מודה לר' מאי דאיפליגו ר
 .כרבי אבהו כיון דרבי לוי קאי כוותיה

יוחנן דכתב גדולה ' לוי ושביק לר' דבדין ששי כתב רבינו הא דרוכן נראה דזה היה כונת רבינו 
אלהיך ונאמר ולא שבתם עדי ' תשובה שמקרבת את האדם לשכינה שנאמר שובה ישראל עד ה

ודבר ' אלי תשוב כלומר אם תחזור בתשובה בי תדבק כו' ונאמר אם תשוב ישראל נאם ה' נאם ה
ש "ז מ"ולפ. 'לוי כו' בכלל אלא זו היא סברת ר ל עד ולא עד"ל לרבי יוחנן דאיהו ס"זה לא ס

רבינו שמקרבת את האדם לשכינה ובזה אתי ' ליחיד והכי דייק ל' היינו אפי' גדולה תשובה כו
שפיר שרבינו מהדר ללמדנו דגדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה ולמד כן מקרא דשובה 

ל להביא "ומיניה הי' יך ושב כואלה' ישראל והלא כבר הפסוק לעיל מיניה קאמר ושבת עד ה
לשכינה אלא נראה דלעיל איירי בצבור וצבור גדול כחו אך ליחיד לא ' דהתשובה מקרב לאד

דלדעת כולם ביחיד איירי אלא שפליגי אי עד ועד בכלל או אין ' ידענו לזה הביא קרא דשובה ישר
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' למד מקרא ושבת עד הליחיד וזה אינו נ' ד עד ועד בכלל אפי"עד בכלל ורבינו פירש כאן כמ
 .אלהיך דאיירי בצבור ודוק

 נחל איתן
יוחנן פליג התם וסבר דצדיקים גמורים עדיפי ' וקשה אמאי העתיק רבינו לדרבי אבהו הא ר

כ בספר "אבהו איתא ג' הן אמת דכדעת ר. אבהו תלמידו' יוחנן נגד ר' ל כר"מבעלי תשובה והל
בינו גופיה ודאי לא מטעם זה כתב לדרבי אבהו אמנם ר( ב"ט ע"דף קכ)הזוהר פרשת חיי שרה 

 :שהרי עדיין לא היה ספר הזוהר בימיו

 עבודת המלך
' ה לדידי ותוס"ד ד"ה ל"ר' תוס' אבהו דהוא בתראה עי' ב דפסק כר"וכבר האריך בזה הגאון מהרי

כל הבשר ' ל פ"לרש' אמנם אין זה מוסכם כמו שהאריך בעצמו ועי. ה גלגל ועוד"ד' ביצה ט
י אי "יהודה הלכה כר' מאיר ור' ל ר"ג דקי"כ לדבר פשוט דאע"הרב כנסת הגדולה בשיוריו כול

אבהו עומד ' ה בכל מקום שהלכה כמותו לגבי חבריה אי ר"מ וה"מ הלכה כר"אבהו כר' קאי ר
 .ב שהשיג עליו הרבה"תקפ' יד מלאכי סי' כנגד חבריה הלכה כמותו ועי

דקדוקי סופרים סנהדרין שם אבל ' ר אבהו אמר רב עי"א 'ולבד זה הנה בנוסחאות ישינות הגי
אבהו היה בעל ' וגם דר, ואפשר דכל הכללים אינם באגדה, אפשר דרבנו היתה גירסתו כמו אצלנו

 .'ז וסוטה מ"ע' עי, אגדה יותר

 טת כתב סופר אורח חיים סימן ק"שו
כפרת באלקיך אין ' פיא א"ואין לך דבר שעומד בפני התשובה ואמרו ודרשו שובה ישראל עד ה

ולא פליגו אלא אם , כ עבירה"ואין חולק כי התשובה מועלת ע, לך דבר שעומד בפני התשובה
אין ' ס ברכות פ"א בש"י ור"ת גדול מן צדיק גמור או נחית דרגא ממנו והויא פלוגתת ר"בע

ורים עין אבל צדיקים גמ, י כל הנביאים לא התנבאו אלא לבעלי תשובה"ב דאמר ר"ד ע"עומדין ל
קרוב אל ' רחוק מן העבירה והדר לקרוב שהי' ודרש שלום שלום לרחוק שהי' לא ראתה וכו

תש עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד ודרש לרחוק "א אמר במקום שבע"ור, העבירה
תש מעלה "לבע' והנה הדבר לכאורה נגד השכל שיהי, ברישא והדר לקרוב' שהיה רחוק מן ה

ש רחוק וקרוב מעבירה היינו דלא איירי בחטא "א שם דמ"א בח"מהרש' וכ, יקיםיתירה על הצד
קרוב במחשבתו ' ל שהי"קרוב לדבר עבירה אלא שר' כ לא הוי קרי לי"ועבר עבירה בפועל דא

ת ממחשבתו שחשב לעבור עבירה דוודאי בזה "לעבור עבירה וגבר על יצרו ולא עבר והיינו בע
א דיש לו מעלה יתירה על הצדיקים גמורים שלא היה בהם "סבר ר שגבר על יצרו ולא עשה עבירה

פי כן יש להם לצדיקים גמורים מעלה "י סבר דאע"ור, הר כלל ולא קרבו לעבירה"הסתת היצ
כ זה הקרוב לדבר עבירה עבר מיהת במחשבה אלו דברי "יתירה שלא חטאו כלל במחשבה משא

ל "י ס"דר' ולבסוף כ, די באר כל הצורך והנה יצא לבאר ולא, ל ככתבו וכלשונו"א ז"מהרש
ל למה כיוון שגם אלו לא חטאו רק חשבו "כ יש מעלה יתירה לצדיקים שלא חטאו כלל וצ"דאעפ

א דאמר "דר, א"ד המהרש"ע, ובדרוש אגדה אמרתי, מעלה יותר' שיהי' לחטוא מסבר' מחשבו
ל איסור חלב כשיעור ואכל בדעתו לאכו' היינו שהי' ודרש לרחוק מד' ת עומדים וכו"במקום שבע
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קרוב לעבירה וכבר התחיל ' ש האחרון כחוט השערה והי"ש האחרון וכבש יצרו ופירש מכ"עד כ
בפועל והתעורר תאוותו ופירש בדין שיקבל שכר מרובה על הפרישה שכבר אכל ויערב לו ופירש 

טעם טעם  זה במעלה יותר מצדיק גמור שלא טעם טעם האיסור כיון שזה כבר, ש האחרון"בכ
ת וכיון "ש אסור מה"למדרש הכי דלשיטתו דח' יוחנן לא אפשר לי' ור, ועשה בפועל ופירש

י לשיטתו הוא חוטא גמור "ת ולר"ש מותר מה"ל ח"א ס"ש עשה איסור דאורייתא בפועל ור"שבכ
י "לא נראה לר, רחוק מן העבירה כגון שהיה במחשבתו לעבירה' ולפרש לרחוק שתהי, בפועל

ולכן מפרש לקרוב אל העבירה ונתרחק ממנה כן , כי על המחשבה ליכא עונש' רחוק מהדאין זה 
 :פ"אמרתי מאז עד

ל במקום שבעלי תשובה עומדים אין "אמרו חז' כ' ז הלכה ג"תשובה פ' ם בהל"והנה הרמב
צדיקים גמורים יכולים לעמוד כלומר מעלתם גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם מפני שהם 

, עבר בפועל' ת מעלתו גדולה אפי"א וסתם דכל בע"הנה נקיט כר, ל"ם יותר מהם עככובשים יצר
ה נמי גדול "ומשו, ד לפום צערא אגרא"והוא ע, ונתן טעם לדבר משום דכובשים יצרם יותר מהם

ורגיל אני לומר , מאינו מצווה ועושה משום דיצרו של מצווה גדול מאינו מצווה' המצווה ועוש
ר לפני שאמרתי ונעשה רצוני לכאורה תיבת "בדוכתא טובא ריח ניחוח נל "דבדיוק אמרו ז

ר יותר "ונראה דבדיוק אמרו שאמרתי שנ, ר לפני שנעשה רצוני"ל רק נ"שאמרתי מיותר שלא הול
ר לפני ביותר שאמרתי "ויענש ויש נ' הר רוצה להסיתו ולהדיחו שלא יקיים אמרת ה"שאמרתי ויצ

ת שכבר טעם טעם עבירה וקשה לפירוש הימנה "שיהיה הבעולכן בדין , מ נעשה רצוני"ומ
 :במעלה יותר ממי שלא חטא ולא טעם טעמא דאיסורא

לדרוש טעמא דקרא דלנכרי תשיך ולאחיך , ד ודע מה שתשיב"ומדי דברי אומר מלתא בטעמא ע
ל דוקא לישראל נאמרה כיון דמצוה "וי, ולפי הפשוט דלנכרי מותר ולישראל אסור, לא תשיך

וות זה לזה אם כסף תלוה חובה ואין לך אדם שאין לו שעה שצריך לטובת חבירו בהלואה להל
אבל נכרי לא נצטווה שילוה , כ בלי ריבית"ז בלי רבית ולמחר ילוהו ג"הטילה תורה שילוה זא

ה לא אסרה התורה להלוות לו בריבית כיון שגם הנכרי לא ילוה לישראל כי אם "לישראל משו
ורבים ראו כן תמהו ופערו , כי מצוה להלות לנכרי בריבית' ם כ"כא עליו והרמבבריבית דחיובא לי

, ה מצוה איכא לא כדי שישיך לנכרי להרע לו"ל דמשו"ויותר נ, ל קצת"ש י"ולמ, פיהם לבלי חוק
ראה דקשה על האדם ' ן בנימוקי בפ"רמב' אלא לתת שכר לשאינו מלוה בריבית לישראל וכ

אלקיך שכובש ' לכן כתיב למען יברכך ה, יח והוא אינו מרויח מידילהלוות מעותיו לאחר שירו
ויותר יקשה על האדם כשטעם טעם ריבית ויערב לו והוא יושב ובטל וישן וקרנו , יצרא דממונא

' עלי' וכשמלוה לישראל הוא פורש וכובש תאותו משום איסורא דרמי, תרום בכבוד בכל שעה
מ לאחיך לא תשיך למען יברכך והוא נכון לפי "יך ומולכן מצוה לנכרי תש, לפום צערא אגרא

 :הענין
ת "דדבריו עולים יפה בהעובר עבירה בל, תשובה' ם בהלכ"ויש לי להוסיף דברים על דברי הרמב

אבל העובר עבירה דקום ועשה , שנפשו של אדם מתאווה ושב וכובש יצרו הוא גדול מצדיק גמור
גדול במעלה ממי שלא ' וחוזר בתשובה קשה למה יהי ולא הניח תפילין ולא הטיל ציצית וכדומה

ש החסיד בחובת הלבבות הירא שמים ישים לנגד עיניו תמיד "ל בהקדם מ"ונ, כ אלו מימיו"עבר ע
מעשי הרשעים איך באהבה ותשוקה רבה רצים לעשות עבירה לא יעצרהו הגשם והשלג על אחת 
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פש חפיצה בשמחה ובטוב לבב לא יעף כמה וכמה ירוץ צדיק לעשות רצון קונו באהבה רבה ובנ
כל היום ' ורגיל אני לפרש אל יקנא לבך בחטאים לעשות כמעשיהם כי אם ביראת ה, ולא יגע

ונשכרים שכורת התאוה , כמו שהם זריזים להבלי העולם, שיהיה מקנא בהם להיות זריז ונשכר
הב מצות לא ישבע ל להעמיס זה בכוונת המדרש בקרא אוהב כסף לא ישבע כסף ובמדרש או"ונ

רודף ' כן אוהב מצות לא ישבע ממנו ויהי' מצות היינו כמו שאוהב כסף לא ישבע יש לו מנה וכו
ויש להבין בזה מאמר התמוה , צדקה וחסד תמיד וילמוד מאוהב כסף אשר לא תשבע נפשו ממנו

 ואמרו כלום תקננו, ה במה עסקתם"ז לעתיד יאמר הקדוש ברוך הוא לאו"ק דע"ל בפ"לחז
אמר ' אלא כדי שיעסקו ישראל בתורה כלום הרבינו כסף אלא כדי שיעסקו וכו' שווקים ומרחצאו

, אלא להנאת עצמיכם מיד יצאו בפחי נפש' הקדוש ברוך הוא שוטים שבעולם כלום תקנתם וכו
, י נדחק"ורש, חדא מה תועלת יש לישראל בשוקים ומרחצאות וכסף הרבה שלהם, והוא תמוה

פ האמור כי בידוע דחלק עשו בהבלי "ל ע"ונ, ש דבר כזה שאין בו ממש"לפני יתוגם איך יאמרו 
ויאמרו האומות גם מאתנו וממעשינו , י עסק תורה ומצות"הב ע"וחלק ישראל עיקר בעו, ז"עוה

וח "יצאה הטובה לישראל לעורר אותם ולחזק לבבם שירבו בעסק תורה ומצות שילמדו מאתנו בק
כ איך לא יהיו זריזים ומוציאים הוצאות "הז שאין בו תכלית אמיתי כ"אם אנחנו מרבים בהבלי עו

וזהו שאמרו כלום תקננו שווקים ומרחצאות והרבינו כסף אלא כדי שיעסקו , הרבה בתורה ומצות
יודע מחשבות כי לא כן מחשבות ' וה', גם ממר יצא מתוק לעובד ה, ישראל בתורה ויקנא לבם בנו

שבעולם כלום ' עלת וטוב האמיתי כלל ומשיב להם אחור שוטילבם רק להנאת עצמם ולא לתו
' כיוונתם רק להנאת עצמכם ולא לטובת ישראל ויוצאים בפחי נפש אין אחיזה בקדושה ותורת ה

 :כלל
והנה מי שלא עבר עבירה מימיו אינו יוכל לשער כמה גדולה השמחה חשק ורצון של העובר 

ת ועושה תשובה "אבל מי שכבר עבר על מל, ל זהעבירה כדי להלהיב נפשו לעשות המצוה במשק
יודע בנפשו כמה גדלה השמחה חפץ ורצון כשעשה עבירה במשקל זה ישים אל לבו מכאן 
ולהלאה חושבנא לחשוב מחשבות בלבו מעלת המצוה ושכר מצוה כנגד עבירה לעשותה בשמחה 

, וה יותר מצדיק גמורת זריז במצ"והבע, טהורה' ובטוב לבב ורץ למצוה קלה כבחמורה ביראת ה
, י שכובשים יצרם יותר ממי שלא חטא"ת עומדים כי הם במעלה יותר ע"במקום שבע' והיינו טעמ

 :ל"ע עושים בזריזות ובטוב לבב יותר מהם כנ"ובמ
ת ושב וכובש יצרו כל "ל זדונות נעשה להם כזכיות אם עבר אדם בל"כ מה שאמרו ז"ומובן ג

י זדונות שעבר "יותר תחשב לו למצוה ושכרו גדול יותר וע משוקע יותר במצולת התאוה' שהי
כ "וכן אם עבר בעשה ושב אח, י זדונותיו יתרבו זכיותיו במה שכובש יצרו"יגדלו הזכיות וע
 :ל"י שיעשה המצות במשקל שעשה העבירות בחפץ ורצון כהנ"יתרבו זכיותיו ע

 הריקאנטי במדבר פרק 
, הושע יד]גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנאמר [ א"יומא פו ע]ל "זהו שאמרו רבותינו ז

, כי כאשר האדם מיישר מעשיו ומזכך נפשו ומטהר מחשבותיו, אלהיך' שובה ישראל עד יי[ ב
והוא בכחו ובמקומו ובזמנו וידביק רוחו , יתברך' והוא שטעם טעם חטא וכובש יצרו לכבוד יי

מקום [ ב"ברכות לד ע]ל "עליו אמרו רבותינו ז ,ונשמתו בקונו ויפרוש מן העבירות בעבורו יתברך
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לפי שלא נצטערו כאותן שטעמו טעם חטא , שבעלי תשובה עומדין צדיקים עצמם אינם עומדין
 .עד כסא הכבוד, אלהיך' זהו שנאמר עד יי, וכבשו יצרם לכבוד יוצרם ונדבקו בקונם

 ארבינו בחיי ויקרא פרק 
והשלמים אם , ולא זכרוהחטאת נקבה , כר ולא נקבהגם צריך שתתעורר במה שהיה קרבן עולה ז

 .זכר אם נקבה
, שהוא למעלה מהמקום ששם מתחלקין זכר ונקבה עולהכי תכלית הכוונה בקרבן  ,הטעם הוא

כי , היה בין זכר בין נקבה שלמיםאבל קרבן , למעלה מן המדות שיש בהן פועל ומקבלכלומר 
וכבר הזכרתי " משלים"וכן שלמים אותיות , מהןוהכלול  לקו האמצעי המשלים בין המדותהוא 

ולא זכר כי " נקבה" והחטאת, "אם זכר אם נקבה( "א, להלן ג: )ולכן כתוב בשלמים, זה למעלה
 .ובדין שיהיה הקרבן נקבה, שמורהוא למדת 

 מדות הבנין ששם הצדיקים' מעל ז, ת מגיע לבינה"בע

וכדי שיתכפר בו החוטא ותשוב נפשו אל  כרתכי האשם בא על חיוב  ,זכר אשםומה שהיה קרבן 
כי , על כן היה זכר, אשר שם יסוד הנפשות ושמה תשובתן הבינהכלומר אל , האלהים אשר נתנה

במקום שבעלי ( ברכות לד ב: )ל"וזהו שאמרו רבותינו ז, המקום הזה הוא למעלה מן המדות
מר הזה כי צדיקים יסוד עולם ובאור סוד המא, תשובה עומדין צדיקים גמורים אינן יכולין לעמוד

 .מעונו של עולם אבל בעלי תשובה תשובתם הרמתה כי שם ביתם

 זאברבנאל ויקרא פרק 
' והנה קרא את האשם קדש קדשים וכן קרא את החטאת בהיות שניהם באים על חטא והשלמי

שאינם באים על חטא היו קדשים קלים לפי שרמז בזה מעלת בעלי התשובה שלא ידמה בעצמו 
אין הדבר כן כי הוא אהוב . הוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות והחטאות אשר עשוש

' ולא עוד אלא ששבח גדול יש לו שטעם טעם חטא ופי. ונחמד לפני בוראו כאלו לא חטא בעולם
מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים ( ד"ברכות דף ל)ל "ממנו וכבש את יצרו וכאמרם ז

ולרמוז מעלת בעלי התשובה קרא . והנה השלמים אינם באים על חטא. ד שםגמורים יכולין לעמו
השם קרבנותיהם חטאות ואשמות קדשי הקדשים להודיע שקרבנותיהם נערכים אצל השם ערך 

ונשארו השלמים שהם קרבנות הצדיקים גמורים שאין מביאים חטאות ואשמות כי לא . גדול
 .נתחייבו בהם ונקראו בשם קדשים קלים

 ויקר ויקרא פרק כלי 
נתן טעם ואמר קודש קדשים היא כחטאת וכאשם כי , ועל מה שאמר מצות תאכל במקום קדוש

החטאת והאשם הבאים על כפרת החטא נקראו קודש קדשים כי הצדיק גמור שלא חטא כלל 
כי במקום שבעלי תשובה עומדים , אבל החוטא ושב בתשובה הוא קודש קדשים' קודש הוא לה

שהעושה תשובה ( יומא פו ב)ל אמרו "וחז, (ברכות לד ב)גמורים יכולים לעמוד בה אין צדיקים 
וזה מדריגה גדולה , לקמן פרשת וילך' כמו שיתבאר בעזר ה, מאהבה הזדונות נעשין לו כזכויות

על כן דין הוא שיהיה החטאת קודש , ל שם"שאינו בצדיק גמור מלבד שאר מעלות שזכרו חז
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מקום קדוש מזה הטעם כי גם היא קודש קדשים מצד הרחקת השאור  וכן המצה צריכה, קדשים
 :שבעיסה המחלל קדושת האדם

 טכלי יקר במדבר פרק י
במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אין ( ברכות לד ב)ל "ויש אומרים שזה כוונת חז

יחד עם כי הבעל תשובה צריך לעמוד במקום אשר עמד שם בראשונה ולהת, יכולים לעמוד שם
אבל לצדיק גמור אסור היחוד כי אסור להביא נפשו בנסיון נמצא שיחוד , אותה אשה אשר חטא

וכן צריך כל בעל תשובה להטות לקצה . דהיינו עצם התשובה מטמא הטהורים ומטהר הטמאים
כדרך האומנין הרוצים ליישר עץ מעוקם שצריך , אחרון בדבר שחטא בו כדי שיצא לדרך הממוצע

אבל לצדיק גמור לא יתכן דרך זה אלא שצריך לילך בדרך ממוצע תמיד כמו , ד שנילעקמו לצ
וכן יש אומרים שדבר זה נרמז . אל תהי צדיק הרבה אל תרשע הרבה( קהלת ז טז)שנאמר 

בהשלכת עץ ארז ואזוב אל תוך שריפת הפרה דהיינו השלכת הקצוות שלא להגביה עצמו כארז 
על כן הפרה מטמאה ומטהרה כדי שנלמוד ממנה שבעניני . ובולא להשפיל עצמו יותר מדאי כאז

וזה דרך , התשובה יש כמה דברים המטמאים ומטהרים כאחד והשינוי בא מצד המקבלים כאמור
 :נכון וברור

 דתיבת גמא ויקרא פרק 
כי . 'א, יש בו שלש טעמים', הא דאמרינן במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים כו

ת אם לא בא דבר עבירה לידו לא חשיב "ול, ע שכר"ח מ"שרמ. 'ב, ת הוא חידוש"בעהתגברות ה
יש לו , ת חבילות עבירות ועושה תשובה מאהבה עבירות זכיות"כ בע"משא, כ כשעושה מצות"כ

כ בעל תשובה צריך תוספת מקצה "צ רק ממוצע משא"כי צדיק גמור א. ג. יותר מצדיק גמור
יש , כ מאחר שצריך סייגים רבים ולהתקדש את עצמו במותר"א .ש כל הספרי מוסר"הראשון כמ

 .לו שכר יותר כאמור
ומי קרא לנפשיה , "שמרה נפשי כי חסיד אני( "ב, תהלים פו)ה "ש דוד המלך ע"ובזה פירשתי מ

, ש"ד חסד הוא יע"חסיד כי במאיר נתיב בשורש חסד פירושו תוספות ויתר הן לטוב או לרע ע
' חסידים א' כי יש ב, ר שם"ט בנוסח הברכה על הצדיקים וחסידים וא"יח סימן ק"ובפריי לאו

ת "אבל בע, כי צדיק פשוט וחסיד לפנים משורת הדין, חסיד מעיקרא בתוספות יתרון סייגים
' וא, ועל דרך משל אב רופא מופלא יש לו בנים בריאים, מיראה חסיד צדיק גמור עדיף מיניה

מבקש מאביו , אשר בריאים אין צריכים להרחיק מהםחולה בטבעו צריך להתרחק ממאכלים 
אבל אני צריך תוספות שמירה וצריך , כ שהם בריאים"צ השגחתך כ"אדוני אבי על שאר בניך א

מאחר , שמרה נפשי, ה בענוה יתירה"ש דוד המלך ע"וז, לרפואות בבקשה ממך תשגיח עלי תמיד
, ד רגלי חסידיו ישמר"ע, ת רפואותצריך אני לתוספו, כי חסיד אני, שנחליתי בחטא בת שבע

 :מאחר שנחלו והתעוררו מעצמם חידוש וגם צריכין שימור שלא יחלו והבן זה

 אתיבת גמא דברים פרק 
עיין בעל עקידה , (ברכות לד ב)במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד 

רפואה ולאט לאט חוזר ' כך שלח ה משל לשני חולים רחמנא ליצלן אחד ירד עד שערי מות ואחר
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מכל מקום רואין שינוי לטובה אומרים עליו שחוזר לאיתנו , אף על פי שעדיין הוא מסוכן, והבריא
והשני בכל יום הולך וחסור אף על פי ששניהם בערך אחד חולים אומרים על השני , הראשון

מקום שבעלי תשובה עומדים כך ב, לפי שזה דרך עליה וזה דרך ירידה, שהוא מסוכן וחולה מאוד
' ה, כי אם דרך ירידה, שם בצדיק גמור אם יהיה בערך זה לאו עמידה אצלו, להם עמידה יקרא

אין ישראל נגאלים כי אם על ידי , ויגאלנו' ימול לבבינו ויתן בלבינו אהבתו ויראתו ונשוב אל ה
 :ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן, תשובה

 זפנים יפות בראשית פרק כ
ל לפי שאמר יצחק בא אחיך במרמה לכך אמר כיון שהיה במרמה יעקב שהוא ממדת עשו "עי..

שהיה הכרח [ תולדות קמג ב]ובאמת כתב הזוהר . שבבטן אמו עקב אחיו אמר הרי יש לי חלק בו
כמו שאמר , להוציא הקדושה מעשו במרמה וכן היה אצל לבן וכן במצרים כדאיתא שם באריכות

, והיינו דאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך, עם עקש תתפתל[ כז, תהילים יח]ה "דוד המלך ע
י "שע, מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים יכולים לעמוד[ ברכות לד ב]ל "ומטעם זה אחז

י "והתשובה היא ע, החטא שהיה בתוך עומק הקליפה מעלה משם בתשובתו ניצוצות הקדושות
וכיון שהיה במרמה טען עשו , מוציא ניצוצות הקדושות ממנה ז"סיגופי גופו שהוא מצד הרע שעי

בפסוק והוא עבר לפניהם וישתחו שבע [ ג, לקמן לג]וישלח ' ש בפ"ועיין מ, שיש לו חלק בו
 :פעמים

 טפנים יפות במדבר פרק י
ויש קצת להבין , ש שענין פרה הוא חוקה שהיא מטמאה בעצמה ומטהרת את הטמאים"והנה מ

[ ברכות לד ב]ל "ש חז"והוא כמ, צדה לדרך בשם בעל עקידה כענין זה' י בסענינה וכן מצאת
לא [ פסחים פז ב]ל "ועוד אחז, במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד

ענינו כי אי אפשר לצדיקים גמורים העומדים , גלו ישראל אלא בשביל שיתוספו עליהם גרים
, קדושה המעורבים במקום טומאה מחמת ההרחק רב שביניהם במקום טהרה להוציא ניצוצות

כשחוזרין בתשובה ועולין ממקום , אבל הבעלי תשובה שבשעה שחטאו נפלו בתוך מקום טומאה
ולכך , מעלים עמהם כמה ניצוצות הקדושה שבתוך הטומאה למקום טהרה, טומאה למקום טהרה

יעלו עמהם בביאת משיחינו כל כדי ש, הוצרכו ישראל להיות בגלות בארבע כנפות הארץ
וכבר ביארנו זה בכמה מקומות לכך הפרה שהיא מטמאה , הניצוצות הקדושות שנפלו בין האומות

והיא עולה , ל"ש לעיל שהיא מחנה טמאה שמספרה עגל כנ"י הכהן שיוציאה מחוץ למחנה כמ"ע
 :יםמשם לקדושה מעלה עמה הקדושה אשר שם נתערבו במקום טומאה ומטהרת את הטמא

אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני שרצה [ כג, קהלת ז]ה "ש שלמה המע"ובזה אמרתי לפרש מ
שכוונת שלמה שנשא נשים נכריות [ א"לקוטי נביאים מ]ל "וכבר אחז, לידע טעם פרה אדומה

י שיכנס במקום החיצונות יעלה משם כל ניצוצות הקדושה "מכל האומות כי עלה בדעתו שע
האומר אחטא ואשוב אין [ יומא פה ב]ל "אמנם כי אחז, ל"שיחנו לעתהנבלעים כמו בביאת מ

י שיכנס בחטאו "ע, ענינו שכוונתו לתקן יותר מבחינת הצדיקים, מספיקין בידו לעשות תשובה
ואמרו בזה אין מספיקין בידו לעשות , כ ישוב בתשובה גמורה ויעלה משם"למקום טומאה ואח

ע כמו שהיה "אולי לא יוכל להעלות אפילו א, בסכנה ע"כי אין כח ביד האדם לסכן א, תשובה
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י מעשה פרה שהיא "ש אמרתי אחכמה שהייתי סבור להתחכם ע"וז, באמת נשיו הטו את לבבו
אבל באמת היא רחוקה ממני שלא עלתה בידי , מטמאה בעצמה ואמרתי אעשה כן גם אני

ד ממנה להתערב בטומאה ובאמת מטעם זה כתבו גבי פרה זאת חוקת התורה שאין ללמו, להעלות
לכה ואשלחך אל פרעה [ י, שמות ג]י "ה שאמר לו הש"ולא מצינו זה אלא גבי מרע, כדי להעלות

, ובאמת מצינו שסירב מאוד ואמר מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא, והוצא את עמי ממצרים
את ' ה האת משה שחוקה היא ואין ללמוד ממה אשר צו' ש זאת חוקת התורה אשר צוה ה"וז

ה כא "ר]ל "ביקש קהלת למצא דברי חפץ וכתוב יושר דברי אמת ואחז[ י, קהלת יב]ש "וז, משה
שביקש שלמה להיות כמשה דהיינו שרצה להוציא נצוצות הקדושה במה שהרבה לו נשים [ ב

דהיינו לפי פשוטו שאסרה התורה בפירוש שלא ירבה לו , ק כתוב יושר דברי אמת"ל ויצאה ב"כנ
היינו שיהיה במדת היושר שהיא בחינת צדיקים גמורים שהולכים במקום היושר ולא ו, נשים

 .יתעוו בלכתם בדרך הנעלם מן היושר שהוא מקום טומאה כדי להעלות משם

 אפנים יפות דברים פרק י
מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אין יכולים [ ברכות לד ב]ל "ויש להבין בזה משחז

ושבת ' והיה כי יבואו עליך וגו[ ה -א , לקמן ל]מפורש בתורה בפרשת התשובה  וכן הוא, לעמוד
הרי ששכר גדול לבעלי תשובה יותר , וכתיב בתריה והטיבך והרבך מאבותיך', אלהיך וגו' עד ה

אינו , והטעם בזה כי אף שצדיקים מאמינים באמונה שלימה בטובת הבורא יתברך, מאבות עולם
והשבות אל לבבך בכל [ א, שם]ש "כמ, בעיניו הרעות המוצאות אותו דומה לבעל נסיון שרואה

וכן כל בעלי ', ואמרה אלכה ואשובה אל אישי הראשון וגו[ ט, הושע ב]וכן אמר הנביא , הגוים
ויתחרט חרטה גמורה בהכירו יותר טובת ', תשובה גמורה בתחלה צריך שיכיר כי רע ומר עזיבת ה

 :יםהבורא ואז הוא למעלה מן הצדיק

 הפנים יפות דברים פרק כ
יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ילכו ולא ' וקווי ה[ לא, ישעיהו מ]ד שאמר הכתוב "עוד יש לפרש ע

בכה רבי יש קונה עולמו [ י ב]ז "ק דע"פ מה דאיתא בפ"יש לפרש ענינו ע, ייעפו ירוצו ולא ייגעו
[ ז, זכריה ג]ים הולכים כדכתיב והיינו שהצדיקים נקרא, בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים

, צדיקים ילכו בם' ישרים דרכי ה[ י, הושע יד]ונאמר ', ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה וגו
במקום שבעלי [ ברכות לד ב]אבל בעלי תשובה שאמרו , והיינו שהולכים ממדריגה למדריגה

ז אמר "ולמו בשעה אחת ועז אמר שקונה ע"ע, תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד
שהתורה נקראת תושיה [ סנהדרין כו ב]ל "שהרי אחז, וכל זה אינו בכח הטבעיות, ירוצו ולא ייגעו

 .ש יחליפו כח"וז, שמתשת כחו של אדם אלא שהם מחליפים כח הטבעיות בכח רוחני

 :זוהר חלק ב דף קו
ג "דכיון דעאל מי, עם בני נשא אלא קודשא בריך הוא עביד טיבו, מהו ואשלם נחומים לו ולאבליו

כד אזיל , חד מימיניה וחד משמאליה, פקיד עמיה תרין מלאכין נטורין דנטרי ליה, שנין ולהלאה
ומכרזן קמיה ואמרין הבו יקר , ואתקיפו עמיה בחדוה, בר נש בארח מישר אינון חדאן ביה

כיון דאתקיף ביה , ניהאינון מתאבלן עליה ומתעברן מ, וכד אזיל בארח עקימו, לדיוקנא דמלכא
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ואשלם , כדין כתיב ואשלם נחומים לו ולאבליו, קודשא בריך הוא ואנהיג ליה בארח מישר
, ועל מה דעבד השתא ותב בתיובתא, דאיהו אתנחם על מה דעבד בקדמיתא, נחומים לו בקדמיתא

בהדיה  והשתא דאתהדרו, אינון מלאכין דהוו מתאבלן עליה כד אתעברו מניה, ובתר כן ולאבליו
וכיון , אחיד באילנא דחיי, חי בכל סטרין, והשתא איהו חי ודאי. הא ודאי נחומים לכל סטרין

ואיהו בעל , דהא כנסת ישראל תשובה אוף הכי אקרי, דאחיד באילנא דחיי כדין אקרי בעל תשובה
ועל דא אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים , וקדמאי אמרו בעל תשובה ממש, תשובה אקרי

לך לבדך חטאתי והרע ( תהלים נא ו), דוד מלכא אמר. במקום שבעלי תשובה עומדים( בו)וד לעמ
אלא בגין דאית חובין דחטי בר נש לקודשא בריך , מאי לך לבדך, לך לבדך', בעיניך עשיתי וגו

ואית חובין דחטי לקודשא , ואית חובין דחטא לבני נשא ולא לקודשא בריך הוא, הוא ולבני נשא
דוד מלכא חב לקודשא בריך הוא בלחודוי ולא לבני , (אחרא)בלחודוי ולא לבני נשא  בריך הוא

 .נשא

 פ"ה וראה והבן דברים נוראים כי ז"ד -ספר הפליאה 
יש קונה עולמו בכמה שנים ומשתדל במלאכת בוראו תמיד ויש קונה עולמו בשעה אחת זה בעל 

ובה עומדים אין צדיקים גמורים ל במקום שבעלי תש"והוא מה שארז, תשובה השב אל בוראו
 ...יכולין לעמוד ומקרא מלא הוא ותשובתו הרמתה כי שם ביתו

 םה ענין יראת המקו"ד -ספר הקנה 
ה להתענות "ודעו בני כי הרבה מועיל התענית באדם שאם לא היה מועיל לא היה מצווה הקב

 ,ה"ביו
חומס ואינו מביא מריבה ואינו חושד ואין התענית יפה אלא למי שאינו כועס ואינו גוזל ואינו 
 .הוגה יומם ולילה' בחבירו אלא דן אותו לכף זכות ואינו מתלוצץ רק בתורת ה

כשרץ ' וגם לא יאמר האדם מה אעשה עתה עם התשובה כי עברתי עבירות גדולות והריני לפני ה
יקבל  ה"זה אני לוקח עלי בערבות שוודאי הקב, ה"טמא וכמצורע מוחלט ולא יקבלני הקב

ל במקום שבעלי "הוא שארז, תשובתו וימחול כל עונותיו ויעלהו למעלה ממעלת הצדיקים
 םתשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד ש

 ,א בשובו"ועל כן צעק הנביא כי לא אחפוץ במות הרשע כ
זקן שלא  ואל יאמר אדם הריני זקן ועברו ימי בעבירה ועתה אם אחזור יאמר העולם אוי לו לאותו

י ולא מהאדם "ז שלא עבדה ועתה שנזקן ונחלש הוא שב בתשובה ואינו מתבייש לא מהש"הניח ע
 ,י ויקבל תשובתו ויכפר על כל מה שעשה"רק ישוב בתשובה לפני הש, אל יקשיב לדבריהם

יהודה התודה ונתכפר ואנשי נינוה שבו מדרכם הרעה וישבו בתענית והתודו עוונם ונתכפר ונמחל 
 ,מצות שנצטוו בני נח' כי עברו זלהם 

ל מי שחלה ונטה למות "וגם לא יאמר האדם אפיק רצון היצר ובסמוך למיתה אתוודה כענין שארז
 .אומרים לו התוודה

כי אותו הוידוי לא נתקן אלא למי שנתחרט כל ימיו על מה שעשה ודוחה כל עבירה הבאה לידו 
ן השמשות שלו טוב אותו הוידוי כי הוא חתימת ל בנוטה למות התוודה גם עתה בי"עליו אמרו רז

 .כל וידוי ואין השטר מתקיים אלא בחותמיו
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 .אבל הסומך על אותו הוידוי לבדו לא מעלה ולא מוריד
י והוא גוזלו וחומסו או קובלו או מוסרו שלא "וגם הגורם הפסד ממון לחבירו אשר נתן לו הש

נו עד פרוטה אחרונה ושב חבירו אליו באהבה פ שפייסו ושלם לו ממו"כדין תורתינו הקדושה אע
 ,וחיבה אינו מספיק לו זה

י ויתודה לומר כך וכך עשיתי ועתה התחרטתי ולא אעשה עוד "ואינו מתכפר עד שיעמוד לפני הש
 ,כי זה וידוי דברים הוא עיקר הפועל וכל שלא נפעל אין בו ממש

וי דברים השנים הם על הפר שלו שכן פעמים ויד' הלא תראה שביום כפור כהן גדול היה מתודה ג
כתיב וכפר ושחט כלום כפרה קודם שחיטה אלא זהו וידוי דברים כי הפר היה מכפר עליו והיה 
מתודה פעם אחת היה מתכפר על ביתו והיה מתודה פעם שנית והיה שב והיה כולל עצמו עם 

 .מטהו וכולל שעיר המשתלח ומתודה על עונות בני ישראל
וראו והבינו בני שאף , כ וידוי דברים למאי היה צריך אלא הוא הפועל"כפר אואם הפר היה מ

ש בזמנים אלו זמן הגלות ויצר הרע "כבזמן הקרבנות לא היו מועילים לכפר אלא בוידוי דברים 
 ,לוחם עמנו בכל שעה שיש להרהר תשובה ולהתוודות עוונותינו ולא נשוב אליהם

 ,ושתיה ומלבושים נאים כי הם מטרפים הדעת י אכילה"ולא יבוא הוידוי והתשובה ע
ל לומר להתודות בערב יום כיפור קודם סעודה שמא תטרוף דעתו כי הוידוי "הוא שנתעוררו חז

פותח שער המלך להכניס לו אל המלך ואכילה דוחהו ומשליכתו כי יפול הנופל מי יקימנו ולכן 
 ,אינם מתערבים עם הוידוי

כ ועבירות שהתוודה כבר אל "בכל תפילה ותפילה של יוהע מלהתודות "ז אל יפטר א"ועכ
 ,יתייאש מלהתוודות עליהם פעם אחרת

כ באה העבירה ההוא בידו ונמנע ממנה "ואשריו מי שעבר עבירה פעם אחת והתודה עליה ואח
 ,פעם אחת ופעמיים ושלוש וקרוב הוא הדבר כאלו הקריב קרבן והתודה עליה

ברבים כגון עבירות שבינו לבין חבירו יאמר חטאתי לפלוני דעו בני כי צריך להודיע פשעיו 
 ,י ומפלוני"ועשיתי דבר פלוני ואני שב ומבקש מחילה מהש

מ אין תשובתו גמורה וכל זה בעונות שבין "וכל המכסה פשעיו מצד גאותו אף כי יש לו תועלת מ
רי נשוי פשע כסוי אבל בעבירות שבין אדם למקום לא יגלה עונו כי עליו נאמר אש, אדם לחבירו

 .חטאה
 ,ל אדונינו והכתיב אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ועשו להם אלהי זהב"א
ל בני לא הם האומרים אלא משה שלא עשה ולא רצה להחניף ולכסות אלא לפרסם וביקש "א

 ,עליהם
 ביאור מדוע מעלת השב יותר מהצדיק

איסור ופירשו ממנו זוכים ועולים וראו והבינו מעלה גדולה של בעלי תשובה כי על שטעמו טעם 
 .בבינה הנקרא תשובה אבל הצדיקים חונים ביסוד

 .ל אדונינו איך הוא הדבר להיות הטמא אף כי נטהר גדול מהצדיק שלא נטמא מעולם"א
ל קנה בני באמת גם העטרה נקרא תשובה כי כמו שישובו כל הרוחניות אל הבינה הנקרא "א

עטרה אל העטרה הנקרא תשובה ובעלי תשובה חונים תשובה כן ישובו כל מה שלמטה מה
 ,בעטרה כי שם מקומם והצדיקים ביסוד וצדיק יסוד עולם
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 מעלת דור המדבר

וראו מה  דור דעה כולו שכלריבוא כי היו ' ואין זו הכוונה רק בדור המדבר שעלו עם משה וס
שלא זכה שום דור לראות וכל דור הגלות המתגלגל כביצה בירידה שאין לה מנוחה עד שימצא 

 .מנוח הזוכה בתשובה היא העטרה היא תשובה תתאה
 :ונחום אמר המאמר נוגע בסוד עמוק והכי הוא

בחכמה והבינה נאצל מהם הוא שנאמר ' בכתר י' י א"בעלי תשובה הם כתר וחכמה כי נקראים א
 ,י זה מקום בינה"או

כ הם בעלי תשובה ובמקום שהם עומדים נקודות דקות סתומות ונעלמות אין הצדיקים יכולין "וא
 .הנקראים צדיקים' ומשך הו' לעמוד שם הם יסוד ותפארת ו

 המענין התשוב -אות תקנג  -ספר שושן סודות 
בא ולמד מאדם הראשון שכל ימיו ישב בתעניות כי כן חשבון התענית כחשבון שנותיו וזכה ..

ל מקום שבעלי תשובה "ם ואמרו רז"וסימן לדבר אד. לשכון במלך וממלך למלך גדול ממנו
עומדים אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד ואיך יתכן שידמה מי שלא טעם טעם חטא למי שטעם 

ע ובעלי תשובה "כ הצדיקים יהיו בצי"ה תקרא תשובה וא"דעת כי הבינוכבר י. אף שנטהר
ה שגם היא תקרא "העטר' והב, ה"העליונה והיא הבינ. מיני תשובה הם' ה ולכן נראה כי ב"בבינ

כן ישובו כל מה שלמטה , ה"ה הנקראת תשוב"תשובה וזה כי כמו שישובו כל הרוחניים אל הבינ
ע "ובעלי תשובה חונים בעטרה וצדיקים גמורים בצי. הה הנקראת תשוב"ה אל העטר"מהעטר

כ המאמר הזה נאמר לשבח הצדיקים ולא לגנאי וכן שיעור המאמר מקום שבעלי תשובה "וא
א על דרך סוד עמוק והוא משל והנמשל "וי. עומדים צדיקים אין עומדים כי מקומם למעלה שהם

ת "ד ות"ם וצדיקים גמורים הם יסור וחכמה שלבסוף הכל שב אליה"כי בעלי תשובה נקראים כת
ד "ו ויסו"ת רמוזה בוי"ה ות"ה וסימן ואיזה מקום בינ"ד בחכמ"ר ויו"א ירמוז בכת"וידוע כי ה

ואם מעתה תבין הרמז אנה מגיע הרמז ורבינו בחיי בחיבורו ספר חובת הלבבות פירש ' במשך הו
 :נושאים יעויין שם' ד הפשט וגם הוא שם הדבר בב"זה ע

 דחלק ב פרק ל -דת הקודש ספר עבו
ואם הבנים מסתלקת מהם , וכמו שהקלקול שהתחתונים מקלקלים במעשיהם הרעים נוגע למעלה

כן כשהאדם חוזר בו ממעשיו , והבנים גולים גם הם מעל שולחנה, בסוד לא תקח האם על הבנים
נוגע עד אם כן התקון ההוא עולה ו, הרעים ועוזב דרכיו המקולקלים ויודע ושב ומתקנם כראוי

כי ראתה אותם מתוקנים בתקון המעשים וכשרונם העולה מן האדם השב , הבנים ושבה על בניה
כי , וזה סוד והשיב את הגזלה אשר גזל, ואז בשובה עליהם נקראת תשובה, בתשובה שלמה

וכששב ותקן את אשר עוותו אז , בחטאתו מנע הברכות והייחוד למעלה והיא הגזלה אשר גזל
והגורם זה בתשובתו , והנה בתקונו שבה אם על בניה ואשה לבעלה כבתחלה, הגזלהוהשיב את 

ועליו אמרו בפרק אין עומדין במקום שבעלי תשובה עומדין אין , הוא הנקרא בעל תשובה שלמה
 :צדיקים גמורים עומדין

, זכאין אינון צדיקייא דאינון מקיימי קיומא דלעילא( ב"ז ע"ג ט"ח)ה "י ע"ובמדרשו של רשב
ועל דא תנינן אתר דבעלי תשובה יתבין , וזכאין אינון מאריהון דתשובה דתייבין כלא לאתריהו
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מאי טעמא אלא אלין אתבנו באתר עלאה באתר דשקיו דגנתא , צדיקייא גמורים לא יתבין ביה
ואלין אתבנו באתר אחרא דאקרי , ומאן הוא תשובה ועל דא אקרון בעלי תשובה, אשתכח מתמן

ט אלין תייבין מיא לאתריהו "מ, דא אלין יתבי באתר עלאה ואלין יתבי באתר תתאהועל , צדיק
וצדיקים גמורים נגדין לון מההוא אתר , מאתר עלאה דנהרא דעמיקא עד ההוא אתר דאקרי צדיק

וזכאה , זכאה חולקהון דמארי תשובה, ועל דא אלין עלאי ואלין תתאי, דאינון יתבין להאי עלמא
 :דבגינהון עלמא מתקיימא עד כאן חולקהון דצדיקייא

. אלהיך' שנאמר שובה ישראל עד יי, ובפרק יום הכפורים גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד
, הנה כי התקון נוגע עד התשובה העליונה שהיא כסא כבוד למה שלמעלה לה והרי הוא נבנה שם

ם מתייחד בכנסת צדיקו של עול, והרי הוא מביא גאולה, ומשם מאציל וממשיך האור למטה
שנאמר ובא לציון , והוא אמרם שם גדולה תשובה שמביא גאולה לעולם, ישראל הנקראת העולם

 :ובזה גם כן תקן והשיב בנים לגבולם ואם הבנים שמחה ורובצת עליהם', גואל ולשבי פשע וגו
 ובשובו, כי החטא ממית, וידוע כי בסבת הקצוץ והפרוד החיים מסתלקים והמות ממשמש ובא

והיא מקור החיים בהאחזה עם מה , כי היא סוד התשובה, והשיבו האם על בניה הרי החיים
והוא אמרם שם גדולה תשובה , והדבק בה הרי דבק בחיים שאין עמהם מות, שלמעלה ממנה

 :שנאמר חיה יחיה, שמארכת ימיו ושנותיו של אדם
, ן והייחוד בין שני דודיםוהוא סבת התקון העליו, ולפי שהשב בתשובה שלמה משיב את הגזלה

ובזה אין שם ערעור ולא קטרוג כי אין מי , ובזה מגביר הרחמים על הדין והאף מסתלק מן המקדש
והוא אמרם , והגורם זה מעורר הרחמים על העולם והוא כפרתו. שעורר מדנים כי הקטיגור נסתלק

פא משובתם אוהבם שנאמר אר, שם גדולה תשובה שאפילו יחיד עשאה מוחלין לו ולכל העולם
 :נדבה כי שב אפי ממנו

איפשר שתועיל התשובה . והוא כי איך, ומטה שבארנו יותר ספק עצום שיש לספק בענין התשובה
או הרג , או עבד עבודה זרה, מי שחלל את השבת, להעביר החטאת ולמחות הפשע שנעשה בפעל

עד שנאמר שהם כאלו , ותאיך יצוייר שהתשובה תתקן מעוות גדול כאחת מאלו העבר, את הנפש
השבת כאלו לא , האם עושה אחת מכל אלו בתשובתו ישיבנה כאלו לא נעשת, לא נעשו כלל

והיותר קשה מזה , ואם הנפש תשוב למקומה שהוא הגוף בתשובה, ז כאלו לא עבדה"והע, חללו
 :אמרם בפרק יום הכפורים גדולה תשובה שזדונות נעשות להן כזכיות והוא שעשאה מאהבה

ה מונה "הקב, במדרש חזית פסוק חכו ממתקים אמר רבי יוחנן ולא עוד אלא שכל עברות שעשהו
ומסלקות , ומקצצות הנטיעות, אבל כשנדע ונבין שהעברות מפרידות בייחוד, אותן לו זכיות

ומקלקל הסדרים , והגורם זה מחריב העולמות, ומגלות ערות הבנים, ולוקחות אם על בניה
וסוד האהבה בארנוהו בחלק , נדע ונבין כי בשובו בתשובה מאהבה, והעליונים כמו שכתבנ

וזה , הנה יתקן כל מה שעוות תשוב האם למקומה ותכסה על בניה ותניקם, הראשון מזה הספר
וכמו שהיה , סבה שיתיחד השם הגדול בכבודו ותחזור עטרה עטרת תפארת ליושנה כבראשונה

וכאלו נולד עתה ולא חטא , בריה חדשה יחשב והנה זה בנה בנין חדש גם הוא, קודם החטא
וכשעשה זה מאהבה הנה הוא סבה שימשך המעין ויאצל אצילות האור והברכה בשם , מעולם
וזהו תקון הכבוד ועשיית השם שהתבאר בזה החלק כל זה צדקה תחשב , ויתיחד בכבודו, הגדול

 :והתשובה גורמת כל זה וזדונות נעשות לו כזכיות, לו וזכות רב
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ויש לו עליו מעלה גדולה לפי , לפי זה הנה הבעל תשובה במדרגת הצדיק שלא חטא מעולםו
כי כל אחד כפי מעשיו ודרכיו נקשר ונדבק , שהוא נבנה ונקשר למעלה הרבה ממעלת הצדיק

ובעל תשובה נקשר ונבנה בתשובה , כי הצדיק נקשר ונבנה ביסוד עולם צדיק חי העולמים, במדתו
נמצא זה ממשיך ומספיק מים ומזון מן המקום אשר הוא חונה שם עד , לךהעליונה הם חיי המ

וכמו שמוכיח המדרש שכתבתי , והצדיק שואב ודולה ממקומו להשקות עולמו, מקום הצדיק
 :למעלה

וסוד הענין כי כשהצד ההוא שהיצר הרע , ה מתעלה ומתכבד"הקב, ויש לדעת כי בכניעת יצר הרע
ה וצד הקדושה "זה עלויו וכבודו של הקב, ומאה נכנע ונשפלוהוא צד הט, נבנה ונאצל ממנו

 :מתכבד ומתעלה בכל העולמות
יהושע בן לוי כל הזובח יצרו ומתודה ' אמר ר, ל בפרק נגמר הדין באמרם"ולזה רמזו רבותינו ז

דכתיב זובח , ה בשני עולמות העולם הזה והעולם הבא"מעלה עליו הכתוב כאלו כבדו להקב
ומתודה בשעה שמכניעו על מה , ופירוש זובח שוברו ומכניעו כשמסיתו לחטא, תודה יכבדנני

 :ובבעל תשובה הדברים אמורים שהעברה שהורגל בה כבר בא לידו ונכנע ולא עשאה, שעבר
מכאן אוליפנא דכל בר נש דמכסי ', חטאתי אודיעך וגו( א"ע' ג כ"ח)ה "י ע"ובמדרשו של רשב

לא יהבין ליה למפתח פתחא , שא ויתבע עליהו רחמיחטאוי ולא מפרש לון קמי מלכא קדי
ה חייס עליה ויתגברון רחמי על "בגין דאי איהו איכסיף מנייהו ואיהו פריש לון קב. דתשובה

ועל דא פרישו , וכל שכן אי איהו בכי דהא כל פתחין סתימין איהו פתח ואתקבל צלותיה, דינא
על דא כתיב זובח תודה יכבדנני מאי ו, דחטאוי יקרא הוא דמלכא לאתגברא רחמי על דינא

 :חד בעלמא דין וחד בעלמא דאתי עד כאן, תרין כבודין אינון חד לתתא וחד לעילא, יכבדנני
כי , ה"והוא יחודו וכבודו של הקב, הנה בארו כי הוידוי ופרישת החטא מגביר הרחמים על הדין

אין לו מקום להתעורר אחר  כי, תגבורת הרחמים על הדין סבה שהצד ההוא המחטיא נשפל ונכנע
והרי הכבוד מתרבה למעלה ולמטה והוא אמרם , שמדת הדין נכבשת למעלה גם הוא נכבש למטה

ה מצד תקון התשובה הכבוד "ומזה נמשך הכבוד בע, תרין כבודין אינון חד לתתא וחד לעילא
יימו חד והוא שס. וכמו שהתבאר בזה החלק בסייעתא דשמעיא, העליון ולעולם הבא הוא גדול

 :בעלמא דין וחד בעלמא דאתי
מחוי , כגון שבא דבר עברה לידו ופירש הימנה, ואמרו בפרק יום הכפורים היכי דמי בעל תשובה
והנה הבעל תשובה שבאה העברה שהורגל בה , רב יהודה באותו מקום ובאותה אשה ובאותו פרק

ומכוון , ניע וזובח יצרוובאה לידו והוא משלים נפשו לקונו ולכבודו מאהבה מכ, וערבה לו
הנה זה לו נסיון גדול ועומד בו , להכניע ולהשפיל ולשבר צד הטומאה המסיתו להכעיס את בראו

ובזה מעלתו אצל בראו גדולה ממעלת הצדיק הגמור שלא , ה"בזה הוא מעלה ומכבד את הקב
ולא בא , כי לא נתנסה ולא נתגר בו השטן ההוא ולא טעם מתיקות העברה ההיא, חטא מעולם

ואיפשר , לידו להכניע הצד ההוא כדי שיתעלה ויתיחד השם בכבודו כמו שבא ליד הבעל תשובה
 :שגם זה במשמע אמרם מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים עומדין

, ה מתעלה ומתיחד בכבודו בכניעתו"והקב, ובשני דברים שהם שלמות התשובה נכנע הצד ההוא
הרי הוא , י כשהוא מתודה על מה שעבר ומתחרט ותוהא על הראשונותוהשנ, האחד מה שאמרנו

מודה ומראה בעצמו שהעונות ההם שהם פרי הצד ההוא הוא הרע הגמור וההשחתה והכליון 
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ולפי שהם הרע הגמור ואין בהם שום טוב ושלמות הוא , חרוץ המכלה את עושיהם והמפסידם
ה "ה הוא מכניע ומשפיל הצד ההוא והקבובז, תוהא עליהם ואומר הלואי לא עשיתים מעולם

 :ובזה נמנות לו כזכיות, מתעלה ומתקדש בחרטתו ווידויו על מה שעבר מן העברות
, ויש לי להוכיח עוד שזדונות נעשות לו כזכיות מהתוהא על צדקותיו שאבד כל הראשונות

ה "י ע"של רשב וכן מוכיח במדרשו, כדאמרינן פרק קמא דקדושין ונעשות לו כל זכיותיו כזדונות
, ואם אינן נחשבות לו כזדונות למה נופל במצולות הים הידוע, שהתוהא ההוא נופל במצולות ים

והשרש אצלנו שמדה , ומכאן נלמוד שהתוהא על זדונותיו ושב עליהן מאהבה נעשות לו כזכיות
 :טובה מרובה ממדת פורענות

, הנה הוא למעלה מכל בתי דינין ובהיות הבעל תשובה תמיד דבק במדתו שהיא התשובה העליונה
כי אין דבר עומד , ומכל מיני העונשין ונצול מהם ואינו ירא מדינה של גיהנם ולא מדין בני חלוף

 :בפניה כי הוא התקון הכולל תקון עליונים ותחתונים וקיומם
מה כתיב בתריה ' כי יפתח איש בור וגו( א"ב ע"ג קכ"ח)ה "י ע"וכמו שאמרו במדרשו של רשב

אלא , מאן דגרים לאבאשא לעלמא בחובוי על אחת כמה וכמה, ומה על דא כך, ל הבור ישלםבע
וכתיב ' דהא כתיב איש או אשה כי יעשו וגו, תנינא אף על גב דאבאיש עלמא אית ליה תשובה

וההוא מאן דפגים , ממש' אלא ודאי דא מהניא להו בגין דעביד תשובה כביכול עבד ליי, והתודו
ותשובה אתקין לעילא ותתא ואתקין לגרמיה ולכולי עלמא עד , יה ובמה בתשובהלעילא אתקין ל

 ,הורו בזה כל מה שרצינו לבארו בזה הענין, כאן

 [סוד התשובה] -ספר תולעת יעקב 
והוא סוד אמרם , וההתעוררות ההוא עולה עד התשובה העליונה, וכבר הודענו תועלת התשובה

והיא , אלהיך' גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנאמר שובה ישראל עד ה( א, יומא פו)ל "ז
שישובו הם ואז ישיבו האם על , שובו והשיבו( ו, יחזקאל יד)מתעוררת וחוזרת על בניה והוא סוד 

סנהדרין )וכבר ידעת מעלת בעלי תשובה ממה שאמר רבי אבהו בפרק חלק . זהו תיקונםבניה ו
במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים ( ב, ברכות לד)ובפרק אין עומדין ( א, צט

, כי מקום בעל תשובה נעלה מאד הוא המאור העליון העולם הבא הנקראת תשובה, יכולים לעמוד
. מקום הצדיק עמודו של עולם, ומקום הצדיקים למטה כמה מעלות. שובהולפיכך נקראו בעלי ת

עין לא ראתה אלהים זולתך , אלה יורשים ארץ החיים למטה ואלה יורשים ארץ החיים למעלה
ולזה בא בלשון , ואמר יעשה כנגד היובל העליון עולם החירות(. ג, ישעיה סד)יעשה למחכה לו 

 :נסתר
צריך כל בעל תשובה להתענות ולהקריב חלבו ודמו במקום חלב ומפני שהתענית מזבח כפרה ו

( ב, ב כ"זוהר ח)דאמר רבי יאודה , ודם הקרב על גבי המזבח בזמן שבית המקדש קיים ונסלח לו
מתוך התענית מחלישין אבריו של אדם וגובר עליו יסוד האש ובאותה שעה מקריב חלבו ודמו 

 ...באותו האש והוא הנקרא מזבח כפרה

 לפרשת ויקה -מגיד מישרים ספר 
ותשיב כלי אובד ותזכה לאלף אורייתי לתלמידים סגיאין , י ותלמוד ותלמד"ואזכך למיסק לא..

וגם תזכה לאתבא כמה רשיעין בתשובה והיינו ותשיב כלי , דיהוון תמן למיתבע אולפא מינך
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יאות טיבותיה ובהכי תינדע סג, ובתר הכי אזכך לאתוקדא על קדושת שמי כמא דאבטחתך, אובד
 .ה דימיניה פשוטה לקבל שבים"ורחמוי וחסדוי דקב

ואיהו בסגיאות רחמוי משגח עליך מלגו עדן עילאה דעתיק יומין לקבלא לך בתיובתא דהאי הוא 
באתר דצדיקייא איהו בצבאות ואתר בתר דא הוא לעילא באימא ' רזא דבמקום שבעלי תשובה ה

רזא דא כבר , למיהוי ליה סליקו על מאן דלא חב ולא תקשי לך איך מאן דחב אפשר, עילאה
ג דקרי לון גמורים לאו גמורים לגמרי "אע, ואית צדיקייא, דאית צדיקייא, אמרית לך זימנא אוחרא

אבל , דהנך מסתלקי בצדיק חי עלמין עד לובן דכתר עליון' כגון רבי שזקף עשר אצבעותיו וכו
 .לקי אלא בצבאותהנך צדיקים גמורים דלא אדביקו להו האי לא ס

דמאן דתב , ואית בעלי תשובה, ומיהו אית בעלי תשובה, ועל הני הוא דסלקי לבעלי תשובה
דתדיר תהרהר באורייתי , א בן דורדייא או כגון את"כגון ר, תיובתא שלימתא ומית מגו תיובתיה

ותסתלק תמן כעמר נקי באמא עילאה אשתכח לגמרי דיתבי  תתוקד על קדושת שמיובתר כן 
, דבעלי תשובה לגמרי ולאו לגמרי לא יתבי לעילא, לעילא מבעלי תשובה שאינה גמורה לגמרי

' ובהאי הוא דאמרו חכמים במקום שבעלי תשובה עומדים וכו, ובעלי תשובה לגמרי יתבי לעילא
דנא הוא רזא דמילתא די שמענא ואת דע את אלהי אביך , אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד

רהר בשום מלה בכלל ובפרט בעידן צלותך אלא מאן דתינדע ביה בכולא עיין ועבדהו ואל תה
ומאן דלא תינדע כוין כמא דאמר משה ברירי לפנאה כולהו מחשבות ולכוונה בפירושא , ביה

 :ואתה שלום, דמלה

 טנהר ל -מעין ד  -ספר חסד לאברהם 
 :הענין

 תמצות תשובה היא עולה על כל המצו

ועשר , כל אחד ואחד כלולה מעשר. ב"ר י"קצוות דהיינו ת' בסוד ו ג מצות הם"מפני שכל תרי
ב הם ששה קצוות מלמעלה "וי. ת מצד הדין"ומהם ל, מהם עשה מצד החסד, ר"מעשר עולות ת

הנקודה אמצעית היא , נקודה הכוללת כולם המתקנת כולם' והא, וששה מלמטה למעלה, למטה
, כ דהיינו עשרת ימי תשובה"ה עד יה"ש לה זמן מרי, והיא בכל זמן, שיש לה זמן, מצוה התשובה

והיא בכל זמן שהנקודה . ה"ד בתוך כל ימי השנה ועם העשרה עולים שס"שהיא יו' נקודה א
י בהמצאו דהיינו גילוי עצם "אמנם דרשו י. האמצעית מאירה בכל הימים ונמצאת עם כולם

ה עד "ימים מר' החול אשר לו זוימי , הנקודה ומראה כחותיה הוא דוקא ביום הכפורים הקודש
 :כולם חולו של מועד התשובה, כ"י

, והנה הצדיקים פעלו המצות עשה בקום עשה ומאירים אותם ומתקרבים אליהם ומתקנים אותם
אלא מכבין אותם ומשברין , ומצות לא תעשה בהתרחקם מהם בענין שאינם מאירים אותם הכחות

אבל מי שבא מעשה לידו ועמד בנסיון הרי כבש . םדינם בהתרחקם מהם ודועכים אורם של הדיני
 .ת"הדין ההוא וכללו בכלל הימין והגביר הימין והעשה על ל

י בכל "ויש יותר חשוב מזה והוא החוטא השב מאהבה שהרי מתודה ומתחרט ובוכה ושב אל י
יות הרי העונות נעשו לו כזכ, ומגביר התשובה שהיא הנקודה הטבעית על כל אותם הענפים, לבבו

ואינו משבית אותו , מפני שבהיותו מגביר אור התשובה על אותו מקום הפגום מאירו ומזכך אותו
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ולזה זדונות נעשה לו כזכיות שממש , וכובשו כמו הצדיק כנזכר אלא מתקנו ומאירו מהתשובה
ולזה אין לך אור חשוב , מזכך אור נקודות התשובה באותם המאורות השמאלית שחטא בהם

ה בסוד המלכות בגבורה ועולה ונקשרת "ר הנקודה האמצעית שהיא תוספת מסוד רבספירות מאו
ולזה במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים , כ סוד הבינה העולה ונקשרת עד הכתר"עד יה

כי סוד מקומם בנקודה האמצעית הקושרת תשובה תחתונה מלכות , גמורים יכולים לעמוד שם
 .ן הצדיקים גמורים יכולים לעמוד שם כנזכראי, בתשובה עליונה בינה כנזכר

 חנהר מ -מעין ה  -ספר חסד לאברהם 

 :בהיכל החמישי

לכך ההיכל הזה , שסודה ימינו פשוטה לקבל שבים, ההיכל הזה הוא היכל אהבה והיכל החסד
ירצה שקבלו סיגוף , אמנם אותם שהם בעלי תשובה שלימה, מקום שבעלי תשובה עומדים

שאפילו שבא , ושבו מחטאם דהיינו תשובת הבאה, דהיינו תשובת המשקל, העוןויסורים כנגד 
וזהו נקראת , דהיינו שגדרו לעצמן גדירות שלא לשוב לכסלה, חטא לידם פרשו ונתחרטו מחטאם

דהיינו אותם שמיתה ממרקת שצריכין וידוי בעת מיתה כדי , ויצאה נשמתם בטהרה, תשובת הגדר
וכל אותם שקבלו , אר כמה מיני בעלי תשובה כולם בהיכל הזהוש, שמתוך תשובה תצא נשמתם

כגון אותם שמפילים עצמם בבורות או באש כדי שלא יאנסו , מיתה בידם שלא לעבור על התורה
שאינם מצפים שיהרגום האויבים , שכל אלו מורים אהבתו של הקדוש ברוך הוא, אותם על התורה

י דהיינו "וכן בעלי תשובה מחמת אהבת י. י"ימפני פחדם שלא לבטל את התורה יראים אהבת 
 :י מצד החסד"לפיכך כל אלו בכלל אוהבי י. תשובה שלימה

 מנשה מלך יהודה

, י וחתר לו מחתרת מתחת כסא הכבוד"ששב אל י, ובשער ההיכל הזה ממונה מנשה מלך יהודה
 .וקבל תשובתו מפני שהיתה שלימה מאהבה

 רבי אלעזר בן דורדיא

והם אותם שנתמררו על עוונם ומתוך מרירותם יצאה , ל זה מדריגה עליונהויש פנימה להיכ
 .אלעזר בן דורדיא וכיוצא בהם' כגון ר, נשמתם

ולכך מצד הבינה המאירה בחסד אור עליון בא לתוך , והנה נודע שמדת התשובה היא הבינה
 .פעמים ביום נוסף על העדן העליון אשר להם תמיד' ומאיר להם ג, ההיכל הזה

לכך רבו בהיכל הזה חופות הבעלי , מיני התשובה רבים מאד ומציאות חרטת הלב עד כמהלהיות ו
ולא אלו בלבד אלא כל בעלי ההיכלות הם חופות , וכל אחד נכוה מחופתו של חבירו, תשובה

 .אלא כל מדריגה ומדריגה לעצמה, חופות ואין אחד נכנס תוך חופתו של חבירו
זה ענין לעצמו יתבאר , חול יחד נראה שהם מתקבצים יחדומה שנאמר שהצדיקים עושים מ

 :ד"בס במקום אחר
 מקום שבעלי תשובה עומדים

ז נאמר מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים "וע, והנה ההיכל הזה מתעלה על הנזכרים
 :ויש בזה כמה טעמים. גמורים יכולים לעמוד שם
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מה שלא עשה הצדיק שלא נכנס אליהם  ,ומכניעם ,משבר מתלעות החיצונים בשובושממש ' הא
 .לשבר כחם

החשוכים העושים  זדונותומשם כל , שהרי התשובה מצוה המאירה כל העבירות שבתורה' הב
נמצאו אלו העבירות , ירצה אורות זכים מאירים, נעשו זכיותפגם האיר עליהם אור התשובה ו

' ובהיותו מתמרמר ושב מכל א, מהם' וא' שהרי התשובה עם כל א, כולם מצות תשובה מתקנם
ודאי שמצות התשובה היא , 167ואלו הם מצות שאין לצדיקים גמורים כמותם, הרי זכה כולם' וא

 .מצוה מטהרת הטמאים ומלבנת השחורים ומהפך הטמא לטהור

 אשוקת  -בריכת אברהם  -ספר חסד לאברהם 

 :ישוב ירחמנו -השקת ז 

האדם שחבירו מכעיסו כשהוא מתרצה עמו מעט  אינו כענין, ה כשהאדם שב בתשובה"הנה הקב
אלא אדרבה מעלתו יותר גדולה עמו והיינו , ה בכך"ו אין מדתו של הקב"ח, לא באהבה הקודמת

למה היא עשויה כאכסדרה ' והטעם כדפירשו בפרק הבונה בענין ה', במקום שבעלי תשובה וגו
ברא העולם פתוח לצד הרע  ה"והקב', ירצה העולם נברא בה, שכל הרוצה לצאת מעולמו יצא

אלא פרצה , ר ופגם כמין אכסדרה שאינה בעל גדרים"אין צד שאין בו חומר ויצה, והחטא לרוחה
לא יפנה לצד , כל מי שירצה לצאת מעולמו כמה פתחין לו, גדולה פרוצה לצד הרע לצד מטה

 :שלא ימצא צד חטא ועון ליכנס אל החיצונים
רצו בזה , והקשו ולהדרוהו בהאי לא מסתייעא מילתא, לוהושאם ישוב יקב, והיא פתוחה למעלה

מפני שהצדיקים לא חטאו גדר , שהשב בתשובה לא יספיק לו שיהיה נגדר בעון כגדר הצדיקים
אמנם החוטא שחטא ושב לא יספיק לו גדר מעט אלא צריך להגדיר עצמו כמה . מעט יספיקהו
, אם יתקרב שם בקל יפתהו יצרו, אחתמפני שאותו הגדר המעט כבר נפרץ פעם , גדרים קשים

אלא יתעלה , ולזה לא יכנס דרך פתח האכסדרה שהפרצה שם, אלא צריך להתרחק הרחק גדול
ומטעם זה במקום שבעלי , ויעשה כמה צרות לעצמו ויסתום הפרצות, ויכנס דרך פתח צרה

נצטערו ועלו אלא , תשובה עומדים מפני שלא נכנסו דרך פתח הצדיקים כדי שיהיו עם הצדיקים
' ולכך עלו ועמדו במדריגה ה, דרך פתח עליונה שסגפו עצמן ונבדלו מן החטא יותר מן הצדיקים

, א בכניסת האכסדרא"וצדיקים הם במדרגה ב מיד בפתח הה, א"דהיינו גג הה, ע"שבג' היכל ה
נו ה שכינתו עליו אי"ויחזור הקב, א אל מקומה"ולזה כאשר האדם יעשה תשובה דהיינו תשוב ה

והיינו ישוב ירחמנו יוסיף רחמים לישראל ויתקנם יותר , ו אלא יותר ויותר"שב באהבה ראשונה ח
 :ויקרבם יותר

 שפרשת ויג -ספר מגלה עמוקות על התורה 
ש ויגש אליו יהודה כי "כאן לתקן ערוה ז' מאחר שהוא שומר הברית אתם עלו לשלום והוא יהי...

יו צדקה ממני בי אדני נתקדש השם ולא היתה תמר כלתו הוא שמר הברית והוא תיקן בהודאת פ
ש ידבר נא עבדיך דבר שאני עשיתי "ז' זונה והודה ולא בוש ובמקום שבעלי תשובה עומדין כו

                                         
167
י תשובה מאהבה "שע, תכבסני ומשלג אלבין( א"תהלים נ)כעין זה ביאר הגאון רבי צדוק הכהן מלובלין על הפסוק  

 .לזכויותהוא נהיה יותר לבן ונקי ממה שהיה בתחילתו שהרי נהפכו הזדונות 
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י יתקלס עילאה שמשם זכה שהיתה יהודה "ישראל ממשלותיו וע' תשובה ותקנתי ערות דבר שיהי
 ...לקדש

 הברכה וזאת פרשת -ספר מגלה עמוקות על התורה 
ש ביומא "ה אומר ואשר הריעותי וכמ"י לו עון כי הקב"או יאמר אשרי אדם אשר לא יחשוב י...

לפתח חטאת רובץ אבל על כל פנים האדם לא יאמר כן שהרי ( בראשית ד)ה מהו אומר "והקב
ואתה הסיבות את לבם ( מלכים א)אליהו הטיח דברים כלפי מעלה שאמר ( ברכות לב)ל "ארז

ה מסכים בעצמו "הרי שהקב' מקראות נתמוטטו רגליהם וכו' שה הלא אלמלא גאחורנית וק
ה אומר כי לקתה "ד שהקב"ל להטיח דברים אבל הענין ע"ומתחרט על דבריו ולמה חשבו לו חז

( שם קל)' לא כחטאינו עשה לנו וגו( תהלים קג)י בכל חטאתיה ולכן אנו אומרים "מיד י' כפליי
ה אמר להיפך וכן בדבר זה "יעמוד אלא שזה אומרים אנו אבל הקב אם עונות תשמור יה אדני מי

י לו עון "ש אשרי אדם אשר לא יחשוב י"ה מתחרט אבל אליהו לא יפה עשה שדבר כן ז"הקב
ש ואין ברוחו רמיה שהאדם "ר אבל האדם עצמו לא יאמר כן וז"ה אומר ומתחרט על היצה"הקב

שבמקום שבעלי תשובה עומדין אין ( כות לדבר)עצמו לא יאמר כן או לא יאמר האדם מאחר 
א אשרי אדם שהוא "כ לכתחילה יעשה חטא כדי שיהיה בעל תשובה לז"צדיקים גמורים עומדין א

ה יחשבו לו עון עצמו נמחק ונעשה מן קטיגור סניגור אבל האדם עצמו לא "נשוי פשע שאין הקב
ואין ברוחו רמיה הוא ' וב וכויאמר כן מתחילה שאני אהיה בעל תשובה שזה מן כלל אחטא ואש

כ "ת א"י אלקיך וא"ש שובה ישראל גדולה תשובה שמגעת עד כסא כבוד עד י"לא יעשה כן וז
כ תשובה ויהיה מדריגתו גדולה "מאחר שגדולה תשובה יאמר אחטא לכתחילה כדי שאעשה אח

ותה ש כי כשלת בעונך א"א שאינו כן שאין התשובה מגעת רק כשהיית מתחילה שוגג ז"לז
 :תשובה מגעת לשם אבל כשהוא אומר אחטא ואשוב הוא מזיד גמור

 יערך ז -ספר קהלת יעקב 
שכן זית הוא מר ועל ידי כתישה הוא מוציא שמן זך שעולה על כל , זית רומז לבעלי תשובה...

ואחר כך על , כן הבעלי תשובה מתחילה מעשיו מרורים, ('ו אות א"שמות רבה פרשה ל)המשקין 
.( ט"ב סנהדרין צ"ד ע"ברכות ל)ל "כמו שאמרו רז, כתישה מוציא שמן על כל המשקיםידי 

' שמואל ב)וזה שאמר הכתוב , במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד
ל נאום "על פי מה שאמרו רז, ('אות ב' בראשית רבה פרשה ג)ודוד עלה במעלה הזתים ( 'ו ל"ט

רצה לומר העלייה והבחיר , (ט"מדרש שמואל פרשה כ)ם עולה של תשובה הגבר הוקם על שהקי
ובאמת לבו חלל בקרבו והיה מזוכך ולא , של התשובה שהוא בחינת שמן שעולה על כל המשקין

ששאר , נמצא הוא היה במעלה עליונה של התשובה, היה ראוי לאותו מעשה רק להורות תשובה
אף ששבו אחר כך ובאו לעולם , וגסות חומרם בעלי תשובה שחטאו מתחילה מחמת עבירות

אבל דוד שכבר , התשובה שהוא בינה אינם מגיעים לשער עליון שבה מחמת שעדיין לא נזדככו
וזהו הוקם על לשון , נזדכך ולא היה ראוי לאותו מעשה רק להורות תשובה בא לשער העליון

וזהו רומז גם , השער העליון רצה לומר שער המעולה של תשובה והוא, עליה ובחיר שהוקם עולה
ומעתה תבין פנימיות , עליון שבא לשער עליון'לשער 'כן בתיבת על שהוא ראשי תיבות למפרע 

ועל כן רמוז על תשובה ומבינה דינין ', דברינו שכן הזית הוא בינה כמו שכתבתי לעיל אות א
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' וג, ל כן גנוז שמן בזיתוע, על כן הוא מר והחכמה כלולה בבינה בסוד וחכם בבינה, מתערים מינה
והוא סוד , .(ו"מנחות פ)שמנים הן בזית והמעולה שבהן הוא השמן כתית מגרגרו בראש הזית 

וזהו , ודוד עלה לבחינת זו, הראש העליון נתיב העליון נתיב דלא אתידע אם הוא חכמה או מבינה
ז למעלה עליונה וגם רומ, ודוד עלה במעלה הזתים שעלה למעלה של בעל תשובה שנקרא זיתים

 :של זיתים שהוא הנתיב העליון

 מערך ע -ספר קהלת יעקב 
על דרך שכתב הרב בסידור הושיעה את , עמך ונחלתך נראה לי שהוא סוד צדיק ובעל תשובה

גם , וזהו בחינת בעלי תשובה שבעונותיו נפלו ממנו ניצוצין לעמקי הקליפות, עמך הן הניצוצין
ב סנהדרין "ד ע"ברכות ל)' במקום שבעלי תשובה עומדין וכו והנה, עמך לשון גחלים עוממות

ג "פעמים מילוי ס' י, ע נהורין"ונודע דמבינה בא ש, כי הבעלי תשובה בבינה וצדיק ביסוד, .(ט"צ
ע "ג שבבינה באין ש"ה דס"שמבחינת הוי, ע"ה ש"וזה שאמר הושיעה אותיות יהו, ל"גימטריא ש

וברך לשון ברכים , עמך עם עמך הבעלי תשובה שיונק מבינה ובחינה זו הוא את, נהורין מהמילוי
, בסוד הברכות לשון ברכיים נצח הוד( 'פרי עץ חיים שער הברכות פרק א)כמו שאמר הרב 

 .סוד מקושר עם נצח הודבי את נחלתיך הוא הצדיק מעיקרא שהוא ובחינה זו הוא
 הוד גבורה בינה -מודה ועוזב ירוחם 

, כי מתחילה צריך להודות על חטאיו, בענף השמאל הוד גבורה בינה תשובה מקושר והנה הבעל
וזה סוד , ומשם זוכה לבינה, ואחר כך צריך לגבר על יצרו שלא לעשות עוד והוא סוד גבורה

ירוחם אותיות רחימו , ומודה הוד ועוזה על ידי גבורה שמתגבר על יצרו ירוחם על ידי הבינה
הוד והדר הוא סוד הוד , דר לפניו עוז וחדוה במקומווזה שאמר הוד וה, אהבה שהוא בבינה

והוא סוד , ל"גם הדק לשון הדרא בי סוד מודה ועוזה הנ, הדר גימטריא יצחק עם הכולל, וגבורה
אמנם , ה תטהרו"כטעם לפני הוי, בעלי תשובה שמדבק במדות אלו הוא לפניו לפני זעיר בבינה

חדוה יסוד כמו , עיין ערך עוז, הוד שוחקים מן עוז הוא סוד נצח הוד כטעם ועוזו בשחקים נצח
ונוצח הרע , והוא סוד צדיק מעיקרא שהוא עז וחזק מעיקרא ומתחילתו, שכתבתי בערך חדוה

ה קודשא בריך הוא "ה שייחד ו"גם חד ו, מתחילתו והוא חדוה ושמחה להבורא יתברך שמו
והטעם שבעלי תשובה , וד יסודזהו במקומו בנצח ה, ושכינתיה על ידי תורה ומעשים טובים שלו

 :וצדיק מעיקרא בחינת מים, הוא בחינת אש גבורה שעולה למעלה

 חערך צ -ספר קהלת יעקב 
וזה שאמר במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד שממתיקין ...

ל שיש בין וזה נראה לי עניין ההבד, מה שאין כן הצדיקים הן נהנים מבחינת חסדים, הגבורות
ועיין , ועיין בערך נהנין ניזונין, ובין מה שאמרו ניזונין מזיו השכינה, עניין נהנין מזיו השכינה

ולפי דעתי הקלושה יש לומר שעניין החסד הוא אור דק , .(ז"קל)במדרש הנעלם פרשת תולדות 
ם בנפש מרוב על כן מרוב דקותו לא תצדק בו בחינת ניזונין שאינו מתעצ, מאד ואינו מגושם כלל

, ואין להם ממנו כי אם בחינת הנאה כעניין הריח והאור שהוא דבר שהנשמה נהנית ממנו, דקותו
, מזון עם הכולל גימטריא דא כח הדין עם הכולל, אמנם בחינת הגבורות המתוקות יצדק בו מזון

ובחינת שביעה , בחינת עונג מבחינת חסד, וזהו עניין ניזונים מזון וזה סוד ישבעו ויתענגו מטובך
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, וזה שאמר צח חד בחינת חסד שאין בו כי אם עונג ולא שביעה, ועונד מבחינת גבורה מתוקה
 :בחינת גבורה מתוקה שיש בה תרי צחות עונג ושביעה' צחות ב

 ישער לא פרק  -ספר פרדס רמונים 
נשמתו כי בנטות האדם מדרך הישר ישפיע כח הטומאה לרוב עד שיושפע על ' והנה הורה בפי...

לצדיק ולרשע והטומאה ההיא הוא הפגם אשר בנשמה והוא ' ומשם יושפע אל הגוף כי מקרה א
כפי אשר נדבק . הפגם אשר צריך כבוס בתשובה כי בשובו אל אלהיו ויקבל עליו תשובתו כראוי

י העון ואז תחזור נשמתו למקום "בקליפה יכניע עצמו עד אשר ישבר הקליפות ההם שבהם נכנס ע
במקום שבעלי תשובה ( ד"ברכות דף ל)ל "ד זה יובן אמרם ז"תשיג מעלה רוחנית ועהקדש ו

ישבר ' כי בתשובתו ישבר הקליפות המשל אם נכנס בקליפה הז' עומדים אין צדיקים גמורים וכו
אותה עד רדתה למטה הנה הכניע הקליפות וכחותם ושברם וזהו ודאי מעלה גדולה כי בזולת 

הנשמה אל מקומה עוד נמשך מזה הכנעה ושברון לקליפות מה  ששב בתשובה שלימה וחזרה
ז לא קלקל את "כי אמת הוא שתקן את עצמו אבל עכ. שלא היה כן לצדיק גמור שמעולם לא חטא

וקרוב לענין זה דרשו בזוהר . אחרים שלא שבר הקליפות ועדין כחם בם להזיק נגד אדוניהם
ד "אלא זבחי אלקים וע' ל ודאי כו"א' זבחי יי ל זבחי אלהים כתיב ולא"וז(. ה"ד)פרשת ויקרא 

שחיטתן בצפון דהא זביחה בגין אלדים ההוא סטר גבורה דאתבסם ואתבר רוחא דדינא ויתחלש 
ד זבחי אלדים לתברא חילא ותוקפא דדינא קשיא דכתיב רוח "דינא ויגברון רחמי על דינא וע

ובר נש בעי כדין . יליה ותוקפיהנשברה למהוי ההוא רוחא תקיפא נשברה ולא יתגבר רוחיה וח
למיקם על מדבחא ברוח נשברה ויכסף מעובדוי בגין דיהא ההוא רוחא תקיפא תבירא וכלא בגין 

כי בהכנעת האדם את יצרו הרע ובהיותו ' והנה בפי. ל"דדינא יתבסם ויתגברון רחמי על דינא עכ
ו שמכניע "ו בן בנו של ק"ש וק"ואם בקדושה כן כ. מתבייש מעונותיו יכניע כח הגבורה והדין

ואין הדבר הזה קל כי היא יסוד ועמוד העולם . סטרא דשמאלא שהם תלויים בצד תוקף הדין
ה הוצרך לרדת מצרים להכניע כח הקליפות ליכנס לתוכם ולצאת בשלום "שהרי אברהם אבינו ע

בענין .( ג"דף פ)לך ' ולולא שנכנס שם לא היה אפשר לו להיות מרכבה לחסד וכן נתבאר בזהר פ
ח רזא דמלה אי דאברהם לא נחית למצרים ולא יצטרף תמן "ל ת"ירידת אברהם למצרים וז

ה למעבד לון עמא חדא "כגוונא דא לבנוי כד בעא קב. ה"בקדמיתא לא יהא חולק עדביה דקב
עמא שלים ולקרבא לון לגביה אי לא נחתו בקדמיתא למצרים ולא יצטרפו תמן לא הוו עמא 

גוונא דא אי לא אתיהיבת ארעא קדישא לכנען בקדמיתא וישלוט בה לא הות ארעא יחידא דליה כ
וכן בת שבע שנתנה . והיא ראייה גמורה אל כוונתנו. ל"ה וכלא רזא חדא עכ"חולקיה ועדביה דקב

דף )נח ' לאוריה קודם שיקחנה דוד מפני היותה נבחרת לזרע ראוי למלוכה כמו שנתבאר בזהר פ
 :הוהקצור יפ( ב"ג ע"ע

 אשער לא פרק י -ספר פרדס רמונים 
כי בהיות שהנשמה יונקת מן המותר נמצאו הנטיעות מצדה קצוצות והצנור ההוא נפגם וזהו ...

 .הקצוץ
ובתשובתו ישבר הקליפה ההיא והנשמה תחזור אל מקומה הראשון והנטיעה הנטועה במקום 

 .הקדש שואבת ממקום טהור



  מקום שבעלי תשובה עומדים   

 

 

 

541 

 התשובה בדרכי

כי אחר שהרשע ' ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חקי כו (תהלים נ טז)ובזה יובן ענין הכתוב 
הוא תוך הקליפות כשהוא מברך ישפיע לקליפות בהכרח כדפירשנו כי על ידי הברכה ההיא 
יושפע עליו שפע מה והוא בתוך הקליפה ואם כן יוכרח שהקליפות תובעים ואומרים הנה תפלתו 

ושפחה כי תירש ( משלי ל)וזהו . הכרחוברכתו של פלוני שהתפלל שלנו הוא ואז נשפע עליהם ב
 .גבירתה

כי כל אומה שישראל שרוים בתוכה בגלות היא ( ב"ז ע"דף ט)שמות ' ומטעם זה אמרו בזהר פ
וכן . מתעלית מפני שכשישראל מתפללים הם נשפעים על כרחנו מפני שהם שולטים עלינו

 .כהי הבר"הקליפות מפני ששולטים על הרשע לוקחים השפע ההוא הנשפע ע
י הדברים האלה אמרו במקום שבעלי "ועפ. 'ה ולרשע אמר אלקים וגו"ומפני זה אמר דהמע

 .ומכניעם ולוקח מהם כל ברכותיו' תשובה עומדים וכו
בשער ' והוא לרע של אדם בליעל כדפי, עת אשר שלט האדם באדם לרע לו( קהלת ח ט)וזהו 

איוב )הכתוב ' וחיל בלע ויקיאנו וזהו פי והנה בזה ישבר מתלעות עול ומשיניו ישליך טרף. ע"אבי
 .כי עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך( 'ח

 .והכונה יעיר על המצות ההם ויקבלם מצד הטומאה
כ בערך נוה שהוא המלכות והכסא שמשם "משתלמות נות צדק שהוא השכינה כמש' ואז ושלם פי

ות או המצות הנטמעות הנשמות חצובות בערך חציבה שהיא היצירה ואין לחשוב שאותם הברכ
ד במקום שבעלי תשובה "ו כי אדרבה הם משובחים ע"ח' שם שיהיו אחר כך מאוסות בעיניו ית

 .וכן נרמז בזוהר' עומדין כו

 אפרק ל -פרשת ויצא  -ספר הליקוטים 
 :ויקרא לו לבן יגר שהדותא

בגימטריא , ש"ל רי"ימד ג"ר במלוי יו"יג, עוד. ל"ן כא"וכן מיכאל אי, ן"א ב"קס' ר בגי"כי יג, דע
ר "יג, עוד. ג מצות"ושלא מנע יעקב מתרי, העד לבן לעצמו שלא כפר לאל עליון. ג"תרי

מחבר , כי דעת הוא עדת אבירים. 'וכתיב כי אל דעות ה, היינו עדות, שהדותא. ר"בגימטריא אבי
שתי , םאבירי' והוא כולל ב. שהם עדה שלמה, גבורות' חמשה חסדים וה' ה, דעות' ומקהיל ב

בגימטריא , ה"והנה נחור ע. ואין סהדותא בפחות משנים, שכתב ותורה שבעל פה, תורה, תורות
, והכוונה. שעלו אמר לבן יגר סהדותא, י אנקלוס הגר"שכן קליפת נוגה נמתקה ע, ה"אור נג

 כיוצא. ויעיד על עצמו כי נאמנה אל אל רוחו, דאתי מיניה וביה, שתיקון אנקלוס שעתיד להתגייר
שהוא צד הטוב נפרד מן , ר"דו' ר בגי"שכן וחב, וחבר הקני נפרד מקין( 'שופטים ד)בו כתיב 

. ונתקדשה על ידו, והכניס בפנים הקליפה הדקה המקבלת המיתוק. סוד קין קינא דמסאבותא, הרע
 :מהרב. ל מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו"והוא טעם אמרם ז

 דפרק  -ספר שופטים  -ליקוטים ספר ה
 :וחבר הקני נפרד מקין

והנה קין הוא . ן"לשון קי, י"ולכן נקרא קנ. וחבר הקני הוא מיתרו, כי יתרו הוא משורש קין, דע
והרע הלך , ואז נפרד הטוב מן הרע. ושם נתקן, ונברר אוכל מתוך פסולת ביתרו, מעורב מטוב ורע

כי בו נבדל ונפרד הטוב מן הרע של , וחבר הקני נפרד מקיןוזהו . והטוב נשאר ביתרו, לקליפות
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ל מקום שבעלי תשובה עומדים "ולכן ארז. וקני הכניס הקליפה לפנים, שהיה מעורב בקין, קין
 ...וממתיקים אותה, לפי שבעלי תשובה מכניסים הקליפה לפנים', וכו

 םשער יציאת מצרי -ספר מחברת הקודש 
ר נכנסו בסוד הערוה של לילית "ודע כי כל הטיפות קרי של אדהד נתן כי נ"ה נלע"ן זלה"מהר

ר לכן נכנסו "ונודע כי מצרים נקרא ערות הארץ באתם לראות כדי להוציא משם הטיפות של אדה
ר שהיה בתוך "י זיווגם אותן טיפות זרע דאדה"ישראל דוקא בגלות מצרים כדי להוציא משם ע

ה במרכבות "ש הרב זלה"יצאו בסוד גרים כמ הערוה של הארץ שממה וחריבה וכשיצאו משם
כ הוצרכו לתקן כי כבר הודעתיך כי כולם היו "ש היטב וגם הם חטאו בעון זה ואח"יחזקאל ע

נשמות קדושות ועצומות רק שאחיזת החיצונים בהם היא המקלקלת ואחר שיצטרפו ויזדככו יהיו 
ם אוחזים רק בנשמות היותר חלאת טומאתם וידוע כי אין החיצוני' נשמות קדושות אחר תוס

ל במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין "ס מה שארז"ד שז"נלע. קדושות
לעמוד כי אותן הרשעים שחזרו בתשובה היו תחלה נשמות גדולות מדוכרא לבד והם יותר 

ים נ יחד לכן אלו הנשמות שבאו מדוכרא יש כח לחיצונ"חשובים מצדיקים גמורים שבאו מדו
ל כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו לכן אף צדיקים "ליאחז בהם יותר מצדיקים גמורים כמשארז

גמורים אין בהם כח לעלות במדרגה כאותן בעלי תשובה מפני שהם נשמות יותר חשובים 
 .מצדיקים והבן זה

 ופרשת יתר -ספר עץ הדעת טוב 
' ושניהם כאחד טובי. ל"אשתי ובני הנת ואת "אך אם אמור יאמר אהבתי את אדוני הוא השי...

ה להחזירו בתשובה גמורה ויפתח אזנו בתורה ויגישנו אל "וחציו לכם אז ישלחם הקב' חציו לה
דלת בית המדרש ועבדו לעולם ככל הצדיקים הגמורים כי במקום שבעלי תשובה עומדין אין 

 :'וכו. צדיקים גמורים יכולים לעמוד

 אתשפרשת כי  -ספר עץ הדעת טוב 
ה "ויאמר הראני נא את כבודיך ירצה כיון שהודת לי ואמרת פני ילכו שהיא שם הוי' הדרך הב...

כ תעלני עוד מדרגה אחרת להראות אותי את פני כבודיך כי "א. והניחותי לך להודיעני דרכי הפנים
ו אף כבודיך הם האחורים ואת כבודיך רבה גם את הפנים שהוא שם הויה ויען עדיין לא ראה מימי

גם האחוריים הנקראים כבוד לכן לא אמר הראני נא את פניך רק שאל ראיית הכבוד עצמו שהם 
ל "האחוריים ועשאן עיקר לשאלתו ומשם עלה עוד לשאול גם ראיות הפנים הנרבים במלת את כנ

והעלימם במלת את כי נתבייש לשאול שאלה הגדולה הזאת בפירוש כי הרי אף גם קודם העגל לא 
הולך לפניהם אמנם היה מתלבש בעמוד הענן לבל יראוהו אמנם עתה היה שואל ' א והכתיב אל

ה בלתי התלבשות עמוד הענן עם היות שהוא אחר מעשה העגל וזה לא יעלה "ראיית שם הוי
ל במקום שבעלי תשובה "ש הראני נא והוא משז"בדעת ואמנם נתן קצת טעם לדבריו במלת נא כמ

והנה אז קודם מעשה העגל היו ישראל ' אין צדיקיה גמורים וכו עומדין להסתכל בזיו השכינה
י עמוד הענן "צדיקים ועתה שהם בעלי תשובה ראוי שיוסף אשר בראשונה ויתראה שלא ע
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ל עתה "י שלישראל היא מדרגה שלא יוכלו לסובלה לפחות הראני לי אני את כבודיך נא ר"ואעפ
 .להם שלום כאלו הם עצמן יראו שזכו ישראל להיות בעלי תשובה כי בשלומי יהיה

 אחלק ד פרק  -מאמר חקור דין  -ספר עשרה מאמרות 
כמה מעלות טובות למקום עלינו לצדיקים גמורים ולבעלי תשובה שמהן זכינו להמנות לפניו ...

הוא האלהים והידיעה היא ' אם כבנים אם כעבדים והוא טעם גרים ותושבים אתם עמדי כי ה
מעשה וכבר אמרו חכמים במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים הבחירה והלמוד הוא ה

 ...גמורים יכולים לעמוד

 גחלק ד פרק י -מאמר חקור דין  -ספר עשרה מאמרות 
אשריהם לבעלי תשובה כי למחיה שלחם אלהים לטהר המקומות אשר נפוצו שם וחביבים היו ...

מדו בו בנסיונם והוא מקום שבעלי ישראל שהם שמרו תורה ומצות במקום ששרים גדולים לא ע
תשובה עומדים בו בנסיון בלי ספק וזו היא סבה עצמית לכל הגליות שהיה ראשון לכולם ויגרש 
את האדם כי אז נתחדש לו מגרש חוץ לגן עדן למען יתקן האויר החיצון בהבל פיו ויכין כסא 

לשתים כי קרוב הוא ולא וזהו טעם ולא נחם אלהים דרך ארץ פ. כבוד להשראת שכינה בכל מקום
היה מתקדש מדבר העמים וכבר בקשו ישראל מדי עברם להשלים ארץ אדום ועמון ומואב אשר 
הורישו קיני קנזי קדמוני וישבו תחתם ולו חכמו שלש אומות הללו דקריבין ביחוסא לישראל לא 

י תשובה אין הוצרך לקעקע בירתם כמו שאירע לארץ סיחון ועוג כי מי שאין לו זכות אצל הרהור
גזל מריש ובנאו בבירה מקעקע כל הבירה ומחזיר מריש לבעליו וזהו דין . לו חלק בתקנת השבים

תורה לפיכך יפה עשו אנשי נינוה שאינם בכלל תקנת חכמים ובבציר מהכי לא הוה סגי להו והוא 
לו  רמז לעת אשר שלט אדם בליעל באדם מצא חכמה שאין לחצונים בירה אלא במריש שלנו לרע

לאדם בליעל כי בנין נערים הוא מנוערים מן המצות והוא סתירה להם בזמן שהאבדה מתבקשת 
ואם יש תקוה להוציא משם איזו פרידה טובה כרות ונעמה ועובדיה גר אדומי לאלו תקנו . לבעליה

הדרן לגליות . שיחזיר לבעליה דמי מריש די שוויו בתקון שכינה כי גר שנתגייר כקטן שנולד דמי
שראל לפי שגלות שומרון לא היו בני תורה די להם לקדש פאה אחת מן העולם חלח וחבור נהר י

גוזן וערי מדי אבל גלות ירושלים משם נפוצו לארבע רוחות העולם למען יפוצו מעינותם להועיל 
אל הכלל והיא תקנת השבים כדכתיב אלמדה פושעים דרכיך מה כתיב בתריה וחטאים אליך 

 א נאמר אלא חטאים כטעם זדונות כזכיות ופירשנוהוישובו חוטאים ל

 חפרק  -ספר יונת אלם  -ע מפאנו "כתבי הרמ
ועל סוד המקיף הזה יצדק מאוד לפרש במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים 

ודוק . לעמוד שחלקם בפנימי בלבד ובחצון הנלוה אליו ואל המקיף לא בא והדברים עתיקים
לי תשובה וצדיקים גמורים כלם בלשון רבים כי הכוונה על כללות העולם בסוד כי ימין אומרם בע

ושמאל תפרוצי אלו פארן ושעיר והנלוים אליהם ויתר השרים שלמעלה שהם נעשים אגודות 
אגודות לכאן ולכאן שכלם עתידים לקבל תקון גמור באחרית הימים ולפי שלא נדחו אלא מאכילת 

פ שזה התאר לא יצדק ליחידים שבהם כלל "להו בכנופיא בעלי תשובה ואעעץ הדעת שפיר קרינן 
כי ערבי מהול או גבעוני מהול והוא שמל וטבל לשם גר צדק כקטן שנולד דמי וקודם לכן ראה 
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י ולא מצינו במקרא תאר זה ליחיד כלל "ויתר אלא כדאמרינן כיוצא בדבר אתה אומר בנים אתם לי
בארנוהו במקומו וכמוהו הודו לאלקי האלקים תאר לאלקותו על כל אמר אלי בני אתה ו' זולתי ה

וכן . המלאכים אך לא יאמר לו אלקי מכל אלקי גבריאל כמו שיתבאר אצל אברהם יצחק ויעקב
או אדון ללבנה . הודו לאדוני האדונים הורה ממשלתו על הכוכבים ולא יתואר שהוא אדון לחמה

ה המושל "ותיהן ברבויין שויין התמדתן מורה על כח אהימהן כאין נגדו אך סדור מערכ' כי כל א
עליהם ומסדרם בלי ספק הצד השוה לצדיקים גמורים ובעלי תשובה איך שיובן שנוחלים שני 

י "ת יו"עולמות המקיף והפנימי שגם החיצון נכלל בו ואינו נמנה לבדו כטעם ים ודרום ירשה ר
ס המקיף את העולם על הדרך שבארנוהו והוא סוד האלף בצורת חלקיה והנה ים זה אוקינו

במאמר הנפש יעויין שם ככה ירמוז בזה לאור מקיף בסוד יריעות המשכן שאין מקיף מהאופק 
ודרום זה אור פנימי דר רום דהא אתדר ליה בתוך הכלי והוא מושך לעצמו האור חצון . ולמטה

שלים לפנימי וחוזר אליו והרי זה מ. י משמרת וסיג לתורה"בסוד ירושה הבאה לו ממקום אחר ע
 .לא יחשב עולם בפני עצמו

 (יג)רמזי אותיות לחתימת ההקדמה  -תולדות אדם  -ה הקדוש "ספר השל
כל הנביאים , יוחנן' חייא בר אבא אמר ר' ואמר ר( ב, לד)במסכת ברכות סוף פרק אין עומדין 
ופליגא . להים זולתךאבל צדיקים גמורים עין לא ראתה א, כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה

, שנאמר, מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים, אבהו' דאמר ר, אבהו' דר
שהיה , מאי רחוק, יוחנן אמר לך' ור. לרחוק ברישא והדר לקרוב, שלום שלום לרחוק ולקרוב
 :ןעד כא, שהיה קרוב לדבר עבירה ונתרחק ממנה, ומאי קרוב, רחוק מדבר עבירה מעיקרא

רצה לומר הם , ואף שתלמודא אמר ופליגא, דע כי מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי
על דרך שתרגם אונקלוס בפרשת מטות וממחצית בני , מחולקים כל אחד מדבר בענין בפני עצמו

דהיינו , ונוכל לומר ולחלק בין תשובה מיראה לתשובה מאהבה. ומפלגות בני ישראל -ישראל 
ובעל תשובה עדיף מצדיק גמור כשהוא שב , מבעל תשובה כשהוא מיראהצדיק גמור עדיף 

נשאר ( האדם)כי אילו היה , אמנם יש גם כן בעניינו רמז גדול. כך נוכל לומר דרך הפשט, מאהבה
אחר כך כשנתלבש , היה צדיק גמור, שלא המשיך על עצמו היצר הרע, בכתנות אור כמו שנברא

. וכן כל תולדותיו הנמשכים אחריו בעכירת החומר, בתשובהבכתנות עור אז אין לו תקנה אלא 
וקרוב לשכר אם יזדכך אזי , קרוב להפסד אם לא יזדכך, ודבר הזה הוא קרוב להפסד וקרוב לשכר

ומטיב לאחריני במה שמשבר ומכניע הקליפות , טוב לדידיה שמזכך את עצמו, הוא טוב ומטיב
יש , נמצא יש פנים לכאן ולכאן. שהארכתי לעילואז יתרון אור מהחושך כמו , ומטהרם וממתקם

. כי אז היו כל העולמות זכאין, פנים טוב היה אם היה האדם נשאר בכתנות אור שהוא צדיק גמור
ואז בני עליה הזוכין הם ביתר שאת ובתוספות , ויש פנים אדרבה טוב יותר שנעשה בעל תשובה

בית שמאי ( 'איני יודע אם צדיקים כובכאן שייך דרוש מאמר )וכענין למעלה מחלוקת , מעלה
 (:ב, עירובין יג)' ובית הלל אם טוב לאדם שלא נברא משנברא כו

 (יד)רמזי אותיות לחתימת ההקדמה  -תולדות אדם  -ה הקדוש "ספר השל
אז השכינה בתחתונים , סוד כתנות אור, שזהו בחינת צדיק גמור, חי ברומו של עולם -' ח'והנה ...

ה העולם נתאוה להיות "מתחילת בריאת הקב, (ט, ר ג"בר)ל "כמו שאמרו רז, בוואנחנו דביקים 
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י החי וקיים שוכן "ואז חי הש, כי אז העולם ברומו בהתרוממות מעלה זך ונקי, שכינה בתחתונים
, רומז על בעלי תשובה' ה'אבל ה. וממנו מושפע החיות לאדם וחי לעולם, ברומו של עולם

', ה'העולם נברא ב, פירוש, וזה לשון תומר דבורה. ה למטהפתוח' ה'שהעולם כאכסדרא ה
כמין , אין צד שאין חומר ויצר הרע ופגם, ה ברא העולם פתוח לצד הרע והחטא לרווחה"והקב

כל מי שירצה לצאת , אינו בעל גדרים אלא פרצה גדולה פרוצה לצד הרע לצד מטה, אכסדרה
והיא פתוחה . חטא ועון ליכנס אל החצונים לא יפנה לצד שלא ימצא צד, מעולמו כמה פתחין לו

ירצו בזה שהשב . לא מסתייעא מילתא, והקשו ולהדרוה בהאי, מלמעלה שאם ישוב יקבלוהו
מפני שהצדיקים שלא חטאו גדר מעט יספיק , בתשובה לא יספיק לו שיהיה נגדר בגדר הצדיקים

גדיר עצמו כמה גדרים אלא צריך לה, אמנם החוטא שחטא ושב לא יספיק לו גדר מעט, אליהם
אלא צריך , אם יתקרב שם בקל יפתהו יצרו, מפני שאותו הגדר המעט כבר נפרץ פעם אחת, קשים

אלא יתעלה ויכנס , ולזה לא יכנס דרך פתח האכסדרה שהפרצה שם. להתרחק הרחק גדול מאוד
י מטעם זה במקום שבעל. ויעשה כמה צרות וסיגופים לעצמו ויסתום הפרצות, דרך פתח צר

אלא נצטערו , מפני שלא נכנסו דרך פתח הצדיקים כדי שיהיו עם הצדיקים', תשובה עומדים וכו
לכך עלו ועמדו , ועלו דרך פתח העליון וסגפו עצמן ונבדלו מן החטא יותר ויותר מן הצדיקים

ולזה . בכניסת האכסדרא' ה'וצדיקים בפתח ה', ה'דהיינו גג ה, שבגן עדן' היכל ה' במדרגת ה
 :'למקומה כו' ה'דהיינו תשוב , האדם יעשה תשובהכאשר 

כי יצא הסיג , אז נהיה מדריגות צדיק גמור תכלית הגמר כולו טוב, ולעתיד כשיוחזר כתנות אור
 ,חוצה ולא נשאר שום שמרים ביין

 (ט)אמת ואמונה ' אות א -שער האותיות  -ה הקדוש "ספר השל
' וזכר הג, נפש כי תחטא וחטאה בשגגה, (טו, ויקרא ה)שנאמר , והיא השוגג, ב"וחטאה מדה י...

, והאחרון זו ואין צריך לומר זו, הראשונים על דרך לא זו אף זו' הב, מיני חטאים אלו במדריגה זו
לומר שכל העונות והפשעים שהם מזידים אם , ויש בדרש שלכך זוכרו אחרון. אחרי שהוא שוגג

לומר שבתשובה נושא ', ואמר נושא עון ופשע וגו. עשה תשובה נחשבים לו כחטאים שהם שגגות
ועל דרך במקום , נעשים לו כזכיות( ב, יומא פו)וכמאן דאמר , אותם עד שלא ישאר רשומם

 (:ב, ברכות לד)שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד 

 (ו)פרשת כי תצא תורה אור  -ים ספר במדבר דבר -ה הקדוש "ספר השל
המיפה להאדם לכל , ויפת תואר הוא היצר הרע, ולימד דכשתעלה בדעתך היא מלחמה הפנימית...

, והתורה התירה בקצת להנות ממנו כדי קיום העולם להשתמש בו בהכרחיים. עון ולכל חטאת
גם רמז . מעט יצר כאשר נתנו סימן לדבר מעט צרי הרמז, והיותר יחרים וידחהו וינוול אותו

ל "כמו שאמרו רבותינו ז, וזהו מעלת בעל תשובה, וחשקת בה יעשה חשק לעבירה ויבדל ממנה
, ופירשו המפרשים על זה. 'באותה אשה באותו פרק כו, היכי דמי בעל תשובה, (ב, יומא פו)

י הם כלומר כ, (ב, ברכות לד)במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד 
אבל הבעל תשובה אדרבה עומד שם , צריכים להתרחק מלראות דברי חשק שאולי יביאנו לחטוא

יראו עיניך , וכבר הארכתי בענין חשיקה ודביקה חפיצה בחלק בעשרה מאמרות. וכובש על יצרו
 :וישמח לבך
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 ןתפילה ת -ו תפילות "ספר תקט

 .מעלת התשובה שבכחה יגאלו ישראל<

היינו סוד האמונה ' ד, דהיינו השבת אבדה לבעליה, ח דאחד"לא' ב דתשו -" תשובה"הוראת 
 :>ח דאחד"כלומר לא, ס התשובה יאמר השב תשיבם לאחיך"ובכח אימא שה, שאבדה

', בו ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאם ה' שנא, אל אחד יחיד ומיוחד קבלנו בתשובה לפניך
, עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמודשהרי במקום שבעלי תשובה , ולשבי פשע דייקא

עולים עד ראש כל ' וכן ברגע א, עלאה חירות ממלאך המות ומכל מדריגות רעות' ותשובה אי
דכתיב , ובתיקון זה אתה רוצה לתקן ישראל, א לצדיקים גמורים"מה שא, המדריגות בתשובה

רבון כל העולמים , ורחמך אלהיך את שבותך' וכתיב ושב ה, אלהיך ושמעת בקולו' ושבת עד ה
וזה מחזיר אבידה ', לאח' בהם תשיב ד', בה ישתלם א, עלאה אנו ממשיכים שהיא תשובה' הרי אי

שהיא תשובה בה השב ' אי, ודוד כך אמר תעיתי כשה אובד, בה אבדה האמונה' נא' שד, לבעלים
יה חשובה לפניך ותשובה שלנו יה, וכן כל ישראל יחזרו לגבך', תשוב לאח' ד, תשיבם לאחיך

אתה תפתח לנו פתח גדול שלא , והרי אנו פותחים פתח כחודה של מחט, כתשובת כל ישראל
, אל תאחר' ה, באמתת יחודך תעננו, רבון כל העולמים כמו שאנו מקוים ליחודך. יהיה לו קצבה

 :'לישועתך קויתי ה

 אפתח ל -א "ספר פתחי שערים נתיב פרצוף א
הבינה היא . והוא המקום שאליו שבים הנפש והמלכות לאחר תיקונם, בינה היא בסוד התשובה...

במקום , לכן. אלפי שנין' מדרגת הנשמה והיא עליונה יותר מן הרוח שהוא מקום העבודה של הו
אין צדיקים גמורים שמדרגתם היא מדרגת , כלומר בבינה בסוד התשובה, שבעלי תשובה עומדים

שהעבודה היא בבחינת , היא למעלה מגדר העבודה( נשמה)מדרגת הבינה . יכולים לעמוד, הרוח
א "היא תהיה למעלה מבחינת הז, כשהמלכות תעלה לבינה באלף השביעי, לכן. א והרוח"הז

 .שהוא מדרגת העבודה של השית אלפי שנין

 בפתח ל -א "ספר פתחי שערים נתיב פרצוף א
. ג יכולים לעמוד"מדים אין צבמקום שבעלי תשובה עו, כ"ש ג"ל הוא אחד עם מ"ומאמר הנ...

אלא , ק"פ סדר ו"ל שהוא סוד עלייתם למדרגה יותר עליונה מהדרגת העבודה שניתן ע"כמש
י גדרים וסייגים "כי בעל תשובה צריך להמית נפשו ע. 'בבחינת עלייתם לבינה לעדן עילאה כו

הנפש וסילוקה ס חורבן "וה, להתרחק יותר ויותר מכל קלקול הנטועה בנפשו ולהעלותה למעלה
 :לאימא בינה בהארת הנשמה

ס קבלה התשובה של "וה. כ בהנהגת הזמן איזה מדרגה מבחינת האור הזה"ומצד זה מצינו ג
וצריך לעורר עליה הארת הבינה להעלותה למעלה בסוד , שצריך החוטא לתקן נפשו. החוטאים

 :העיבור לתקנה
ס עלייתו "וה. שאז היה פגם גדול מאד, ג מדות של רחמים שהזכיר משה בחטא העגל"ס ענין י"וז

והוא בסוד , יום הוא יצירה הולד' כי מ. והוא ענין עמוק', ארבעים יום גו' להר והתנפל לפני ה
 .סאה שיעור מקוה' שהם מ, נקודין לכל סטר' המקוה שהיא נקודה דמתפרשא לג
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 בפתח י -א "ספר פתחי שערים נתיב גדלות דז
כל אלוף , ים נשברו וניטל מהם כתר מלכות בסוד אלופיםוכבר נתבאר שהמלכים הראשונ

כי הכתר הוא הרצון , והטעם. כי בחיצוניות אין הכתר מכלל הספירות. מלכותא בלא תגא
שעיקר הכוונה היה , והרצון אינו בהנהגה זאת שהוא השבירה והקלקול, והתכלית של הבריאה

 .ת עוד"בשביל התיקון של הכלים וכמשי
שהרצון הזה אינו . א ונשאר באימא"והוא מסתלק מז, ת אין הכתר בחשבוןולכן בבחינה זא
שעיקר בשביל הבחירה , רק צופה עליו מרחוק שמן הקלקול יבוא התיקון, בחיצוניות עצמו

שהוא צופה לרשע וחפץ בהצדקו ובתשובתו , והוא סוד התשובה מדרגת אימא. ל במקומו"כמש
' קדוש ר' ל ק"וארז. 'קום שבעלי תשובה עומדים כוש במ"וכמ, שמן הקלקול שלו יבוא התיקון

והוא סוד . 'לומר לך שאם חוזר בו אני קושר לו כתר כו', מהדר תגיה דקוף לגביה ר, ט"מ, רשע
ובתשובתו ותיקונו , שהרשעים בחייהם קרוים מתים, הכתר שנסתלק מן המלכים שנשברו ומתו

ות של הכלים שהוא הנהגה התלויה בתורה והוא בסוד הפנימי, חוזר הכתר להם שהרצון דבוק בו
 :ומצות שבזה העולם בתיקון

 א"סוטה דף יא ע -( אפיקי ים)ספר ביאורי אגדות 
אחותו , ויתיצב' ש ויבוא ה"וז', ש כאן ותתצב בסתימות שהוא טמירא דלא אתגליא ואיקרי ה"וז

' מדים שנאמרחוק הוא מגדלא בינה ששם תשובה ומקום שבעלי תשובה עו, היא חכמה דידה
' מה יעשה וכו, לדעת הוא דעת דידה', שלום לרחוק ולקרוב ברישא לרחוק וכו( ב"ברכות לד ע)

ג ענפי "חו, ח מה"והוא כ, ידיים שבהם המעשה' עטרין של הדעת שמתפשט בב' ב ב"שהם חו
 :לו הוא התפשטותו דהאי נהר עד יסוד דרגא דשלום והבן מאוד, ב"חו

 פרק ט

 

ל"המגיד מדובנא זצ

 

 (ד)פרשת בראשית  -ספר משלי יעקב 
. משל שר אחד צוה לאשר על ביתו לנסוע לעיר ידועה על יום השוק לקנות לו איזה חפץ יקר

 .לבל ישוב ריקם לביתו והזהיר
ויהי בבואו העירה התחיל לחקור ולחפש איה איפוא ימצאנו לקנותו ולא מצא כי אם אחד בעיר 
ביד סוחר אחד והסוחר היה מעלהו בדמים יקרים והאיש ההוא היה הולך הלוך ושוב שוקד על 

קש עילה כי דלתות הסוחר לישא וליתן עמו ויהי קרוב לגמר המקח נתודע הדבר לסרסור אחד ויב
 .יהיה לו דבר עמהם בענין המשא ומתן הזה
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ובא אל הסוחר לאמר לו הלא ידעת אחי כי גם אנכי כמוך ידעתי מהחסרון והמגרעת הנמצא 
וירע . ויקפוץ ידו מקנותו. אלך ואגלהו לאזני הקונה. ועתה אם לא תפייסני ברצי כסף. בהכלי

ולא נח לבב הסרסור . לא אתן לך כל מאומהויאמר צא נבל . הדבר מאוד בעיני הסוחר ויחר אפו
וילך ויגד להקונה החסרון הנמצא בהכלי והאיש ההוא עם כי מתחלה אחר שמעו הוסג אחור 

וילך . מלקנותו אולם אחר יום או יומים נחם אל לבו כי אין לבוא אל בית השר בלתי אם הכלי אתו
 .אל הסוחר ונתן דמי הכלי כחפצו

כי אמר כבר מצאתי אחר נאה הימנה או אי . הכלי לא רצה השר לקבלוויהי בשובו לבית השר עם 
והחזר לי כספי . אפשר בכלי יקר כזה אז חלץ חושים ובא העירה אל הסוחר ואמר לו קח לך כלך

הלא הוגד לך מראש . ראה גם ראה מהחסרון אשר מצאתי בו השיב לו הסוחר מה לי ולך מאומה
 :וקנית מהסרסור טרם נתת דמיו ואתה רצית בו

הנמשל כי מן הנודע הוא שכל תכלית בריאת האדם היה לכבודו יתברך לירא מפניו ולשמור 
 .'כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו כו( ישעיה מג)מצותיו כמאמר 

' וחיוב טבע הבריאה הוא להיות האדם ישר נקי מכל חטא והיה כי יחטא ואשם לעבור את פי ה
שיהיו . ו כי לא על תנאי זה הטבעו אדני ועמודי העולםאחת דתו להחזיר העולם לתוהו ובוה

 .מעשי ידי יוצר מכעיסים לפניו
ואלהינו ( ש החסיד בהקדמתו לשער התשובה"כמ) ולפי שורת מדת הדין גם תשובה לא תועילנו

 .מרחם להיות קורא הדורות מראש
. וב ולא יחטאומרחוק נראה אליו כי רבה רעת האדם מנעוריו ואין אדם שליט ברוחו לעשות ט

לזאת טרם עשה את האדם ראה והכין לו אופן קיומו בארץ בל יפגעו בו הדוברים עליו עתק והוא 
להיעץ עם המלאכים ולהמלך עמהם על בריאתו והם יענו לעומתו עתיד הוא לחטוא ואחרי כי 

 .יזכירו לפניו מה שבלבם יעשה כחפצו ורצונו ויברא את האדם
אם . כי יחטא האדם ואשם אין מקום לבעל דין לקטרג ולדבר דברועילת הדבר הוא כי מאז אף 

מראש הוכיחו על רעתו והזכירו גנותו לפני השם יתברך כי הוא עתיד לחטוא ועם כל זה בראו 
 :אלהים

 ,'וזהו מאמר הגמרא כיון שהגיע לדור המבול ולדור הפלגה כו
לא קדם ידעתי מגנות האדם כלומר ה, ה ועד זקנה אני הוא אני עשיתי ואני אסבול"ל הקב"א

 .וחסרונו ועם כל זה עשיתיו לכן ואני אסבול
ה לברוא את האדם נעשו מלאכי השרת כתות כתות "וזהו מה שאמר המדרש בשעה שבא הקב

בזה אך למען שיזכירו ' חבורות חבורות מהם אמרו יברא מהם אמרו אל יברא ועילת הרצון הי
וזהו מה שאמר מה אתם מדיינים אלו עם . עמד ובראורעת האדם וחסרונו ועל כן אחר שהזכירו 

כלומר לא נמלכתי עמכם למען עשות כדבריכם גם לא שאלתי על עצתכם . אלו כבר נעשה אדם
 :זולת להתודע ולהגלות ולהזכר רעת האדם על פיכם ואני הטוב בעיני עשיתי

 שפרשת ויג -ספר משלי יעקב 
יקר מאד ונפל איזה פחת על פניו מלמעלה כמו משל ממש לשר גדול שהיה לו אבן ספיר ( סח)

 .בקע או חריץ משהו
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ונתיעץ השר עם בעלי מלאכות היודעים מלאכת אבנים יקרים ולטישתם אם ימצאו לו תיקון אמרו 
הנה . גם בשיתוקן יהיה נשאר רושם משהו עד כי בא אומן אחד חכם ומבין מאד ואמר לו איעצך

עתה אבל הלא עוד יותר יתחשב באם אנוהו בפתוחי צורות האבן הלז גם כי הוא יקר ונכבד גם 
 .מזהירות מאשכולות וציצים ופרחים ואפתח עליו שמך המפואר

ודע כי ראשית מלאכתו יהיה מאותו החריץ כי ממנו ימשכו קוי הציור האלה לירכותיה סביב אשר 
יבותו כי אחרי המוחלט הוא כי האבן ההוא הפחת והגרעון שנפל בו הוא היה הסיבה להרבות חש

 :תיקונו בכל הפרטים האלה יהיה יקר ומהולל שבע על יקרתו קודם
 :כן ממש, הנמשל

 .ה עם בת שבע"מקרה דוד המלך ע

לא היה דוד ראוי לאותו מעשה אלא כדי להורות תשובה ( עבודה זרה ב)ל אמרו "אשר רבותינו ז
ומעתה היה חשיבותו . ליחידהיתה זאת למען יהיה הוא המורה תשובה ' כלומר מאת ה, ליחיד

כי עם תשובתו פתח פתח ומבוא לכל השבים להורות לפניהם דרכי . יתר מאד כמקדם, אחר ששב
ה "וזה מה ששאל דוד המלך ע. עד שאין ערוך לכל הטוב הוא שעשה בעולם עם זאת. התשובה

וב עשה עמי אות לטובה שלא הספיק עצמו במה שמחל לו אבל ביקש עוד שיתברר ויתודע ט
והן על דרך . מעשהו שהוא היה לאות ולמופת להורות תשובה ליחיד וזהו עשה עמי אות לטובה

זה ממש היה ענין מה שקרה לשבטי יה בדבר מכירת יוסף כי גם היא היתה סבה מאתו יתברך 
 :למען הביא יעקב וכל זרעו למצרים וכנודע

מכרתם אותי הנה כי למחיה שלחני וזהו שאמר אליהם יוסף ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי 
ולבל יאמרו בלבם כי עם כל זה היה ענינם אך על . להחיות לכם לפליטה גדולה' אלהים לפניכם כו

היינו כי תחת מעשיהם אתו היה אך להרע רק כי אחר כך הוא . דרך הדבר שנתקלקל ושב לתקונו
כלומר הלא . תם אותי הנהיתברך גלגל על ידם טובתו אי לזאת הוסיף ואמר ועתה לא אתם שלח

יתברך הוא שהסיב כל זאת ולא ' כפי הנגלה עתה עיני כלם רואות ושכל לב יודע ויעיד כי אך ה
 :אתם

 אפרשת ב -ספר משלי יעקב 
משל לאורח שנתאכסן בבית אכסנאי אחד פעם בא מן השוק טרם הגיע עת האוכל המשוער ( צב)

השעה ההיא והוצרך להקדים מאכל שלחנו  בחצי היום בעבור שהיה לו דבר נחוץ אחר כלות
ויהי בבואו הביתה ויבקש לאכול אמרה לו המבשלת מה אעשה לך אחרי כי עדן לא . קודם זמנו

ומרוב הפצרתו בה ערכה לו שלחנו ותתן לפניו לאכול ויהי הוא מביא המאכל . הבשילו המאכלים
לת הלא אמרתי אליך אל תחיש לתוך פיו ולא ערב לו כי לא היה מבושל כל צרכו אמרה לו המבש

ויהי למחרת ויקר מקרה . עלי ואתה מהרת על כן המאכלים משחתם בהם ואין טעמם בם כראוי
להמבשלת שהיתה מוכרחה ללכת אל איזה מקום בחצות היום וקראה לאורח ההוא לתת לו 
 ארוחתו בשעה הקודמת ויאכל ויערב לו אז אמר לה האורח הלא אמרת לי שאין טעם בהמאכל

ותאמר אליו . הבא במהירות וכהיום מהרת לתת לי קודם הזמן ואף על פי כן ערבו לי המאכלים
הלא תדע ההבדל כי אתה אם תמהר ותחיש על המאכל אין טוב כי הלא אתה אין לך עסק בבשולי 
המאכלים לדעת מתי הם מבושלים על גמרם אך אתה מסבת רעבונך תחפוז לתת לפניך על כן לא 
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מהירותך כי עדן לא נתבשלו כראוי מה שאין כן מה שמהרתי הוא לבעבור ראיתי כי  יערבו על ידי
נגמרו בטוב בישולם וכן מהרתי גם המה סבות גורמת אל המאכלים להקדים בישולם טרם יגיע 

נמצא ההבדל בין מהירות האורח למהירות המבשלת כי הוא ממהר לתת לו לאכול אף . עת האוכל
 :ות המבשלת הוא למהר על המאכלים שיגמרו קודם זמנןומהיר, טרם גמר המאכלים

הנמשל כי בגאולת מצרים היו ישראל נמהרים אל הגאולה מסבת רוב הדחק טרם נשלם זמן 
הגלות על כן לא היתה הגאולה שלמה בתכליתה מה שאין כן לעתיד אשר באמת קץ הימין משוער 

ויתלבנו מכל חלאת זוהמת מעשיהם אשר לזמן ידוע אליו יתברך מתי שיטהרו ישראל ויתבררו 
האפשר כי יזדרזו ישראל וימהרו ויחישו לשוב בתשובה שלימה אזי הוא יתברך ימהר ויקדים 

ונתתי לכם לב חדש ואת ( יחזקאל לו)הגאולה ומה גם כי כל זאת הוא בידו יתברך וכמאמר הנביא 
הקטן יהיה לאלף ' ם צדיקים כווזהו שהנביא מקדים תחלה ואומר ועמך כל. 'רוחי אתן בקרבכם כו

והצעיר לגוי עצום אשר השמות האלו מורים על אושר שלמותם וטהרתם ובראותו יתברך כי כבר 
. כלומר אך לי נאה למהר', וזהו שדייק אני ה. נגמרו בשלמות והגיע עתם עת דודים ימהר ויגאלם

יות קודם נמצא ההבדל כי יכולת בידי לעשות סבה המביא העת לה, ומבאר ואומר בעתה אחישנה
בין מהירת ישראל למהירתו יתברך כי בשימהרו ישראל הנה ממהרים על גאולתם והצלתם אף אם 

 :טרם הגיע העת לא כן הוא יתברך מהר על העת שתגיע קודם וזהו אני בעתה אחישנה

 אפרשת ויקר -ספר משלי יעקב 
 .הכזה צום אבחרהו( עיה נחיש)על מאמר הנביא ( בקול יעקב)וכבר כתבנו כדברים האלה ...

בעבור עצמותם רק בעבור היותם סבה אל ההכנעה ' כי גם ענין הצום גם ענין הקרבנות לא בחר ה
 .אגרא דתעניתא צדקתא( ברכות י)ל "והתשובה כאמרם ז

אמר רבי ( ב"ברכות לב ע)ל על מאמר "א ז"ובזה הרוחנו תשובה נכונה על קושית רבינו המהרש
יותר מן הצדקה וקשה כי בפרק קמא אמרו אגרא דתעניתא צדקתא עד כאן  אלעזר גדול התענית

 :אבל הדבר מובן מאד. לשונו
 .משל חייט אחד בא אצל עשיר ומבקש ממנו שיתן לו בגדים לתקנם( קמג)

ויפן וירא כי הם שלמים מה עשה החייט המתין עד אשר יצאו כלם מהבית ויפתח כל התפירות 
 .להבעל הבית נתמלא עליו חמה להומו ולאבדו מהבגדים וכאשר נתודע הדבר

ויען החייט ויאמר בי אדוני העון הזה אנכי אחייטנה ואתקן את אשר שחתי ויקח הבגדים ויעש 
הנה התשלומים האלה ודאי . אחר כך שלם לו הבעל הבית בעד מלאכתו. אותם כתיקונם הראשון

 :תאמר שאין לקרוא אותם שכר מלאכה רק צדקה גמורה
כל המצות אשר האדם עושה ואחר כך הוא מקבל שכר עליהם זה נקרא שכר מצוה לא כן הנמשל 

התענית שאין מצוה כלל רק כאשר קלקל נפשו בחטאותיו אז מתקן בתעניתו ומי ביקש זאת מידו 
 .ואם כן אגרא דתעניתא אינו רק צדקתא והבן

 :ובמקהלות המלצנו מאמר זה על פי דמיון
פק על דלתי העשיר לאמר עלי לבי דוי לחם לא אכלתי כל היום גם משל עני אחד היה דו( קמד)

עתה השב נא את נפשי הנכאה בפת לחם ויכעס עליו ויצו להכותו על שהקיץ . אשמורה בלילה
 .משנתו
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ויהי לעת ערב קרא את העני לביתו לאכול עמו לחם כי . ז בתמוז ויתענה גם העשיר"למחר היה י
 .עניביום התענית הרגיש היטב צער ה

הוא הוא שאמרנו כי שכר התענית אינו בעבור התענית עצמו רק על . וזהו אגרא דתעניתא צדקתא
הלא זה צום ' וזהו הכזה יהיה צום אבחרהו יום כו. מה שמקבל עליו להצדיק מעשיו מעתה

 :והכניס בדבריו מאמר הן ביום צומכם תמצאו חפץ. 'אבחרהו פתח חרצובות רשע כו
ה עז והביא אותה לביתו ואשתו העניה נתמלאה שמחה וגיל כי יהיה לה משל לעני שקנ( קמה)

חלב לפרנס בניה האומללים ותמהר ותקח כדה על ידה ותלך לחלוב העז ולא נתנה חלב מאומה 
ויאמר לה בעלה הלא בהכרח להמתין מעט . ונהפכה שמחתה לאבל והתחילה מיללת עליו

 :וב בטחלהכניסה לתת לה תבן ומספוא אחר כך תוכל לחל
מה פעלנו עם הצום על זה הוא משיב הן ביום ', הנמשל כי המה אומרים למה צמנו ולא ראית כו

צומכם תבקשו תיכף למצוא חפצכם התעכבו נא ואראה מה פעל התענית בכם וכי תשובון מאון 
 :'הלא פרוס לרעב לחמך כו' הלא זה צום אבחרהו פתח חרצובות רשע כו

. ויהי בלילה הלכו בהמותיו על שדה תבואות. א לדור במלון אחדוהמשל בזה בן כפר ב( קמו)
וילך הכפרי וישאל מפי שכניו מה לעשות בזה לפייס את . וצוה השר לקחת אותם אל הדיר שלו

ובזה . השר ויספרו לו לאמר כבר קרה כן לפלוני ויקח בידו מנחה מיני מגדים ויביאם לבית השר
והשר לא היה אז בביתו . ויקח מנחה ויבוא אל בית השר הוציא את שלו מתחת ידו וילך גם הוא

אחר כך נתודע הדבר אל השר ויקצוף . הניח המתנה על השלחן והלך אל הדיר ולקח בהמותיו
עליו מאוד כי האויל הזה לא ביקש מאומה מאת פני השר ולא התחנן לו גם פניו לא ראה והעיקר 

 :הוא הבקשה והתחנונים אשר ידבר רש והבן
 :'הכזה צום אבחרהו כו( ישעיה נח)נוכל לדמות על מאמר הנביא ועוד 

והא לך . משל לתינוק רוכב על המקל ברחוב ואביו מבקשו לאמר חדל בני ממעשים האלה( קמז)
פעם נסע אביו . גדולים בקחתו המקל לרכוב' גדולים ומה לך זה וביום מחר נתן לו גם כן ג' ג

. גדולים' כלות כזאת כתב על הפנקס שמגיע לו מאביו גלמרחקים על זמן רב והנער היה עושה ס
גדולים ויאמר לו ' וירבו הימים ואביו בא לביתו בא לפניו עם פנקס ותבע אותו בעד כל פעם ג

השיב הנער ואמר דע אבי הלא לאמונה כי . גדולים' אביו וכי אפשר בידי לתת לך בעד כל פעם ג
אבל אצל איש . גדולים' זאת לעזוב מקלי בעבור גאני מזלזל המקח כנגדך כי רק בעבורך אעשה 

וכשמוע אביו את דבריו חרה אפו ואמר לו נבל כאשר היית . אחר הייתי דורש עשרים בעד כל פעם
נער ורך הייתי מפייסך שלא תעשה שטות כזה והיום אשר כבר נהיית לאיש גם אם יתנו לך כל 

 :כר על שלא עשית נבלותךכסף שבעולם אין לך לעשות זאת ואתה נבל תבקש עוד ש
ואמר הן ביום צומכם תמצאו חפציכם . 'הנמשל זה עצמו תשובת הכתוב על שאלתם למה צמנו כו

אמר כמתפלא וכי דבר חפץ הוא בידם לבקש שכר על העדר העסק בדברים הבהמים הכזה צום 
ו שכתב רוצה לומר גם התענית מצד עצמו אינו תענית אם אינו פועל סגולתו וכמ', אבחרהו כו

הם מעשים הבלתי ( גם התענית גם הקרבנות)כי ענינים כאלה ( ב משלישי"בל)ל "הרב המורה ז
( שמואל א טו)וכמאמר . 'מכוונים לעצמם והם אך תחבולה לבוא על ידם אל הכונה הראשונה כו

 :הנה שמוע טוב מזבח טוב להקשיב מחלב אלים. 'בעולות כשמוע בקול ה' החפץ לה
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 אפרשת ויקר -ספר משלי יעקב 
והקריב הכהן והקטיר ' והקטיר הכהן את הכל המזבחה ואם מן הצאן כו. 'ושחט את בן הבקר כו

 .'וכו
ובמדרש נאמר הקרבה בצאן ולא נאמר בשור כדי שלא יאמר אדם בעצמו אלך ואעשה דברים 
מכוערים דברים שאינם ראוים ואביא שור שיש בו בשר הרבה ואעלה לגבי המזבח והריני עמו 

 .לכך נאמר הקרבה בצאן ולא נאמר הקרבה בשור. ברחמים ומקבלני בתשובה
ונבוא אל הביאור כי זה הכלל שעיקר התשובה מן האדם הוא העצב והדאגה על חליו כי היה 

וזה ונרצה לו לכפר . בסכנה עצומה ומשתדל מעתה באמצעים העלולים לרפאותו ולהצילו מרעתו
 :תשוקתו והשתדלותו אל הרפואה כלומר הסליחה תהיה לפי גודל, עליו

ויקר מקרה של המשולחים כי . משל לעשיר שהיה עושה משא ומתן שלו על ידי שלוחים( קנא)
פשעו במשמרת הסחורה ונגנב מהם כל סחורתם וייראו מיד לשוב לביתם כי איך יעמדו לפני 

פשר עמהם והשתדלו והרבו תחנה ובקשה שיתפשר עמהם כמה יתנו לו בעד ההיזק וית. הסוחר
אבל גם . מאות זהובים' למשל הסחורה היתה בערך שלשים אלף והתפשר שיתנו לו ג. אחד למאה

' זאת היתה יותר מיכלתם ועשה להם חנינה שיתנו לו סך זה מעט מעט היינו בכל שבוע יתנו לו ג
ת זהובים והיה מבקש א' ואחד מהם היה דל מאד ונזדמן לו שבוע שלא הביא בידו רק ב. זהובים

והשני מלא את ידו . פני הסוחר שיקבלם ממנו כי באו לידו בקושי גדול וגם המה יתר מיכלתו
 .והביא בכל שבוע ארבעה זהובים יותר ממה שהבטיח

והעומדים שם ראו את פני הסוחר כי יותר ערבה לו נתינת הראשון גם כי היה פחות ממה שהבטיח 
על זה והשיב כל הדברים והטעם כי הנתינה  ושאלו אותו. יותר מהשני שנתן יותר ממה שהבטיח

גם כי תהיה כפלים ממה שהבטיחו לי הוא כאין וכאפס בעיני נגד ההיזק שעשו לי רק עיקר 
ויתנו אל לבם מהיום והלאה להזדרז במסחרי כמשפט . התשלומין הוא הבושה שיתביישו מפני

היינו שישתדלו להמעיט . לאיש נאמן ואז אקוה כי הם יכולים למלא לי כל ההיזק בנסיעה אחת
ההוצאה ויתאמצו לבחור סחורה היותר טובה ומשובחת במקח טוב ויתנו לבם למכור ביותר ריוח 
וישתדלו ליגוש את החובות שכבר נתיאשו ממני ואם יעשו כן יבא כמהלך חסרוני וכל זה אקוה 

השני כי הוא באותו שהביא פחות ממה שהבטיח אם כן הוא בא לפני בבושה וברוח נכאה לא כן 
הביא יותר ממה שהבטיח אם כן בא בעזות מצח ולבו גס בו כאלו כבר מלא לי כל ההיזק הקרן גם 

 :הריוח ואם כן הלא יהיה קל בעיניו לפשוע שנית אחרי שדומה בעיניו כי מלא כל ההיזק שלי
ו ה אינו כלום נגד הפגם אשר עשה בחטא"על דרך האמת הלא אצל הקב' הנמשל המביא קרבן לה

לסבת הלב נשבר ונדכה של המביא כמאמר זבחי אלהים ' רק עיקר סמך הסליחה שימחול לו ה
הנה הוא בבושה וכלימה והבושה . ואם כן מי שאין ביכולתו להביא רק כבש או איל. רוח נשברה

הזאת תביאהו מעתה להזדרז ולהשתמר מעון ומחטא ומעצמו יתמלא ההיזק בכפלים לא כן מי 
ה "ומלאו לבו לאמור העשרתי את קוני ושב מן המזבח בלב שמח כאלו הקבשמביא שור גדול 

הרויח ממנו ולא זאת בלבד שלא יזדרז מהיום להטיב מעשיו כי אם עוד יהיה קל בעיניו לעשות 
ה "מורה שהחוטא מתקרב אל הקב, כי מאמר והקריב, לכן לא נאמר הקרבה בשור. מה שלבו חפץ

 :ל והבן"כנוהוא יתברך אליו ולא כן הדברים 
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אמר רב ביבי בר אביי כיצד אדם צריך להתודות ערב יום הכיפורים ( כ"יוה' יומא פ)בירושלמי 
צריך לומר מודה אני כל רע שעשיתי לפניך בדרך רע הייתי עומד וכל מה שעשיתי לא אעשה עוד 

 .'כיוצא בו הדא הוא דכתיב יעזוב רשע דרכו כו
חטאת יהודה ( ירמיה יז)נרשם למעלה בפני עצמו כמאמר הנה אף אמנם כי כל חטא ועון פרטי 

אבל למטה בארץ אם ירצה האדם לשוב על כל אחד מן . 'כתובה בעט ברזל בצפורן שמיר כו
אבל יש דרך ישר לפני איש להשכיל לדעת שורש . המעשים בפני עצמו יכלה הזמן והמה לא יכלו

המדה הרעה הזאת לעקרה  מדתו הרעה מוצאה ומובאה ולשוב בתשובה שלמה על שורש
להיות שורש פורה לכל התולדות הנמשכות ממנה ואז בנקלה . ולשרשה כי היא היתה בעורכיו

 :בסור הסבה יסור המסובב
משל כי יש חנוני מוכר סחורה בחנות לאחדים ויש סוחר כללי והוא במקומות הרחוקות ( קנד)

דרך כלל ומי מרויח יותר בחתיכה והחנונים באים שמה והוא מוכר להם חתיכות שלמות רבות ב
יעלה ריוח בידו . מן סחורה ודאי החנוני כי הוא מוכר סחורותיו בחנותו לאחדים אמה אמה

וכי תאמר אם כן אולת הוא לו להסוחר הכללי מדוע לא ימדוד אמה . שבעתים על סוחר הכללי
כי . לותיו הוא מפלסאכן הסוחר הכללי הזה יעשה בדעת וכל מעג. אמה ולמכור וירויח הרבה יותר

הנה יש לפניו בתי מלאכות הרבה והרבה אנשים העומדים ועושים במלאכה ואם אמור יאמר 
למכור לאחדים הלא טרם ימכור חתיכה אחת יהיה נעשה ונגמר מאה חתיכות איש איש ממלאכתו 

ם שהמה עושים לכן יותר טוב לפניו לקצוב לו ריוח מעט מהחתיכה למען יוכל למכור הרבה בפע
 :אחת מה שאין כן החנוני הוא יחסוך וימדוד אמה אמה לאחדים

הנמשל אחר מות האדם בבואו עם עגלה טעונה מסחורותיו לעולם הנשמות אשר שמה אין עוד 
עושים במלאכה רק את אשר יביאו בידם מהעולם הזה אז ימדדו ויחתכו הדין על כל חטא פרטי 

פה בעולם הזה בחיים חיותו והפאבריק הולכת על  בפני עצמו ויהיה לדבר סוף לא כן בעוד האדם
אופניה באין הפסק אם יאמר לעשות תשובה לאחדים הלא טרם יטהר נפשו מחטא אחד יעשה 
חבילות עבירות חדשות לבקרים אחרי אשר שרשו פתוח אלי נחלי המדות הרעות לכן טוב יותר לו 

וד אינם כי באין שורש אין לשוב על האבות והשרשים לשרש אחריהם ובשובו מהם וחטאים ע
 :ענף

וזהו מאמר המדרש כיצד צריך האדם להתודות ערב יום הכפורים מודה אני לפניך כל רע שעשיתי 
וזהו כל מה שעשיתי לא . לפניך בדרך רע הייתי עומד וממנה נמשכו אלי כל התולדות הרעות

הדא הוא דכתיב יעזוב  ל"וזהו שהביאו ז. רוצה לומר לא זאת ולא דוגמתו, אעשה עוד כיוצא בו
רשע דרכו מוסב על המדות השרשיות אשר בנפשו כי אם יתגבר על עצמו להפוך מדתו זאת 

וירחמהו ואל ' וזהו ישוב אל ה. המסבבת לו המעשים בהכרח בסור השורש יסורו הענפים כולם
טאים כלומר על ידי שובו על אב ושורש החטאים ירבה מחילה גם על הח, אלקינו כי ירבה לסלוח
 :כלם המסתעפים ממנו

 ופרשת צ -ספר משלי יעקב 
 .אם על תודה יקריבנו' וזאת תורת זבח השלמים כו

זובח חטאת זובח אשם אין כתיב כאן אלא זובח . מדרש זה שאמר הכתוב זובח תודה יכבדנני
 .'תודה אינה באה על חטא כו. אשם בא על חטא. תודה למה חטאת באה על חטא
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יוחנן אמרו לעתיד כל הקרבנות בטלין וקרבן תודה אינה בטלה ' לוי ור' ורפנחס ' ובסמוך ר
קול אומרים ' קול ששון וקול שמחה כו' עוד ישמע במקום הזה כו( ירמיה לג)הוא דכתיב . לעולם

 .'מביאים תודה בית ה' צבאות כו' הודו את ה
ההולכים בחושך ראו העם ( ט' ישעי)ה "ולבוא אל ביאור המאמרים נקדים לבאר מאמר הנביא ע

וראוי לבאר שלא יהיו . הרבית הגוי לא הגדלת השמחה והקרי לו הגדלת השמחה' אור גדול כו
' סוף פ)הקרי והכתיב מכחישין זה את זה ושניהם אמת וחשבתי למשפט על דרך שכתבנו למעלה 

שמחה ושמחת עולם על ראשם ששון ו' ישובון כו' ופדויי ה( לה' ישעי)בביאור מאמר ( פקודי
 :אשר לכאורה מאמר ונסו משולל הביאור אמנם, ישיגו ונסו יגון ואנחה

 .מיני שמחות' למשל דע כי יש ב( קס)
 .השמחה על דבר שלילי', ב. השמחה על דבר קניני, אחד

או הצליח . או הכניס בנו לחופה. היינו כי יש ישמח בעבור השגתו קנין חדש או נולד לו בן זכר
ויש שישמח רק על שלילת הרע כי היה עליו משפט מות היה חולה  .בנסיעתו בריוח גדול

יעשה גם כן לעצמו משתה ושמחה ואולי . והרופאים התיאשו ממנו ונתהפך מזלו ונשאר בחיים
יען כי כבר היה . תהיה שמחת האיש הזה שבעתים על שמחת הראשון אשר שמחתו על דבר קניני

 .כפסע בינו ובין המות וניצל לחיים
כי השמחה אשר על רוב גדולה וההצלחה וכדומה לא יפלא . סוגי השמחות האלה' בין ב וההבדל

בעיני העם שמחתו מה זו עושה כי הלא האדם יראה לעינים הסבה המחייבת לשוש ולרנן הרואה 
גדולתו יחייב שמחתו לא כן האיש היושב בביתו לא נעשה עמו דבר בדברים קנינים לא השגת הון 

אשר אם לא תדע צרתו הקודמת תהיה שמחתו לזרה . והוא מרבה לשמוחועושר ולא גדולה 
 .בעיניך

כי היתה במצור על ידי אשור וכאשר נפל אשור בחרב לא . ועל דבר זה היתה שמחת ירושלים
ה בשירו "לכן יפה אמר הנביא ע. על שלילת הרעה שקדמה. היתה שמחת ירושלים גדולה מאד

הגדולים כי העם ' כאומר לא אכחד מהגיד חסדי ה, גדולהנחמד העם ההולכים בחושך ראו אור 
לו הגדלת . אור נגה עליהם והרבית הגוי' יושבי כו. שהיו בחושך הצרה ראו אור גדול בהצלתם

 :אבל באמת לא הגדלת השמחה כי אין מעמדם ראוי לשמחה כי אם לו לבדו. השמחה
ם האנשים הקרואים לשמחתו זה הכלל כל שמחה שהיא נדרשת אל הזולת גם כן ויתברכו בה ג

והוא גם הוא את נפשו בחייו יברך לזכות עוד לשמחות כאלה כמו נולד בן זכר הכנסת בנו לחופה 
' וכדומה והקרואים באים לשמוח על ראש שמחתו הוא יברך אתהם ואת זרעם לאמר יושיעכם ה

 .עיםלעשות גם כן שמחות כאלה והם יברכו בכה תזכה גם בבני בנים שלישים גם רבי
מה שאין כן אותו אשר ישמח בעבור היותו חולה מסוכן ויחי מחליו ואחוזת מרעיו באים לשיש 
אתו היצוה עליהם את הברכה ככה תזכו גם אתם להיות חולים מסוכנים למות ולהתרפא או אם 

 .יאמרו אליו כן תזכה בכל רבע שנה כי באמת זאת היא שמחה ואינה שמחה רק סוג האחד
רוצה לומר שמחה . ושמחת עולם על ראשם' ישובון כו' ביא על העתיד ופדויי הזהו שהבטיח הנ

רוצה , מזה הסוג אשר כל העולם דורשים ומבקשים אותה ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה
לומר שיהיה לנו שמחה על השגת דברים קנינים והצלחות חדשות כל היום כי ינוסו יגון ואנחה 

 :ולא יהיה בעולם
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לעשות עמנו היינו ' לעשות עם אלה הגדיל ה' אז יאמרו בגוים הגדיל ה( תהלים קכה)מר וזהו מא
 :שמחים

ויהי . אחד היה לו בן חכם עד שעלה על כסא רבנות. משל על דרך שני עשירים היו בעיר( קסא)
וכל אנשי העיר ברכו . כאשר דרש שמחו מאד אביו ואמו וכל משפחתו וישא משאת מאת פניהם

ובן העשיר השני היה זולל וסובא ויעש נאצות גדולות עד כי . יהי רצון שתהיו כמוהואת בניהם 
ויהי הקריב אליו רב החובל קרה מקרה כי נתהפך עליו הדין ופטרוהו וילך לביתו . נתחייב מיתה

וכל בית אביו ומשפחתו התאספו ושמחים עמו עד מאד על הנס הנעשה לו אכן השמחה . לשלום
 :ך את בניהם יהי רצון שיזכו גם המה לשמחות כאלההזאת לא יאבו לבר

. ונשיג ישועה והצלה מרעה. 'אשר לחרב כו( טו' ירמי)הנמשל כן אנחנו בזמן החורבן אשר נאמר 
לכן ספר ואמר בהצלחת העתיד שתהיה גדולה כל . הנה שמחה כזאת לא יקוה הזולת שיהיה לו כן

' מהנפלאות העצומות עד כי גם אם הגדיל ה לעשות עם אלה' כך עד אשר יאמרו הזולת הגדיל ה
 :לעשות עמנו כמו אלה ההצלחות היינו גם אנחנו שמחים

אמר ' רבי אבא בר כהנא כו( פרשתינו)ל במדרש "ואחר דברינו אלה מאד יתבאר לנו מאמרם ז
ועשה השני תבשיל . משל למלך שהיה לו שני מגירסין בישל לו האחד תבשיל אכלו והיה ערב לו

ואין אנו יודעים איזה ערב לו ביותר אלא במה שהוא מצוה את השני ואומר לו . וערב לוואכלו 
 רכתבשיל הזה תעשה לי אנו יודעים שהשני ערב לו ביות

ה "הקריבו ישראל קרבן והיה ערב להקב', ה שנאמר וירח כו"כך הקריב נח קרבן והיה ערב להקב
מצוה את ישראל ואומר להם ריח ניחוחי  ואין אנו יודעים איזה ערב לו ביותר אלא במה שהוא

 .'אנו יודעים ששל ישראל ערב לו כו, תשמרו להקריב לי
ובטרם נבוא אל הביאור ראוי להתעורר על דרך כלל בענין הקרבנות שהוא חלק אחד גדול מספרי 

וכן יש להתעורר על . 'והנביא אומר למה לי רוב זבחיכם כו. תורה הקדושה כל ספר תורת כהנים
ן התענית אשר ידענו כמה גדול כח התענית למחילה ולסליחה וכפרה והנביא קורא ואומר עני

( ז' ירמי)ה בתוכחתו "אמנם לדרכנו יתבאר מאד על דרך שאמר הנביא ע. 'הכזה צום אבחרהו כו
ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה אשר נקרא שמי עליו ואמרתם נצלנו למען עשות ' הגנוב רצוח כו

 :האלה והרצון בזה את כל התועבות
משל כי בפרעון החובות יש שני סוגים יש יבוא אל הסוחר לשלם לו בעד סחורותיו ויתן ( קסב)

לפניו כל הסך המגיע לו ממיטב כספו במטבע יפה עובר לסוחר ויש אשר יביא אל הסוחר 
התנצלות לאמר כי נשרף ביתו וכל אשר לו רק מצדקתו לבלתי היות לוה רשע ולא ישלם אסף 
וקבץ מכליו ובגדיו השרופים וכל יתר הפליטה ויביא אל הסוחר שמקבל זאת מידו על חובו והוא 

. מבקש מאתו בבכי ותחנונים שיהיה חשוב ומקובל בעיניו כאלו שלם לו כל הראוי במטבע יפה
והסוחר בשמעו את דבריו נכמרו רחמיו והבטיחו לאמר דע ידידי כי טוב לי הפרעון הזה כפרעון 

והנה אם אמנם אמת הדבר כי יהיה פרעון הזה נכון ומקובל בעיני . י שנתן לי מיטב כספושל פלונ
הסוחר על כל זה תראה הבדל כי זה אשר פרע לו בכסף מלא יחפוץ הסוחר לתת לו עוד סחורה 

כי אם אמנם עתה כשר הדבר לפניו הוא ' לא כן הב. בהקפה על דעת כן שיתן אחר כך כאשר עתה
מה שקרה לו עתה בהכרח הוא מקבלהו על העבר אבל באלה ההתנצלות לא רק מסבת ההכרח מ

 :יאבה לסחור עמו עוד בימים הבאים גם כן על זה האופן
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על ' הנמשל זה ההבדל בעצמו בין העושה מצות ומעשים טובים כמאמרם הוא מקובל בעיני ה
וא חייב העבר וחפץ בהצדקו גם על העתיד לא כן המקריב קרבן על חטאתו ועל חובו שה

ה או שהוא מענה עצמו בתענית גם כי בהכרח יהיה פרעון הזה מקובל על חובו יהיה רק "להקב
והוא שהתפלא הכתוב ואמר הגנוב רצוח . עוד לסחור אתו' אבל על העתיד לא יאבה ה. על העבר

כלומר למען . 'כבר יש לנו ריוח והצלה מחובות הראשונים למען עשות כו. ואמרתם נצלנו' כו
 :ת בעתיד גם כן את כל התועבות האלהעשו

 ופרשת צ -ספר משלי יעקב 
למשל כמי שנושא משא על כתיפו ויש ברצונו לקחת עוד משא אחרת הוא הולך אל מקום ( קסג)

מסחר ומניח שם את המשא אשר עליו למען יוכל אחר כך להרים גם המשא אחרת לתתה על 
ך לחטוא ולהביא קרבן להקל מעליהם משא כן היו חושבין לעשות משא ומתן עמו יתבר. שכמו

גם כי הוא מקובל . וזהו גם כן בענין התענית. וזהו ואמרתם נצלנו למען עשות מחדש. החטאים
. אבל הכזה צום אבחרהו העולה על רוחכם שאבחר בו גם על העתיד. הוא רק להעבר' בעיני ה

 :יקים בידו לעשות תשובההאומר אחטא ואשוב אין מספ( יומא פה)ל "ומה יקרו בזה דברי חז
משל לסוחר גדול שהיה משפטו לתת סחורותיו בהקפה אל החנונים אשר בעירות הקטנות ( קסד)

ויקר מקרה את אחד מהם כי נשרף ביתו וחנותו ונתדלדל מאד ובהגיע העת אשר הסוחר צריך 
לנסוע לדרכו כתב אגרות לכל החנונים להזמין אותם שיבואו לעשות חשבון עמו ולשלם לו בעד 

ויהי בהגיע האגרות אל העלוב הזה וילך הנה והנה . וכל להביא סחורות חדשותסחורותיו למען י
וגם הוא חכם ויכיר . ויאמרו לו שוב לך לנסוע אל הסוחר ולספר לו האמת. לקחת עצה מה לעשות

ויקח מרכבה ויבוא אל העיר אשר הסוחר שמה ובמר לבו היה . ברוע מעמדך ויטיב עמך כטוב לבו
ניא ואל הסוחר לא הלך לאמר איך אשא פנים נגדו היכול אוכל דבר יושב ושוהה בבית האכס

ויאמר . מאומה אחר החסד אשר עשה עמי לתת לי בהקפה כל מיטב סחורותיו ואני לא אשלם לו
לו בעל הבית מה תירא הלא כבר עשית הוצאה על זה ובאת לפה התחזק נא ועלה אל הסוחר ואל 

כי נכמרו . ר עומד בחדר החיצון אשר לפני בית הסוחרתירא ואל תחת וישא את רגליו וילך ונשא
וישמע הסוחר קול בוכים וילך ויפתח את הדלת וזה נופל על אפיו ובוכה . מעיו על מר מקרהו

הסוחר נכמרו , וגונח ואומר הנה באתי אליך אדוני וכל מאומה אין בידי ויספר את כל אשר קרהו
וילך . ויקח את שטר חובו ויקרעהו בפניו. על לבו רחמיו עליו והכניסו החדרה וינחם אותו וידבר

ויאמר להם כי מחל לו את הכל . מאת הסוחר בטוב לב פגעו בו אנשים ושאלו אותו מה נעשה עמו
וישאלו אותו סבת הדבר ויספר להם כי בבואו היה נשאר עומד בחדר החיצון ועל ידי בכייתו 

 :נתפעל הסוחר עד כי מחל לו את כל החוב הרב
איש אחד בערמה ויעלה שמה ויעש כמעשה הראשון וישמע הסוחר עוד הפעם קול בוכים וילך 

וילך וירא את האיש הזה וישאלהו לאמר מה תבכה אתה וענה ואמר אני צריך מאד שני אלפים 
וישאלהו לאמר איך מלאך לבך לבקשני על זאת ויאמר לו הלא . כסף ואני מבקש אותך שתתן לי

אז ענהו עזות ויאמר נבל הלא אל החנוני נתתי הקפה כי . סך גדול כזה גם אל פלוני החנוני נתת
לכן על ידי בכייתו . היה בטוח ועתה כי נתדלדל ואין בידו לשלם לי מה ארויח אם לא אמחול לו

ועם הערמה אתה בא לקחת מי הסכל אשר . לא כן אתה כי עם בכייתך אתה בא לקבל. מחלתי לו
 :יאבה בזה
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ה "עם החוטא השב בתשובה לקבל תשובתו יען כי כבר חטא יעשה הקב ה התחסד"הנמשל הקב
לא כן זה האויל שהוא בא ואומר אחטא ואשוב ואבכה אחר כך והוא רוצה . בחסדו למחול לו

 :לקבל עם בכייתו אין מספיקין בידו לעשות תשובה והבן
 .'עוד ביאור על מאמר הכזה צום אבחרהו כו

חשוך כשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם על ראשית דבריו קרא בגרון אל ת
הכזה יהיה צום . 'למה צמנו ולא ראית כו' כגוי אשר צדקה עשה כו' ואותי יום יום ידרושון כו

ה היה ברצונו "הנה מה שאמר יתברך אל ישעיה אל תחשוך מורה כי ישעיה ע. 'אבחרהו כו
כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה .( יבמות סה)ל "למשוך את עצמו מזה מטעם שאמרו ז

ה קרא בגרון אל תחשוך רק כשופר הרם קולך "שלא לומר דבר שאיננו נשמע לכן אמר לו הקב
ולכאורה . 'והזכיר לפניהם קצת חטאתם מה הם ואותי יום יום ידרשון כו. 'והגד לעמי פשעם כו

 .מה עון יש בזה ומה ענין התוכחה שהוכיח על פניהם
 :המאמר הואאבל ביאור 

משל לאחד שנשאר בעל חוב גדול לסוחר ואמר לו דע אדוני כי לבבי נאמן וכל ישעי וכל ( קסה)
על כן מה שיש בכחי לעשות אעשה . חפצי לשלם לך מה שאני חייב לך רק אין בידי מאומה

שלחני נא למקומות המסחר אולי במשך הזמן . ספחני נא אל אחת הכהונות הלא סוחר גדול אתה
וגם נאמן רוח . וייטב הדבר בעיני הסוחר כי ידע אותו לאיש מבין בסחורות. ה חובך בשכריינוכ

. והכין לפניו נסיעה אחרת. ויסע ויבא והסוחר קבל ריוח מן המסחר. והכין לו נסיעה למקום פלוני
ויהי כי הקיפו הימים וזה הולך הלוך ונסוע בעסקי הסוחר פעם בבואו לביתו מן הדרך בא אל בית 

סוחר וידבר אתו משפט ויאמר לא ידעתי איך תעשה כה לעבדך הלא זה כמה שנים אשר אני ה
איך יאות לך להיות כובש שכר . עוסק במסחרך נוסע בדרכים ולא זכרת מעולם לתת לי שכרי

. הסוחר בשמעו את דבריו ענהו במענה רך לך לביתך ואצוה להביא אליך את שכרך משלם. שכיר
וחר קרא את אשר על הבית לאמר קום נא ועשה חשבון כמה מגיע לי המשולח הלך לביתו הס

והאיש עומד ומשתאה ומחריש ומתפלא . מאת האיש הזה ותלך לנגוש אותו לשלם לי היום הזה
ואיך אלך אצלו ואיך אגוש . מאד הכי נעלם מאת אדוני כי איש עני הוא ובביתו אין כל מאומה

יאמר גם אנכי ידעתי כי לא תפעל מאומה שיחזיר חובי ויען הסוחר ו. אותו האם אפעול בזה דבר
אבל ראה נא את האויל הזה הלא הוא תובע אותי כי הוא שכח את כל החוב הגדול המגיע לי 

. והפעולה בזה כי יזכור הימים הראשונים כמה הוא חייב לי. ואם כן בוא אצלו לתבוע אותו. ממנו
 :ואז אמצא מנוח ולא יגיס דעתו ליגוש אותי

לזה . ה לא רצה ללכת באלה כי ידע שלא יפעל מאומה לגביית החוב"משל כי ישעיה הנביא עהנ
ולא תתפלא . 'אמר לו יתברך קרא בגרון אל תחשוך רק כשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם כו

. על זה אמר הלא שמע נא ואותי יום יום ידרשון. מה יתנו לי כי דלים המה. מה אפעל בזה, לאמר
כגוי אשר צדקה עשה כאלו אני חייב . ים אותי ודעת דרכי יחפצון מדוע לא יצליחוהלא הם תובע

ואם כן כאשר יתנו אל לבם מה שהם חייבים לי אז לא ימלאו לבם עוד להגיס דעתם לתבוע . להם
 :אותי והבן

 יפרשת אחר -ספר משלי יעקב 
 .תטהרו' לפני ה' כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם כו
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בהמצאו וכתיב בכל ' כתיב דרשו ה( ב"יבמות מט ע)ל "ר עם מה שאמרו רבותינו זהנראה בביאו
 :לא קשיא כאן ביחיד וכאן בצבור. קראנו אליו

והאמנם כי המלך הוא בביתו . משל בזה למדינה שחטאה אל המלך וכעס עליהם מאד( קעט)
ם מפוארים רחוק ממקומם הרבה ישתדלו ימהרו יחרדו לבחור אנשים חכמים וידועים מליצי

. חשובים בבית המלכות שלא יעמוד בפניהם ושלא יעכבם שום שמירה ומחיצה אשר בשער המלך
חטא למלך והוא דל ' לא כן אם איש א. וגם המלך ישא פנים אליהם וימחול לכל המקום בעבורם

כי איך יוכל הוא לבוא לפני המלך לבקש על נפשו אם מאה מחיצות . ואביון אין לו תרופה
אמנם בהזדמן כי בא המלך לעירו ומכריז כל מי . ו וגם לא ישא חן בעיני המלך כל מאומהיעכבוה

 :כי אין שם שמירה ולא מסך מבדיל. שיש לו בקשה יבוא לפניו אז יקל גם ליחיד לבוא לבקש
הנמשל כל השנה שכינת כבודו בשמים ממעל ושערי תפלה ננעלו וכמה שומרים וממונים אין 

שב והמתפלל אשר על כרחך תפלת יחיד ותשובתו אינה מעולה כל כך מה מניחים ליכנוס את ה
שאין כן בצבור כי בהם כמה חשובים לפניו יתברך בתורתם וצדקתם אין שום מחיצה עומדת 

אמנם בעשרת ימי . לפניהם ויתעלה תפלתם וחן שפתותם בכבוד והדר לפני המלך יתברך שמו
בא לשכון כבוד בארצנו ומשמיע בקול שובו בנים תשובה ומה גם ביום הקדוש אשר הוא יתברך י

 :'אז גם היחיד יכול לשוב אל ה. לאביכם שבשמים ואין שום מעכב
הוא מדבר להיחיד ואומר לו דע אתה היחיד כי , אלהיך' שובה ישראל עד ה( הושע יד)וזהו מאמר 

כי . תשובה כל עוד שהוא אצלך ורוצה תשובתך היינו בעשרת ימי. אלקיך' אין זמנך רק עד ה
כי אתה תלך מלוכלך בעונות עד כי על ידי כך לא תוכל להבטיח את נפשך כי בשאר , כשלת בעונך

אבל לרבים . ימי השנה תשוב ותבך עליך כי כמה מחיצות וכמה מסכים המבדילים יהיה לנגדך
ולא קבע להם זמן כי בכל עת מעתות השנה יש בהם כח ' אמר קחו עמכם דברים ושובו אל ה

אכן אם יאמרו הצדיקים לא נבקש רק . ל"כנ' ת דברי מליצות ומעשים טובים ישובו אל הלקח
כלומר מה לך להביט ביד מי . לזה אמר ואמרו אליו כל תשא עון וקח טוב. עלינו ולא בעד אחרים

 .כי כלנו כאיש אחד אנחנו. וביד מי הטוב. העון
 :ובזה נבוא אל הביאור

ויהי היום והמלך בא אל העיר . והושיבוהו במאסר גרוע מאדמשל למלך שחטא אחד כנגדו ( קפ)
ויתאספו אליו אחוזת מרעהו ויבכו לפניו לאמר חמול על נפשך . הזאת אשר הוא אסור שמה

עתה אין . ולנסוע למקומו אין באפשר בידך. העלובה היום הזה כי בכל ימי השנה אין המלך פה
תתעלם אתה ולא רצה לשמוע אל דבריהם עד  אתה צריך אל שום דבר כי המלך אצלך ובלבד שלא

כי נסע המלך באו אליו עוד הפעם בבכיה רבה לאמר הן עתה תחילת נסיעתו והעתקתו מן העיר 
לך נא בזריזות ורדוף אחר המרכבה כי השג תשיג והצל תציל את נפשך ואם לא עכשיו . לא הרחיק

 :אימתי
בהמצאו פה ומבקש ממך התשובה ' ויחיד את הל דרשו כל יחיד "וזהו שאמר אל היחיד כדעת רז

כי תשובה היא תואר , בהמצאו' ועל כן לא אמר שובו אל ה. היינו מראש השנה עד יום הכיפורים
הנה הוא הוא . אבל פה האף אמנם כי הוא רחוק מאתו יתברך' אל המרוחק כי ישוב ויתקרב אל ה

וזהו . להכנע לו ולבקש מלפניו את רחמיו' יתברך בא אליו ואינו צריך רק להחזיר פניו אל פני ה
ואמר אם לא מהרת את עצמך בעשרת ימי תשובה בעודו יתברך אצלך עד כי . בהמצאו' דרשו ה
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היינו מיום הכיפורים עד , נסתלקה השכינה עם כל זה יש עוד עצה לפניכם קראוהו בהיותו קרוב
ואמר על . הימים היקרים האלההושענא רבה שאין השערים ננעלים כל כך וקרוב אלינו עוד בכל 

לדרך הרחוקה כי הלא הוא יתברך ' כי אין מהצורך אצלו לשוב אל ה, הראשון יעזוב רשע דרכו
אשר הוא יתברך נסע קצת מאתנו אמר ושובו ' ועל הענין הב. בא אצלך רק ראה שלא תברח אתה

אף אל מי שאינו , וירחמהו כי עתה ירבה לסלוח' וזהו וישוב אל ה. בעודו קרוב אלינו' אל ה
 :כדאי

אלעזר בן עזריה כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל ' דרש ר( ב"יומא פה ע)ל "ובדברי רז
עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר עבירות שבין אדם לחבירו אין ' חטאתיכם לפני ה

מטהר אתכם עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי ' יום הכפורים מכפר אמר ר
וראוי להתבונן במעלות הידיעה הזאת מי הוא המטהר את ישראל ולהבין זאת . אביכם שבשמים

 :הוי שודד ואתה לא שדוד ובוגד ולא בגדו בך( לג' ישעי)נקדים מאמר 
משל דע כי זה כלל גדול לחולה הדורש רפואה מאת הרופא הוא צריך לסבול מרירות ( קפא)

א לחתוך ממנו אברים הנפסדים והנשחתים עצם מעצמיו או בשר הרפואה ולפעמים יצטרך הרופ
ועם כל זה יש נפקותא גדולה אם הרופא הוא איש חלוש וחלאים . מבשרו והוא מוכרח לסבול

שולטים בו לפעמים והוא עוסק ברפואות כל שכן אם חתכו לו פעם אבר מאבריו אם כן אם יעשה 
ולה נזדעזע תחת ידו מגודל הכאב גם הרופא הוא כדברים האלה אל החולה ויהי בשמעו את הח

וזוכר את המכאוב אשר היה לו כאשר הוא היה תחת יד הרופא . מכיר שברון לב הגונח והצועק
לא כן אם הרופא הוא איש בריא . ואז הוא מאמין להחולה וחומל עליו להתנהג עמו לאט לאט

. ינו מאמין למכאובי החולהולא טעם מרירות הסמים אז א. אולם ולא חלה מעולם על שום אבר
 :והחולה צועק והוא שוחק או כועס עליו ומכפיל כאבו יתר מאד

כי הוא היה רצועה של מרדות מאת , הנמשל זה שאמר על נבוכדנצר הוי שודד ואתה לא שדוד
כי אתה שודד ולא היית שדוד . ה לרדות בעם אמר עליו הנביא הוי למי שיפול תחת ידו"הקב

( מז' ישעי)כמאמר . מרגיש בסבל המרירות שיצעקו מכאב לב ואתה תשחק למוואין אתה . מעולם
וכי . קצפתי על עמי חללתי נחלתי ואתנם בידך לא שמת להם רחמים על זקן הכבדת עלך מאד

דע כי הלא בידינו להעביר הרעה הזאת מאתנו לבקש . תאמר מה נפקא מינה לנו בידיעה זאת
נפלה נא ( ד"ב כ"ש)ה "בידי אכזרים כמאמר דוד המלך ע שלא ימסור אומתנו' ולחנן את פני ה

וזה משפט גם הטוב שברופאים לתת עינו ולבו רק . כי רבים רחמיו וביד אדם אל אפולה' ביד ה
אבל סבל המרירות אשר יסבול החולה בעת עסקו ברפואות . על הצלחת מעשיו לרפא את החולה

הוא חומל עליו וחושב מחשבות שלא לענות לא כן אב המרפא את בנו . לא יעלה על לבו מאומה
כן וכן תראה בעשותך מכל סדר התשובות הנה הם אינם מרפאים את נפש . נפשו בסמים המרים

ה כי הכין לנו היום הנכבד הזה יום סליחה "החוטא כי אם על ידי יסורים וסגופים לא כן הקב
 :ומחילה בלי שום צער

, מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם אביכם שבשמיםעקיבא אשריכם ישראל לפני ' וזהו מאמר ר
כי הוא היודע ומרגיש מרירות ישראל כמאמר עמו אנכי . ומרפא אתכם בלי שום סבל יסורים

וכי תשאלך נפשך אם כן מי הוא זה אשר לא ירצה ברפואה נאמנה ונעימה כזאת ואנחנו . בצרה
לזה . ל כרחך יש דבר המעכב כפרתנורואים כמה יום הכיפורים עברו עלינו ועדיין לא נטהרנו ובע
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בתנאי . אמר הכתוב כי תנאי אחד יש והוא כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם
כי מחויבים אנחנו לעמוד מערב עד ערב בקדושה ובטהרה וביראה גדולה . תטהרו' אשר לפני ה

ויהי ערב אלו ( ת רבה גבראשי)ל "הוא שאמרו ז. ה"כמשפט העומד לפני מלך מלכי המלכים הקב
 :מעשיהם של רשעים ויהי בוקר אלו מעשיהם של צדיקים יום אחד זה יום הכיפורים

 יפרשת אחר -ספר משלי יעקב 
משל לרופא חכם שהיה בעיר מרפא כל חולה הבא לפניו עם רפואות קלות וערבות רק היה ( קפב)

. ות כבדות וכדומה מהשמירותמזהירם שישמרו עצמם מהיום ממאכלים גסים וכבדים ומכל תנוע
לימים בא אליו חולה והיה בן יחיד לאביו ואמו ולא הורגל מעודו לשמוע גערת חכם ולא נשא 
פנים לשום אדם ויאמר הרופא אין לי יכולת לרפאותו כי מה בצע במה שאתן לו מהסמים אם לא 

י וימים רבים איעצך ראה נא תחלה לתת אותו על יד רופא אכזר. ישמע לכל אשר אני מצוהו
ויעש . ואחר כך כשתביאהו אלי הלא ישמע לעצתי. יתעסק עמו יטעום טעם סמים המרים כלענה

ואחר כך הביאו . אביו כן והיה הנער מתיסר ביסורין קשים ומרים עד מאד עד כי כשל כחו לסבול
השיג אביו לפני רופא חכם זה וישמע לעצתו והבין את חין ערכו וחמלתו וישמע לקול אזהרתו ו

 :רפואתו והצלתו
ה הוא הרופא הנאמן הכין בעבורנו רפואה שלמה ונעימה מיום מתן תורה הוא יום "הנמשל הקב

הכפורים ובתנאי להיות נשמר מכל אשר הזהיר לעמוד לפניו בקדושה ובטהרה ואנחנו לא שמענו 
אותנו וטעמנו ה נתן אותנו אל יד רופא עז אל יד נבוכדנצר וחביריו ויסרו "מה עשה הקב. בקולו

הרבה מהסמים המרים כאשר טעמנו זה כמה צרות על צרות ואין יום שאין קללתו מרובה מחבירו 
מערב עד ערב נהיה זכים ונקיים מכל אשמה ונצולים מכל ' ואחר כל זה אם נתאסף ונבקש מאת ה

ת חושך רוצה לומר כי הבחירה בידינו שלא לראו, וזהו ויבדל אלקים בין האור ובין החושך. רעה
אבל כאשר לא נזכה . שלא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. בפנינו אלו מעשיהם של רשעים

אז ויהי ערב אלו מעשיהם של רשעים כמאמר אשור שבט אפי ואחר כך ויהי בוקר זה מעשיהם 
כלומר אחר אשר נטעום . של צדיקים שעושים תשובה ואז יום אחד זה יום הכיפורים המכפר

 .'שעים אז נקבל את יום הקדוש הזה כראוי ויקוים בנו כי ביום הזה יכפר כוממעשיהם של ר
 :קודם כל נדרי השלמתי הדברים' ואנכי כאשר הגדתי והשמעתי הדברים האלה לפני עדת ה

במשל נפלא לחברת אנשים מהלכים בדרך ויעברו ביון מצולה נפלו שמה כמה מהם ויחתרו ( קפג)
ויתיעצו לנסוע משם עד שיבואו לעיר הסמוכה אליהם לקחת האנשים להוציאם ולא מצאה ידם 

ויהי בבואם העיר . משם אנשים וכלי הצלה ללכת להציל את המשוקעים הצוללים במים אדירים
רעבים וצמאים ראו נגד פניהם אוכלים ומשקים וישבו לאכול ולשתות ושכחו סכנת אחיהם 

יערב לכם עתה . חיכם אשר במצולההנטבעים ענה אחד מהם ואמר זכרו נא ופקדו את שלום א
לאכול ולהתעדן בדשן נפשכם אם אחינו בשרינו בא עליהם המים עד נפש והם כדומן על פני 

 :השדה בקור וקרח הנורא ברעב ובחוסר כל
. הנמשל אם אתם יושבים בבית הכנסת המפוארה ונרות דולקות וספרים לפניכם הלוקחים כל לב

פני השדות זה ביער וזה בהר וזה בגבעה וזה על פני המים  וכמה מאחינו הנה הנם נפוצים על
מצפים למות ואין ביכלתם להתפלל גם מה שהחולה צריך להתפלל ולהתודות היתכן אלינו 

ל מלהתפלל "לשכוח יגונם ועצבונם ונחדול מלהתפלל עליהם בתפלה הסדורה מקדמונינו ז
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.( ק צב"ב)ל "ו הבטחת רבותינו זויתקיים בנ' עליהם בכל שני וחמישי אחינו בית ישראל כו
 :המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחלה

הנראה בכונת המאמר . והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה
.( ז יח"ע)ובגמרא . למה אירא בימי רע עון עקבי יסבני( תהלים מט)ה "על דרך שאמר דוד המלך ע

 .וזה צריך ביאור איך יתכן על עונות ענין דישה בעקב. שאדם דש בעקביו עונות
 :אמנם הבנת הדבר הוא

משל אחד בנה בית והבית בהבנותו היו משתדלים עליו שיהיה נבנה בשלמות שלא יחסר ( קפד)
לו גם חלק קטן מחלקי הרכבתו עד שלא יהיה בו שום נקב וחור שלא יכנס בו רוח ושלא יכנס בו 

נכנס בעל הבית לתוכו לדור וראו אנשים כי הוא . וכאשר נגמר הבנין על השלמות. פראבק וע
וישאלוהו לאמר הלא בנית . מכניס אל ביתו מכבדות ומטאטאים הנאותים לכבד בהם את הבית

ויען ויאמר למה לא תבינו גם כי הבית הוא סגור . ולמה לך למכבדות. ביתך בלי שום נקב וחור
ם כל זה על ידי אנשים הנכנסים והיוצאים מן הנמנע הוא שלא יתחבר מכל רוחותיו היטב ע

בעקבותיהם אבק ועפר ויכניסו העפר הזה ברגליהם וצריך אני למכבדות לכבד את הבית כי לולא 
 :כן יתוסף עליו מיום ליום עד שיתמלא הבית אשפה

את הגוף סביב  הנמשל כן הבורא יתברך נתן הנשמה אל תוך הגוף כמו אדם יושב בבית והסגיר
. ביד ורגל. ולשון. בפה. באזנים. מצות התלויות בעינים. בכמה מצות התלויות באברים החיצונים

וזה הכל שלא יכנס אל הנשמה שום אבק ועפרורית מהבלי . ל"כמו שסדרם בעל ספר חרדים ז
 אמנם אחר ההסגר הזה הלא האדם במה שהוא אדם כי אכף עליו פיהו הוא מוכרח. העולם הזה

לצאת מן המלאכתיות ולעסוק בעסקי העולם הזה לאכול ולשתות לישן ולדבר עם בני אדם ואז 
בצאתו החוצה אל עסקי הגוף לא ימלט שלא יתחבר בו אבק זה שהמליצו עליו עונות שאדם דש 

כלומר בצאתו מן עבודתו הקדושה לדרך ארץ אי אפשר שלא יתאבק מעט בעפר . בעקביו
יתברך וברא תשובה קודם בריאת העולם והכין יום הקדוש הזה  ועל אופן זה בא. ההבלים

וזהו והיתה . לתשובה ולתפלה שינקה האדם את נפשו מזמן לזמן כמו שהבעל הבית מכין מכבדות
אחת ' כלומר חק הכרחי אשר לא יספיק בלעדו לכפר על בני ישראל כו, זאת לכם לחקת עולם

 :ום אחד לנקות עצמםאבל כאשר ירבו לחטוא לא יספיק להם י. בשנה

 רפרשת אמו -ספר משלי יעקב 
 .'בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה כו

כתוב אחד אומר שבתון זכרון תרועה וכתוב אחד אומר יום תרועה ( ב"ראש השנה כט ע)גמרא 
הקדים ביאור זה ב. לא קשיא כאן ביום טוב שחל להיות בשבת כאן ביום טוב שחל להיות בחול

ויקראו בספר תורת האלקים מפורש ושום שכל ' ויפתח הספר לעיני כל העם כו( נחמיה ח)מאמר 
אלקיכם אל תתאבלו ואל תבכו כי בוכים כל ' היום קדוש הוא לה' ויבינו במקרא ויאמר נחמיה כו
 :הוא, וענין בכייתם כאשר שמעו את דברי התורה. העם כשמעם את דברי התורה

ומהם . הנותן סחורתו בהקפה אל החנונים אשר קצת מהם לוקחים במזומן משל לסוחר( ריב)
שמשלמין המחצה ולימים אחדים כאשר יגיע כסף לידם ישלחו להסוחר על החוב אשר משפטם 

כי גם זה יעלה על לבו . כל זמן שלא יבוא הנושה לגבות עם שטר חוב שבידו אינם דואגים מאומה
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וזה יעשה חשבון הלא אין אני נשאר חייב . אני חייב לו עוד הלא כפי החשבון נראה הדבר כי אין
לא כן מי שלקח הרבה סחורה בהקפה ולא נתן עליה מאומה אשר בבואו אל . כי אם דבר מועט

החנות ורואה הסחורה סדורה לפניו ולא מכר מאומה כל עצמותיו ירגזו חרדה ועצב ילבשו לאמר 
 :החנות בעד כלם אני חייבהלא כל הסחורה אשר לעיני סביב בכל פינות 

הנמשל שהגדולים והטובים בישראל לא יעשו חובות כי זהירים וזריזים הם בכל רגע ורגע כמאמר 
וקצת שיעשו קצת אבל יקבעו להם זמני פרעון לעשות תשובה . לנגדי תמיד' שויתי ה( תהלים טז)

ל ערב שבת וזה בכל וזה בכ. לא ישכב עד יאכל עד( במדבר כג)זה טרם ישכב על משכבו כמאמר 
ואם כן באנשים כאלה אין הדאגה והפחד גדול עליהם כל כך בגשתם אל יום . ערב ראש חודש

לא כן האנשים הבלתי מעלים על לבם , הדין והחשבון כי אם חייבים חייבים רק מעט מן המעט
חשבון מעשיהם בכל ימי השנה מה מאד יכאב לבם כאשר יקרבו ימי הדין הגדול והנורא אז 

 .יפקחו עיניהם ויראו כי הם חייבים בעד כל התורה כלה חס ושלום כי לא התחילו לשלם
זה היה דבר הבכיה אשר בכו אנשי הגולה כי בטרם לקח אותם עזרא הסופר לשמוע את הדברים 
הכתובים בספר תורת אלהים לא ידעו מאומה אם חייבים הם דבר או לא וכאשר קרא לפניהם 

אז עשו חשבון בנפשם ורגזו וחלו ואמרו הלא אנחנו חייבים בעד . מקראבתורת האלהים ויבינו ב
כי יום טוב היה ביום אחד לחודש השביעי )הכל רק נחמיה אמר אליהם אל תתאבלו ואל תבכו 

 .(אלקיכם' כמו שכתוב היום קדוש הוא לה
הגדול  אמנם כל זה אם חל ראש השנה להיות בחול גם אנו צריכים לדאוג ולפחד בבוא יום הדין

לא כן אם חל בשבת נאסר לתקוע לכבוד היום וביום השבת הוא . והנורא אשר מלאכים יחפזון
ועוד אנחנו מכבדים אותו במאכלים ערבים . דביה רעוא דרעוין ולית זעפין ודינא לא שלטא ביה

 :על כן יפה אמר הכתוב שבתון זכרון תרועה
פעם בא . הסוחרים עוד היה מפורסם לעשיראך בין . משל לסוחר גדול שירד מגדולת עשרו( ריג)

אליו הבעל חוב שלו בערב שבת לעת ערב והיה מקבלו בחן ובכבוד ובתפארת והבעל חוב שמח 
עמו והשתעשע עם כל בני ביתו בכל יום השבת ובכל אלה היה האיש מקיים בעצמו מאמר 

נושה כל אשר לו שפתים דולקים ולב רע בהעלותו על לבו איך יבוש מפניו למחר כאשר יבקש 
 :ואיך יכעוס ויחרוק שן עליו יתחרט על כל השעשועים שהיה משתעשע עמו

אבל בחדרי , רוצה לומר בנגלה תהיה נושא פנים אל היום הנכבד, וזהו שבתון אבל זכרון תרועה
ועל זה . לבך תהיה ירא וחרד כי אך כאשר יעבור היום יציע הבעל חוב לפניך כל שטרי חובותיך

 :'כו' ממעמקים קראתיך ה( תהלים קל)יד עליו השלום התפלל החס
פעם גנב מהעשיר איזה מלבוש ויכעוס עליו העשיר . משל לעני שהיה פרנסתו מעשיר ידוע( ריד)

פעם לחצו הדחק וידע אשר העשיר מטייל בכל יום בדרך פלוני . ויסתר פניו שלא יתראה אתו
ש כי העשיר עובר מלמעלה זעק בקול רם והלך ועשה כעין מערה קטנה ונכנס שמה וכאשר הרגי

ויאמר אליו מי אתה בוא אלי ואטיב עמך ענה ואמר לא אוכל להתראות . אדוני הושיע נא חמול נא
לפניך מבושת פני כי כסתני בושתי וגם נכלמתי להרים פני אליך כי אנכי הוא אשר גנבתי בגד 

 :'הוזהו ממעמקים קראתיך . ועוד עתה אני לבוש בו. פלוני ממך
תקעו בחודש שופר בחודש זה תחדשו מעשיכם בחודש זה תשפרו מעשיכם ( פרשה כט)מדרש 

והופך לכם מדת הדין למדת ' ה לישראל אם שפרתם מעשיכם הריני נותן לכם כו"ואמר להם הקב
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הקורא שמע שמע משתקין אותו ופריך .( ברכות לד)ביאור זה נקדים מאמר הגמרא . הרחמים
מלת . אי מעיקרא לא כיון דעתיה מחינן ליה במרזפתא דנפחא. 'ן דעתיה כודלמא מעיקרא לא כיו

אמנם דע כי מצאנו עיקר חיוב הכונה בקריאת שמע רק בפרשה . מעיקרא השני נראה מיותר
שם )וכן בתפלה . בפסוקא קמא צערן טפי לא תצערן( ב"שם יג ע)נ לדרו עבדו "ראשונה כמאמר ר

בטעם שאין אומרים .( שם כט)טעם בזה נראה על דרך שאמרו וה. ובלבד שיכוין באבות( ב"לד ע
 :הביננו במוצאי יום טוב כיון דאתי בתחלת צלותא לא אתי לאטרודי

והמשל בזה לאחד שתבע מחבירו סך גדול והביאו לפני הפלילים ואחר כל הטענות יצא ( רטו)
והנה בהמשך . סךובכל שבוע יתן לו כך וכך עד אשר ישלים כל ה. הדין שישלם לו מעט מעט

יש לו התנצלות אולי שכח ואולי לא היה . הימים אם יזדמן אשר בשבוע אחד לא יתן לו את חקו
. ביכלתו ומתחלה היה חושב שיהיה לו לא כן אם מיד בשבוע ראשון לא נתן כפי אשר יושת עליו

 :זה יורה על עוצם פשיעתו כי בזדון לבו אינו משלם
או באמצע תפלה לא כיון דעתיה יש עליו לטעון לא כן הנמשל כן אם באמצע קריאת שמע 

אם לא במרד ובמעל . בקריאת שמע בפרשה ראשון וברכה ראשונה של תפלה שאין טרדה בתחלה
כי כבר אמרו . וזהו גם כן מאמר המדרש חדשו מעשיכם שפרו מעשיכם. 'לכן מחינן ליה כו

וכל זה שייך על כל ימי השנה לא . תיעד ואשר הרעו' מקראות אלמלא לא נכתבו כו' ג( ברכות לב)
וזהו אמר להם . וזהו חדשו מעשיכם שפרו מעשיכם כמשפט דבר חדש. כן על התחלת השנה

 :עד והופך לכם מדת הדין למדת הרחמים מטעם ואשר הרעותי' ה אם שפרתם מעשיכם כו"הקב
 .'ובעשור לחודש השביעי הזה יום הכפורים הוא כו

הנראה . א לאלהים עליון בראש השנה לאל גומר עלי ביום הכפוריםאקר( בראשית רבה כח)מדרש 
 :להבין המאמר הנפלא הזה

משל לאדם שהיה לו בן ורצה עשיר אחד לקחת אותו לחתן ולתת לו נדן סך גדול ומזונות ( רטז)
ולבו כואב עליו . על שלחנו תמיד רק שיהיה לו זוג בגדים על החתונה ואין בידו גם פרוטה אחת

ואם יזדמן לפניו אחד . ך בעבור עכוב קל כזה יהיה משולל טובות הרבה ונעדר מהון עתקאי. מאד
 :שיתנדב לתת לו הזוג בגדים הלא הוא מטיב עמו טובות רבות אלף פעמים ככה על מה שנתן לו

הנמשל כי בזמן הנכבד הזה מראש השנה ועד אחר יום הכפורים יכול האיש הישראלי לזכות לרוב 
, היינו שיכין לבו בתשובה וחרטה בלב שלם. תטהרו' ק שיקיים מאמר לפני הקדושה וטהרה ר

על כן . ואם אין ביכולת האדם לעשות לו ההכנה הזאת אם כן יאבד טובה הרבה בעבור חסרון קל
אנחנו מתפללים לאמר אקרא לאלהים עליון בראש השנה שיעזרני על ההכנה כדי להשיג הטוב 

וזהו לאל . די ההתחלה מן האדם אין באפשר שישיג הטוב ההואהנפלא ביום הכפורים אשר מבלע
 :גומר עלי וחנני והושיעני שאהיה אני המתחיל

ישלח אלקים ' ובמקהלות המתקנו המאמר הזה עם הכתובים הנמשכים האלה אקרא לאלהים כו
התבונן בדבריו הנעימים כי מלאך מליץ הוא להגיד לאדם ', חסדו ואמתו נפשי בתוך לבאים כו

 :שרוי
משל לעני יושב בכפר והוא מוזג ונשאר חייב סך גדול להשר והשר שלח אחריו לאמר מה ( ריז)

זה לך להיות יושב אצלי ולא תשלם והחוב הולך וגדול הלא ידעת כי נקה לא אנקך עורך אפשוט 
ויאמר אליו השר ראה כי עוד החסד הזה אעשה עמך . והעני עומד ובוכה במרת נפש מאד. מעליך
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ין לך עוד ימים אחדים אשר בהם תצא ותשתדל אצל השכנים ויעזרו לך שתוכל לשלם להמת
וזה בוכה ועונה במר לבו הוי על שכיני הרעים והחטאים את מי מהם אבקש את מי מהם . החוב

 :אדרוש הלא אינם רק כפריים בלתי אתה בחסדך הגדול אם תאמר להושיעני אז אושעה
יתברך את האדם לדין לשלם בעד כל השנה יעמוד ויבכה כי הנמשל כי בראש השנה כאשר יזמין 

בינונים ( ראש השנה טז)ה מתחסד עמו להמתין עוד איזה ימים כמאמר "והקב. אין לו לשלם
תלוים ועומדים עד יום הכפורים הוא בוכה ואומר אקרא לאלקים עליון בראש השנה לאל גומר 

ה יועילני מה שאתה מרחיב לי הזמן מוטב כלומר מ, עלי ביום הכפורים ישלח משמים ויושיעני
הושיעני אתה מאוצרך הטוב כי איך אקוה למצוא עזרה ועוז מהזולת נפשי בתוך לבאים אשכבה 

ובעוד היות השושנה בין החוחים אין באפשר שתהיה בהוד יופיה רק ישלח משמים ויושיעני . 'כו
אמיתו הוא אליהו איש אמת כמו חסדו הוא החסיד מלך המשיח ו, ישלח אלהים חסדו ואמיתו' כו

 :על מאמר שלח אורך ואמיתך( תהלים מג)שאמר בילקוט 
וכי בתשיעי מתענין ( וגם בברכות( )ראש השנה יא)גמרא . ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש

והפליאד . הלא בעשירי מתענין אלא כל האוכל ושותה בתשיעי כאלו התענה תשיעי ועשירי
 .מצות אכילה ושתיה בלשון תעניתנשגבה איך כתבה התורה 

 :והנראה לדעתי בזה
משל בן עשיר אחד היה בעל תאוה גדול ובכל יום אשר הלך אל בית הספר עבר דרך שוקים ( ריח)

 .ורחובות אשר מוכרים תפוחים אגוזים וכדומה וחטף מן הסלים ונותן לתוך פיו ויברח וימלט
ויהי כאשר ראו את מעשיו יום יום נתאספו ובאו אל אביו לקבול על הנער ועל מעשיו הרעים והיה 

ויתן מועצות בנפשו מה לעשות אל . נכלם מאד ממעשה הנער והוכיחו ולא הועיל כל מאומה
ויהי בבוקר ויקרא אותו ויאמר אליו בני יקירי מחמדי אין . הנער הזה לעזוב את דרכיו המגונים

וחה במה שתלך לבית הספר לבדך נער יקר ומהולל וחביב בעיני כמוך ראוי לך ללכת בדרך רוחי נ
כבוד ואשלח לקרוא את הכלי זמר ותלך לבית הספר עם הכלי זמר בשמחה ובשירים בכבוד גדול 
וישמח הנער מאד על דברי אביו וכאשר באו הכלי זמר הלכו לפניו והבדחן מכה בחליל לפניהם 

פלג המפואר שלשלת היוחסין פלוני בן פלוני מוליכין אנחנו אותו לבית רבו ואומר הבחור המו
עוד לא עלה על רוחו להוריד מעלתו לעשות . והנער כאשר ראה כבוד תפארתו והלולו. המפורסם

כמעשה הבוערים והפחותים כי איך יעזוב את הכלי זמר וילך אל כלי חורי לחטוף תפוחים אצל 
 :העניים

כי מטבעו והרכבתו הוא נמשך אל , ר נאמר בו כי יצר לב האדם רע מנעוריוהנמשל כי האדם כב
ואם היה עוד הכתוב מפורש יוצא ואומר בתשעה לחודש . הבלי חמודות העולם הזה ותענוגי הגוף

ה "מה עשה הקב. מי יודע מה היה עושה מי יודע אם היה מנין בבית הכנסת בערב. תאכלו ותשתו
בצעיפים ומעטפות של תעניות ועניתם את נפשותיכם בתשעה  כתב המצוה הזאת ועטף אותה

היינו ילכו הלוך להיות נעלה , לחודש ואחר שהדבר כן אשר האכילה והשתיה ילכו עם הכלי זמר
בקודש בערך תענית וכאלו התענה תשיעי ועשירי אז בקל יבין האמת הראוי באכילתו ושתייתו לא 

בחכמתו הנפלאה צוה את האדם שיאכל בתשיעי לעדן את עצמו רק לקיים מצות בוראו אשר 
ויתענה בעשירי ויהיה נחשב לו כאלו התענה השני ימים בעל כרחך שתהיה האכילה זאת בהדרת 

 :'קודש מקדשי שמים באימה וביראה בענוה כהיושבים לפני ה
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 רפרשת אמו -ספר משלי יעקב 

על כל אלה יביאך ודע כי ' שמח בחור בילדותך כו( קהלת יא)ביאור יפה על מאמר 

 .האלקים במשפט

עיין קול )אמר רב הונא עד כאן דברי יצר הרע מכאן ואילך דברי היצר הטוב ( שבת סג)ובגמרא 
 (:יעקב ונוסף לזה תבלין אשר נשמט שמה

משל לעני בא על יום השוק ופגע בו לץ ונתן לו שלום וישאלהו על מעמדו והעני מתמרמר ( ריט)
י לא אכלתי לא היום ולא אתמול ואין לי גם מקום מנוחה לנוח מעט מאד לפניו לאמר בי אדונ

הלך עמו והכניסו . ויאמר אליו בא עמי לביתי ואתן לך מטה שלחן כסא ומנורה. מעצבי ומרגזי
ואחר איזה ימים . לבית אכסניא גדולה ואמר לתת להאורח הזה כל אשר יתאוה לאכול ולשתות

ותרמילו לשוב ללכת לדרכו ויחזק בו בעל האכסניא אחר שאסף את חפציו ונתן אותם לשקו 
בשקו ובתרמילו שישלם מה שהוא חייב כי שקר דיבר האיש ההוא שהוא הבעל הבית ויקח את 

ויחרד העני מאד ויצא החוצה והנה בא לקראתו הרמאי הנזכר ויחלף שמלותיו . שקו למשכון
אבל . ד יהיר אשר ציד בפיוואמר לו באמת עשית כאחד הכסילים איככה שמעת אל דברי לץ ז

שמע עצתי כי עתה אחר שכבר תרמילך ביד הנושה לך ואכול ושתה אצלו על כל פנים עוד ימים 
 :אחדים כי בין כך ובין כך יוחלט תרמילך אצלו

הנמשל זה ממש דרך היצר הרע כי בימי הילדות החליק אליו בעיניו לעשות עבירות ליהנות 
ימי הזקנה והשיבה אז ירגיש האדם כי לא בחנם היה אבל ממחמד עולם הזה בחנם אחר כך ב

בהכרח ישלם מה שנהנה אז בא היצר הרע בדמות יצר טוב ומכביד עליו התשובה ומפליג עליו 
העונש מאד לאמר לתקן אי אפשר בידך בשום אופן על כל פנים אחר כי כבר תרמילך יוחלט אצלו 

וזהו עד כאן דברי יצר . אכסניא חטוף ואכולכל מה שתמצא ידך ליהנות מעולם הזה עודך פה בה
היינו שהיצר הרע מתחפש ומדבר דברים הנאותים ליצר הטוב , הרע מכאן ואילך דברי היצר הטוב

והולך היצר הרע ומדבר . כי אליו ראוי לומר מאמר ודע כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט
 :הדברים האלה וכל כונתו שיתיאש האדם מן התשובה

 (רכ)
 הל נאה על תפלת נעילמש

למלך שהיה לו בת ויהי בהגיע פרקה והציעו שדוכים לפניה ותמאן בכלם עד כי גמר בלבו 
ויהי כי לקח אותה אל ביתו אל . להשיאה אל הנמצא ראשון ונזדמן כי בא איש כפרי והשיאה לו

עד  בית אמו והנה חמותה עשתה עמה עבודות כבדות וקשות כמשפט לכפריות והיה מר לה מאד
ויכתוב אליה כי לערך ארבעים יום יבוא . כי כתבה אגרת אל אביה ותספר לו את כל מר לבה

ויהי כהשמע דבר המלך פחדו מאד וימהרו ופנו את הבית והתחילו להדר ולקשט את בתו . אצלה
ויהי לימים אחדים באו שרי המלך הפרתמים הרצים לפניו להגיד את . היקרה ולעדנה ולכבדה

ולימים עוד הקול נשמע כי . ים האלה קדמו פניהם בכבוד ויקר ויאספו אותם הביתבואו והכפרי
המלך בעצמו בא ויצאו לקראתו וקבלוהו בכבוד גדול והמלך ראה את כבוד בתו וייטב בעיניו 

 :מאד וישב עמה ויטב לבו
 והנה בתו נופלת על צוארו ותבך על. ויהי בעת התחיל להפרד ממנה והכין את עצמו לנסיעתו

ויאמר . צואריו עוד לאמר אבי אבי איככה תעזוב אותי איכה תעזוב ילד שעשועך וכל חמדת ביתך
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ותבך ותתחנן לו ותאמר דע אבי כי כל אשר אתה רואה . לה מה לך בתי הלא ראיתיך בכבוד והדר
אבל נפשי יודעת מאד אשר עשתה לי חמותי . אך זה היום נעשו כי שמעו שמעך ורגזו וחלו מפניך

אשר היא עתידה לעשות עמדי כי רק בהפרד כבודך מעלי תעמוד חמותי על יד ימיני ובהכרח ואת 
תשיב אותי אל עבודתה ואל משאה לחלוב הפרה ולפתח ולשדד אדמתה וכדומה מן המלאכות 

איך לא תכיר בכבודה . ויפן וידבר עם בעלה מה לך איפוא לעשות כן לבתי. אשר לא נסיתי באלה
ויבך גם הוא במרת נפשו מאד ויאמר גם נפשי יודעת מאד כמה . בת מלך היאוערך יקר ערכה כי 

אכן ביום בואך עמי בקשר הברית אמרתי בלבי הלא לא נעלם מאת אדוני כי . מן הכבוד ראוי אליה
ומה יש בביתי לכבד את בתך היקרה וחשבתי כי כאשר נתת לי בתך . איש כפרי אנכי עני ודל

 :ל אתה ותחלוק לי חלק ונחלה אם על ימין או על שמאלתאציל עלי ברכה כי מלך גדו
. כי אכל מעץ הדעת. ה רצה ליתן התורה לאדם הראשון ואמרה עליו שהוא רעבתן"הנמשל הקב

ובכל . וישת מן היין וישכר עד כי נתן את התורה אלינו. ורצה לתת התורה לנח אמרה שהוא שכור
בכל ( אבות ו)יום אגרות אל בית אביה כמאמר ימי השנה אנו מזלזלין בכבודה והיא כותבת בכל 

רק בראש חודש אלול בהשמע , אוי להם לבריות מעלבונה של תורה' יום ויום בת קול יוצאת כו
ואז נתן . אז היראה גוברת עלינו ומגור מסביב. דבר המלך ויתן קולו לפני חילו כי יבוא אלינו

ת ומתחילים לומר תהלים ותפלות מועצות בנפשותינו להתאסף בבתי כנסיות ובבתי מדרשו
ותחנונים ועוסקים בתורה ובמעשים טובים בצדקות וגמילות חסדים עד כי בראש השנה יבואו 

ורואים בכבוד הבת מלך וייטב בעיניהם מאד וביום ( עיין זוהר פרשת אחרי)הפמליא של מעלה 
מו ורואה את ישראל אלקים וכל קדושיו ע' הכפורים יבוא המלך הקדוש יתברך שמו בעצמו ובא ה

צבאות לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ועומדים מעת לעת בקדושה ובטהרה ' כמלאכי ה
 :ה כביכול מקבל נחת רוח מעמו ישראל"והקב

אז הבכיה גדולה מאד אבי יקירי איך תעזוב . אמנם אחר תפילת נעילה אשר אז עת סילוק שכינה
עוד מעט יפשטו את מעילי את . ודות פחותותאותי בלי חמלה הלא עוד מעט ישיבו אותי אל עב

וקרוב העת לשוב לכסלה איש לבצעו . היינו היראה והדבקות בעבודה ובמעשים טובים. צבי עדים
ואז הנשמה צועקת מרה הוי פשטתי את כתנתי איככה אלבשנה רחצתי את רגלי איככה . מקצהו
. ם ואיך אשיב ללבוש אותםכלומר כבר טהרתי מטומאתי והסירו מעלי הבגדים הצואי, אטנפם

ה על הגוף מה ראה לעשות כן לנשמת אלקים חיים אשר כל כבודה בת מלך "ולבלתי יתרעם הקב
פנימה יבוא להתנצל לאמר הלא ידעת תחלה כי בני אדם אנחנו עניים ודלים וכל עמל אדם לפיהו 

לנו את נחלתנו  הארץ ומלואה האצל עלינו ברכה ובחר' אכן אתה אבינו מלכנו הלא בך נאמר לה
 :את גאון יעקב

ויבינו ' ויקראו בספר כו' ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם כו( נחמיה ח)עוד ביאור על מאמר 
הנה . ויאמר נחמיה אל תתאבלו ואל תבכו כי בוכים כל העם בשמעם את דברי התורה' במקרא כו

 :ה הפליא עצה להאדם שיבחין ויכיר את חליי נפשו"הקב
חד שהיה חולה מאד והיה הולך ודל בכל יום מכחות הגוף ומשמן בשרו רזה משל לא( רכא)

ומחמת הרגל האדם הוא עם עצמו ועם בני ביתו שהיה הולך ודל מעט מעט לא היו רואיו 
מרגישים כי מה שנחסר מדריגה אחר מדריגה אינו מורגש לעין ולאחר ימים כבירים עלתה לו 

משענתו אמר בלבו עתה אני כבתחלה טרם נפלתי על ארוכה ומרפא עד כי קם ממטתו והלך על 
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והלך אל הארגז להוציא את מלבושיו ללובשם לצאת לשוק וכאשר העלה את . ערש דוי
המלבושים על גופו התחיל לבכות ולהתאונן למאד לאמר עתה עיני רואות כמה הוכחש גופי כמה 

לי כמדתי ועתה יש בהם סרח יבשו עצמותי כלה שארי ועורי כי ידעתי אשר הבגדים היו ערוכים 
 :העודף לארכם ולרחבם

הנמשל כי מצות התורה מכוונות ונמדדות לכחות נפשנו כי אם היו נעדרות בכח נפשנו איך יתכן 
אמנם בחלותם בעת שגלו לבבל והיו משוקעים שם ימים רבים ללא תורה . לפקוד אותנו עליהם

הגדול אשר השיגו בנפש והחסרון לא יכלו ולא היו מרגישים הפגם . היו הולכים ודלים יום יום
למלאות לא ידעו מאומה בלתי כאשר נתרפאו וזכו לישועה ולגאולה ועלו לירושלים ליסד את 

אכן . הבית היה נדמה בעיניהם כי הם אשר היו תחלה טרם גלו מירושלים באין מחסור כל דבר
צמם כמה הם רחוקים כאשר שמעו את דברי התורה שהיה עזרא קורא לפניהם אז הסתכלו בע

ממנה אז היה להם נס להתנוסס להבחין ולהבין את הפסד הכחות והשחתת הנפש אשר בהם כי 
אין המצות מורגשות עוד אצלהם כאלו זרים המה ממנה על כן חרדה גדולה נפלה עליהם בראותם 

בוכים  וזהו כי. כמה ירדו פלאים וכמה חשך משחור תארם ואיך דרכי ציון אבלות ושעריה שוממין
וזהו והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות וענתה השירה . כל העם כשמעם את דברי התורה

כלומר כאשר יתקלקלו נפשותם ותאבד מהם הרגשת מחסורה כאשר יאבו , הזאת לפניו לעד
לעמוד ולדעת רוע ערכם יביטו בתורה ובמצוותיה אז ידעו איך היו מאירים תחלה ואיך עתה יועם 

ומה גם אנחנו בזמן הזה אם נבוא אנחנו להביט תמונתינו לראות במראה התורה אז . זהב תארם
 :במראה אלינו יתודע כמה יש לנו להתאונן ולקונן על דלת ערכנו ושפלות מצבנו

ימים ' ה מניח את ישראל בצרה יותר מג"ל שאין הקב"והמופת על זה כי כבר מובטחים אנו מפי רז
ועתה . וכן היה בימי מרדכי ואסתר, השלישי יקימנו ונחיה לפניושנאמר יחיינו מיומים וביום 

וכמה דמעות שפכנו על זה . העולם רובו ככלו טבועים ברעות רבות וצרות אשר לא שערו אבותינו
הקצור קצרה ידו מפדות חס ושלום אין זאת כי . ואין מענה' וכמה תפלות ובקשות העתרנו אל ה

 :אם על דרך זה
היה דופק על פתחי נדיבים והיו לו עיר אחת אשר שמה היו מכירים אותו  משל עני אחד( רכב)

אבל נזדמן אליו מקרה חולי . ומשפחתו והיו נותנים לו מתנות גדולות בזכות אבותיו הישרים
בדרך ויתאמץ בכל כחו לבוא אל העיר אשר שמה יש לו מכירים לאמר כי שמה ירחמו עליו 

ם ולא ענו אותו דבר כי לא הכירוהו כי נשתנו פניו ויצא כמשפטם ויבוא שמה וידפוק על פתחיה
אל רחוב העיר ויזעק בקול מר לאמר ראו כמה מכתי אנושה עד כי אין מי שיכיר אותי מוזר הייתי 

 :לאחי
כל המרחם על .( יבמות עט)הנמשל כל עוד שהיה בנו מדות של אבותינו הקדושים כמאמר 

ולכן כאשר היינו צועקים היינו נענים כי האבות . נוהבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבי
. גם תנים חלצו שד בת עמי לאכזר( איכה ד)היו מליצים טוב בעדינו לא כן עתה שנאמר עלינו 

ואין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים ' כי אברהם לא ידענו כו( ישעיה סג)כבר נאמר עלינו 
ולא נתעלם ממה שהזהירו אותנו . לא אשכחךגם אלה תשכחנה ואנכי ( ישעיה מט)שנאמר עליו 

ה לישראל כשתהיו "ביום צרה ישגבך שם אלקי יעקב אמר הקב' יענך ה( תהלים נ)ל ילקוט "חז
 :מתפללים על צרות הבאות עליכם שתפו צערי עמכם
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משל לאחד שהיה חבוש במאסר והיה נידון להמיתו והיה שם זקן אחד וחמל עליו ולקח כל ( רכג)
לו ונתן משכון בעבורו בכדי שיניחו אותו לילך למרחקים לקבץ ממון אולי יוכל כסף וזהב ש

ויצא האיש למדינות רחוקות ויהי שם ימים רבים והיה בדעתו שלא . לפדות את עצמו בכסף מלא
לשוב עוד ויפגע בו איש אחד ויכירהו ויאמר לו הוי נבל איך שכחת את טובת הזקן אשר עשה 

ואתה מניח אותו . יא אותך חפשי ממאסר והניח ביתו ריקם עבורךעמך ואשר חמל עליך להוצ
 :ואינך נותן לב לפדות משכונו ולהשיבו אל נוהו

ה ונתן את כל כלי תפארתו "הנמשל כי כאשר היה עלינו חוב גדול לפני מדת הדין חמל עלינו הקב
שתי פעמים  משכן משכן שנתמשכן( ריש פקודי)ביד זרים למשכון בעד חובותינו כמאמר המדרש 

ו והיתכן שנשכח "בשביל עונותיהם של ישראל ועשה זאת מחמלתו הנפלאה שלא נאבד לכליון ח
 :מלהתפלל על כבודו כי גלה ולהניחו ריקם וזהו שתפו צערי עמכם

 אפרשת נש -ספר משלי יעקב 
ף א' כי שוחה עמוקה זונה גו( משלי כג)אמרה רוח הקודש על ידי שלמה ( ד"פרשתינו יו)במדרש 

ה מאריך למנאפים "היא כחתף תארוב אף היא שמביא את האף על האדם כחתף תארוב שאין הקב
 .ובוגדים באדם תוסיף שמוספת רשעים בישראל' להפרע מהם כו

 :ל פירשו מאמר אף היא לשון חמה וכעס"הנה חז
 לרב ומורה שהיה מנהגו הטוב בבוא אליו איש ואשתו בדברי, המשל בזה להמתיק הענין( רס)

פעם נשא אחד אשה ולימים אחדים , ריבות ורצו להתגרש לא היה מניח הרב לעשות פירוד מהרה
באה אשתו אל הרב בעבור תקח ממנו גט פטורין ורצה לנהוג כמנהגו . אחר הנשואין המיר דתו

השיבה האשה ואמרה הלא כל עיקר טעם השהיות הוא לאמר אולי . להתעצל בדבר עד זמן רב
לום ביניהם אבל אנוכי הלא בעלי כבר שיעבד נפשו לעולם להיות בין זרים במשך הזמן יעשו ש

מעתה תוכל לדעת אשר גם לשנים רבות יהיה כמו שהוא עתה או גרוע יותר ומה לך להתעצל 
 :להדאיב נפשי בחנם

להורות כי המדת הדין מתנצל לאמר מדוע נשתנה בו ', הנמשל כבר מובן מאמר אף הוא כחתף גו
רוצה לומר במדה שאדם , להאריך אף למנאפים והתשובה אף היא כחתף תארוב מדת הדין שלא

כי גם הוא בשעה קלה עשה את אשר עשה כי חטף את כל ימיו ושנותיו אל , מודד בה מודדין לו
כף האבדון בעשותו לעצמו פועל רע שיעשה בעבורו ולכן יפה המליצו אף היא שמביא את האף 

 .מובן מהפשט לשון גם כי בעל כרחו העונש מדה כנגד מדהוהדרש לשון אף וכעס , על האדם
 :ועוד נמליץ

משל לבעל מלאכה שקבל על עצמו מלאכה והבטיח להשלים אותה אחר ירח ימים והשלים ( רסא)
שבועות והבעל הבית מתפלא עליו מאד איך היה אפשר בידו להשלים המלאכה ' אותה אחר ב

הלא אנכי פועלים הרביתי , פלא על הימים המעטיםהשיב ואמר מה זה תת. הזאת בימים מועטים
 :ואון לי מצאתי ועל כן מהרתי ועשיתי

ה מאריך אפו עליהם כי יש להם זמן עד שתתמלא סאתו מה שאין כן "הנמשל כי כל העבירות הקב
וזהו . הנואף והוליד ממזר הלא הקדים למלאות הסאה כי הוסיף לעצמו פועלים לעשות במלאכה

שהוסיף לעצמו פועלים למהר על השלמת , רוב והטעם ובוגדים באדם תוסיףאף היא כחתף תא
 :המלאכה
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 חפרשת של -ספר משלי יעקב 

 .'אם יראו את הארץ גו' כי כל האנשים הרואים את כבודי גו' ואולם חי אני גו

כי ' דע מה שנגזר עליהם שלא יכנסו לארץ גם כי עשו תשובה כי אמרו הננו ועלינו אל המקום גו
 :יתברך העביר חטאתם' נו והחטא

המשל בזה לאדם פחות הערך אשר עלה במעלת ההצלחה ונתעשר מאד והיה לו בת ויבואו ( רצא)
השני עם בן . ענינים אחד עם בן עשיר גדול רע מעללים נבל וחסר לב' השדכנים והציעו לפניו ב

מר אל השדכן טוב ויא. ויבחור לעצמו להתקשר עם בן הרב. הרב הגאון רק הרב לא יתן מאומה
תתי אותה אל בן הרב אך לכל הפחות את זה יעשה הרב להלביש את בנו בגדי חתונה כמשפט ואל 

ויאמר הרב לא אתן מאומה ואם רצונו להתקשר עמי יתקשר באין . הכלה יתן נזמים ולא יותר
ויאמר  ואוהביו בשמעם פערו פיהם עליו וידברו אל לבו עד כי נתעשת ויבוא אל הרב. מוהר ומתן

אז אמר הרב נחמתי כי דברתי . הנני אדוני אעשה כאשר אדוני דובר ונעשה ההתקשרות למזל טוב
כי תחלה חשבתי כי רוחך הטובה העירה אותך להתקשר . עמך מענין זה לא אוכל להתקשר עמך

אבל אחר אשר הקשבתי ואשמע כי בעבור זוג נזמים . עם בן גדולים וטובים ואתה מוקיר רבנן
אם תשקול עתה כעפר כסף לא אעשה הדבר הזה . לבך לשדך עם פלוני אלמוני הבוגד שמת אל

 :אחר כי אינך מכיר חין ערכו של התלמיד חכם ולא ביקר גאונו אם כן מה לי ולך
הנמשל הוא הדבר בהמרגלים כי אחר אשר הוציאו דבה ודבר חסרונות על ארץ ישראל עד כי 

ושקלו מצרים נגד ארץ ישראל וארץ מצרים יותר , צרימההסכימו כלם ואמרו הלא טוב לנו שוב מ
ונגלה . משובחת אצליהם אם כן כבר נשלל ונעדר מהם ההרגשה ביקר קדושת הארץ ומעלותיה

 :הדבר מה שרצו תחלה ליכנס בה רק לאכול מפריה אם כן לזה מסוגלים גם שאר ארצות
אמר הבן ' לבנו אשה נאה כול אשר זכרנו למעלה משל למלך שזימן "ומה נאוו בזה דבריהם ז

. 'ה אמר לישראל טובה הארץ ולא האמינו ואמרו נשלחה אנשים כו"כך הקב', אלך ואראנה כו
אשר . אלא יראו אותה ובשבועה אם אתם נכנסים לתוכה', ה אם מעכב אני עליהם כו"אמר הקב

יבחרו בטוב ה על זה הלא האדם הוא בעל בחירה ואולי "על זה יתחמץ לבב אנוש איך נשבע הקב
 :ולא יוציאו דבה רק יספרו בשבחה

והמשל בזה על דבר חולה במעיו קרא אל ביתו רופא חכם מפורסם מאד ויבוא ויתבונן ( רצב)
במחלתו ויאמר אליו אל תירא ידידי כבר נקראתי לפלוני אלמוני שהיה חולה כמוך ועל ידי שב 

כב וערבה שנתך ואז יהיה לאל ידי רק אתן לך כוס המשכר למען תפול תרדמה עליך תש. לאיתנו
ויען ויאמר מה לך . וישאלהו החולה לאמר מה זאת תעשה לי אחרי כן. לעשות ולסדר רפואתך

אמר לו . ויאמר אם כן אלך אל החולה אשר אמרת והוא יספר לי את אשר עשית עמו. לדעת זאת
וילך מעמו בחרי . י זההרופא אם אין אתה מאמין בי כי ממכותיך ארפאך נשבע אני כי תמות מחול

השיב ואמר דעו כי פלוני . וישאלוהו אנשים איך נשבעת לו כי ימות על ידי שאלתו את פלוני. אף
החולה אחר אשר נתתי לו המשקה וירדם בקעתי בטנו והפכתי וסדרתי כל האברים הפנימים אל 

כאשר ידע ימאן מקומם הנכון לכן זה האיש אחר אשר אינו מאמין בי וכל חפצו לדעת תחלה הלא 
 :בהרפואה כי יפחד וירעד ממעשה הרפואה

הנמשל ארץ ישראל היו שמה גבורים וענקים אשר לא ראינו כאלה ומן הנמנע היה אל כל עם 
יתברך ילחם בעדינו בכחו הבלתי בכח הטבע וזאת היה ראוי להם ' רק אם ה. ולשון להלחם עמהם
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. מצרים ובמדבר לכלכלם בלחם מן השמים להאמין אחר רוב הנסים והגבורות אשר ראו ביציאת
ואחר שהבטיח אותם להביאם אל הארץ טובה ורחבה התחילו מסתפקים ואמרו נשלחה אנשים 

ה שלא יכנסו בה כי ודאי אחר אשר יראו בעיניהם הכח והחוזק אשר בהעמים "אז נשבע הקב', גו
 :וכמו שהיה לבסוף שאמרו אפס כי עז העם וגומר. והענקים ירפו ידיהם

 םפרשת דברי -ספר משלי יעקב 
חטאו בכפלים חטא חטאה . חטאו בכפלים ולקו בכפלים ומתנחמים בכפלים( איכה א)מדרש 

המאמר לקו . 'כפלים בכל חטאותיה כו' כי לקחה מיד ה( ישעיה מ)ירושלים ולקו בכפלים 
 :אך נבין על דרך מליצה. 'ה כו"בכפלים אינו מובן וכי חשוד קב

ד אצל רבו שגג בלימודו וסר מדרך הפשט והרב היה לו עוד תלמיד אחר בער משל לתלמי( שכד)
התחיל הנער בוכה ואומר . וחסר לב ויאמר אליו הרם את ידך והכהו על הלחי על שגגתו אשר שגג

הלא פי שנים במכאובי כי כאשר יכה אותי הרב בעצמו ויהלמני לא הייתי מצטער כי אם על 
ר בשגיוני עתה הלא מלבד מכאוב ההכאה ידוה לבי על העלבון מכאוב ההכאה בלבד כי הוא מכי

רבו ( תהלים סט)ה "הזה אשר יכני בער ונער אשר אינו יודע בין ימינו לשמאלו כמאמר המשורר ע
 :והנמשל מובן מאליו. 'אלהים אתה ידעת לאולתי כו' משערות ראשי שונאי חנם כו

 :'כו' עוד ביאור על מאמר כי לקחה מיד ה
והשני נזדמן . של לאחד שהיה לו שני בנים וילך האחד אל בית מרזח ויאכל וישת וישכרמ( שכה)

ולימים . והאב כאשר נתודע לו מעשה שניהם הכה אותם בשבט עברתו. לו שעלה על השלחן ונפל
אל האחד נתן שקל . התנחם האב ויאמר לפייס את בניו ולדבר על לבם ויתן להם משאת מאת פניו

ויען האב ויאמר אל בנו האחד הלא אחיך אל היסורים הגדולים . תן שני שקליםואל השני נ. אחד
אבל אתה אכלת כנפשך שבעך . לכן נתתי לו שני שקלים. שהיה לו מנפילתו עוד הכיתיו גם אני

 :מעדנים והתענגת די לך באחד
, חטאותיהכפלים בכל ' יתנחמו בכפלים והטעם כי לקחה מיד ה', הנמשל וזהו נחמו נחמו עמי כו

יחזקאל )עוד היה להם יסורים מעצמות החטאים כמאמר . היינו מלבד היסורים אשר בדרך עונש
לכן יפה אמרו במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים . ונקטותם בפניכם על עונותיכם( לו

. כפלים בכל חטאתם בעת עשיית החטא רגזו וחלו' יען כי הם לקחו מיד ה, גמורים יכולין לעמוד
דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו ואשלם נחומים ( ישעיה נז)ואחר כך בשובם יתמרמרו מאד כמאמר 

אלו כחותיו ואבריו המתאבלים עליו אבל הצדיקים ( ויקרא רבה טז)ל "לו ולאבליו וברבותינו ז
שש אנכי על אמרתיך כמוצא שלל ( תהלים קיט)גמורים הלא אכלו ושתו והתענגו מאד כמאמר 

 :רב

 ןפרשת ואתחנ -לי יעקב ספר מש
 :'סומך כו' וסיפר גבורה אחת כוללת מלכותך מלכות כל עולמים כו...
כי אין משפט , למשל כי מנימוסי המלכים לנקום במורדים ולא תועיל עליהם התשובה( של)

המלך להכניע עצמו לשפלים עם היות ממשלתו ממשלה מוגבלת מוגבל במקום ומוגבל בזמן 
כל שכן אצל חי עולמים יתברך אשר מלכותו מלכות כל עולמים אין לה גבול וראוי היה להיות במ

לכל הנופלים ' וממשלתו בכל דור ודור אין לה גבול גם בזמן ועם כל זה סומך ה. במקום
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והמכניעים עצמם ומשפילים רוחם בתשובה ומאמר נופלים מוסב על אותם שנפלו כבר ברשת 
 :אבל עוד לא נפלו. היצר עדיין נלחם עמהם להפילםהיצר וזוקף לכל הכפופים מדבר מאותן ש

 בפרשת עק -ספר משלי יעקב 
ה הכל מוכן לעשות תשובה ואני דורך גיתה של אדום "אמר הקב, במדרש דבר אחר והיה עקב

 :ביאור זה. אימתי והיה עקב תשמעון. בעקב רגלי
וא נעצב מאד וישאלהו וראה המלמד את פני הנער כי ה. משל על דרך נער ישב בבית הספר( שנו)

כי . וכי עלי תלונותיך בני ויען הנער ואמר חלילה לי לא עליך תלונותי. לאמר מה עצבך ומה רגזך
אבל דאגתי ועצבי על הריש דוכנא שלך . אתה מטיב עמדי תמיד ולא השגתי ממך שום רע מעולם

ב בלבי מתי יגיע כי הוא מכביד עלי ידו הקשה ומידו מצאתני כל התלאה הזאת ואני יושב ומחש
ויענה המלמד דע בני כי לא תצא . העת הנכבד ואזכה לצאת חפשי מעמו ויפרוק עולו מעל צוארי

חפשי מעמו בלתי אם תכין לבך תקשיב אזנך לשמוע בלימודים ותקבלם מהרה בפעם אחת ולא 
 תצטרך לשנות ולשלש אז תשכון בטח ושאנן ולא יגע בך להרע עמך אבל כל עוד שאינך מקשיב

 :בלימוד בהכרח אתה צריך אל הריש דוכנא שיגוש אותך לחזור עליהם כמה פעמים
לו ( תהלים פא)ה מסיני בא ולמד עמנו תורה ואם היינו שומעים לו לבדו כמאמר "הנמשל הקב

ל "בביאור מאמרם ז( פרשת ויקרא)וכבר רמזנו למעלה . כמעט אויביהם אכניע' עמי שומע לי כו
רוצה לומר כל עוד שאין צדקת הצדיק כי אם על ידי עונש , נו בולעצדיק ממ( ב"ברכות ז ע)

וביאור . המגיע לו מיד הרשעים על כן יש להם ממשלה עלינו כמשפט הריש דוכנא על הנער
וזה . כי רשע מכתיר את הצדיק על כן יצא משפט מעוקל( חבקוק א)מאמר צדיק ממנו כמו מאמר 

. וש שיהיו צדיקים מבלעדי עזר עונש על ידי רשעיםפיר, מאמר המדרש הכל מוכן לעשות תשובה
כי לעתיד , ל למדו זאת ממאמר והיה עקב תשמעון"ורז. ה ואני דורך גיתה של אדום"אז אמר הקב

לבוא אנחנו מקיימים המצות לא בעבור היותו יתברך המלמד להועיל לבד כי אם בסבת עזר 
רוצה לומר עוד יהיה עת שתשמעון , עוןאבל הכתוב מבשרנו והיה עקב תשמ. העונש המגיע עלינו

ושמתי פקודתך שלום ( ישעיה ס)ותעשו אותם מסבת השמיעה לבד בלי שום שוטר ונוגש כמאמר 
 :ונוגשיך צדקה והבן

 (:ישעיה נה)ביאור נפלא על מאמר כי בשמחה תצאו 

רחוקה משל לעשיר אחד היה מבקש להתחתן עם בתו וימצא עלם נחמד אצל רב אחד בעיר ( שנז)
ויהי ימים אחדים אחר . ולא דרש מאת הרב שום נדן רק מתנה לכלה נזמים והרב הבטיח לו

התנאים ובא מכתב אל הרב מאת מחותנו שימהר לשלוח המתנות להכלה כמו שהבטיח ויתפלא 
הרב מאד לאמר מדוע ימהר עלי כל כך וידחוק את השעה ולימים עוד שבעה והנה עוד אגרת בא 

ויהי כי לא ענהו דבר ויכתוב אליו העשיר דע כי לא אתעכב עוד כי . נה להכלהלמהר לשלוח המת
 .כאשר לא תשלח עתה אחזיר לך כתבי התנאים

והרב כראותו את דברי האגרת הזאת וילך במר נפש מאד וימכור את הספרים אשר לו ושארי 
. ר מושב מחותנוויהי כאשר הגיע זמן החתונה ויסע הרב ויבא אל העי. דברים ושלח מתנה להכלה

אבל הביט בפני הרב כי הוא יושב בפנים . והעשיר שמח מאד לקראת בואו וקבל פניו בכבוד והדר
 .זועמות
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ויען הרב ויאמר האמת אגיד לך כי . וישאלהו העשיר מדוע פניך רעים הגידה נא ידידי מה הוא לך
די כך למכור כל חמסי עליך מדוע מהרת עלי על דבר המתנה פחז כמים שהייתי מוכרח על י

 .הספרים היקרים שהיו לי ושארי חפצים נכבדים
וישאלהו העשיר מה הפסדת על ידי המהירות הזאת הלא סוף סוף היית מוכרח למכור להשלים 

כי הלא רחוק . השיב הרב ואמר כי אני היה לי דרך אחר איך להשיג מתנות להכלה. דברי התנאים
ימי הנשואים אקדים את עצמי לצאת לדרך ארבע שבועות  ביני ובין עירך והיה בדעתי כאשר יגיעו

קודם יום החופה והייתי מתעכב בעיר פלונית והייתי דורש שמה בדברי תוכחות או הספד על אדם 
גדול והייתי משיג את הכסף הנדרש ממני בדרך נסיעתי על החתונה ולא הייתי צריך למכור מכל 

 .הדברים אשר לי בבית
א רק בעבור זאת הייתי ממהר עליך והייתי נוגש אותך כי יראתי מזה כי אז אמר אליו העשיר הל

ועתה תעמוד . לא תהיה תפארתי על הדרך כי בכל דרך נסיעתך יודעים מזה כי אני התקשרתי עמך
ותתעכב בעירות לדרוש תוכחות והספדים לבכות ולקונן לא נכון כן לכבודי ולכל בני ביתי 

 :עליך למען תהיה נסיעתך מביתך בשמחה ובשירים לכן עשיתי בחכמה למהר. הגבירים
ואם הדבר תלוי בתשובה והורדת דמעות , הנמשל כי ישראל מתפלאים מאד על אריכות הגלות

הלא אפשר לעשות אחר בוא המבשר המשמיע ישועה אז נוכל ללכת לבית הכנסת ולבכות 
נה עם מלך עולמים יתברך ה משיב הלא אני אין כבודי בכך לנסוע על החתו"על זה הקב. ולהודות

ואז בשמחה . ולא ישאר עליכם שום חוב. שמו ולבכות רק כל מה שיש לכם לבכות בכו עתה
כי רצוני הוא כי ', וזה טעם מספיק אל מה שאמר תחלה כי לא מחשבותי מחשבותיכם כו. תצאו

 :בשמחה תצאו

 בפרשת עק -ספר משלי יעקב 
נשבע אל האבות להטיב לבניהם ואינו יכול לבטלה  ה"כי הנה הקב, אמנם כונת משה כך היתה...

ואעשה אותך לגוי עצום ורב ממנו ותתקיים השבועה ' רק אמר למשה הרף ממני ואשמידם כו
ל לא "ועל ישראל אמרו ז. לכן שבר את הלוחות למען גם בידו יהיה עון אשר חטא. במשה בחירו

ומעתה אם לא ימחול להם בעל . ביםהיו ישראל ראוין לאותו מעשה אלא כדי להורות תשובה לר
אם כן חטא של צדיק שהוא גם כן חטא הרבים כי ממנו יראו וכן . כרחו אין מועיל תשובה לרבים

 :על כן יפה אמר אם אתה מוחל להם מחול גם לי. גם כן אין מועיל לו תשובה, יעשו
והשני . שתהמשל בזה למלך היה לו שני שרים אחד ממונה על אוצר מטבעות של נחו( שסג)

ויפשע הראשון בשמירתו ונגנב רוב האוצר והמלך כעס עליו . ממונה על אוצר של אבנים טובות
ויקרא את השני ויאמר לו דע כי אתה תהיה ממונה גם על המטבעות והשר , ויתנהו בבית האסורים

אמר אל המלך לא אכחד מאדוני כי גם מאוצרי . ההוא בהיותו אוהב גדול לרעהו השר הראשון
נאבד אבן אחת קטנה אשר עם קטנותה היא יקרה יותר מכל האוצר של המטבעות אשר אל השר 

לכן אבקש . אם כן דואג אנכי אם אתה מעניש את חבירי על פשעו כן תחייב גם אותי. הראשון
. עשה עמדי כחסדך מחול נא גם לי גם לו ואל ישים אדוני דבר בעבדו וכונתו היתה בהשכל מאד

ם זאת ידע כי המלך לא יעשה זאת כי ידע שלא ימצא ממונים אחרים נאמנים כמו כי להוריד שניה
 :ואם כן יהיה מוכרח למחול לשניהם. אלה
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אמר משה עתה אחר אשר גם . הנמשל כבר מובן כי הנה הוא יתברך אמר ואעשה אותך לגוי גדול
לעשות אותי  אני חטאתי הן אם תשא חטאתם הן אם אין לכל הפנים מחני נא מספרך אשר כתבת

כי ממה נפשך אם תמחול להם יהיו המה הגוי גדול ואם לא תמחול להם גם לי לא , לגוי גדול
 :תמחול ואת מי תעשה לגוי גדול

 אפרשת תבו -ספר משלי יעקב 
בהזכיר עוד מאמר . 'ואל תבוא במשפט כו' עוד נראה מאמר האזינה אל תחנוני באמונתך כו...
ואבואה אל מזבח אלקים ' המה ינחוני יביאוני אל הר קדשך כו שלח אורך ואמיתך( תהלים מג)

 :ואודך בכנור אלקים אלקי' כו
משל עיר אחת מרדה במלך ויצר עליה בחיל כבד מאד עד לא יוכלו לצאת ולבוא להביא ( תג)

שבר רעבון בתיהם ותרעב כל העיר ללחם וראו כי אין להם דרך אחרת רק לשוב להכניע את 
אך בטרם נדברו בזה איש אל רעהו ובטרם הרימו נס ותתעלף נפשם עד . ניהםעצמם תחת יד אדו

והמלך וכל חילו עומדים סביב העיר וירא כי ארכו . כי שכבו לארץ שלא אכלו לחם זה כמה ימים
ויאמר מה לי לעמוד עוד וצוה להצית אש ולשרוף את העיר . לו הימים ועוד לא נכנע לבבם הערל

מהם איש ויהי כי הגיע דבר המלך ודתו אליהם התחזקו בכל מאמצי כח וכל המונה לבלי להשאיר 
. הלא לאמונה כי כבר שבנו מטעותינו. לעמוד על רגליהם ויבכו בקול מר ויאמרו אדונינו מלכנו

כבר נהפך לבנו בקרבנו ועלה בהסכמה בכל אנשי עירנו לשוב אליך באמת בכל לב ונפש ולא 
כלנו הוזים שוכבים כל . הכניע לפניך הלא מי ומי ההולכיםתתפלא עלינו מדוע לא באנו אליך ל

לכן אדונינו מלכנו נסה עלינו נס להתנוסס וצוה לקחת עגלות להרכיבנו בהם והביאנו . רוח אין בנו
אז . ותערוך לפנינו שלחן להחיות נפש עיף ויגע נרדם ונתעלף והחיינו נא מן המות הזה. אליך

 :למות עבודתנו אבל היום הזה מה זה תתפלא עלינותראה האמת אז תבחין טוב לבנו וש
ה כביכול ממתין על התשובה ואז יגאלנו על זה אמר האזינה אל תחנוני באמונתך "הנמשל כי הקב

ואל תבוא במשפט את עבדך כי לא . כלומר לעת עתה ראוי לך להאמין כי לבבנו טוב אליך', כו
תתוכח עמי לאמר הלא עוד לא ראיתי מי  כלומר לא תבוא עמי במשפט ולא, יצדק לפניך כל חי

. שיצדיק את מעשיו על זה התנצל ואמר כי דבר זה אי אפשר עתה ואין כדאי להתעכב על זה בחנם
ומאת אנשים כאלה מה , יען כי רדף אויב נפשי דכא לארץ חיתי הושיבני במחשכים כמתי עולם

על זה בא המאמר שלח . ושהתדרוש כי אין רוח באיש לאזור חיל לעמוד על משמר התורה הקד
אורך )כלומר הלא נהפוך הוא עשה נא אתה הנסיון הזה ושלח נא מרכבות כבודך , אורך ואמתך

וזהו שלח אורך ואמתך המה ינחוני ( הוא מלך המשיח ואמתך הוא אליהו איש האמת עיין ילקוט
האמת ואודך אז תראה . ואבואה אל מזבח אלקים אל אל שמחת גילי' יביאוני אל הר קדשך כו

 :והדברים ערבים. בכנור אלקים אלקי

 םפרשת נצבי -ספר משלי יעקב 

 .אלקיך שמה' והשבות אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה

הראיני את מראיך הדא הוא דכתיב התיצבו וראו ( שיר השירים ב)ל "ביאור זה בהזכיר מדרשם ז
' יענך ה( בילקוט תהלים כ)ל "נו חזאמנם דע כי כבר חייבו אות. והדברים סתומים. 'את ישועת ה

כי . ופירוש מלת עמו כלומר בלבבו. ביום צרה שתפו צערי עמכם כמו שנאמר עמו אנכי בצרה
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קומי רוני ( איכה ב)ה "בקרב לבו ירגיש צער גדול על היות אנכי בצרה וזאת היתה עצת המקונן ע
 :'בלילה לראש אשמורות שפכי כמים לבך נוכח פני ה

זה על דרך אב כעס על בנו יחידו וגרשו מביתו והיה נע ונד בארץ בערום ובחוסר  משל על( תד)
, והאב גם הוא כי היה מיצר על צרת בנו עם כל זה היה מתאפק למען עשות דין ומשפט בבנו. כל

ויאמר אליו איעצך . פעם פגע אחד מאוהבי העשיר ההוא בהנער הזה וראה כי חשך משחור תארו
אביך גם כי הוא מתכבד ויושב בביתו עם כל זה הלא גם הוא משחת מאיש  שמע לעצתי דע כי גם

מראהו מרוב יגונו עליך כי נגרשת מנגד עיניו על כן מהר קח מראה ממראה הצובאות ותלך עמו 
ותתיצב לפני אביך והמראה יראה על לוח לבך ותבקש ותחנן אותו לאמר ראה אבי יקירי את 

 :לכן אבי היקר אם לא למעני למענך עשה. הרךמראך ראה נא איך חלף עבר נוגה ז
ובספר הזוהר . כן משחת מאיש מראהו ותוארו מבני אדם( ישעיה נב)הנמשל מבואר במאמר 

' מה כתיב הן אראלים צעקו חוצה כו' וכד אתחרב בי מקדשא ושכינתא אתגלי כו.( וישב קפב)
הכי בעלה לא נהיר נהוריה עלה דשכינתא דאתגלי מאתרה וכמה דאיהי משתנית מכמה דהוי אוף 

ואשתני מכמה דהוה דכתיב חשך השמש בצאתו ועל דא כתיב כן משחת מאיש מראהו ותוארו 
שפכי כמים לבך כי המים גם הם כמראה נוכח פני ' לכן זאת העצה קומי רוני בלילה כו. מבני אדם

וד קדושתו איה ה במראה ההיא ויראה כביכול כי משחת מראהו איה זיו כב"היינו שיביט הקב', ה
וזהו הראיני את . תפארת הוד אלקותו הוד שכינתו וכבוד תורתו ואם כן למענך עשה ולא לנו

ל "רוצה לומר הראה אותי עם מראיך השמיעיני השמיע אותי עם קולך וזהו שאמרו רז. מראיך
ה אם לא תדעי לך היפ( שיר השירים א)וזהו מאמר . 'הדא הוא דכתיב התיצבו וראו את ישועת ה

אז יהיה . רוצה לומר שלא יעלה על דעתך להצטער בצרת גופך רק על שכינת כבודי, בנשים
אלקיך ' הלא ה', וזהו והשבות אל לבבך כו. 'משפטך כמתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר כו

 :גם הוא שמה
 .אלקיך ושמעת בקולו' שבת עד הו

ת בוטחות האזינה אמרתי ימים על שנה נשים שאננות קומנה שמענה קולי בנו( ישעיה לב)ובנביא 
אלו זכיתם הייתם קוראים כי ביום הזה יכפר עליכם ( ריש איכה)ובמדרש . 'תרגזנה בוטחות כו

' כי הנה ב, ביאור הדברים. 'עכשיו שלא זכיתם אתם קוראים טומאתה בשוליה כו' לטהר אתכם כו
ל אלו "מצאו שאמרו רבותינו זבה' מאמרים מעוררים אותנו על ימי התשובה האחד מאמר דרשו ה

כי . המאמרים' וההבדל בין ב. אשרי נשוי פשע כסוי חטאה( תהלים לב)ימי התשובה ומאמר ' י
היינו כי הימים אשר בין ראש השנה ליום כפור , בחינות' הנה הימים האלה בכללם מתחלקים לב

אבל ימי . כל השנההנה הנם ימי ראשית השנה החדשה אשר מהצורך להכין לנו מזון ומחיה על 
שבהם אנו משלימים כל מעשה השנה . חודש אלול בחינה אחרת להם כי הם ימי אחרית השנה

 :העברה
משל לבעלי מלאכה שנתן להם השר מלאכה גדולה לעשות אשר משפטם כך הוא אחר גמר ( תה)

 מלאכתם בטרם ישלימו הדברים להבעלים יביטו במלאכתם היטב וישיבו יהפכו ידם בהם אולי
 :שכחו איזה דבר כי איך יביאו מלאכה חסרה לפני אדוני הארץ
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להפוך . הנמשל כן ראוי אלינו לפשפש בזה החודש בטרם נביא מעשה איש ופקודתו בראש השנה
ומעתה דע כי . 'אשר על זה נאמר אשרי נשוי פשע כו. ידינו בכל מעשה ידינו של כל ימי השנה

 :מחלקות' המוני בני אדם יתחלקו לג
משל ממש עשיר גדול אשר בניו לא הלכו בדרך הישר והיה מיסרם בכל יום ולא שמעו בקולו  (תו)

לימים . עד כי כעסתו צרתו ועזבם והלך לו למרחקים לאמר אסתירה פני מהם ולא אראה ברעתם
ובאהבתו ובחמלתו נכמרו רחמיו עליהם ושלח . שמע על בניו כי נפלו למחלה גדולה ומסוכנת

רפאות מהם מי שירצה לקבל הרפואות וכאשר בא אליהם הרופא מצאם חלוקים להם רופא נאמן ל
וכראותם פני הרופא חרדו . שידעו מכאובם כי רב הוא והסכנה כי גדלה מאד, א. מחלקות' בג

ויאמרו לו הלא כל מחמד עינינו נתן בעד רפואות ובעד . לקראתו ויפלו לפניו לבקש על נפשם
הרגישו במחלתם אבל לא פחדו כהראשונים ', הב. סוק ברפואתנויגיעתך אך חוס וחמול עלינו וע

ואמרו להרופא אם חפץ חסד אתה רפאנו משלך ונודה לך על . ולא רצו להוציא הוצאות על זאת
 :טובך וחסדך

שחקו עליו כי לא ', הג. החלוקים האלה קבל הרופא לרפאות והבטיחם להשיבם אל איתנם' וב
יו בעיניהם כבריאים וחזקים בלי מחסור דבר והרפואות היה וה. הרגישו מאומה במחלתם הרעה

מהשניה ' וישאלוהו מדוע יגרע הכת הג. על אלה אמר הרופא כי אבד מנוס מהם. לזרא בעיניהם
הלא גם . אם חפץ חסד אתה לעשות עמהם בטובך וגודל חסדך לרפאותם על הוצאות שלך

ויען . כי מחזיקים את עצמם כבריאים ומה לך בזה. להאנשים האלה תוכל לעשות כן ורפא שברם
והחולה . הרופא ויאמר הלא תדעו כי מחלת האנשים האלה בא להם מסבת אכלם דברים המזיקים

צריך על כל פנים להתנדב עצמו להנזר ולהשמר מכל מאכל רע לכל הפחות בימים שהוא עוסק 
גם דברים המזיקים ברפואות והחולה אשר ברוב אולתו לא ירגיש חליו ודאי יאכל עם הסמים 

 :ומה יעשה הרופא. ויכבידו חליו עליו עוד יותר
עלינו מראשית השנה ועד אחרית השנה לשמור אותנו ' הנמשל בהיותנו על אדמתנו היה עיני ה

. לקצף ובזיון. מכל טומאה ותועבה ומעת הכעסנו את בוראנו יתברך אנחנו נתונים לשמה ומשסה
 .ואנחנו בכל רע כבמקום הפקר

ה ברוב רחמיו רוצה לטהרנו מעונותינו ושולח לנו סגולת הימים הנוראים האלה לטהרנו "והקב
מחלקות יש בינינו כשירים השרידים ' אבל אנחנו חלוקים לג, ולקדשנו למען נחדל מעושק ידינו

וחרדים נגד הימים המסוגלים האלה . שבכל דור המחזיקים את עצמם כחולים בכל ימי השנה
ביראה ואהבה בוכים יום יום ומענין עצמם בצום ובכי קוראים אל האלקים  המקבלים אותם

בחזקה ושבים בכל לב ונפש ושואגים בתפלה ומבקשים רפואה להצילם מכל רע להעמידם בקרן 
 .ה מקבלם ומחיש רפואתם"ועוסקים בתורה ומעשים טובים והקב. אורה

ישלח יד שאינם רוצים ליגע את גם הם מבקשים שישלח דברו וירפאם אך לא בעי ', הכת הב
וגם . ה יתחסד עמהם להנחותם בדרך ישרה"רק משתוקקים שהקב, עצמם לעשות תשובה שלמה

ה כי יום הכפורים מכפר ומטהר את כל הרוצים בתשובה המבחינים בין טוב "אותם מקבל הקב
 .לרע ומפרישים את עצמם מכל רע בימים המסוגלים לרפואה היינו כל ימי התשובה

דשנים ורעננים שלוים ושקטים ואינם חרדים ועצבים . אשר לבם בריא כאולם', נם הכת הגאמ
מהימים האלה כי מחזיקים עצמם לבריאים כל ימי השנה ולאנשים כאלה אין תקוה כי הם 
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ואיך יועילו להם הרפואות אם אינם בדלים , מכעיסים ובאים בימים האלה כמו בכל ימי השנה
 .ם לרפואהמהרע גם בימים המסוגלי

וזהו שקובל עליהם נשים שאננות שמענה קולי בנות בוטחות האזנה אמרתי ימים על שנה תרגזנה 
 :פירוש הלא מעט ימים מקלקלים כל השנה כי גם בימים האלה הם חוטאים, בוטחות

ה אומר מדוע לא עלתה ארוכה למחלתנו הלא יום הכפורים "וזהו מאמר המדרש לאמר שהקב
והיו הסמים . 'זה אמר אלו זכיתם הייתם קוראים כי ביום הזה יכפר עליכם כול, מכפר בכל השנה

היינו לא שמתם על , פועלים סגולותיו עכשיו שלא זכיתם אתם נגשים אל הימים האלה ולא זכיתם
רוצה לומר גם בסוף , לב כי תתבררו ותתלבנו אתם קוראים טומאתה בשוליה לא זכרה אחריתה

שבה מדרכיה הרעים על כן ותרד פלאים ולא תשיג טהרת יום  השנה לא זכרה אחריתה ולא
 .הכפורים וסגולתו הטובה

 :עוד ביאור על זה
משל לחכם שהיה בעיר והיה בעל המצאה מאד והיה ממציא בכל יום דבר חדש אשר לא ( תז)

ובעיר הזאת היה עשיר אחד . שזפתו עין כלים חדשים מאכלים חדשים והיה על זה קופצים הרבה
כילי מאד ולא קנה אצלו דבר מעולם מכל ההמצאות שהמציא לימים המציא מאכל חדש איש 

עוגה העשויה מדברים המשביעים אשר יספיק לאדם עוגה אחת על עשרת ימים ויעמיד סחורתו 
ויאמר לו הלא . בשוק ויעבור הכילי על פניו ויקראהו לרגלו שיקנה אצלו מן העוגות אשר בסל

כי הנדיב . אמר לו אדרבה לך נאה קנין זה לך יאה דבר זה. ל המצאותידעת שאין רצוני לפזר ע
לא כן אתה קמצנותך תחייב . והמפזר יאמר למה לי לקמץ עלי אם ארעב למחר אקנה לי לחם חם

 :אותך לקנות זאת
הנמשל כי הימים האלה יקרים מאד ומסוגלים לכפר ולטהר את האדם מכל העונות שהיה צריך 

ומעתה מאמר הנביא ברוח . ועתה הוא יכול זאת בשעה אחת. שה בגיהנםלסבול עליהם עונש ק
עצה ונדיבה אל אבירי הלב שונאי המוסר ודרך נשים להם קרא ואמר נשים שאננות קומנה שמענה 

כי הנה כבר יש כמה אנשים עושים באהבה ושמחים ביסורים והם בפגעם בימים האלה . 'קולי כו
עמדו על רגליהם בכל ימי הסליחות ישכחו ארוחתם ונגזלה י. הם ששים ושמחים כמוצא שלל רב

וכן יש אנשים מעונגים רוצים להיות שאנן והשקט ובפגעם בימים האלה ינקש הדופק על . שנתם
דלתותיו שיעמוד לסליחות והיה לזרא באפו לזה אמר הנביא אדרבה אתם השאננים האוהבים 

להדבק בימים האלה למען תתפרנסו במעט  מנוחה ובועטים ביסורים הלא לכם נאה הלא לכם טוב
ולא תשיגו צער הגדול ליום שכולו ארוך וכולו . סבל להמציא לכם מנוחה ושלוה בכל הימים

 :טוב
( תהלים עו)ונקדים מאמר . היפלו ולא יקומו אם ישוב ולא ישוב' כה אמר ה( ירמיה ח)וזהו מאמר 

 :'ת דין ארץ יראה ושקטה כואתה נורא אתה ומי יעמוד לפניך מאז אפיך משמים השמע
 :גם מאמר

 :בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב' דרשו ה

ולאחד יזדמן רופא אויל ומכלכל את . אנשים יהיה להם מחלה אחת' למשל דע כי יזדמן ב( תח)
. מחלתו בסמים מרים כלענה ולהשני נזדמן רופא חכם המציא ארוכה בסמים נוחים וקלים וערבים
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ב לו זאת בלתי כי הרופא גם הוא חכם ואינו רוצה לרפאותו עד שיקבל ודאי להצלחה גדולה יחש
 :עליו לשמוע בקולו ולהשמר מכל מאכל וכל נזיד אשר הוא כמו עץ בלחמו

הנמשל הנה הימים היקרים האלה מסוגלים מאד שבהם יוכל האדם להשיג טהרה מכל טומאת 
רופא נאמן . אביכם שבשמים ומי מטהר אתכם' אשמותיו כמאמר רבי עקיבא אשריכם ישראל כו

ואם תשאל מי הוא האויל שלא ירצה בזה ואנחנו . ומה גם על הבנים בניו. ורחמן על כל מעשיו
תאמר כי עוד אנחנו ' אמנם התשובה אמרי. רואים כמה יום הכפורים חלפו עברו ועוד לא נטהרנו

ומי . נוטה ידו ואומר ההלכן הוא . דבוקים בטומאת התאוה ואין אנו עוזבים את דרכינו ומעללינו
כי אז יהיה ערוך לפניו . רוצה לומר כמורה באצבע על העתיד אחר המות, יעמוד לפניך מאז אפך

שלא עשה תשובה בחייו ויהיה . כל החשבון מכל ימי חייו על האדמה כי לא נחסר מהם דבר
בול צער עינוי בהכרח מיורדי גיהנם והיתרון על המסגף עצמו בעולם הזה כי כאשר יפיל עצמו לס

וסיגוף תהיה הנפילה סבת עמידה ותקומה אבל בחסדי השם יתברך וברחמיו הגדולים משמים 
 :ועל ידי כך שקטה. השמעת דין לכן ארץ יראה וחרדה

משל לשני ילדים שגנב ישמעאל אחד כמשפטם לגנוב נפשות והוליכם לביתו ועבר עמהם ( תט)
ויהי כאשר נשאו . ה רץ מהר דרך העיר הזאתדרך עיר שהיו בה תושבים מבני משפחתם והי

הנערים את עיניהם וראו את בני משפחתם הולכים בשוק אמר אחד אל רעהו טוב לנו להפיל 
הלא נחבל עצמנו ' ויען הב. עצמנו מן העגלה ויבואו קרובינו גואלינו ויצילנו מיד הטורף הזה
וכי כאשר . לסבול כאב מעטבנפילה הזאת וכמה יגדל הכאב ויאמר לו אתה תחוס על עצמך מ

הלא יהפוך העגלה ותפול לארץ . יביאך זה לביתו תחת אצילי ידיך יקחך להורידך מעל המרכבה
 :אכן עתה כאשר תפיל עצמך הלא לשעה קלה תקום ותנוס לעזרה. כשה לטבח

 :כי בעולם הזה הנפילה היא סבת הקימה לחיי עד, הנמשל זהו היפלו ולא יקומו
 :(טסנהדרין צ)בגמרא 

 :במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד

והעשיר התנה . משל לעשיר גדול התחתן עם אחד מתושבי עיר קטנה כי היה לו בן משכיל( תיא)
. עמו שיתן לבנו על כל פנים מלבושי כבוד כי איך יקחהו לביתו בין נגידים להושיבו בין חורי ארץ

ויהי כבואו אל העיר . ויעשה לבנו מלבושים כפי מה שהבטיחווזה השתדל בכל מאמצי כחו 
מושב הגביר על החתונה ויט לבית אכסניא ובלילה לא הלך הגביר להקביל פני החתן כי איך 
יאסוף כל אחוזת מרעיו באישון לילה רק בבוקר אז נתאספו כל בני העשיר וכל משפחתו ואחוזת 

ויהי בבואם שמה ראו כי המה יושבים . בל פני החתןמרעיו האפרתים מלובשים בגדי יקר וילכו לק
נבוכים כלם וישאלו לאמר מה זאת ויען אבי החתן הלא ראו נא כי נשברה הדלת כי בלילה באו 
גנבים וישברו הדלת והוציאו מן הבית הארגז של החתן ונשאר ערום מכל המלבושים שעשיתי לו 

ר אליו הגביר לא תבכה ולא תדאג על ויאמ. ושאר החפצים אשר הכינותי עבורו שבו ויבוזו
ויצו הגביר על משרתיו וילכו אל . כי כל מחסוריך עלי רק בכה לא תבכה. ההפסד הזה מאומה

החנויות והם הביאו אליו מלבושי כבוד והדר באין מחסור כל דבר ויעשו החופה ולאחר החופה 
 :עשה הגביר משתה גדול

וישאלוהו . ראו המסובים איך הוא גונח מכאב לב ויהי כמושבם על הלחם ואבי החתן יושב בראש
וכי דרך עוצב בך על שמחת בנך היקר הלא זכית להכניס אותו לחופה עם בת גביר נכבד ומפואר 
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ויען מה זאת תתפלאו על עצבוני ויגוני הכי לא ידעתם או לא . הרבה יש לך לשמוח מטוב לב. כזה
וד הלא הגביר עשה אחרים תחתיהם על אחת שמעתם את אשר קראני פה ויאמרו ומה לך לדאוג ע

אז . ויאמר האיש מה לי למתנה שלו מה לי שיצטרך להתחסד עמי הלא אנכי היה לי כל. שבע
איך לא תשכיל כי הגדיל . פערו פיהם עליו בשחוק יאמר הה סכל איך לא תבין גודל הצלחתך בזה

חשבת רק בטרם ראה  כי אתה חשבת שהכינות את הכל כמשפט זאת. הגנב לעשות עמך חסד
הגביר ואשתו וכל משפחתו הנדיבים היה נראה בעיניך כי יש לך מלבושים להחתן הלא לאמונה 
אם הגנב לא היה גונב אותם המחותנים בבואם כלם לתוך אהלך והיו רואים את החתן לבוש בהן 

, נותיהםהיה כל אחד מהם אומר חסרון זה בכה וזה בכה לפי תפארת עשרם היו מעיקים לך בחסרו
מה שאין כן עתה שלא שלטה עין המחותנים עליהם וכלם יודעים שהיה לך רק נגנב ממך והגביר 

ואם כן ראה כמה גדלה הצלחתך ומה לך להיות . בטוב לבו עשה אחרים כמשפט מעשה הגביר
 :בעצבון גבר הלא אין להם עתה מה לגנות ומה לבקש חסרונות כי הם בעצמם עשו המלבושים

צדיק מעיקרו ממלא אמתחתו חפצים יקרים ומלביש את עצמו מלבושי מצות הנמשל כי ה
ומעשים טובים בכל משך ימי חייו ובמלאות ימיו ושנותיו הוא עולה למעלה עם אמתחותיו 

הנה כל אחד מבית דין שלמעלה אומר . ושמלותיו על שכמו וכאשר יפתחו להביט אל מה שבתוכו
כי דקדוקי המצות אין להם שיעור . זו תפלה. ר זו מצוהזה אומר זו תורה וזה אומ. חסרון אחר

היינו שלא יהיה חסרון במעשיו ונאמר וסביביו נשערה ', כי אין צדיק בארץ כו( קהלת ז)כמאמר 
אמנם הבעל תשובה הוא הלוך ילך ובכה יתאבל ויתמרמר על הגניבה ועל האבידה איך . מאד

ה מתנדב ועושה לו "ימיו בהבל וריק והקבואיך כלו . נאבד ממנו כל זמן חיותו בזה העולם
הלא המלבושים אשר ילבישהו ודאי , מלבושים כמאמר גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כזכיות

ומעתה . הוא יתברך עוז והדר לבושו ולא עליהם יהיה פתחון פה לקטרג ולבקש חסרון כל מאומה
 :גמורים יכולים לעמוד ל במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים"יפה אמרו רבותינו ז

 .כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא

ה לישראל ראו כמה אתם חביבים אלי שאין בריה בפלטין שלי מכיר את "ובמדרש אמר הקב
ונבאר תחלה . אבל אתה לא נפלאת היא ממך. התורה ולכם נתתיה שנאמר ונעלמה מעיני כל חי

הנה הכתוב ביאר לנו מהות פעולת . השולח אמרתו ארץ עד מהרה ירוץ דברו( מזתהלים ק)מאמר 
כמו . נתינת התורה ומלמעלה למטה שלא תחשוב לומר כי היא מתנה הבאה לאדם בעל כרחו

בלתי שהיא תלויה בבחירת אדם אם יאבה וישמע . 'החיים והמות שנאמר ועל כרחך אתה חי כו
ואם תאמר מה . 'היה רחוקה ממנו כמאמר כתר תורה מונח כות, תהיה התורה קרובה אליו ואם לא

 :'לזה אמר השולח אמרתו ארץ כו. ענין פעולת נתינתה מהר סיני
המשל בזה על דרך הסחורות אשר מציאותם וגידולם בארצות רחוקות וכל שיצטרך להשיג ( תיב)

ורות הרבה מה עשה השר צוה להביא משם עגלות טעונות סח, לא ישיג כי אם בטורח גדול
והניחם בתוך חנות גדולה אבל התחשוב כי לבעבור זה ישיג ממנה האדם בחנם בעיר הזאת לא כן 

ופעל בזה , וזהו השולח אמרתו ארץ. כי אם כל מי שירצה לקנות יוכל לקנות קל מהרה בלא טורח
 ונוכל להשיגו בלא יגיעה וזה שנאמר. כי קרוב אלינו הדבר מאד, אשר עד מהרה ירוץ דברו

 :ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל( ישעיה מג)
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המשל בזה לאחד בא מן הדרך ערב שבת עם חשיכה ויהי הוא בא אל עירו וירץ מהרה ( תיג)
לביתו והחפצים הניח ביד הבעל עגלה ויבוא אל ביתו וימהר וישלח נער אחד אל הבעל עגלה 

ל הסוחר ויאמר הנה הבאתי אגודתך והנער הלך והביא ונכנס אל היכ. להביא משם את אגודתו
ויאמר אליו . ובתוך הדברים הוא מקנח את פניו בכנף בגדו מזיעת אפו ומדבר בקוצר רוח מאד

הסוחר איה אגודתי אשר הבאת ויאמר הנחתיו בחדר החיצון ויאמר העשיר מה שהבאת לא שלי 
יאמר אין לי מהצורך ו. הבאת מי יודע של מי הוא ויאמר הנער לך נא ראה בחדר ודאי שלך הוא

ללכת ולראות כי הלא עיני רואות בך הזוהמא הגדולה וזיעת אפיך הלא אגודתי אגודה קטנה וקלה 
 :אין בה במה להזיע

הנמשל זה ממש מוסר חכמה נגד קצת המתחדשים ומראים בעצמם יגיעה בעבודתם אמר אליהם 
אמר כי קרוב אליך הדבר מאד יען כי יגעת בי ישראל הלא בעבודה שלי נ, ולא אותי קראת יעקב

 :ומה זה יגעת מדוע אתה עיף ויגע כל כך. 'כו
ומעתה מהצורך לדעת מדוע מותר לאדם מן המלאכים ואיככה יצויר זאת בשכל לא נפלאת היא 

 :ממך ומהמלאכים היא נפלאת
המשל בזה על דרך אחד היו לו בנים במרחקים לימים כתב להם שיבואו יחד גדודים על ( תיד)

שלח אחד מבניו , רק שיבואו מלובשים בכבוד שיהיה לו לתפארת, שמחת בן זקונים שלו ראש
אגרת לאמר אבי בחר לך באיזה צבע אתה חפץ יותר ואתלבש בזה הצבע בבואי אליך למען יהיה 

עד שבידו , והאב בראותו האגרת מבנו זה היה דן עליו שהוא עשיר מופלג יותר מאחיו. לנחת רוח
ואין . ובאמת לא כן הדברים כי אם הוא העני שבכולם, פני באיזה צבע שארצהלבחור להתלבש ל

ואם כן הברירה בידו לשאול מה שירצה לא כן שאר . ידו משגת מאומה כי אם מה שישאל משכניו
הנמשל כבר מובן כי . לכל אחד ואחד כהשגת ידו' אחיו אין להם כי אם כפי מה שברכם ה

לכל אחד ואחד ולא יעלה במעלות ' להשיג כפי אשר חלק ההמלאכים חלקם בחיים ובמציאותם 
לא כן האדם כי מעצמו אין לו מאומה רק מה שישיג נדבה , להשיג יותר מאשר נמצא אתו עתה

 :הטובה עליו ונדבה אין לה שיעור מידו יתברך הרחבה והמלאה' וחסד מיד ה
ובחרת בחיים  .'ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע כו

 .למען תחיה אתה וזרעך

ולא אמר . ובחרת בחיים, ראוי להתעורר כי הכתוב התחיל בשתים החיים והטוב וסיים באחת
והנראה כי הכתוב בא להודיענו שלא יאמר האדם אחר כי זה חלק האדם . ובחרת בחיים ובטוב

ללבבו אם כן אעשה  מאלקים שהוא נעטר בדבר הבחירה יותר מהמלאכים ומכל בעלי חיים ויאמר
לזה בא הכתוב להודיענו כי לא . אם יש לך הטיב לך( עירובין נד)כל מה שארצה ואקיים בי מאמר 

 :כן הוא כי גם אחר הבחירה הוא מוכרח ללכת בדרך אשר בחר לו יה
למשל אדם בא קרובו אליו שלא ראו זה את זה כמה שנים ושמחתו גדלה מאד במה שזכה ( תטו)

ליו ושיתאכסן אצלו ובכל לבב הוא שוקד לכבדו ושואל אותו הגידה לי שאהבה שיבוא קרובו א
וכל חפצך אעשה ודאי יבחור לו הטוב אשר . נפשי מה תבחור לך מן המאכלים על סעודת הצהרים

לא כן מי שבא לבית אכסניא וישאלוהו מה מהמאכלים ירצה . במאכלים והמשובח מהמשקים
אבל הלא . ויאמר בלבו גם כי יתנו לפני כל מה שלבי חפץ לאכול הלה מיד יעשה חשבון בנפשו

 :וכל מה שאתעדן יותר אשלם יותר. ימר לי אחר כך בבואם חשבון אתי לשלם להם



  ל"המגיד מדובנא זצ   

 

 

 

580 

 התשובה בדרכי

ודע כי ' שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך כו( קהלת לא)הנמשל מבואר כמאמר 
א ראה נתתי לפניך היום את ומעתה המשך הדברים כך הו. על כל אלה יביאך האלקים במשפט

והדרך . רוצה לומר כאשר תבחור בחיים אמתיים לעסוק בתורה אז ישיג הטוב, החיים ואת הטוב
ועיניך רואות כי אין בין הבחירה . ואם כן ובחרת בחיים. מיועד לזה הרע, השני לפניך ואת המות

 :ובין המוכרח כלום ומוכרח אתה לבחור בחיים לשמור התורה והמצוה
' כך הוא דרכה של תורה פת במלח תאכל כו( אבות ו)ל "ד נראה בזה בהקדים מאמר רבותינו זעו

 :אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך
משל לעשיר שנסע ללייפציג ויבקש ממנו חתנו שיקחהו עמו לאמר הורני נא דרך המסחר ( תטז)

שות בבתי טיאטראות ובלבבו היה רוח אחרת רק להתהולל ולראות חד, מתי אעשה גם אנכי לביתי
והנה בנוסעם הסוחר לא נתן שינה לעיניו ובחצי הלילה קם ממשכבו וימהר לרתום . והמראות
והיה ממעט מאד גם בארוחות שלחנו ובבואו ללייפציג היה הולך ורץ כל היום בין . המרכבה

הסוחרים לראות סחורות נאותות לו ולא היה ערב לו כל מאכל וכל משקה בהיות רעיוניו 
אז . בוהלות ודחופות בין העסקים ואמר לא עת האוכל עתה בבואי לביתי אז אשמח בעמלימ

אבל חתנו כל שמחתו היתה רק בנסיעתו לבד כי אמר מעודי לא . אראה טוב בארוחת שלחני
נסעתי ולא הייתי מטייל כל כך כמה פרסאות כמו עתה ויאכל מכל לא מנע לבו מכל שמחה ועונג 

 :ופניו זועפות כשכור מתעורר מיינוובבואו היה מלא צער 
, הנמשל הנשמה נחצבת מתחת כסא כבודו יתברך בנעוריה בית אביה וירדה למטה לקנות סחורה

והמשכיל יודע האמת כי הוא רק בדרך כאורח נטה ללון אין האיש בביתו ותמיד . המצות והתורה
א ישקוט יצמצם לא יחשה מלאסוף בחפניו סחורות המצוה ומעשים טובים יומם ולילה ל

כי יש מהנוסעים ללייפציג רק , וזהו שאמר כך היא דרכה של התורה. באכילתו ובכל צרכי גופו
שעות יוכל להשיגה ואז יוכל להתענג גם בדרך ועל דבר זה ' בעבור סחורה ממין ידוע אשר בב

ום ממש הלא תמצא כמה מצות שהאדם יכול לקנותם ולעדן גופו גם כן כמו מצות עונג שבת וי
אבל כך היא דרכה של תורה מי שברצונו לקנות סחורות התורה בדרך הזה שהוא הולך . טוב

ואם אתה עושה כן אשריך . כהולכי דרך. 'בעולם הזה הוא בהכרח יצמצם סעודתו פת במלח כו
בעולם הזה כמשפט הסוחר הגדול אשר במספר הימים שהוא בלייפציג הוא בעצמו לא יוכל 

וקודם , ורות שצריך רק על ידי כמה סרסרים ולכולם יהיה ריוח על ידולאסוף ולכנוס כל הסח
כן הצדיק הגדול המסגל כל הסחורות היקרות וכל . נסיעתו משם ישא משאת מאת פניו אליהם

וטוב לך לעולם הבא כי שם ביתך ואז . וזהו אשריך וזכיותיך בעולם הזה. העולם נזונים בשבילו
 :וטוב לבתדע הריוח מהסחורות ותהיה שמח 

ולא כך הוא חק התורה ולמה לא אמר , עוד יתכן כך הוא דרכה של תורה ומדוע בחר בלשון דרך
ונבאר ההבדל בין מאכלות אסורות אשר התורה . העונש על מי שאינו כן כמשפט כל האזהרות

. הזהירה אותנו מהם ובין ההרחקה מן רבוי התאות הכשרות אשר הכתוב הזהיר על זה ברמז
 :היו פרושים תהיוקדושים ת

הפונה לעיר אחרת ', א. המשל בזה כי יזדמן הולך דרך והוא כמתעתע ולפניו שלשה דרכים( תיז)
אבל . גם הוא הולך למחוז חפצו', הג. דרך ישר וסלול עד מחוז חפצו', והב. לא אל המקום שצריך

ם ממנו אינו דרך סלולה עד שההולך בדרך זה יוכל לנטות ימין ושמאל בדרכים המתפרדי
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למקומות שונות ובעמדו על פרשת דרכים האדם עומד ושואל את פי איש הולך נכחו לאמר הגידה 
על . חלקים' ומשפט המשיב הזה לחלק תשובתו לג. נא לי את הדרך אשר אלך בה לעיר פלונית

יאמר לו בו ', ועל הב. יאמר לו שטה מעליו ועבור כי הוא פונה למקום שאין רוחך ללכת', הא
יבחור לו לשון ערומים כי כמו שלא יאמר לו עבור בו כך לא ', ועל הג. ר עבור בו ותלך בטחתבחו

יאמר אל תעבור בו כי אין זה מוחלט אל ההולך בדרך הזה שלא יוכל לבוא למחוז חפצו כי אולי 
לכן ראוי להמשיב הזה לכלול שתיהם בתשובה אחת אם תלך בדרך . לא יתעה ולא יפנה לצד אחר

' ואז יהיה נשמע מכלל דבריו כי כאשר ילך בדרך הג. רתי לך ודאי תבוא למחוז חפצךהשני שאמ
 :אינו בטוח כל כך כי אולי יתעה לדרכים המתפרדים ממנו

כמו כל מאכלות אסורות . ה הרחיק אותנו מן הדרך אשר הוא ודאי דרכי מות"הנמשל הקב
וי התאות מדברים מותרים הוא אבל הדרך לעדן הגוף ברב, והזהירנו שלא ללכת בדרך הרע הזה

לא ודאי דרך המות כי אם היה כן היה הכתוב מזהירנו מהם רק הוא דרך הבלתי בטוח כי יש לחוש 
כל שוגה בתאוה לא יחכם כי רחוק מאד . אלא מתוך קופה של בשר' בו כמאמר אין ארי נוהם כו

במדרש )ל "צתם זתהיה על פניו כמלי' הדברים להתעלס באהבים עם מלאות התאוה ויראת ה
ל להביננו ולהזהירנו לא כמצוה כי אם "לזה באו חז. אין שני זרזרים ישנים על דף אחד( וישלח

ולבעבור שאין מקום לומר אם ', כנותן עצה נדיבה כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל כו
ושה תעשה היפך תלך בדרכי מות כי אין להחליט ולומר כי רע באמת לזה כלו לאמר אם אתה ע

כלומר אם רצונך להציל נפשך מן הספיקות תלך בדרך הזה ואז ודאי יהיה סופך אשריך וטוב , כן
היינו הדרך שהוא ודאי לחיים , וזהו גם כן ובחרת בחיים לבד בלא טוב. לך ומכלל הדברים תשמע

 :ולא תלך בדרך ספק שהוא טוב והבן
ולא אמר , ובחרת בחיים' את הטוב כועוד נראה בביאור מאמר ראה נתתי לפניך היום את החיים ו

 :'ועם דרכנו נשוב להמתיק עוד מאמר הנזכר כך הוא דרכה של תורה כו. ובחרת בחיים ובטוב
המשל בן כפר רחוק מן העיר כמה פרסאות אמר אל אחד לא אבוא העירה בלתי בהזדמן ( תיח)

ם יבוא לעיר במשך כל וגם שיהיה עת הזמיר מי יודע א. לפני מרכבה טובה ועם אנשים מהוגנים
. אמנם כאשר הוא צריך לנסוע העירה על ימים הנוראים. כי אולי יחסר לו אחד מהתנאים. השנה

כי נסיעה זאת אין , אם אמר יבוא ודאי יבוא ולא יעצרהו גם הגשם והשלג וכל הרוחות שבעולם
 :בידו לדחותה על יום אחר והוא מוכרח לנסוע בעת ההיא

נא את האדם להרחיקו ממאכלים ערבים רק אמר לו דע בני את תאבה ה שו"הנמשל דע כי הקב
אם כן יש לדאוג פן . ותבחור לנפשך רק מאכלים ערבים וכאשר תטיב לבך בתענוגים אז תלמוד

לכך אמר כך הוא . ותורה מה תהא עליה, יעברו ימים ושנים יחלופו ולא תשיג לאכול למעדנים
ר אתה מהצורך אליך שתהיה מוכן גם לאכול פת רוצה לומ, דרכה של תורה פת במלח תאכל

מה שאין כן . במלח ומים במשורה תשתה אז אשריך וטוב לך כי לא תהיה נעתק ונבדל מהתורה
אם תמתין על הזדמנות טוב מי יודע אם תשיגהו לכן לא אמר פת במלח אכול שהיה הוראתו על 

 .רק פת במלח תאכל ולא מאכל אחר הטוב ממנו, דבר גזירה
 :תה נבוא אל העניןומע

ויהי בדרך במלון אמר אל הנער לך אל . למשל נער מבקש מאביו שיקחהו עמו בנסעו לדרך( תיט)
וצוה . וילך ויאמרו לו יש ויש יותר ממה שתבקש. בית האכסניא ואמור להכין בעבורנו מה לאכול
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ספוא להסוסים הנער לעשות כמה מיני מאכלים וישמעו אליו ויכינו והאב היה אצל העגלה נתן מ
ויהי כמחריש ויאכלו וישתו וישלם . וכאשר בא אביו וראה כל הסעודה הגדולה שהכינו בעבורו

באכסניא כל המגיע להם רק תיכף אחר הסעודה הלך לרתום הסוסים ויסע לדרכו גם באישון לילה 
אחר אמר לו אביו מה זה ויאמר הנער מה זה מהרת לנסוע בעוד לילה הלא . והנער יושב וגונח

אמר לו אביו דע בני כי שגית . סעודתי אני צריך לישן ואני לא ישנתי מאומה ואין אני רגיל בכך
ומה . הרבה במה שאמרת להכין מטעמים הממשיך השינה כי בדרך ראוי לאכול מאכלים קלים

ויהי בנסעם הלאה נזדמן כי באו למלון ושם היה ברית מילה אצל שכנו . כי הדרך לפני. שיזדמן
ויבקשו את . אנשים להשלים המנין' רק היה חסר ב. והיה מוכן סעודה גדולה וטובה. זה ביום

הסוחר ואת בנו שילכו על הברית וילכו וישתו והטיבו לבם אחר כך אמר הנער לאביו הלא אמרת 
ויענה ויאמר לו . אלי כי אין נכון לאכול בדרך רק מאכלים קלים ומדוע אכלת היום סעודה גדולה

ם בלא זה אני צריך להתעכב פה להיות באגודתם ולהיות נמנה עמהם ולנוח מעט סכל הלא ג
גם לא . ובתוך כך נזדמן גם סעודה טובה גם כן מוכן לפני מה שאיני צריך להמתין עליה. כנהוג

לא כן אתה אם תצוה להכין סעודה כזאת כמה תפסיד . אם כן למה אנח ידי מזה. לשלם עבורה
 :אותי כמה אצטרך לשלם

כלומר היום הכינותי לפניך וערכתי נגד פניך . 'הנמשל ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב כו
רוצה לומר , ואתה קח לך מהטוב הזה מלוא חפניך מה שאין כן אתה ובחרת בחיים. החיים והטוב

כאשר תבחור אתה לא תבחור רק בחיים לבד כי כאשר תאבה ותבחור אתה במה שיערב לך ודאי 
הוא יבחור הטוב לך אז תטיב לבך כי הוא היודע . לכן עזוב נא בן אדם עזוב נא. שךתפסיד לנפ

 :הטוב לנפשך
 :ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך' עוד נראה להנזכר ראה נתתי לפניך כו

המשל על דרך מי שמבקש מעם שכירו אשר עבד אצלו כל היום ולעת ערב נותן לו שכרו ( תך)
קשו לאמר אבל ראה נא להביא הכסף הזה אל ביתך לפרנס בזה את בניך ויפטרהו הוא מזהירו ומב

 :הרעבים והצמאים ואל תאבד הכסף בדרך רע להיות בסובאי יין בזוללי בשר
ראה נא . הנמשל זה ממש מאמר יתברך ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע

( משלי כ)ה להשאיר ברכה אחריו כמאמר לבחור בחיים אשר תחיה בו אתה וזרעך כי זה פרי צדק
 .מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו

 :עוד נראה בזה
למשל בעל מלאכה יקרה כמו נוקב מרגליות כמה ישתדל וכמה ישקוד למד גם בנו מלאכה ( תכא)

ואותו אשר מלאכתו פחותה כאשר רואה את בנו הולך . זאת למען יוכל גם הוא להתפרנס בנקיות
מלאכתו מבין אצבעותיו יקחם ויזרקם הלאה לאמר מה לך להתלמד בענין פחות כזה  ובא אל כלי

 :וכי רצונך גם אתה להעביר בשלח חיתך לבלות ימיך בחוסר וכפן
לכו בדרך . הנמשל כן ממש דרך הצדיק יצוה את בניו ואת ביתו אחריו שמרו משפט ועשו צדקה

אמנם ההולך אחר תאות עולם הזה ואחר  .'טובים וארחות צדיקים ותהיו גם אתם זרע ברוכי ה
( משלי ה)כמאמר ' שרירות לבו הרע הלא באחריתו יתאבל מאד כי ראה כי כלתה אליו הרעה כו

ואז יזהיר את בניו שלא ילכו בדרך שהלך הוא כי אך רוח . ונהמת באחריתך בכלות בשרך ושארך
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רוצה לומר ראה , אתה וזרעך וזהו שהזהיר הכתוב ובחרת בחיים למען תחיה. זרע וסופתה יקצור
 :נא לבחור בסוג בניך החיים אשר תאבה שיחיו גם בניך בחיים כאלה

 :ומזה יקחו מוסר העוסקים כל ימיהם בהבלי עולם הכלה והנפסד
משל לסוחר נסע ללייפציג ובהיותו שמה במלון על משכבו בלילות ראה בחלומו כי יש ( תכב)

ונדמה לו שהוא חופר בקרקע החצר ושם . טובות לפניו שמה אוצר מזהב ומפז רב ואבנים
אחר כך התעשת פן . וגמר בלבו לקחת כל זאת באמתחתו ולהביאם אל ביתו. מטמונים יקרים

יתודע הדבר אל אנשים ומה גם אל בעל הבית עצמו כי ראהו כמו פולח ובוקע רצפת ביתו וישבר 
ומו ולכסות מלמעלה בעפר למען לא לכן אמר אין טוב לפני כי אם להניח את הכל במק. את שיניו

ואנכי אביא את אשתי ובני לפה ואקנה בית זה עם החצר ואז אהיה אדם העושה . יודע לאיש
ויהי בבואו . ויהי בבוקר וישכח כל המראה הזה וילך לעסקיו וקנה סחורותיו ויסע לביתו. בשלו

ת כל אלה בהקיץ וישמח לביתו ויזכור את כל הענין רק שכח שהיה מראה החלום וחשב כי ראה א
מאד ויגל את אזנם מן המציאה הגדולה אשר מצא אוצר יקר ויפזר ממונו על מלבושי כבוד 
וישכור עגלות רבות ויסע עם כל משפחתו ובביתם מכרו כל אשר להם בזול מאוד ויעשו בזעת 

הי וי. ויקן את כל החצר והמערה וכל הבית ויתן להמוכר כל מה ששאל. אפם עד כי באו שמה
אז נזכר . בלילה הלכו לחפור והרסו כל החצר ערו ערו עד היסוד ויעשו ממנו גל ולא מצאו מאומה

 :כי רק בחלום ראה כן ולא בהקיץ ויבכו כלם בכי גדול כי אנה יפנו עתה ואנה ילכו
ואומר בלבו כאשר אשיג עשרת אלפים אז אשיג . 'הנמשל האדם יש לו מנה רוצה מאתים כו

טה במעוני במנוחות שאננות ועובר ארחות ימים בסכנות עצומות עיף ויגע אז אשקו. מבוקשי
לחם לא אכל גם בלילה לא שכב ובימי הקור ינעום לו כל העמל לאמר כי יתענג אחר כך בעשרו 

ואומר . ואחר כך נתיגע ימים רבים והשיג הון ועושר הוא בונה חומה גבוהה וקונה כלים יקרים
תי כי עתה אתענג עתה אשמח ואראה טוב בעמלי ואחר חנוכת בלבו כדאי לי כל העמל שעמל

ועשרו וסגולתו . ולימים אחדים הוא מבין שהוא הולך למות ויובל לקבר. הבית יאמר ראשי ראשי
מה . זר יקחהו אדם לא עמל בו ינחלהו אז הוא צועק ובוכה על העמל הרב אשר בחר בו ויאמר הה

הלואי הייתי מיגע עצמי עשירית מהעמל הזה בתורה  עשיתי כל אשר דמיתי שקר היה וחלום היה
אמנם המשכיל גם בעודו בדמי ימיו ישקול בפלס חכמתו . וחכמה הייתי קונה לעצמי חיי עולם

בתשובה ותפלה . בסגופים. ובינתו ומעגל דרכו ונתיבתו ופורע מה שהוא חייב על מה שקלקל
אם אתה ' תורה פת במלח תאכל כוואינו מתענג כל מאומה כמאמר כך הוא דרכה של . וצדקה

 :עושה כן אשריך וטוב לך
 :'והשיב לב כו' הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא כו( מלאכי ג)ביאור הדברים עם מאמר ..
ושואל ואומר הלא איני יודע מה לעשות . המשל בזה לעשיר צוה את חתנו שיסע ללייפציג( תכג)

תראה משאר אנשים סוחרים מה המה עושים וראה  השיב חתנו הלא. כי מעולם לא הייתי בדרך
ויסע ויבוא אל אכסניא אך כדרך פרסה אחת מביתו וירא שמה כמה סוחרים . ועשה גם אתה

וכן עשה כל . ויעש גם הוא כן. והמה שמחים מאד. אוכלים ושותים ומתענגים ומפזרים כסף רב
ם הכסף וישב לביתו ריקם ויספר הימים בדרך נסיעתו עד כי בא ללייפציג ויפתח את שקו והנה ת

הלא היה לך לב להבין ההבדל בינך ובינם כי . ויאמר לו חותנו נבל. לחותנו את כל הדברים האלה
המה אשר ראית שמחים וטובי לב ראיתם אחרי שובם מלייפציג אחרי אשר גמרו את עסקם וכל 
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לא כן אתה הכסיל אתה . מבחר סחורתם נכון לפניהם ואחר כי הצלחתם לעיניהם מדוע לא ישמחו
 :ואין אתה יודע מה יהיה בנסיעתך לשמחה מה זו עושה. מתחיל לנסוע לשם

הנמשל זהו כך הוא דרכה של תורה לאמר אם רצונך להתחיל לצאת בדרך הזה לקנות מסחור 
אמנם אם אתה עושה כן וככה . 'התורה אי אפשר לך להתענג בתענוגי הגוף רק פת במלח תאכל כו

ותוכל . וכבר סגלת התורה ומעשים טובים ויצרך מסור בידך אז אשריך וטוב לך .תתנהג מכבר
להתענג ככל אות נפשך היפך דורנו זה אשר בילדותם יתורו אחרי חפצי עולם הזה וכאשר יבואו 
ימי הרעה בימי הזקנה והשיבה יעשו תשובה ומסגפים עצמם מרחיקים מעליהם כל עדון ועונג 

. עד אשר יבואו ימי הרעה גם אליהם. כיהם מנעוריהם והבנים ממאניםויצוו את בניהם להטיב דר
, והשיב לב אבות על בנים' וזהו הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא כו. אז יתחרטו גם הם

ולב בנים . 'פת במלח תאכל כו, שיאבו גם הבנים לבחור הטוב בילדותם וללכת בדרכי התורה
 :להדאיב את נפשם בדברי הצומות וזעקתםיהיה על אבותם שיתענגו באחריתם לא 

 ךפרשת ויל -ספר משלי יעקב 
וחרה אפי בו ביום ההוא ' אל משה הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה כו' ויאמר ה

וענתה השירה הזאת לפניו ' ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא כו' ועזבתים והסתרתי פני מהם כו
בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית ( ואתחנן)מאמר  ולבוא אל הביאור נקדים. 'לעד כו

. והנה איל אחר מהו אחר( מדרש וירא)ל "גם מאמרם ז. אלקיך ושמעת בקולו' הימים ושבת עד ה
וכבר כתבנו . 'אחר כל הדורות אחר כל המעשים ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכים בצרות כו

ל על רבי עקיבא טעה בבן כוזיבא "נה כבר זכרו חזולפי הענין עתה נאמר כי ה. בזה דברים נמרצים
לא בדבר . והוא דבר זר מאד כי אפשר שיפול טעות בדבר שהוא קרוב לאמת, חשב שהוא משיח

 :ועוד בן דוד לא בא אמנם. רחוק כזה מזמן רבי עקיבא ועד היום ימים כבירים מאד
ונזדמן . וכלם התיאשו ממנו המשל בזה הענין לעשיר שחלה בנו יחידו והביא כמה רופאים( תכה)

כי עבר שמה שר גדול ועמו היה רופא ויפצר בו מאד שילך אל בנו יחידו אולי יחיש מפלט לו 
ויהי כראתו אותו אמר אל אביו דע כי יש לפני רפואות . ויספר לפניו ענין מחלתו וילך אל החולה

יח את דרכיך ואני הלא תעלה לרפאותו ובתנאי אם אני לבדי אעסוק עמו ועל ידי שליח לא תצל
וכשמוע . כי אין השר מניחני להפרד ממנו והוא כבר צוה לעבדו רתום המרכבה. הדרך ירט לנגדי

האב וכל קרוביו הדברים האלה וילכו כלם אל השר ויבכו לפניו לאמר חמול נא וישאר הרופא פה 
 .והשר נעתר להם. על ימים אחדים עד כי החולה יקום ממחלתו

כו והרופא עשה הסמים הראויים ויחבוש את כל גופו שיהיו הסמים עליו עד ימלאו ויפן ויסע לדר
ויהי אחרי עשותו אלה להחולה בא אחד מן הרצים והביא . ימי מרוקיהם עד אשר ימרקו חליו

 .אגרת אל הרופא שימהר ויחיש לבוא לבית השר
רפאתיו אבל  לא זאת שלא. והרופא בבוא השמועה אליו התמרמר על החולה מאד לאמר הה

הרביתי מכאוביו עוד הכבדתי מחלתו עליו כי הוא בסכנה גדולה מהסמים החריפים שלא ימיתוהו 
 .מחריפותם כמשפטם ואין מושיע לו כי מי היודע בבית הזה איך להתנהג עם הסמים

ויקרא אל אבי הנער ויאמר אליו נקיתי הפעם מבנך החולה כי אנכי לא רציתי להכניס עצמי בעסק 
ועתה לך איעצך ואגלה לך . ת בנך להכניסו בסכנת הסמים אחר שאין אני בעצמי העוסק בהםרפוא

 .איך להתנהג עם הילד בדבר הסמים אשר אסדר לפניך
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' או ה' למשל ביום השלישי יצא ממנו לחה וכך יהיה מראיה וכך יהיה שיעורה וכדומה ביום ד
פועלים טוב בהילד ובכלות הזמן גם יהיה שינוי אחר וכן ימים רבים וזה לך העד כי הסמים 

שהסמים יהיו בשלמות עם כל זה תדע כי בנך נרפא מכל מחלתו והוא בסכנה על ידי הסמים 
 :שעליו שלא יאכלו חצי בשרו לכן תמהר לרחוץ כל גופו לטהרתו מהסמים ואז יהיה הנער נער

זכה ( יומא עב)אשר נאמר עליה . ה רצה לזכות את ישראל ורצה לתת אש דת למו"הנמשל הקב
ה שישתדל הוא וילך "בקש מן משה רבנו ע. נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם המות

בשליחותו יתברך אל ישראל וימסור להם התורה ומשה לא רצה בזה פן ימות באמצע וישארו 
ל לא זכה נעשית לו "בלא רופא ובלא מנהיג כראוי אל סמים יקרים כאלה ויהיו נלכדים במאמר הנ

ה הפציר בו והיה מוכרח ללכת להתקשר עמהם להנהיג אותם בדרך התורה "עד כי הקב, ם המותס
וכל זאת היתה על דעתו שיביאם משה לארץ ישראל וכל הנהגתם תהיה על פיו בכל אשר . והמצוה

ואחר כך נגזר על משה ואחוזת מרעיו המנהיגים הרופאים האמתים שימותו במדבר , יצוה אליהם
וימר למשה מאד עד כי אמר לישראל באהבתו ובחמלתו ראה אנכי . בלא מנהיג וישארו ישראל

לאמר כי לפי המעמד שאנחנו עתה משה , וההוראה במלת היום, נותן לפניכם היום ברכה וקללה
ימות במדבר והם ילכו לארץ ישראל ויתנהגו על ידי מנהיגים אחרים לא ידעתי בעצמי אם נתתי 

בקשר התורה או נתתי לכם הקללה ויותר קרוב היה למשה אופן לכם ברכה במה שקשרתי אתכם 
מה עשה משה מסר להם ', כי ידעתי כי אחרי מותי כי השחת תשחיתון כו. הרע מהאופן הטוב

בנבואה כל הצרות והגליות העתידים לבוא עליהם וכלם רמוזים בשירת האזינו וגם זאת מסר להם 
תדעו נאמנה כי נקיים אתם מעון , ת הימיםלאמר בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרי

אבותיכם רק שוב תשובו להתרחק מעונות אשר בידכם ותעירו ותעוררו את אהבת אביכם 
שבשמים עליכם שימהר להסיר הסמים והתחבושת המשימים מזור עליכם לשבור מוטות עולכם 

כי בדורו ידע  ,ולכן טעה רבי עקיבא בבן כוזיבא שהוא משיח. מהצרות והיסורים אשר עליכם
אכן בעונותינו הרבים עלינו . שכבר נתמרק חליים מעונות אבותם והגיע השעה שיוכלו להגאל

אחר כל הדורות אחר כל המעשים ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכים . נאמרו הדברים הנזכרים
 :'בצרות כו

ם ישוב והרופא בא והבטיחו כי לימים אחדי. למשל מי שחלה בנו ושלח אחר הרופא( תכו)
לאיתנו והאב סמוך לבו בטוח על דברי הרופא ויסע לדרכו אחר שובו אל ביתו בא בשמחה לאמר 
אמצא את בני בריא אולם ויבוא אליו וראה כי הוא יותר חולה ממה שהיה ויקצוף על הרופא 

ויען הרופא ויאמר הלא לאמונה כי כפי כח מחלתו וכפי כח הרפואות . לאמר כי התעללת בי
אבל דע כי החולה הוא אחד מהצריכים שימור . כבר היה בריא וחזק לימים שיעדתי שנתתי לו

והשמירה מסורה רק ביד החולה עצמו להיות סר למשמעת הרופא שלא לאכול מאכלים גסים 
והם החזירוהו לחליו והוא עתה בסכנה יותר ממה . וכבדים ושלא לעשות דברים המזיקים אותו

יודע עד מתי יהיה אסור בזיקי מחלתו כי אני אין בידי כי אם להזהירו שהיה ואני אין בידי עון ומי 
 :והוא בידו לקיימם

ואולי כבר כלו עונם אבל . הנמשל כי הזמן הנגזר עלינו להיות בגלות היה קצוב על פי עון אבותינו
ל כל דור שאין בית המקדש נבנה "וכמאמרם ז. אנחנו זה עתה כמשפט החולה הצריך שימור

וזהו נאחזים . ואם כן עון הדורות גורם להחזיר המחלה הקודמת, לו נחרב בימיובימיו כא
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כלומר אבותינו , אבותינו חטאו ואינם ואנחנו עונותיהם סבלנו( איכה ה)וזהו מאמר . בעבירות
כי אנחנו סובלים ונושאים . אבל ואנחנו עונותיהם סבלנו. חטאו ואינם כבר תמו החטאים שלהם

 .ועושים כמעשיהם
 ,הו בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימיםוז

אם .( ברכות ה)ל "כמאמר רבותינו ז. אשר לדעתי בא המאמר הזה להעיר אותנו על ענין גדול
יש לשאול כי זה יתכן אם אנחנו כלנו היינו , רואה אדם יסורים באים עליו יפשפש במעשיו

ושפעת אל כל המון ישראל והאחד דורשה והברכה היתה מ' במעמד הברכה והטוב בארץ אשר ה
יזדמן שיצא מן הכלל מן הברכות לקללה יש לבחון כי עונותיו ילכדונו ושבט אלקי עליו ליסרהו 

אבל עתה בזמן החורבן אשר על כלל ישראל נאמרו . למשפט ואלקיו יורנו לפשפש במעשיו
כל יחיד אם ואם כן איכה ידע . התוכחות שבתורה משנה תורה ובנביאים ובחטאת אבותינו

. ואיככה ירגיש להתעורר כי הוא חטא על דרך פרט', היסורים שעליו הם מסבת אבותינו חטאו כו
אז ישים אל לבו אם . התשובה בזה כי כאשר יראה היחיד איזה יסורים שבאו עליו ולא על הזולת

בעבור ההוראה על כלל ישראל מדוע נבחר הוא מן הכלל אם לא שהוא חטא בפרט היוצא מן 
אבל בראותך את עצמך בצרה פרטית מה . וזהו בצר לך גם כי כבר יעד לנו הכתוב על הרע. הכלל

 :אלקיך' ודאי ראוי לך ושבת עד ה. שאין לאחר אתך
והיה כי תמצאן . 'ומעתה מאמר שלפנינו כך הוא הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה כו

להשכיל לדעת את החטא שעליו לתקן ואם כן לא יהיה ביד האדם . אותו רעות רבות וצרות
ולא יכולתי לראות והיתה השירה הזאת ' כי אפפו עלי רעות עד אין מספר כו( תהלים מ)כמאמר 

כי כאשר יביט ויתבונן בדברי התורה יוכל לבחון הכל כי היא כצרי גלעד לכל אדם גם . לפניו לעד
 :אל הכלל גם אל הפרט והיא תלמדהו ותעוררהו מה שעליו לתקן

אלקים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך ( תהלים סג)ה "ונשא עין אל דברי המשורר ע
 :בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך

המשל בזה לאחד תעה במדבר בישימון דרך ומצא שם ספינה נזרקה מהים ואנשים שבה ( תכז)
ויהי כי ארכו לו . ימים ומענג את עצמו ויאכל מכל וישב בה כמה. והספינה מלאה כל טוב. מתו

הימים וחפץ לצאת לבקש דרך לבוא אל ביתו התחיל שוקל בדעתו לאמר מה אקח ומה אאסוף 
בחפני אם מן הכסף והזהב אשר לפני אקח כאשר אוכל שאת הלא אמות ברעב טרם אבוא אל עיר 

תי כי רב הכמות הוא ומעט מושב ואם לקחת מזון וצידה כאשר אוכל שאת אבוא ריקם לבי
מה עשה לקח באמתחותיו בר ולחם ומזון כי מוכרח לו שלא ימות ברעב והיה בוכה . האיכות

אשר מצאתיך בתוהו יליל ישימון אין לחם ואין . במרת נפש מאד ואמר צר לי עליך ספינה יקרה
חדרי מים אם הייתי מוצא אותך קרוב לביתי הלא שלחתי את ידי לדברים היקרים אשר ב

ועתה אהה כי ההכרח עלי . משכיותיך כי נפשי יודעת מאד האוצרות היקרות אשר חדריך נמלאו
 :לאסוף אל ידי מה שאני צריך להחיות נפשי העלובה כעת

. הנמשל כאשר נגיע אל יום מימי הרצון לבקש צרכנו מאבינו מלכנו יתברך שמו לא נדע מה נעשה
ב מה נעשה לחיותנו אל גויתנו ואדמתנו כי אנו רעבים אם נבקש צרכי הנפש אשר הם יקרים מפז ר

גם צמאים אל כל צרכי הגוף ואם נבקש צרכי הגוף מה נעשה בבואנו אל בתינו כי נפשינו חסרה 
ה מתאונן ומתמרמר על היום הנכבד הזה הראוי להרבות בו תפלה "זהו מאמר המשורר ע. מכל
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פגעתי את היום הנבחר הזה בארץ ציה ועיף בלי ותחנונים ולשאול על צרכנו נאנח ואמר אוי לי כי 
מי . מים ואנו צריכים למלאות אמתחות תפלותנו בר ולחם ומזון להחיות את גופותנו מחוסר וכפן

פירוש אם היינו פוגעים העת רצון אשר ביום זה במקום הקודש בציון , יתן אשר כן בקודש חזיתיך
ומה נאמר אנחנו כי . ם לראות עוזך וכבודךוירושלים מקום לא תחסר כל בו הלא היינו מבקשי

כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו ' הטה אלהי אזנך ושמע כו( דניאל ט)עלינו אמרו 
כי הסימן היותר קשה אל החולה המורה על סכנתו ועל מכתו האנושה , לפניך כי על רחמיך הרבים

 :כאשר אינו מרגיש במכאובו
ויהי כראות החולה את הרופא קראהו אל מטתו ואמר לו הלא . ולהלמשל רופא בא אל הח( תכח)

אז הרופא לא יתן לבו עליו לעיין בו אולי ימצא . אתה חייב לי מאה זהובים ולמה לא תחזיר לי
תרופתו כי הלא לעינים ראה סכנתו העצומה עד שאינו מרגיש עוד ואינו מבקש את פני הרופא 

 :שיחמול על נפשו
יתברך רצונך לראות שוממותינו איך אנחנו שוממים ברוחנו ' יאל אל ההנמשל הוא מאמר דנ

ונפשינו הלא בזאת תראה במה שאנחנו מתפללים לפניך רק על צרכי גופינו ואין קורא בצדק 
וזהו הטה אלקי אזנך . פירוש בעבודתו, ואין קורא בשמך מתעורר להחזיק בך( ישעיה סד)כמאמר 

על זה . חנו מפילים תחנונינו לפניך כי רק על רחמיך הרביםכי לא על צדקותינו אנ', ושמע כו
אנחנו משמים כל מגמתינו בתפלה הבט ימין וראה איך כל דברינו אלה מבוארים במאמר הנביא 

אלי אם יעמוד משה ושמואל לפני אין נפשי אל העם הזה שלח מעל פני ' ויאמר ה( ירמיה טו)ה "ע
אשר למות למות ואשר לחרב ' רת אליהם כה אמר הויצאו והיה כי יאמרו אליך אנא נצא ואמ

 .'כי מי יחמול עליך ירושלים ומי ינוד לך כו' לחרב ואשר לרעב לרעב ואשר לשבי לשבי כו
 :וראוי להתבונן בכפל דבריו

המשל בזה למלך שהיו בניו חולים מסוכנים ולפי תוקף מחלתם היו צריכים לקחת סמים ( תכט)
מן כי נכמרו רחמיו על בנים היקרים לבלי למרר את חייהם בסמים אבל אביהם הרח. חריפים מאד

מרים כלענה וראש כתב אגרות אל כל מדינות רחוקות אולי נמצא שמה רופא מחוכם שבידו 
לרפאות בסמים קלים והיה מרבה עליו מאוד מוהר ומתן והשיג את מבוקשו ויבוא אל ביתו ונתן 

עירב בהם איזה טיפים והיו המאכלים ההם רפואת אך . אל בניו מאכלים ערבים ומתוקים לחיך
תעלה גם אל התחלואים אשר הובררו לכל ההמון ולכל רופא שאין רפואתם כי אם על ידי סמים 

יין . על כל פנים הרופא הזה מרוב חכמתו המציא ונתן לפניהם בשר מתובל מתבלין. מרים כלענה
ום וקרב קצו של הרופא וחלה את חליו ויהי הי. עסיס רמונים ואלו היו לארוכה ומרפא. הרקח

אשר ימות בה ובכה המלך מאד ויתמרמר במרת נפש ויקומו עליו לנחמו מה זה תעצב כל כך על 
ויאמר אליהם הוי אוילים הלא משפט הרופא הזה לא . הרופא הצרי אין פה אם רופא אין בארץ

ך לסם חריף ומר הלא כמשפט כל הרופאים כי הוא בחכמתו כאשר הרגיש באחד מבני שהוא צרי
נתן מעט רוטב שמן וערב לפיו וכאשר הוצרך אל הקזת הדם או אל חתיכת אבר נתן מעט יין לפיו 

אכן עתה בהעדר הרופא הזה כאשר יצטרך אחד מבני אל הקזה בהכרח יחתכו . וזה היה רפואתו
 :את בשרו ויוציאו דמו ולאבר יחתכו ממנו אבריו וגידיו

הנה ברוב . בראותו כי יצר לב האדם רע מנעוריו והוא איש ידוע חוליהנמשל כי אבינו שבשמים 
רחמיו המציא לנו בית תעלה המקדש והמזבח ובו רופאים נאמנים כהנים בעבודתם ולוים 
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וכל חלי וכל מכה שקרה לאדם היה הכהן עומד ומשרת הקריב זבחים ועולות וחטאות . בדוכנם
אמנם . ים ומתרפאים ברפואות ערבות ומתוקותואשמות והיו הכהנים אוכלים ובעלים מתכפר

רוצה , והשבית עבודת הכהן סיפר הכתוב והיה כי יאמרו אליך אנה נצא. נחרב בית התעלה הזה
לומר מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה מצרכי רפואותיה כי אנוש מכתה ומי ירפא לה עתה 

הלא ודאי מהיום לא ישיגו עוד  ',ואמרת אליהם כה אמר ה. אם נעדרו הרופאים הנאמנים האלה
ואשר . לאותו אשר משפטו למות הלא בהכרח למות. אשר למות' רפואות כאלה רק כה אמר ה

ואחר כל הדברים . לחרב לחרב ודאי יהיה משפטו לדון בחרב ממש כי אין עוד מי שיקל בדינו
 :'האלה התאונן ואמר כי מי יחמול עליך ירושלים ומי ינוד לך כו

. אחד הלך אל בית תעלה בעיר גדולה ויבוא אל חדר המטות אשר החולים שוכביםמשל ל( תל)
וישאל . וילך אל חולה וישאלהו מאיזה עיר הוא ויאמר לו כי הוא מבני התושבים אשר בעיר הזאת

להשני ויאמר לו כי הוא מעיר אחרת אבל יש לו פה קרובים והשלישי אמר לו כי הוא מארץ 
ויתמהו האנשים עליו . למשכב והוא מביט בו ועיניו זולגות דמעות רחוקה מאד ובבואו פה נפל

ויען ויאמר הלא לכם לדעת כי אין . מה זה תבכה על חולה זה יותר מעל כל החולים השוכבים פה
וזה יש לו קרובים אחים . סכנת כל החולים כגודל סכנת האומלל הזה כי זה הוא תושב העיר

להחיש מפלט לו לא כן האומלל הזה הלא הוא זר ונכרי ואחיות ובאין ספק ישתדלו בכל כחם 
 :גם קרוב אין לו או מי שישתדל עבורו לעסוק ברפואתו והצלתו. מארץ רחוקה בא

שהמה צרות ', ה כי על הצרות שהזכיר אשר למות למות כו"הנמשל כן וכן התמרמר הנביא ע
י ולבקש רחמים על צרות הגופות על כל פנים אין ספק בדבר שיזדמן בבני אדם מתעוררים בבכ

היינו החושים אשר במזגו המה יעוררוהו לבקש רחמים על , כאלה כי הגוף יש לו קרובים הרבה
כי הפסד זה אין החושים , אבל אהה כי מי יחמול עליך ירושלים ומי ינוד לך. פגעיו המעיקים לו

ש עליה לבקש ואם כן היא מתנכרת כנכרי וזר מי יתעורר לחו. שבאדם מרגישים כאב מאומה
בעבורה רחמי שמים ומה גם בימי רצון בימים נוראים ודאי ראוי לכל ישראל להשליך כל צרכי 

 :ביתו מרחוק ולהתפלל על ישועה כללית
וצוה אותם שיכתבו לו בכל . משל לאב היה לו כמה בנים וישלחם למרחקים ללמוד חכמות( תלא)

השני כתב שישלח . שלח לו שעון טובפעם כתב אחד אל אביו שי. פעם אגרות על הבי דואר
כתב שישלח לו מעות על תכריכין ולקנות לו ' הד, שישלח לו רופא לרפאותו' הג. בגדים יקרים

וכאשר הביאו את האגרות על הבי דואר אמר . אחוזת קבר כי הוא מסוכן ועומד על שערי מות
אלה האם יאזין אליכם להם חכם אחד תמה אני עליכם איך מלאכם לבכם לכתוב לאביכם אגרות כ

ועוד יכעוס עליכם ועל . האם ימלא משאלותיכם הלא צרת נפש אחיכם האומלל ידאיב לבו
 :אז כל אחד ימלא משאלתו. אבל עצתי כתבו סתם שימהר לשלוח כסף. דבריכם

הנמשל העשיר מתפלל על עושר והצלחה וזה על תכשיטין וזה על דירה נאה וכדומה פנו נא 
לכן עזוב נא בן . אומללים מבקשים ביום זה שיבואו על כל פנים לקבר ישראלושמעו כמה נדחים 

אדם מלבקש רחמים על צרכי הגוף ונתפלל כלנו על תשועה כללית בהם עולם ונושע אבל על כל 
 :פנים בקשתינו הנשמה לך והגוף פעלך חוסה על עמלך

ויהי הנער ראוי לנשואין . משל אחד היה מגדל יתום בתוך ביתו כי הוא דודו וקרובו( תלב)
היה שם אחד מקרובי היתום ואמר אל העשיר מה לך . והשדכנים באו והציעו לפניו כמה שידוכים
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וגם היא תגיע עתה עת דודים וקח אותו לך לחתן . לחפש שידוך בעבור הנער הלא יש לך בתולה
ט אחרי השכרות ויהי אחרי החתונה אחרי כי נעשה חתן הגביר וירם לבבו וי. ויט לדברי עצתו

והוללות והיה מכה את אשתו ותספר צרותיה לפני אביה ויתפוש אותו בחרי אף לבית דין שיכתוב 
ויבך הנער בכי גדול ויאמר לחותנו צדיק אתה מאד מה שאתה תובע עלבון בתך . לבתו גט פטורין

גם אני  אבל חותני חותני זכור אל תשכח כי. האהובה כי אביה אתה וראוי לך לחוס על כבודה
כי אם תגרשני . העלוב לא כזר נחשבתי בעיניך הלא אתה דודי עצמי ובשרי וראוי לך לחוס גם עלי

 :היום מהסתפח בנחלתך אנה אפנה ואנה אני בא
מה . הנמשל זה ממש מאמר הנשמה לך לאמר כי ודאי ראוי לך לתבוע עלבון בת אלקים חיים

אבל הלא גם הגוף פעלך וראוי לך לחוס . עריםשתלך קדורנית על ידי הגוף ועל ידי מעשיו המכו
 :ו"על עמלך שלא יהיה לבז ח

אקרא צורי אל תחרש ממני פן תחשה ממני ' אליך ה( תהלים כח)ה "עלינו התפלל החסיד ע
דע בשלחו יתברך את נפש האדם לעולם הזה משמים ארץ היא בוכה . ונמשלתי עם יורדי בור

 :ומתמרמרת
למשל כבן הפורש מאביו למרחקים אשר בהיותו אצל אביו אינו חסר לנפשו מכל אשר ( תלג)

אבל כאשר יתרחק מן האב כאשר יחסר לו דבר מי ימלא לו בקשתו ואביו מנחמו ומדבר . יתאוה
על לבו הלא ידיך לא אסורות מלכתוב אגרות וכאשר יחסר לך דבר כתוב אלי והודיעני את 

ן הנער טוב הדבר אשר דברת אבל שאלתי ובקשתי אליך אבי יקירי גם ויע. שאלתך ואשלח לך
אתה אל תרף ממני מלדרוש את שלומי תמיד על ידי עוברים ושבים ולא תבטיח נפשך כי תוכל 

אבל . לדעת את מעמדי על ידי אגרות כי כל זה כאשר אהיה במצב הבריאות ואוכל לכתוב לך
ף הדעת ולא יהיה ביכלתי לבקש ממך ואני בעצמי לא ו מקרה חולי וטרו"דואג אני פן יקראני ח

 :ארגיש ברוע מעמדי
אבל עם כל זה גם אתה צורי , אקרא' הנמשל זהו מאמר הנפש אל אביה שבשמים אמת כי אליך ה

ואני אהיה במעמד שלא אוכל לכתוב אגרת ונמשלתי עם יורדי , אל תחרש ממני פן תחשה ממני
 :בור

לפניך תפלתי הטה אזנך לרנתי כי שבעה ברעות נפשי וחיי לשאול תבוא ( שם פא)וזהו מה שאמר 
 :הגיעו

המשל בזה על דרך אחד בא לבית רעהו ושמע תינוק מנגן ומהלל כי יש לו אחד מתפוחי ( תלד)
אדמה וכשמעו זאת היה לבו מר עליו מאד לאמר עד כמה יגדל דלותו של בעל הבית זה אם 

ואם רצונך לדעת מעמדי הטה , אמר תבוא לפניך תפלתיוזהו מ. התינוק בהשיגו ירק אחד ישמח
שמע נא על מה אני מנגן ומזמר כי בהשיגי איזה מנוחה מעט מן המעט אז תרב , אזנך לרנתי

 .שמחתי וששוני אשר באמת היא רזה ודלה מאד
 :'וזהו כי שבעה ברעות נפשי כו

ם לאכול עשב הארץ ואחר משל לאחד שהיה הולך עם בניו בדרך ותעו במדבר והיו מוכרחי( תלה)
פעם בא אחד מבניו אליו והוא מתרונן ואומר אכלתי . אכלם היו מרגישים כאב בבטן מאד

כי . מהעשבים האלה ואין אני מרגיש צער במעי התחיל אביו לבכות עליו ואמר צר לי עליך בן יקר
הטבע הנמזג כל עוד שאנחנו מרגישים צער באכילה הזאת הוא אות לנו כי לא נשתנו בנו סדרי 
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אבל עתה אתה שאינך מרגיש עוד דבר אות היא כי כבר נשתנו בך סדר הטבע שבבני . בנפשנו
 :ונהפכת אל טבע חיות היער ואם כן אין לך עוד תקוה לצאת מזה. אדם

ה נטע בלב ישראל אהבה טבעית אל התורה והחכמה והמשרים ונמזג בנפשותינו "הנמשל כי הקב
והנה במעמדנו עתה כאשר יפגע ענין רע . לבלתי נסבול כל טומאהההרגשה ברוע העול והנלוז 

כמשפט . ואין נפשנו אל המעשה הזה יש לנו תקוה כי ישאר אלינו טהרת הנפש וטבע הרגשתה
אבל כאשר אנחנו עושים רעה ואין אנו מרגישים כאב בנפשנו להצטער על . שנאו רע' אוהבי ה

פירוש , וזהו כי שבעה ברעות נפשי. בה מום בה טומאתנו הוא אות ומופת על נפשנו כי משחתה
וזהו שאמר הכתוב והיה כי . כי נפשי מסכמת על הרעות וחלילה הוא אות כי וחיי לשאול הגיעו
היינו רעות רבות בהשחתת , תמצאן אותו רעות רבות וצרות וענתה בי השירה הזאת לפניו לעד

אבל רעות . אדם על נקלה מעצמו ובשרווהנה יסורי הגוף ירגיש ה. הנפש וצרות ביסורי הגופות
כי בעת שיתלבט האדם מתורה ודאי , הנפש וקלקולה אמר עליה וענתה השירה הזאת לפניו לעד

אבל כאשר יפתח עיניו ויקרא בתורת אלהים ושום שכל כמו שהיה . לא ירגיש בהשחתת הנפש
ות הנכבדות ומן הכחות אז ידע ואז יבין האמת כמה הפסיד מן המד. בימי עזרא כאשר ביארנו כבר

 :היה בעזרנו וחדש כקדם ימינו' היקרות אשר היו כנטועים מגודלים בנעורינו אתה ה

ליקוטי בן יהוידע

 

 .ברכות דף הבניהו בן יהוידע 
את שמע בשם חרב של שתי ד הטעם שקרא לקרי"נראה לי בס. כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידו

ויחוד המלכות בפסוק ברוך שם , כי בקריאת שמע יש יחוד התפארת בפסוק שמע ישראל, פיות
או יובן על דרך מה , יחודים הנזכר שבה' ולכך קראה שתי פיות כנגד ב, כבוד מלכותו לעולם ועד

ל יפול "י ז"רופירש רבינו הא, יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך[ 'א ז"תהלים צ]שאמר הכתוב 
שהלבישו , שהם המזיקין, וקאי על אותם הגופים הטמאים, ל"י ז"ודלא כפירש רש, לשון מפלה

, וכנזכר בספר הכוונות, שימותו ויפלו מימין ומשמאל, לנשמות הקדושות בעון שזכור למעלה
 :מפני שהיא הורגת מימין ומשמאל, ולפי זה להכי קורא את קריאת שמע בשם חרב של שתי פיות

, ואין ביד השונא כלום, ד הכוונה כאלו אוחז החרב בידו דוקא"נראה לי בס, ומה שאמר בידו
, או יובן הכונה לומר שאין החרב תלוי עליו שעודנו בנרתיקו, שבזה הוא בטוח להרוג את השונא

אלא הוא כאלו החרב שלוף ומוכן בידו , שצריך שהות מעט עד שישלפנו ויאחזנו בידו להרוג בו
 :וכן זה הורג בכח קריאת שמע את המזיקין תיכף ומיד, ורג את האויב תיכףשאז ה

וכונת חודש , ה במלוי יודין עולים דרך"ושם אהי, ג"ה במלוי ס"ד לרמוז ידוע שם הוי"או יובן בס
שמות ' כמנין ב, והנה מספר חרב ומספר יד עולים דרך, אלול בשמות אלו לטהרת האדם בתשובה

 :דייקא שאז יש לו הארה מן שמות שעולים דרך, וחז חרב שתי פיות בידוהנזכרים וזהו כאלו א
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 .ברכות דף הבניהו בן יהוידע 
ה מיסרו בעולם הזה בלי שום עון כדי "ל הקב"י ז"פירש רש. שם בידוע שיסורין של אהבה הן

ל "ד הכונה על דרך שאמרו רבותינו ז"נראה לי בס, להרבות שכרו בעולם הבא יותר מכדי זכיותיו
[ ז"ל' כ' מלכים א], שאמר לאותו האיש, בשביל טיפות דם שיצא מן הנביא מיכיהו עליו השלום

כי צער , כיפר שלא נהרגו ישראל עם אחאב במלחמת מלך ארם, הכני נא ויכהו האיש הכה ופצוע
אם האדם צדיק , וכן הענין כאן, הנביא שהיה צדיק גמור שקיל כנגד מלקות כמה אלפים אנשים

כי על ידי כן יהיה להם הנפשה , יל את ישראל ביסורין שלו מכמה מלקיות וגזירות רעותגמור מצ
ואז , ואז יהיה להם אריכות אפים עד שישובו בתשובה, מן קטרוג המקטריגים הרודפים אותם

זוכה הצדיק ההוא באותו שכר המגיע מתשובה ומעשים טובים אשר עושין ישראל מכח הרווחה 
מאחר שעל , וגם עוד, יסורין שסבל לעצור בעד הפרענות שלא בא עליהםהנעשית להם על ידי ה

ולזה אמר כדי להרבות שכרו , ידו נשארו בחיים ועשו מצות ומעשים טובים יש לו חלק בהם
 :בעולם הבא יותר מכדי זכיותיו

, ואהבה של הצדיק אשר מקבל אותם באהבה היא חסד, ד לרמוז כי היסורין הם דין"ונראה לי בס
גם , ועל ידי כן יתמתקו כוחות הדין למעלה במדת הרחמים, י בזה נעשה תערובת חסד ודיןוהר

ל על הפסוק שלו הייתי "י ז"וידוע מה שכתב רבינו האר, ו"ד כי יסורין הם מספר של"נראה לי בס
ובזה , ו"שהם מספר של, ת"פעמים אלהים המתמתקים בשלשה הויו' שהם סוד ג, הכתוב באיוב

ובזה יובן רמז הכתוב , ולפי זה לכך נקראין יסורין שהם מספר שלו, עולם עיין שםה ב"יהיה שלו
א ראשי תיבות יסורין של אהבה הם "יש, וצדקה מאלהי ישעו' ישא ברכה מאת ה[ 'ד ה"תהלים כ]

ולכך צדיק גמור מכונה בשם , כי על ידם ירבה שכר האדם, וצדקה מאלהי ישעו' ברכה מאת ה
 :בה הם לצדיק גמור דוקאאיש כי יסורין של אה

 .ברכות דף הבניהו בן יהוידע 
, דאינו יוצא בשן ועין, דעבד עברי יוכיח, מקשים האי קל וחומר מיפרך, שם קל וחומר משן ועין

, ד דהאי ילפותא היא למי שחטא ונעשה עבד ליצר הרע"ונראה לי בס, וישראל להם דין עבד עברי
ובזה יובן , לחירות מן שליטת יצר הרע בהאי קל וחומר וביסורין יצא, דהשתא ידמה לעבד כנעני

וידוע כי , כי תשב ללחום את מושל בין תבין את אשר לפניך[ 'ג א"משלי כ]ד רמז הכתוב "בס
והוא יאמר לאדם כבר משלתי , י העונות"ר שמושל באדם ע"ל האי מושל על יצה"דרשו רבותינו ז

הנה אתה כן אדם כי תשב ללחום עמו , י תשובהואיך תצא מתחת ידי על יד, בך ונעשית עבד לי
שהם שן ועין שעבד , רצונו לומר באיברים שיש בפנים שלך, בין תבין את אשר לפניך, על טענתו

ומהם תקח קל וחומר לדין , מן עין' מן שן וא' א, וזהו בין תבין שתי הבנות, יוצא בהם לחירות
 :החירות שלך

 :ברכות דף הבניהו בן יהוידע 
, והוה ליה למימר הרי הן מזבח כפרה, יש להבין מה בא לשלול בזה הלשון. אלא מזבח כפרהאינן 

הם המושלחים בהשגחה מן השמים כדי ' הא, ד כי ידוע שיש שני מיני יסורין בעולם"ונראה לי בס
י "וכמו שכתב הגאון מהר, ואלו לא יועילו לכפר, ל ומערכות השמים"באים מכח השז' והב, לכפר
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, שכך קבלה בידו, ולכך בנגעים בא לשלול זה, ד נמצא יש יסורין שלא יועילו לכפר"ל בי"ז
 :ק"דיסורין של נגעים לא יבואו אלא רק לכפר ודו

, דהוה ליה למימר אינן אלא כפרה, ל דקדק בזה המאמר חדא למה קראם מזבח"ח ז"והרב הצל
ד חדא בחברתה דסבירא ליה "סונראה לי ב, עיין שם, ועוד מאי אריא מראות נגעים משאר יסורין

אלא רק , אינו כדאי ואינו ראוי שיבואו הם עצמם במקום קרבן לכפר, הואיל ויש טומאה בנגעים
יען כי נגעים הם , יבואו לעורר האדם לעשות כפרה לעצמו על ידי צום קול ממון המסוגלים לכפר

כי מי יתן , לטהר האדםואינו ראוי שיהיו הם במקום קרבן , טומאה חמורה שמטמאים האדם כמת
שאין גופו של מזבח מכפר אלא רק , ולכן קרי להו מזבח כפרה שהם דוגמת המזבח, טהור מטמא

אלא מעשה התשובה הנעשה על ידן הם , כן אלו אין מכפרין בעצמן, הקרבן שמקריבין עליו מכפר
 :המכפרים

כי הקליפה , דני כולה 'ד הטעם שהחמיצו כל ת"נראה לי בס. דני דחמרא אתקוף' שם הוו ליה ת
ולכך אם תמצא בו נדנוד חטא , וכאשר רואה עושר אצל תלמוד חכם רעה עיניה בו, נקראת רע עין

ואחר , דני כמנין רע עין' ולכך אתקוף כל ת, תקטרג עליו מחמת רעות עיניה בממונו, בענין ממון
ע "דחה ר' שהוא ת ל"אז במספר משכי, שהוכיחו אותו ונעשה איש משכיל להיות מודה על האמת

 :ק"ודו' ן דקליפה שהוא מספר ת"עי
, ד כי חומץ מספרו חלוק"נראה לי בס, והא דנעשה הנזק באופן זה שהחמיץ היין ולא באופן אחר

ד שעשו "גם נראה לי בס, שאמרו לו חלוק עם האריס ולא תקח הכל, עשו לו רמז מן השמים בזה
היינו רמזו לו שאם , ך מן היין כשיעור הפסד זהולא עשו באופן שיהיה נשפ, לו הנזק באופן זה

ובתירוץ הראשון שכתבתי , מה שאין כן אם היה נשפך, גם החומץ יחזור להיות יין, תחזור בך
ד שפיר מה שאמרו לו חכמים לעיין מר "הנה בזה יובן בס, ד שנעשה חומץ לומר לו חלוק"בס

ועל זה , ת חומץ מה רומזים לך בהםכלומר בשם הדבר של ההזק שנעשה לך שהוא אותיו, במיליה
 :אמרו שיחת תלמוד חכם צריכה תלמוד

וכמו שאמרו לעיל יפשפש , מקשים למה לא אמרו לו בעובדוי. שם אמרו ליה לעיין מר במיליה
ד כי מאמר יפשפש במעשיו "ונראה לי בס, כי מיליה משמע יותר על דברים ואמירה, במעשיו

, ולכן משום שורת דרך ארץ לא אמרו לו יפשפש במעשיו ,דלעיל אתמר משמיה דרב הונא עצמו
וכיון שראה דאמרו לו כן , רצונו לומר בדברים שחידש ודרש מר, אלא אמרו לו לעיין מר במיליה

והוא , הבין כונתם לומר לו שיזכור אותם הדברים אשר דרש הוא בהאי עניינא, בעת יסורין שלו
, והשיב וכי חשידנא בעינייכו, עליו יפשפש במעשיו אם רואה אדם יסורין באים, מה שאמרו לעיל

אלא , כי בודאי פשפשתי, שלא שמתי לבי עד עתה לאותם הדברים שאני דרשתי והזהרתי בהם
 :שפשפשתי ולא מצאתי

ל דקדק דהוה ליה למימר "ף ז"וכבר הרי. ה דעביד דינא בלא דינא"והשיבו לו ומי חשיד קב
ד "ולפי דרכינו ניישב בס, יעוין שם, לומר דינא בלא דינא ולמה האריכו לשון, דעביד בלא דינא
ואלו הן , ודילמא פשפש ולא מצא, והוא דקשה באמת איך חשדוהו שלא פשפש, דקדוק זה שפיר

ד דסברי רבנן כל הפסד ממון אינו מיסורין של "אך נראה לי בס, יסורין של אהבה וכנזכר לעיל
ועוד נוגע גם לעניי , ו שעל ידי כך תתמעט פרנסתםיען כי זה מגיע גם לבניו ובני בית, אהבה

ודבר זה ידמה למה שאמרו , שעל ידי הפסדותיו לא יוכל ליתן צדקה בהרווחה כמנהגו, ישראל
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ולכן כיון , וידוע צדקה גדולה מתפלה, איזה יסורין של אהבה כל שאין בהם ביטול תפלה, לעיל
ובאמת אמרו יסורין של , יסורין של אהבה שראו שהיה לו הפסד גדול בממונו הוכיחו דאין אלו

ה שלחם לזה הצדיק במידת חסדו "יען כי הקב, אלא הם טובה וחסד, אהבה אינם נקראים דינא
 :ורק אותם יסורין הבאים על עון נקראים דינא, ל לעיל"י ז"וכמו שכתב רש, להרבות לו שכרו

, תינו אין אלו יסורין של אהבהפירוש לדע, ה דעביד דינא בלא דינא"ולזה אמר לו לא חשיד קב
דהיינו יסורין הבאים , ה דעביד דינא"ולכך אלו נקראים דינא ולא חשיד קב, כיון שהם הפסד ממון

כי רק יסורין של אהבה שאינם , רצונו לומר בלא עון, דנקראים דינא על מגן בלא דינא, בשביל עון
, ועל כן ודאי לא פשפשת היטב, בלםכדי להרבות שכרו של המק, אלו באים בלא דינא, בסוג דינא

כי אני עתה אינני מרגיש , אי איכא דשמע מילתא נימא, ואז הודה לדבריהם ואמר להם אין הכי נמי
 :וזוכר באיזה עון

ד נעשה לו נס זה בזכות לימוד התורה אחר שקבל עליו "נראה לי בס. שם הדר חלא והוה חמרא
ד הרומז על "ד שהוא ע"ד כמספר למ"ץ שהוא קמולכן נחסר מן מספר חומ, ליתן כמשפט התורה

ד "גם נראה לי בס, ולכך החומץ נעשה יין בפועל, ונשאר מספר יין שהוא שבעים, לימוד התורה
[ 'ג א"בראשית ל]ששלטו בהם ארבע מאות כוחות הדינים בסוד , שהקלקול היה בארבע מאה דני

כוחות דינין באותם ארבע מאות דני  ולכן שלטו ארבע מאות, והנה עשו בא וארבע מאות איש עמו
, ונעשו הדני יין טוב, ועתה בתיקון נמתקו הדינין ששלטו באותם דני, דייקא לעשותם חומץ

 :ק"ודו
ונראה לי , מקשים איך נחלקים במציאות. שם ואיכא דאמרי אייקר חלא ואזדבן בדמי דחמרא

ושמועה , דרך משל אלף זוזי כל אחת, ד ששני כתות אלה שניהם שמעו דרב הונא מכר החבית"בס
דלא אפשר שיהיה החומץ באלף , ושניהם יודעים בבירור שזה הערך היה ערך היין, זו היא אמת

, ופליגי בסברה, ולכן כל אחד משני כיתות אלו עשה מדעתו אופן של הנס איך היה, זוז בשום זמן
ולכך מכר החבית , יןוהוא כי כת אחת סבירא ליה ודאי הנס נעשה באופן זה שהחומץ נהפך לי

ה סיבה שנצרך העולם באותו זמן "דאם נאמר הנס היה שעשה הקב, שזה הוא ערך היין, באלף זוז
אם כן נמצא , שנמכרה החבית באלף זוז, ונתייקר ונעשה לפי שעה כערך היין, לחומץ הרבה

ב הונא דאם ר, וקשא למסבר כן, אלא לכל בעלי החומץ, תועלת הנזכר לא נעשה לרב הונא לבדו
שאר בני אדם למה ירויחו על ידי כך ריוח גדול למכור החומץ שלהם , עשו לו נס להשלים הפסידו

דלפי זה אין כאן הוכחה שנעשה הנס לרב הונא על , ועוד יש דוחק גדול בזה האופן, בערך היין
 ולכן מחמת קושיות אלו סבירא, דיש לתלות דבר זה במקרה הזמן, אשר קבל ליתן לאריס חלקו

 :ליה שהחומץ נהפך ליין
סבירא ליה מוכרח אתה לומר שהנס היה באופן זה שהחומץ נתייקר ונמכר בערך יין ' אך כת הב
, עם כל זה מוכרחים לסבול דחוקים אלה, ואף על פי שיש דחוקים בזה כאשר אמרנו, באלף זוז

עדיף דקשא חדא כללא אית לן למעוטי בניסא , ולא נוכל לסבול קושיות שיש באופן הראשון
ועוד קושיא , שנהפך החומץ ליין היה זה שינוי הטבע' ואם תאמר באופן הא, לעשות שינוי הטבע

, דבר זה אצלם כאיסור גמור, ובפרט חסידים ואנשי מעשה, דאין נהנין ממעשה נסים, חזקה יותר
דהוה ואף על גב , דאמר לו רב מרי לא תיקנו מהאי דמעשה נסים הוא, ד"וכדאיתא בתענית דף כ

דלא רצה להנות ממעשה , וכן איתא עוד התם במעשה דרבי אלעזר איש ברתותא, רעב בעולם
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נמצא בסברה , ולכן מחמת קושיות אלו סבירא ליה שהנס היה שנתייקר החומץ, יעויין שם, נסים
 :והשמועה היתה שנמכר החבית דרך משל באלף זוז וזו היא אמת, הוא דפליגי

עם כל זה , דאף על גב דשנוי הטבע קשה, מתרצי להני קושיות כך' האד לומר דכת "ונראה לי בס
ולכך עשה , וגם לפרסם כוחה של תשובה, ה לפרסם מעלת הצדיק רב הונא"הכא שאני שרצה הקב

מתרצי לה כי שינוי החומץ ליין אין הנס ' וקושיא הב, דאית ביה פרסום יותר, הנס בשינוי הטבע
מה שאין כן , ורק ההפרש בטעם וריח, אה היין והחומץ שוים הםכי מר, ניכר ונראה למראה עינים

וכן גבי רבי אלעזר איש ברתותא ניכר הנס , הך גמרא דתענית ניכר הנס בשינוי החול להיות סולת
ועוד יש ליישב דהכא לא הרויח רב הונא מן הנס יותר , שנתמלא האוצר חיטים מה דלא הוה, בעין

כי תחלה היה , נתמלא חסרונו מה שהיה צריך להפסיד בחומץ אלא רק, ממה שהיה לו בידו תחלה
וכל כהאי , ועתה גם כן מכר החומץ בסך ארבע מאות אלף זוז, לו יין בסך ארבע מאות אלף זוז

 :גוונא יש להבין דאין בזה חשש משום נהנין ממעשה נסים
, של תשובהללמדינו כוחה , ד לפי דברי האיכא דאמרי שהחומץ נהפך ליין"ואפשר לרמוז בס

נרמז בזה כוחה של , ולפי דברי האיכא דאמרי דסבירא ליה אייקר חלא, שהזדונות נהפכים לזכיות
בו הוא , באזמל שהוא מכה, ל"וכמו שאמרו רבותינו ז, שהמכה עצמה תהיה רפואה, תשובה

 :מרפא

 .ברכות דף זבניהו בן יהוידע 
זועם בכוחות הדינין וכמו שכתב הנה זוהר הקדוש פירש אל שהוא חסד . שם וכמה זעמו רגע

ה זועם בכוחות הדין בכל יום כדי "והיינו כי הקב, בפתח עינים ונראה לי דליכא פלוגתא בנייהו
ובזה הזעם שזועם בם יחלש כוחם אך אחר שזועם בם יתעורר קטרוג על , שלא יתרבו ויוסיפו כח

ת קטרוג זה יהיה זעם ישראל שכל כך טובה עושה להם והם אינם שבים בתשובה גמורה ומחמ
מה שזועם בכוחות הדין והוא אחד ', ז יש שני רגעים של זעם הא"ולפ, רגע אחד על העולם

, זעם על העולם אשר יתהווה מצד הזעם שזועם בבעל הדין' והב, דנקיט בברייתא' מחמשת וכו
כתבתי ובזה ש, שהוא קטן בשיעורו מאותו הזעם של הברייתא, ושיעור זעם זה הוא רגע כממריה

ש "ד מ"ובזה יובן בס, ה עיין שם"דף ס' ד כל קושיות של הרב יערת דבש חלק א"נתרצו בס
' הא, בימי בלעם' כי שתים צדקות עשה ה, צדקות תרתי משמע' למען דעת צדקות ה[ 'ה' מיכה ו]

 :זעם על העולם הנולד מאותו הזעם לא נעשה' והב, זעם של כוחות הדין אשר נעשה

 .ברכות דף י בניהו בן יהוידע
וסגי , קשא אומרו כי היכי יתור לשון הוא זה, מ רחמי עלייהו כי היכי דלימותו"שם הוה קא בעי ר

ל דלשון בעי רחמי משמע שבקש רחמים "ח ז"ועוד הקשה הצל, לומר בעי רחמים עליהו דלימותו
מ גם "דע רועוד קשא אטו לא י, ואומרו דלימותו הנה זה בקשת דין ורעה עליהם, וטובה בשבילם

מ ידע גם ענוש לצדיק לא טוב "ד כי ר"ונראה לתרץ בס', ש לעיל דף ז"ענוש לצדיק לא טוב וכמ
אלא התפלל שלא ישיגו תאותם הרעה ואז זו תהיה , ולכך לא היה מתפלל בפירוש עליהם שימותו

ף כי כל אדם שהוא אדוק באיזה תאוה רעה ואינה משיגה אז יחלה מכח תוק, סיבת מיתתם ממילא
והנה לפי זה בבקשתו אינו , תאותו ובמשך הימים תהיה העדר מציאותה אליו סיבה למיתתו

כי הרשע אם אינו משיג למצוא , אלא מבקש דבר שהוא רחמים להם מצד נפשם, מבקש שימותו
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ולזה אמר בעי רחמי כי היכי , תאותו הרעה הנה הוא נעדר מאיסור ועבירה וזהו רחמים לנפשו
מרוב החשק , ומר לא בקש שימותו אלא בקש דבר שממנו יהיה סיבה שימותורצונו ל, דלימותו

ה יותר טוב שיבקש רחמים "ל ברוריה ע"וא, והתאוה שבלבם אשר נעדרת מציאותה להם
ובזה נתרצה , שיעזרום מן השמים לחזור בתשובה וממילא תתבטל ותיעקר התאוה הרעה מלבם

מ בקש כאשר רצה ולא נענה הוה ליה "כבר ר ל שהקשה אם"גם כן קושית הגאון ספר חסידים ז
הוה ליה , ואם לא בקש עדיין רק היה רוצה לבקש ולא הניחתו ברוריה, ס לזכור זה"למימר להש

והיינו , דלעולם בקש, ובזה שכתבנו נתרצה קושיא זו', למימר הכי הוה קא בעי למבעי רחמי וכו
אך , קם ותאותם שאין מוצאים להםכדי שעל ידי כך יחלו מרוב חש, שבקש שלא ישיגו תאותם

ואז ברוריה פיה , כי סיבת מיתתם תהיה במשך ימים בהעדר הדבר אשר מתאוים לו, עדיין לא מתו
דבעי עלייהו דהדרי בתשובה , והצילה אותם ברחמים חדשים, פתחה בחכמה בעצה טובה זו

 :ונשארו בחיים
ונראה כמו שכתב , ברוריה מעיקראמאיר האי סברה ד' ברם עדיין קשא אמאי לא סלקא דעתיה דר

אין נכון להתפלל על אחרים , א דאיהו סבר כיון דהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"מהרש
אם כן איך התפלל משה , אמנם על זה קשא, שיחזרו בתשובה ורק על עצמו יתפלל האדם בכך

אם מתפלל על ד דיש סברה לומר "ונראה לי בס, ה על יהושע יה יושעך מעצת המרגלים"רבינו ע
לא , ורק על אדם רשע שכבר הרשיע, האדם בזמן שהוא צדיק שלא יחטא ולא יכשל שפיר דמי

מאיר מעיקרא ומשה ' כך הוה סבירא ליה לר, יאות למבעי רחמי מקמא שמייא שיחזור בתשובה
 :ה התפלל על יהושע בהיותו צדיק שלא יכשל בעצת המרגלים"רבינו ע

 .ברכות דף יבניהו בן יהוידע 
מאיר לברוריה ובעי רחמי והדרי בתשובה איך ' כיון דלמסקנא הודה ר, ל הקשה"ף ז"אמנם הרי

דבזה נמצא עשה , ט"וקללם כמה קללות במזמור ק, ה התפלל על אויביו שימותו"דוד המלך ע
ה ודאי ראה "ד שדוד המלך ע"ונראה לי בס, מאיר מעיקרא' ה כאשר רצה לעשות ר"דוד המלך ע

אי נמי היה יודע , אותם אויבים נטמעו בסטרא אחרא ואין להם תקנה בתשובהברוח הקודש ש
ומשנה ערוכה היא כל המחטיא את הרבים אין מספקין , שאותם אויבים היו חוטאים ומחטיאים

י שהם סייעתא "ף שהקשה על דברי רש"ובזה יתורץ קושיא שניה של הרי. בידו לעשות תשובה
שהוא פועל יוצא לאחרים שהם , י כתיב חוטאים חטאים כתיבמאיר ובזה ניחא דהכי קאמר מ' לר

 :אבל הנך בריוני לא היו מחטיאים אחרים, ואלו דוקא יתמו, מחטיאים אחרים

 .ברכות דף יניהו בן יהוידע ב
ד רצונו לומר אפילו אם יהיה רשע גמור יש תקוה "נראה לי בס. שם בהדי כבשי דרחמנא למה לך

, ואז חותר לו חתירה מתחת כסא הכבוד לקבלו מפני המקטרגים, ה יעזרהו לעשות תשובה"שהקב
כלומר התקוה , כבשי דייקא, ולזה אמר בהדי כבשי דרחמנא, וכאשר עשה כן באמת למנשה בנו

 :מצויה בחסדו יתברך



  ליקוטי בן יהוידע   

 

 

 

596 

 התשובה בדרכי

 .ברכות דף יבניהו בן יהוידע 
אה שזה ס נר"הנה לפי סדר שמותם דנקיט הש. שם חד אמר חזי רישה דאבא למטוי ביה גלדנאי

כי מזליה חזי , ד לכך אמר דברים אלו"ונראה לי בס, הראשון שאמר למטוי ביה גלדנאי היה מנשה
ואמר חזי זכות אבא , ובני אדם נמשלו לדגים כנזכר בקהלת, שסופו לעשות תשובה ולהתתקן

אבל רבשקה אמר , שיתבשלו ויתוקנו באש התורה, שיגין למטוי ביה גלדנאי הם בני אדם הרשעים
כי , לכך כיון שחבטו מת תיכף על ידי נפילה זו מן השמים, ר רע ומר מאד להקריב לעבודה זרהדב

ולכן נקרא , אלא מן השמים עשו כך לטובתו, ודאי הוא לא חבטם חביטה שיש בה שעור להמית
ודאי לא היה מזלזל בכבוד , והא דארכבנהו אכתפיה, רבשקה אותיות בהשקר שהיה דבק בו

לחבב התורה בעיני הילדים האלה , וכונתו לשם שמים, אלא עשה כן בהצנע, אדםמלכות לפני בני 
 :בראותם שהוא מלך ומרכיבם על כתיפו בשביל ללמוד תורה

 :ברכות דף יבבניהו בן יהוידע 
כי בבושה נשפך דמו בקרבו והרי , נראה לי הטעם. שם כל העושה עבירה ומתבייש בה מוחלין לו

ואמר , ל המלבין פני חבירו ברבים כאלו שופך דמים"רבותינו ז וכמו שאמרו, זה כאלו נהרג
ולהכי מהניא ליה , וכן זה שנתבייש נחשב לו כאלו נהרג, אזיל סומקא ואתי חיוורא, בגמרא דחזינן

מיהו ודאי דלא קאמר כן אלא אם כן עשה תשובה בוידוי וחרטה , כי מיתה מכפרת על הכל, כפרה
, בארבעה חלוקי כפרה דהכל תולין ומיתה מכפרת קאמר הכא ורק על מה שאמרו, ועזיבת החטא

, כי אפילו המיתה עצמה, אבל ודאי בלא תשובה לא מהני כלום, שהבושה מספקת במקום מיתה
דהא דמהניא בושה לגמור , ועוד נמי נראה לי. אם לא מת מתוך תשובה לא תועיל לו מיתתו

ושה בלבו בשמחה לכפרת עונותיו אז היינו דוקא אם הוא קבל צער הב, הכפרה במקום מיתה
 :תועיל לו

 .ברכות דף טזבניהו בן יהוידע 
ד היושב עראי בבית הכנסת ובית המדרש "נראה לי בס. מעלין את האדם מכף חובה לכף זכות

ואז בשכר זה , אבל היושב שם ולומד בקבע נחשבין לגבי דידיה בית, נקראים לגביה דידיה אהל
ולזה אמר מעלין את האדם מכף , ויהיה סך הכל מספר זכות, ספר חובהיהיה נוסף מספר בית על מ

, כי הנחלים אם טבל בהם אדם טמא, ד ענין הדמיון הזה לנחלים"ונראה לי בס, חובה לכף זכות
וכן קדושת אהלים שהם בתי מדרשות מסייעין לאדם , נקרא הוא עצמו אחר הטבילה אדם טהור

 :יתהפכו לזכיותשהזדונות עצמן , לעשות תשובה מאהבה

 :ברכות דף טזבניהו בן יהוידע 
כי על זה , פירוש שאם אדם יחטא יהיה חלקו ושכרו אצל צדיק אחר. שם ותשים חלקינו בגן עדן

רצונו לומר שחלקו , ל"י ז"כמו שכתב רבינו האר, מתפלל האדם בכל יום ושים חלקינו עמהם
כדי שבחזרתינו , להנות משל אחריםשאין רוצים , יהיה אצל צדיקים הבוטחים בשמך באמת
ולא יהיה אצל צדיקים שלא ירצו להחזירו לנו אחר , בתשובה ישיבו לנו את חלקינו בשכר מצות

אבל אם אינו חוטא כלל יהיה חלקו ושכרו , וכל זה הבקשה נצרכה לאדם אשר יחטא, שזכו בו
כלומר , חלקינו בגן עדןלכך כאן מתפלל ותשים , ולא יהיה מונח אצל אחרים, שמור לו בגן עדן
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פירוש נפש צדיק , ואמר תקנינו בחבר טוב, יהיה שמור לנו בגן עדן ולא יהיה אצל צדיקים אחרים
, ואומרו יצר טוב בעולמך, גדול שתביא לנו בסוד העיבור בעולם הזה שתסייענו בעבודת הקודש

ה שהוא סוד "ה ב"שתתייחס לשם הוי, פירוש תשלח לנו יצר טוב מן היצירה שהיא עולמך
ואומר נשכים ונמצא יחול , כי העשיה יש בה תערובת רוב רע כידוע, ולא יהיה מן העשיה, תפארת

ולכן לבו מחשב ומהרהר בעסקים שיעשה , פירוש כי האדם בלילה פנוי מן עסקים', לבבנו וכו
יים והצדיק כל מחשבות לבו הוא להוליד המצאות בנו, ומוליד המצאות והכנות לענייניו, למחר

ולכן , ומי שאינו צדיק חושב מחשבות להוליד ערמות ותחבולות בדרך לא טוב, על היושר והאמת
, כלומר אשר קוינו בלילה בהמצאות שחשבנו בלבבינו, אמר נשכים בבוקר ונמצא יחול לבבנו

 :דברים שהם נעשים על פי היראה והחכמה והיושר, הכל ליראה את שמך
, והמבחן לזה, ר"פירוש ישראל כשחוטאין אנוסין הם מיצה. וותביט ברעתינ, שם תציץ בבשתנו

מה שאין כן אומות העולם אחר שעושין העבירה הם , כי אחר שיעשה העבירה תיכף יתחרט
ומאחר שהאדם מתחרט ומתבייש בפני עצמו , שמחים על אשר באה העבירה לידם ועשו אותה

כי זה מבחן שהוא היה אנוס מן , ה עונו"לכך ראוי הוא שימחל לו הקב, אחר עשותו העבירה
ואחר כך תביט , שיהיה לנו אחר עשיית העבירה, וזה שאמר תציץ בבשתנו, ר בעונו"היצה

יען כי מן הבושה יתאמת שאנחנו אנוסים , היא העבירה שעשינו אותה לדון אותנו עליה, ברעתינו
, חסידותיך, עוזיך, ךרחמי, תוארים' נקיט ד', ואומר תתלבש ברחמיך וכו, היינו באותה עבירה

שהם נרמזים , שהם חכמה ובינה ואריך ועתיק שהם סוד כתר, ואימא, אבא, כנגד הארות, חנינותיך
מתלבש ומתכסה ומתעטף , שהוא סוד התפארת, ה"ו דשם הוי"אשר אות וא, ה"באותיות י

 :ק"ומתאזר בהם ודו
א צדיק שאין במעשיו דבר ד יש נקר"ונראה לי בס. שם לא נחטא ולא נבוש ולא נכלם מאבותינו

, אך אם תעריך אותו לגבי צדיקים גדולים תמצא במעשיו דברים שנחשבים לחטא, נחשב לחטא
אלא לא נבוש ולא נכלם גם , ולא לבד בערך הדור הזה הקטנים נהיה כך, ולכך מתפלל לא נחטא

ולא נכלם בגן  ,ואמר לשון כפול לא נבוש בגן עדן התחתון, הם צדיקים הראשונים, מערך אבותינו
א פעמים חיים "ד י"נראה לי בס, א פעמים חיים"ותפלתו של רב שהיה מתפלל י, עדן העליון
ישובון ' ופדויי ה[ 'ה י"ישעיהו ל], ת בכל הטוב"ושמח[ א"ו י"דברים כ]ובזה יובן , ח"עולה תשמ

ד "ה לי בסנרא, ואינו בן ברית, דבן ברית, ומה שהתפלל רבי בלשון זה, ת עולם על ראשם"ושמח
, שהוא היה מן החמשה בחינות של היסוד, דידוע שרבינו הקדוש הוא היה בחינת היסוד, הטעם

כי בעלי ערלה שאינם בני ברית נגדיים אליו ויתגרו , ועל כן התפלל בכך, כנזכר בשער הגלגולים
ו ענין כמ, ועזות פנים, כענין עזות אשת פוטיפר שאמרה שכבה עמי, והתפלל מעזי פנים, בו יותר

 :בא אלי לשכב עמי[ ד"ט י"בראשית ל]שעשתה אחר כך שהוציאה הדבה בשקר ותאמר 

 .ברכות דף יזבניהו בן יהוידע 
א ראשונה שבשם "ד קרן אורה ה"נראה לי בס. שתעמידנו בקרן אורה ואל תעמידנו בקרן חשוכה

, היא תשובה עילאהו, וכחדא שריין, כי חכמה ובינה כחדא נפקין, דאינה חסירה, שהיא סוד בינה
, ומקבלת אורה מן התפארת כלבנה שהיא חשוכה, א אחרונה שהיא סוד מלכות"וקרן חשוכה ה

, ואומרו בקרן, ומבקש שתזכנו לעשות תשובה עלאה, ומקבלת אור מן השמש והיא תשובה תתאה
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א "כרעיה דה' למה תלי[ ב"ט ע"מנחות כ]וכמו שכתוב בגמרא ', כי בעל תשובה בקרן זוית של ה
 .כי היכי דליטול ביה בעל תשובה

 עשיה חשך, יצירה אור

אבל בחוץ , ל שבארץ ישראל שולטת היצירה בימי החול"י ז"או יובן על פי מה שכתב רבינו האר
ולזה אמר תעמידנו , והעשיה בשם חשך, וידוע שהיצירה מכונית בשם אור, לארץ שולטת העשיה

ש במדרש "ד על פי מ"או יובן בס, ב בחוץ לארץשתזכנו לישב תמיד בארץ ישראל ולא נש, בקרן
מזרח שממנו אור , ה למשה"אמר ליה הקב, קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה[ 'ג' במדבר ב]בפסקא 

ועליו ', ועליו ישכר שהוא בעל תורה וכו', יהיה כנגדו יהודה שהוא בעל מלכות וכו, יוצאה לעולם
' יתייחסו לו ג, המזרח שהוא קרן אורה לעולםנמצא , יעיין שם', זבולון שהוא בעל עשירות וכו

ולזה , אשר באלה הם עיקר הבטחות ישראל לעתיד, שהם תורה ומלכות ועושר, מתנות טובות
ואל , שהוא קרן אורה של העולם, שנשיג הבטחות המתייחסים למזרח, אמר תעמידנו בקרן אורה

מצפון תפתח [ ד"י' רמיהו אי]כמו שכתוב , תעמידנו בקרן חשוכה הצפון שמשם החשך הוא הרע
 ...הרעה

 .ברכות דף יטבניהו בן יהוידע 
ב "ב ע"הנה מה שכתוב ביומא דף כ. איכא דאמרי דלא ידעי ואיכא דאמרי ידעי ולא איכפת להו

', ן סיוטא בחלמיה וכו"ואחזיאו ליה לר, דאמר רב נחמן דילמא כבן שנה שמלוכלך בטיט וצואה
ברם , ולכן הראו לו סיוטא, ה תבעי ביקריה"דקב, ס כאן"וץ השבהא נמי יש לומר כתיר, עיין שם

אמר , רב אשי אוקי אשלשה מלכים, ב"ב ע"הא קשיא לרבי יצחק ממה שכתוב בסנהדרין דף ק
מהיכא , אמר חברך וחברי דאבוך קרית לן, למחר נפתח בחברין אתא מנשה אתחזי ליה בחלמיה

ד "והשתא בין למ, וגם אכפת להו וקפדי, ם ידעינמצא המתי, יעיין שם' בעית למשרי המוציא וכו
גם עוד קשיא לי ממה , איך אמר כאלו מספר אחרי האבן, יצחק' ד שני תיקשי לר"בין למ, ראשון

לוי עבר דריש הדין ' ר, בפסוק ויעש אחאב את האשרה[ 'ו ל"ט]' שכתוב בילקוט נביאים מלכים א
אמר לו מה חטאתי לך ומה , לגביה בלילארק לא היה כאחאב אתא , קרייא שיתא ירחין לגנאי

, אשר הסתה אותו איזבל אשתו[ ה"א כ"שם כ], ואין לך סיפיה, אית לך רישא דפסוקא, סרחית לך
נמצא אפילו , רק לא היה כאחאב אשר הסתה אותו אזבל אשתו, דריש עוד שיתא ירחין לשבח

, לו הכי ידע והקפידאפי, אחאב שעשה הרע ונמנה בכלל מלכים שאין להם חלק לעולם הבא
כי מנשה , אלא מן השמים הקפידו על כבודו, י לעולם מנשה לא קפיד"ד דאמר לך ר"ונראה לי בס

וכן באחאב , א במראה החלום כאלו מנשה בעצמו בא אצלו ודבר עמו כך"עשה תשובה והראו לר
היה בסיום ה "נמצא רצון הקב, ק"מאחר כי הנביא סיים וכתב אשר הסתה אותו איזבל אשתו ברוה

ואינו , לוי שהיה דורש תחלת הפסוק בלבד' ולכך קפיד רחמנא על ר, זה לתלות סרחונו באיזבל
והראו לו מן השמים במראה החלום כאלו אחאב בעצמו בא אצלו ומדבר , תולה סרחונו באיזבל

 :עמו כך

 .ברכות דף כגבניהו בן יהוידע 
ונראה לי , פשט המאמר תמוה. מביאים ואינם יודעים אם על טובה הם מביאים או על רעה הם

ותשובה מיראה עושה הזדונות , ל תשובה מאהבה עושה זדונות כזכיות"ד דאמרו רבותינו ז"בס
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דהיינו לבו נשבר כראוי עושה העונות , ל שהעושה תשובה פנימית"וכתבו המפרשים ז, כשגגות
טעם , וכתבו עוד, כשגגות אבל תשובה חיצונית שאין בה שברון לב כראוי עושה העונות, כזכיות

היינו כדי שעל ידי הקרבן יעשה האדם תשובה פנימית , הקרבן שהאדם מביא עם התשובה
ראוי מן הדין לעשות בו , בחשבו שכל מה שנעשה בקרבן משחיטה עד זריקה, בשברון לב כראוי

, רון לבה חס עליו וצוה שיביא בהמה במקומו ועל ידי כן בודאי יהיה לו שב"אלא שהקב, בעצמו
, מה שאין כן אם האדם יביא קרבן ולא יחשוב כן, ואז תשובה זו מעליא לעשות הזדונות זכיות

ה לפטרו מעונש עונותיו בעבור "שחושב שהוא מרצה בו להקב, אלא יביאנו בתורת דורון בלבד
ואם כן העונות שלו , הנה בודאי אינו עושה תשובה פנימית בשברון לב אלא חיצונית, דורן זה

רצונו לומר כדי , וזה שאמר אינם יודעים אם הקרבן הזה מביאים על הטובה, היה כשגגות דוקאי
על ידי שחושבין מעשה הקרבן על עצמם ויהיה להם , שישיגו על ידו טובה שיהיו העונות זכיות

שיתרצה , דהיינו שמביאין אותו בתורת דורון, או אם על העדר הרעה הם מביאין, שברון לב
אלא ישארו , שבזה אין משיגים טובה להפוך העונות זכיות, פטרם מן עונש העונותה בו ל"הקב

פירוש אין מבחינים מה הפרש בין אם , ה בין רע לטוב אינם מבחינים"ולזה אמר הקב, כשגגות
ובין אם יביאנו כדי לעורר שברון , שהוא רק בשביל העדר הרעה, יביא האדם הקרבן בתורת דורון

כי , האם אלו הם יזכו להביא קרבן לפני בתמיה, ובה להפוך העונות לזכיותשבזה ישיג ט, לבבו
 :להביא לי בהמה לדורון, וכי זה הוא כבודי חס וחלילה, מה דורון זה נחשב להביאו לפני

 :ברכות דף כחבניהו בן יהוידע 
אליעזר ' יוחנן בן זכאי קדים לר' יש להקשות והלא מעשה דר. אליעזר' שם תנו רבנן כשחלה ר

ד על פי מה שכתב "ונראה לי בס, יוחנן בן זכאי ברישא' שהיה רבו והוה ליה להביא להא דר
יוחנן בן ' דר, ל במסכת סוטה על מה שכתוב כיון שראה אותם היה בוכה"הגאון מעשה רוקח ז

יוחנן בן זכאי לצאת לעשות הצלה ' רצה ר, כאשר צרו הרומיים על ירושלים, ורבןזכאי בעת הח
' ונשאוהו תלמידיו ר, הוציאו עליו קול שמת, ומפני פחד הבריונים שהיו מעכבים, פורתא לישראל

ואחר שיצא לחוץ נכנס אצל , יהושע בארון כאלו הוא מת והולכים לקברו חוץ לעיר' אליעזר ור
ולכן כאשר באו עתה תלמידיו לבקרו בחוליו זה אשר נפטר ', דברים וכו' ממנו ג נירון קיסר ובקש

זכר אותה שעה צרת , יהושע מהלכים בראש התלמידים' אליעזר ור' כשראה את ר, בו מן העולם
ועכשיו ישאוהו , והוא עודנו חי, איך באותה זמן נשאו אותו התלמידים האלה בתורת מת, החורבן

ועל צרתם של ישראל שהגיעה להם , ך בכה על החורבן שזכר אותו עתהולכ, בהיותו מת ממש
, ולכך אמרו לו מפני מה אתה בוכה, ותלמידיו סברו שהוא בוכה על עצמו על מיתתו, אותו זמן

, וכמו שאמרו מת מתוך שחוק יפה לו, שהצדיק צריך להיות שמח בסילוקו מן עולם הזה בשלום
לפני מלך בשר ודם כאשר הולכתם אותי אתם מקדמת דנא והשיב להם אילו היו מוליכין אותי 

ולפי דרכו הראה להם שהוא חרד , ועכשיו כל שכן שאבכה, גם כן הייתי בוכה, בשעת החורבן
עד כאן דבריו , וכל שכן להמון העם, שגם להם יהיה חרדה, כדי לעורר אותם בתשובה, מיום הדין

ללמדינו , אליעזר ברישא' יט הברייתא מעשה דרובזה מובן הטעם הא דנק, יעיין שם, בשינוי קצת
והוא צרת החורבן , אלא בעבור דבר אחר שזכר אותה העת, יוחנן בן זכאי לא בכה על מיתתו' דר

אליעזר תלמידו גם כן לבכות עתה בחליו כשנכנסו ' היה לו לר, דאם בכה על מיתתו, כאמור
אלא ודאי דהצדיק אין ראוי לו , לא בכהולמה , יוחנן בן זכאי רבו' וכמו שראה כן לר, תלמידיו
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יוחנן בן זכאי בכה בשביל דבר אחר שזכר ' ור, דמת מתוך שחוק סימן יפה לו, לבכות על מיתתו
אליעזר ' יוחנן בן זכאי הביא מעשה דר' ולכך קודם שהביא הברייתא מעשה דר, אותה העת

ואם לא , מו שנראה בפשט המאמריוחנן בן זכאי על המות כ' לגלות לנו שאין בכיה זו דר, תלמידו
 :היה התנא מקדים את המואוחר לא היינו יודעים טעם זה

 :ברכות דף כחבניהו בן יהוידע 
כנגד גיהנם וגלגול וכרת , שהם כעס ומאסר ומיתה, ד נקיט תלת"נראה לי בס. 'שם שאם כעס וכו

שהוא בית , הזה ומאסר כנגד גלגול שחוזרת לעולם, והיינו כעס כנגד גיהנם, שנכרת לגמרי
ומה שאמר איני יכול , והשם יתברך יצילנו מכולם, ומיתה כנגד כרת שנכרת לגמרי, האסורים שלה

כי תפילה וצדקה לא מהני לחודייהו , היינו צדקה, ולשחדו בממון, היינו תפילה, לפייסו בדברים
אלא , שעה לאו משום דחס על הכלים אותה, ומה שאמר פנו את הכלים מן הטומאה, בלא תשובה

כדי לרמוז לתלמידיו הכהנים שלא יתעסקו בו אחר מיתה על סמך שהוא צדיק גדול ואין טומאה 
כנזכר , וכמו שאמר אליהו זכור לטוב לרבי יהושע הגרסי בפטירתו של רבי עקיבה, בצדיקים

ל "י ז"פירש רבינו האר, ומה שאמר הכינו כסא לחזקיהו המלך עליו השלום, ט"במדרש משלי פ
ט על נשמה אחת גדולה שהיתה אצל שמואל הנביא עליו השלום ואחריו "ר הגלגולים דף נבשע

יוחנן בן זכאי ' וזהו טעם למה שאמר ר', יוחנן בן זכאי וכו' ואחריו ר, חזקיהו המלך עליו השלום
ד יוחנן עם האותיות וכולל "ונראה לי בס, עיין שם, כשנפטר הכינו כסא לחזקיהו מלך יהודה שבא

יוחנן בן זכאי לנשיאות אשר היא היתה לזרע בית ' גם נראה לי לכך זכה ר, עולה חזקיההמלה 
 :דוד

 :ברכות דף כטבניהו בן יהוידע 
ולא אמר דין או , יש להקשות למה נקיט לשון עברה. שם שאתה מתמלא עברה כאשה עוברה

ה עוצה "שם הויגם ידוע רבוע , ה"ד דידוע מיתוק שם אלהים הוא בשם הוי"ונראה לי בס, כעס
גם ידוע מה שכתב , אלא הוא דין לגבי אותיית הפשוט, והרבוע אינו רחמים כמו הפשוט, ב"ע

וזה סוד הר , ועם חמשה אותיות השורש שלו עולה הר', ל שם אלהים ברבועו עולה ר"ז ז"הרמ
יה קאי ולא יה, גם ידוע כל מיתוק הדין ברחמים צריך שיהיה נכלל זה בזה, האלהים עד כאן דבריו

חלק התיבה לשתים , וזה שאמר בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה, האי לחודיה והאי לחודיא
ולא עוד , והאי לחודיה קאי, דהאי לחודיה קאי, ה דשם אלהים"ור, ה"ב דשם הוי"דהיינו ע, עב רה

עם כל זה יהיו צרכיהם לפניך בסוד הרחמים , ולא בפשוטו, ה ברבועו"אלא שנרמז שם הוי
וגם אותיות , שהוא לשון עריבות, שאז עברה תתהפך לאותיות ערבה, שנכללים זה בזה והמיתוק

או נראה לי , והאי לחודיה, האי לחודיה, ואינו דומה לאותיות עברה, ערבה הם נכללים זה בזה
שאם ישראל עושין רצונו של מקום אז נכללין כל  ,ד במקום אחר"ד על פי מה שכתבתי בס"בס

ואם לאו נבדלין ימי החול , שכולם יונקים מקדושת השבת', שהוא ז', ות אימי השבוע במספר א
' וב, ימים לחוד' ואז ימי השבוע יהיו ה, מקדושת השבת המתחלת ביום שישי משעה חמישית

והנה , ה"אלא אותיות ב', ואם כן צירוף שלהם לא יהיו ז, ויום שבת לחוד, ימים שהם יום שישי
ואם זכה לעשותו תשובה שאז נכללים , יצר לב האדם רע מנעוריו [א"כ' בראשית ח]בחוטא כתיב 

ולזה , ויהיה עזר, ע"ויפסיק בין אותיות ר' אז יבא אות ז', שהוא ז' כל ימי השבוע במספר אות א



  ליקוטי בן יהוידע   

 

 

 

601 

 התשובה בדרכי

שאז ימי השבוע נחלקים , ואם אין עושה רצונו של מקום, אעשה לו עזר כנגדו[ ח"י' שם ב]אמר 
ר "אז יבאו אותיות בה ויתערבו באותיות ע, ושנים לחודייהו, ידחמשה לחודיה קא, לאותיות בה

כלומר אין , וזה שאמר אפילו בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה, ויהיה צירוף עברה, של רע
שאז בהתערבותם עם , אלא יתפרדו לאותיות בה, ימות השבוע נכללים יחד בקדושת השבת

 :יו צרכיהם לפניך לרחם עליהםעם כל זה יה, יהיה צירוף עבירה, אותיות ער של רע

 .ברכות דף לבבניהו בן יהוידע 
נראה לי בודאי כי שלש מקראות אלו לא . 'אלמלא שלש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם וכו

כדין , אלא יועילו שלא יתקיים מאמר הנבואה נפש החוטאת היא תמות, יצילו לפטרם בלא כלום
, חלוקי כפרה' וינהוג בו דין ד, סד לקבלו בתשובהה עושה עמו ח"אלא הקב, עובר על גזירת מלך

הם , וארבעה המה מטיבי לכת, הם שלוש מקראות אלו, ולזה אמר שלשה המה מטיבי צעד
ד כי "נראה לי בס, והא דאמר נתמוטטו רגליהם שהזכיר הדבר על הרגלים, ארבעה חלוקי כפרה

היא שאין זה אלא ביחידים אבל עם כל זה תורה , אף על פי שאמר הנביא נפש החוטאת היא תמות
דאי אפשר להיות כליה בישראל , בכללות ישראל אי אפשר לקיים מיתה ממש שהוא כליה בר מינן

דהיינו עניות כמו , ורק הכונה שיהיה להם עונש החשוב במקום מיתה, מפני שהם חלקו יתברך
ניות לכולם אמנם על ידי שלש מקראות אלו גם מעונש זה שהוא ע, שכתוב עני חשוב כמת

, וכל היקום אשר ברגליהם[ 'א ו"דברים י]ל על פסוק "וידוע מה שכתב רבותינו ז, ניצולים ישראל
ולזה אמר כאן אילמלא שלש מקראות הללו נתמוטטו , זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו

 :דהיינו ממונם, רגליהם
נקיתי מפשע [ ד"ט י"לים יתהי]ד הטעם בהקדים מה שכתוב במדרש "ובאופן אחר נראה לי בס...
, יאי לאלוה רב דשביק לחובין רברבין, ואנא חובי רברבין, ה את אלוה רב"אמר דוד לפני הקב, רב

ויש להקשות אדרבה , וסלחת לעוני כי רב הוא' למען שמך ה[ א"ה י"תהילים כ]ההא הוא דכתיב 
אך , גדול ואין לו תקנהאז כל החוטא לו צריך שיהיה עונשו , כיון דהוא אלוה רב, נראה להפך

ותיכף כאשר לקחו בידו , פרשתי הענין על פי משל לאחד ששאל כלי מראה שעות חשוב מחבירו
הנה אם בעל הכלי הנזכר הוא אינו אומן שיודע לתקן , הפילו לארץ ונתקלקל שאינו הולך כלל

זה בעל הכלי אך אם , הא ודאי חשיב זה הפסד גמור דלא הדר, וגם אין אומן בעיר לתקנו, הכלי
אין זה חשיב , אף על פי שהכלי נתקלקל בנפילה קלקול גדול, הוא אומן גדול שיכול לתקן תיכף

וכן הענין בין , מאחר דביד בעליו לתקנו תיכף והוה זה פסידא דהדר, ואין זה הפסד גמור, קלקול
זה חשוב  עם כל זה אין, פ שהאדם בחטאיו מקלקל בעולמות למעלה"אע, האדם לבין קונו יתברך

ורק הוא מצפה למעשה ידיו של , שבידו לתקן תיכף ברגע, קלקול והפסד לגביה דידיה יתברך
למעשה ידיך [ ו"ד ט"איוב י]וכמו שכתוב , אדם שהוא יתעורר לתקן ואז הוא יתברך יגמור

ועל כן לא יעניש את האדם , חשיב כאלו הדבר מתוקן, וכיון שבידו יתברך לתקן ברגע, תכסוף
ועל זה אמר דוד המלך , אלא מאריך לו עד שישוב ויקבלהו בתשובה ויסלח לו, על עונובמיתה 

ותתקן כל קלקול ופגם שעשה , שתוכל לרפאת כל חלאי הנפש ברגע, עליו השלום את אלוה רב
מאחר כי , ולכן קלקול האדם בעונותיו למעלה אין זה חשיב קלקול והפסד, האדם בעולמו ברגע

דחשיבי כל הקלקולים לפניו , ולכן יאה לאלוה רב למשבק חובין רברבין, הוא פסידא דהדר ברגע
יען כי איך יתפלל , ולכן המתפלל יסדר שבחיו יתברך תחלה, כאלו הם מתוקנים משעת החטא
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היתכן אחד יחריב , לפניו יתברך והנה הוא איש חוטא שעשה קלקול והפסד בעולמותיו יתברך
לכך יסדר שבחו יתברך כדי שתהיה ביאתו , המלךארמון המלך ויבקש טובה לעצמו מאת 

 :בתפילתו בטענה זו שטען דוד המלך עליו השלום יאה לאלוה רב למשבק חובין רברבין

 :ברכות דף לבבניהו בן יהוידע 
יש להקשות הוה ליה למימר נפסקה חומה . שם נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים

והן אמת דקרא הכי , או חומת אבנים, ה לא אמר חומת נחשתועוד למ, ולמה פירש מה היא, בסתם
ונראה , ולא אמר מחבת נחשת, מחבת ברזל[ 'ג' יחזקאל ד]למה אמר , גם על הפסוק תקשי, הוא

אף על פי שהם פוגמים בכל הספירות ובארבע אותיות השם ברוך , ד כי המקלקלים בעונות"לי בס
ולכן כתיב , א אחרונה שבשם"שהיא סוד ה, כותעם כל זה עיקר הקלקול והפגם הוא במל, הוא

ולכן נקראת תשובה , א אחרונה"שהוא סוד המלכות ה, ובפשעכם שולחה אמכם[ 'א' ישעיהו נ]
זהב , כסף בחסד, מתכות כך הוא סדר שרשם' גם ידוע ז, ל"וכנזכר בדברי רבינו ז, א"תשוב ה
י "כנזכר בקה, ברזל במלכות, סודכסף חי בי, עופרת בהוד, בדיל בנצח, נחשת בתפארת, בגבורה

ששרש , לכך אמר חומת ברזל, ולכן כיון שעיקר הקלקול והפגם בעונות הוא במלכות, בשם הזוהר
, למה אמר מחבת לימא לוח ברזל, ובזה ניחא מה שאמר קח לך מחבת ברזל, הברזל הוא במלכות

עם כל זה , נה שבשםא אחרו"שהיא סוד ה, אך ידוע כי אף על פי שעיקר הקלקול היא במלכות
שהוא ראשי תיבות חכמה בינה תפארת , ת"אותיות השם שהם סוד מחב' מגיע הפגם בכל ד

ולכן קרי , א אחרונה מלכות"ה, ו תפארת"וא, א ראשונה בינה"ה, ד חכמה"וזה סדרם יו, מלכות
א "שגם במלכות שהיא סוד ה, ת שיש במלכות עצמה"ואפשר לפרש שהוא על מחב, ת"לה מחב

 :אותיות השם' ויש ד, ס"נה יש יאחרו

 .ברכות דף לגבניהו בן יהוידע 
ד כי בודאי "ונראה לי בס, ולא נשאו וגיררו, יש להקשות למה נטלו על כתיפו. שם נטלו על כתיפו

יען כי מצינו שנעשה בזה הערוד קדוש , היה באותו ערוד איזה נפש אדם מגולגלת בו ונתקנה עתה
לכן , ונעשה גרמא לבני אדם להתעורר בתשובה, וסר לבני אדםוגם עוד נעשה תוכחת מ, השם

וכמו שכתוב בשתי פרים שאחד יצא גורלו להיות , ודאי היה בו איזה נפש מגולגלת ונתקנה בזה
ולא היה זה רוצה לזוז ממקומו אף על פי , ואחד קרבן לבעל, ביד אליהו זכור לטוב' קרבן לה

ר לטוב ולחש לו כשם שמתקדש שם שמים בפר שלי כך עד שבא אליהו זכו, איש' שנקבצו אליו ת
כי אלו השני פרים , קרח' ל בספר לקוטים פ"י ז"ואמר רבינו האר, ואז קם, מתקדש שם שמים בך
ואבירם , ועתה נגמר בשני פרים אלו, ואף על פי שנשרפו לא נגמר תיקונם, היו גלגול דתן ואבירם

ואמר לו , שב לא יתוקן מאחר שהוא בחלק הבעלולא רצה לקום כי ח, היה מגולגל בפר של בעל
וכן כאן ודאי היה , יעיין שם, יען כי מתקדש שם שמים בו, אליהו זכור לטוב שגם הוא יתוקן

, וכשמת הערוד נתקנה, ולכך זכה שיתקדש שם שמים על ידו, בערוד ההוא נפש אדם מגולגלת
ראוי לנשאו על כתיף כמו גויית ו, לומר נתעלה זה עתה בקדוש שם שמים, לכך נטלו על כתיפו

ד לפרש נטלו על כתיפו כדי לשלשלו "או נראה לי בס. מפני שנתקן הנפש המגולגלת בו, אדם
, לרמוז לבני אדם שהחטא ממית שהאדם משליך דבר תורה ועבודת שמים אחרי גוו, לאחוריו

 :ואותי השלכת אחרי גוך[ 'ד ט"י' מלכים א]וכמו שכתוב 
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 :כות דף לדברבניהו בן יהוידע 
אלא , ד האי עולם הבא לאו של עידון הנשמות"נראה לי בס. שם אבל לעולם הבא עין לא ראתה

שאז אותו זמן יש גם כן הרכבת גוף עם נפש ואוכלין , קאי על עולם הזה אחר תחיית המתים
יחזרו , ז שאחר תחיית המתים ויעבור זמן כזה"ועיין במדרש הנעלם בפרשת וירא דף רט, ושותין

, עיין שם, ואז יתחדשו בחומר זך ונקי מאד שאין צריך לאכילה ושתיה, וימותו זמן מועט ויחיו
פירוש , אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה, ומה שאמר כאן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה

, אבל שכר צדיקים גמורים עין לא ראתה, בדברים אשר נבאו הנביאים יש רמז לשכר בעלי תשובה
 :ים לא השיגו לידע זה איך הואאפילו הנביא

ד הטעם כי "נראה לי בס. שם במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד
ואם כן בעלי תשובה ', וזה שכר מצוה פ', בעת קבלת השכר מכריזין קודם זה שכר מצוה פ

לזכיות גם כן ודאי כאשר יתנו להם שכר של עונות שנהפכו , שיכולים להפוך העונות לזכיות
שלא , ולכן באותו מקום לא יעמדו צדיקים גמורים, שנהפכה לזכות' מכריזין זה שכר עבירה פ

ואף על פי כי עתה , עשו עונות כלל כדי שלא יתביישו בעלי תשובה מהם שיכירו כמה עונות עשו
ם לקבל אבהו על מקום עמידת' ונמצא דר, נהפכו לזכיות ולוקחים שכר עליהם עם כל זה יתביישו

ועם כל זה קאמר , ולכן לא אמר יושבין אלא עומדין, השכר קאמר ולא על מקום ישיבתם דגן עדן
דעל כל פנים למדנו מזה דבעלי תשובה גדולים דהא יש להם שכר , אבהו' הגמרא דפליגא דר

ואם תאמר אם כן יאמר נמי דפליגא על מאמר תשובה , בשביל עונות רבים שנהפכו לזכיות
ולא אמר דמקבלין , דזה אמר דהתם אמר עושה הזדונות כזכיות, כת עונות לזכיותמאהבה מהפ

, אך מכאן מוכח דיש קבלת שכר גם כן, שכר גם כן אלא רק שלא יהיה ניכר מקום ליכלוך וטינוף
ועל כן ודאי גדולים בעלי תשובה מחמת רבוי השכר המגיע להם מכמה רבבות זדונות שנהפכו 

 .לזכיות
 נס באותו מקום כדי לשבור את יצרובעל התשובה יכ

אלא , אבהו דלא קאי על עולם הבא במקום השכר ועונג הנפשות' ד דברי ר"אי נמי נראה לי בס
בעל תשובה ואם כן , כי תשובה מעלייא באותו מקום באתו פרק באותה אשה, קאי על עולם הזה

יצרו לעשות תשובה  צריך לסכן עצמו ולשמור באותו מקום באותו פרק באותה אשה כדי לשבר
אלא , אבל צדיקים גמורים אין רשאין לסכן עצמם לילך למקום עבירה כדי שלא יחטאו, מעלייא

ולמה לו לגרות ביצר הרע דאינו מוכרח , הרחק מפתח ביתה כתיב בהו פן יכשל[ 'ח' משלי ב]
דבעלי ומכל מקום שמעינן , מה שאין כן בעלי תשובה מוכרחין לזה, להביא עצמו לידי נסיון

הא ודאי יש רבותא גדולה למי שבא לידי נסיון על מי שלא , תשובה גדולים כיון דבאים לידי נסיון
 :בא לידי נסיון

 .ברכות דף סאבניהו בן יהוידע 
כמו הזבוב אין אדם , ד בא ללמדנו בזה הדמיון מוסר גדול"נראה לי בס. ר דומה לזבוב"שם יצה

כן היצר הרע אין אדם נמלט ממנו , ל ראש המלך והעטרהבעולם שיהיה נמלט ממנו כי ירבץ גם ע
כן יצר הרע ירבץ , וכמו הזבוב רובץ על מקום שיש בו מכה אפילו רושם, אפילו צדיק וחכם גדול

, על אבר שנעשה בו עבירה אף על פי שנטהר מן העבירה ולא נשאר אלא רושם מעט מן המעט
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אשר נעשה ממנה הלחם שעיקר חיות  כמו החיטה, ד"ש שמואל דומה לחטה נראה לי בס"ומ
כן התאוה שהיא באה מן היצר הרע אי , ולא יערב לאדם שום סעודה בלא לחם, האדם תלוי בו

ל טוב זה יצר "ש רבותינו ז"כמ, וצריכה היא לקיום העולם וחיות האדם, אפשר לעולם בלעדה
אדם בית לא נשא  אלא שלולא היצר הרע לא בנה, וכי יצר הרע מאד, מאד זה יצר הרע, הטוב

נמצא התאוה היא קיום העולם ובאה מן היצר הרע ולכן . עד כאן דבריו, אשה ולא הוליד בנים
כי החיטה אינה , אך לא אמר לחם אלא חיטה, דמהו לחיטה שממנה הלחם שבו קיום העולם

וכן , וגם צריך שיהיה מגבלה במים, נעשית לחם בלא יגיעה ותיקון ולהפריד ממנה הפסולת
וה שבאה מן היצר הרע לא יאות להשתמש בה כמו שהיא בלא תיקון והבדלת הסיגים ממנה התא

ולכן אומרים כל יום , וגם לגבלה במים הוא עסק התורה שנמשלה למים, לנקותה ולזכותה
 :בבקשה והפרד נא מעלינו צד הרע שביצר הרע ודוק

החיטה היא מין אילן לדברי רבי ר לחיטה כי ידוע ש"ענין דמיון היצה, ד"ובאופן אחר נראה לי בס
אך לא נמצא בשום פרי הן של אילן הן של אדמה שיש בו רבוי יגיעה בכמה מיני מלאכות , יהודא

חרישה זריעה קצירה דישה זריה טחינה הנפה לישה אפיה עד שנעשית לחם , כמו שנמצא בחיטה
ה ושנה והאדם תולש מה שאין כן בפירות האילן הם יוצאים מן האילין כל שנ, שראוי לאכילה

והטעם שעשה השם יתברך יגיעות , ויש פרי שצריך בישול שהוא מלאכה אחת ונאכל, ואוכל
מפני כי עץ שאכל אדם הראשון חיטה היה וכיון שהגיע בה קלקול , בחיטה בכמה מיני מלאכות

לכך הרבה בה כמה מיני , וגם קשה להפריד הסיגים בנקל, בראשונה עלולה להיות בה קלקול
ואם לא היה חטא אדם , גיעות שאז אחר שיטרח ממנה האדם בכל זה כשיאכל ממנה לא יתקלקלי

ולזה נדמה , הראשון היה פיסת בר בארץ שתוציא הארץ גלסקאות והאדם אוכל בלא יגיעה כלל
יצר הרע לחיטה כמו חיטה דבשביל שנתקלקלה תחלה צריך לאדם יגיעה רבה בתיקון שלה כדי 

אז , כן היצר הרע אם נתקלקל בו האדם תחלה שגבר עליו והחטיאו, שלא תזיק לו אכילתה
מה שאין , דהיינו יגע הרבה עד שיזכך יצרו ויעשה טוב, כשישוב בתשובה צריך לו יגיעה בתיקונו

 :כן צדיק גמור בנקל יהיה לו זיכוך יצרו ותיקונו
רכתה בורא פרי דמהו לחיטה כמו שהחיטה משתנית למעליותא שבהיותה חטה ב, ד"או יובן בס

בן יצר הרע אשר מחטיא את האדם ישתנה , האדמה ואם נשתנית ונעשית לחם ברכתה המוציא
ש במקום "כמ, ויתעלה האדם על ידו יותר מצדיק, והעונות זכיות, למעליותא שיהיה יצר טוב

 :שבעל תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד

 :ברכות דף סאבניהו בן יהוידע 
א "קהלת י]ש הכתוב "ד על פי מ"נראה לי בס. רשעים יצר הרע שופטן, ם יצר הטוב שופטןצדיקי

, ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט. 'וכו, שמח בחור בילדותיך והלך בדרכי לבך[ 'ט
ובגמרא אמרו עד כאן דברי יצר הרע מכאן ואילך דברי יצר , וידוע סתירת הפסוק מסיפיה לרישיה

ורק תחילת הפסוק מדברו יצר הרע בבחרותו , ל ביארו הכל דברי יצר הרע"רשים זאך המפ, הטוב
לכך מה עושה , אך בעת הזקנה לא יועילו לו דברים אלו והאדם מתחרט ורוצה לשוב, של אדם

ואם כן לא , ל על כל אלה יביאך האלהים במשפט"מזכיר לו רבוי עונות שעשה בבחרותו וא
, כ תהיה נידון בגיהנם על ימים שעברו"ובע, ועטים הנשאריםתספיק לך תשובה בימים אלו המ

ל כן כדי "וא, אם כן טוב שתשלים זמנך בעולם הזה בטובה ושלוה ואחר כך תהיה נידון על הכל
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לערוך לו חשבון עונותיו שעשה , ר שופטו"נמצא בימי הזקנה של הרשע יצה, לייאשו מתשובה
אך בימי , אבל צדיקים לא חטאו כלל, התשובה מקודם ולהכביד עונשם לפניו כדי לייאשו מן

כי בימי זקנתם אינם יכולים להרבות בעסק התורה והמצות כפי מה , זקנתם יצר הטוב שופטן
ולכן יצר הטוב שופטן שאומר להם ראו איך הייתם עוסקים , מפני כי תש כוחם, שטרחו בבחרותם

אתם מתרשלים כל כך וטוב ועתה למה , וכך וכך במצות וגמילות חסדים, כך וכך בתורה
וכזאת וכזאת ידבר באזניהם , שתטריחו עצמכם אפילו תש כוחכם ולא תשנו מנהגכם הטוב

 :להראות להם איך יש להם שינוי רב וחסרון רב על מה שהיו עושים בראשונה

 .שבת דף לבניהו בן יהוידע 
, ל קשא"י ז"שפירש רשהנה לפירוש שני . שם גזירה היא מלפני שאין מודיעין מדת ימיו של אדם

ונראה לי , הא אחר כך הודיעו באיזה יום מהשבוע ולמה לא רצה להודיעו באיזה יום מהשנה
לכך , ד כיון דהטעם שנמנעה הידיעה מן האדם בזה הוא כדי שיחוש לעצמו ויהרהר בתשובה"בס

בל אם א, אם יודיעו באיזה יום מהשנה נמצא כל השנה כולה לא היה דואג אלא יום אחד בלבד
ד "ועוד נראה לי בס, ידע באיזה יום בשבוע הנה תהיה חששתו בכל שבוע ושבוע באותו יום

ל באיזה יום מהשנה נמצא היה יודע יום מיתתו "מאחר שהוא יודע שיחיה שבעים אם היה א
מה שאין כן אם ידע , ועיקר הגזירה היתה על ידיעה זו שלא ידע יום המיתה בכיוון, בבירור ובכיון

 :כי בשנת השבעים יסתפק בכל שבוע ושבוע, ה יום מהשבוע לא ידע בכיווןבאיז

 .שבת דף לבבניהו בן יהוידע 
ר "דידוע שיש פ, ד קרי להו פרקלטין"נראה לי בס. שם פרקליטין של אדם תשובה ומעשים טובים

הסיגים ובתיקון קולט אותם האדם מתוך , ולכך הם דינין, ך ונאחזים בהם הסיגים"דינים דמנצפ
ולהכי קורא , וזו הקליטה מן הסיגים תהיה על ידי תשובה ומעשים טובים, ומזככם ומלבנם

 הכי תשוב, ר קלטין"שהיא מילה מורכבת משני תיבות שהם פ, לתשובה ומעשים טובים פרקלטין
 :ך מן הסיגים דאחיזי בהו"ר דמנצפ"ומעשים טובים קלטין את הפ

 .שבת דף נובניהו בן יהוידע 
אפילו שהאומר כן , ד בא לרבות בתיבת כל"נראה לי בס. האומר דוד חטא אינו אלא טועה שם כל

ל לא היה דוד ראוי לאותה "כמו שאמרו רבותינו ז, כונתו לשם שמים כדי לחזק לב בעל תשובה
שהשומע יבין , ז אינו אלא טועה במה שאומר חטא בסתם"עכ, מעשה אלא להורות תשובה ליחיד

ואף על גב דפסוק דמוכח מיניה דשכינה עמו נאמר , איש ממש וזה אינו כך ויחשוב שחטא באשת
ואם ידע שיחטא אחר כך , ה צופה עתידות"מכל מקום שפיר מוכח כי הקב, קודם עון בת שבע

 :בחטא אשת איש חס וחלילה איך תשרה עליו שכינה מעיקרא
ונראה לי , ואין לו ביאורקשא לשון מהפך יתר . שם רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותיה דדוד

אכתי , ד דאף על גב דלפי דרשה זו של רבי דבת שבע היתה פנויה ואוריה נתחייב הריגה כדין"בס
, שעדיין אומרים למה עשה הדבר בהסתר וגניבה, לא פליט דוד המלך עליו השלום מלזות שפתים

שדברים אלו  ,ששלח אותה לביתה ואמר לאוריה שישכב עמה כדי שלא יורגש שנתעברה ממנו
לכך קודם שהיה דורש רבי פסוק זה המדבר , מוכחין כאלו היא עודנה אשת איש כשבא עליה
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היה רבי , ואשתו של דוד היא מן הדין, ומגיד על בת שבע פנויה, בזכות דוד המלך עליו השלום
עת [ ו"ט קכ"תהילים קי]והוא פסוק , דורש פסוק הידוע שהוא נדרש מהופך מסיפיה לרישיה

ג אמר רבא האי קרא מסיפיה לרישיה "דאמרינן בגמרא דברכות דף ס, הפרו תורתך' ות להלעש
ל הפרו תורתך הם העושים "י ז"ופירש רש', משום עת לעשות לה, הפרו תורתך מה טעם, מדריש
ה "כגון אליהו שהקריב בבמה משום עת לעשות גדר וסייג בישראל לשמו של הקב, רצונך

אז ממילא , והנה על פי דרשת פסוק הנזכר דדרשינן ליה מהופך, שם להפרישם מעבודה זרה עיין
שגם הוא עשה דברים המורין שהיא , מעל אדונינו דוד המלך עליו השלום' בטל לזות שפתים הנז

, כדי שיורה בזה תשובה ליחיד לעשות גדר בישראל לענין תשובה, א חס וחלילה"עודנה א
ואז , ואם כן אין דבר עומד בפני התשובה, נרצה לושיאמרו דוד חטא באשת איש ועשה תשובה ו

אלמדה פושעים דרכיך וחטאים [ ו"א ט"תהילים נ]וכמו שכתוב , כולם יתעוררו לעשות תשובה
פירוש הוה מהפך בפסוק אחד הידוע לדרשו , ולכן רבי הוה מהפך ודריש בזכותיה, אליך ישובו

י קרא של מדוע שהיה עושה הדרשה של בהא, ואחר כך הוה דריש בזכותיה דדוד, מספיה לרישיה
 ...כמו מערכה אל הדרוש של פסוק זה, היפוך הכתוב הנזכר

 :שבת דף נובניהו בן יהוידע 
דהא נתן היה בזמן רבי עקיבה וכמו , אין הכונה דעוקבן היה נתן צוציתא. שם והיינו נתן צוציתא

כן היה לו אור מאיר על ראשו אך רצונו לומר עוקבן גם , שכתוב בסדר הדורות מעשה שלו באורך
 :שגם עוקבן עשה תשובה בדרך פלא כמו נתן צוציתא, כמו ענין נתן צוציתא

 :שבת דף עזבניהו בן יהוידע 
, ח"דשבלול הוא שקורין בערבי זרנטא, נקיט להו מעילא לתתא, ד"נראה לי בס. שבלול לכתית

, במכה חזר והזכירו ברפואותוכיון שזכר את הנחש , והזבוב גדול מיתוש, והוא גדול מזבוב
ועוד נראה לי תחלה נקיט כתיתה שמתהוה מן הגוף עצמו , ונקטיה קודם סממית שהוא גדול ממנה

, וחזר ונקיט חפפית שמתהוה מן הגוף עצמו, ז נקיט נחש שהוא מכה הבאה מבחוץ"ואח, מבפנים
כמו שכתוב , אונמצא נחש המזיק הוא עצמו מרפ, וחזר ונקיט עקרב שהוא מכה הבאה מבחוץ

ולמדנו בזה שעל ידי תשובה ומעשים טובים יהיה הקטיגור , וממכותיך ארפאיך[ ז"י' ירמיה ל]
 :סנגור

 :שבת דף פחבניהו בן יהוידע 
ל אף על פי דכתיב נתן שהוא רצונו לומר עזב ולא כתב הסריח "י. עדיין חביבותא היא גבן. שם

, ד כי נתן יש בו פירוש עזב"ונראה לי בס, מוקשהועוד לשון עדיין הוא , איך יהיה בזה חביבותא
וזה הפירוש אפשר להתקיים אם , ויש בו עוד פירוש הופיע והוציא ריחו הטוב וזהו חביבותא

לזה אמר עדיין פירוש של חביבותא , יעשו ישראל תשובה מאהבה שבה יתהפכו הזדונות לזכיות
 :הוא גבן

ד בין אותיות שדי רמוז מספר "נראה לי בס. יליןאף על פי שמצר ומימר לו דודי בין שדי . שם
א "ט הרי תמ"ד יש הוזח"ת עד יו"ומן דל, ו"ג שהם מספר ת"ת יש תאב"ן עד דל"מן שי, ת"אמ

ה "ה פעמים אהי"וידוע אהי, וידוע כי עיקר כינוי אמת הוא בבינה כי שם סוד אהיה, אותיות אמת
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ס בינה "בין שדי ילין שמקבלני בתשובה שהש "וז, וידוע שתשובה עילאה היא בבינה, עולה אמת
ואמרה מיצר על אותם , ולכן מי שהכל שלו מכפר לי על עון גדי, י"שיש לה רמז בין אותיות שד

ש בגמרא דמציעא בפסוק "ד על פי מ"או יובן בס, ומימר על סילוק הכתרים, שמתו בעון העגל
לי דודי שהגלני בין האומות וגם  ש אף על פי שמצר ומימר"וז, ושדי כמדגלות אלו בתי כנסיות

עם כל זה בין שדי אלו בתי כנסיות ילין , וזהו מצר ומימר תרתי גלות וחרבן, החריב בית המקדש
 :על בתי כנסיות, ואהיה להם למקדש מעט[ ז"א ט"יחזקאל י]דכתיב , שלא נסתלקה שכינה מאתנו

שם האחד [ ו"א כ"במדבר י]וק ל בעץ חיים בפס"ש רבינו ז"ד על פי מ"ובאופן אחר נראה לי בס
י "מסוד אותיות מ' ודד הב, הוא מסוד אותיות אלי דשם אלהים' כי דד א, אלדד ושם השני מידד

וידוע כי התשובה היא , עומדת בין שני הדדים' נמצא אות ה, ד"י ד"ד מ"ל ד"וזהו א, דשם אלהים
בסוד הכתוב הא לכם זרע ', וגם השפע ישתלשל למטה בסוד אות ה, כנזכר בגמרא' בסוד אות ה

רצונו לומר , ש אף על פי שמצר ומימר לי דודי עם כל זה בין שדי ילין"וז, וזרעתם את האדמה
ד "ועוד נראה לי בס, העומדת בין השדים שבה מקבלני בתשובה ובה משלשל לי השפע' באות ה

' משלי ה]רה ולכן כתיב בתו, פ זו דד ימין וזו דד שמאל"שדים רמז לתורה שבכתב ותורה שבע
ולכן זכות תורה שבכתב , י"ה אדנ"והם סוד הוי, והם סוד זכר ונקבה, דדיה ירווך בכל עת[ ט"י

כי העגל , ל אספתי לי"ר, פ שהם סוד זכר ונקבה הגין לכפר לי על עון גדי שכרמתי לי"ושבע
ס זכר "ופגמו בשמות שה, ש עשו להם עגל מסכה"שעשו במדבר היה כולל זכר ונקבה כמ

ולכן זכות תורה שבכתב , ש"ז יע"ש בעץ חיים שער הקיפות פרק י"וכמ, ס נקבה"מות שהובש
 :פ שהם סוד זכר ונקבה הגין לכפר על פגם גדי שכרמתי לי שיהיה זכר ונקבה"ושבע

 :שבת דף פטבניהו בן יהוידע 
צריך להבין מה ענין . 'כשנים הללו שסדורות ובאות מששת ימי בראשית ועד עכשיו וכו, שם

' הא, ד דהעונות מתהוים משני סיבות"ונראה לי בס, וגם דמיון השני של כתולע, הדמיון הזה
כי , מחמת הסיגים הדבוקים בנפש מקודם בואה לעולם הזה שהם אצלה מעת שבירת הכלים

, ה זמן ששת אלפים שנה מששת ימי בראשית"וקצב להם הקב, הנפשות המה מן הכלים שנשברו
והנפש תבא לעולם הזה לטהר עצמה מן , ויושלם תיקונם ובירורם שבמשך שנים הללו יוגמר

, ולכן יזדמן כי הסיגים אלה יתגברו בה, הסיגים ההם הדבקים בה על ידי עסק התורה והמצות
ועל עונות הנעשים מסיבת הסיגים האלה אשר בעבורם , כ תבא לידי חטא ועון בעולם הזה"ועי

, אלה כשלג ילבינו על ידי התשובה, ת ימי בראשיתנסדרו ששת אלפים שנה של העולם מזמן שש
שנמשך אחרי ההבל , המה המתהוים אצל האדם מחמת שהוא מטמא עצמו בידים' ומין עונות הב

שדבקו בו כוחות טומאה רבים עד , עלה כולו קמשונים כסו פניו חרולים[ א"ד ל"משלי כ]כ "ועי
וכן מתהוה , בפרי מחמת סרחון הפרי וזה המין ידמה לתולע המתהוה, שהחטיאוהו בכמה עונות

דאפילו בתשובה לא יתלבנו , ואלו העונות קשים מאד, בקרקע מחמת סרחון ועפוש הקרקע
והנה בני , א אם יאדימו כתולע כצמר יהיו"ועז, אלא יהיו כצמר הלבן של הכבשים, כלבנת השלג

מידתם המה נוסדו על דהימים והלילות סדרן והילוכן ומצבם וע, ו פירש"ר יעקב הי"ידידי כה
אך יש עונות שהם , והעונות רוב ככל המה נעשים אצל האדם על פי היקש הטבעי, אדני הטבע

עשיר , ל שלשה אין הדעת סובלתן עני גאה"וכהנך דאמרו רבותינו ז, יוצאים מהקש הטבעי
ולזה אמר אם יהיו כשנים הללו , ויש עוד כיוצא באלו שהם נגד הטבע, זקן מנאף, מכחש
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על אלו אני מבטיח , וכן חטאכם אינם יוצאין מחוק הטבע, דורות ובאות על פי חוקי הטבעשס
 :ו"ד נר"אתכם כשלג ילבינו לפי שיש לכם התנצלות עכ

ועוד , ל תיבת נא אין לה משמעות במאמר זה לכאורה"י. לכו נא אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם, שם
ולמה זה באבותם שהם , חה על עונותםש יוכיחו לפי פשוטו הוא שיאמרו להם דברי תוכ"מ

והם משיבים לא בקשו , ל שילכו אצל אבותם כדי להוכיח אותם"ועוד הוא יתברך א, יוכיחום
וכי אם לא בקשו רחמים עליהם לא יוכלו להוכיח אותם על , רחמים עלינו מה תשובה היא זאת

מה , נים כשלג ילבינול באומרו הואיל ותליתם עצמכם כי אם יהיו חטאכם כש"ועוד י, עונותם
ד "ונראה לי בס, אמרו ומה עשו עד שנתרצה להם כל כך ומצאו חן כל כך להלבין שיהיו כזכיות

אשר על ידי הלבוש הזה תהיה , דידוע מחכמי האמת שכל איש ישראל יש לו לבוש אור לנשמתו
ומעלתה  ונראית בזה גדולתה, מבוררת ומוסיימת וניכרת שהיא מהיכלא דמלכא חלק אלוה ממעל

ובלבוש הזה ניכרת ונודעת שהיא , דמחצב הנשמות הוא למעלה ממחצב המלאכים, על המלאכים
אך יש אדם מאבדו לגמרי , והאדם החוטא מקלקל הלבוש הזה על ידי חטאיו, מהיכלא דמלכא

כי על זה הלבוש מברכים כל , ויש מקלקלו במקצת שמחליש אורו וכוחו, ומניחה לנפשו ערומה
נותן ליעף כח כנגד המחליש דוקא ' וא, מלביש ערומים כנגד המאבד לגמרי' א, ותברכ' יום ב

ה לתקן את כל ישראל בבת אחת והתיקון הוא "והנה לעתיד רוצה הקב, וכנזכר בספר הכונות
ולחזק ולאמץ , שצריך לחדש מלבוש חדש לאותם שאבדום לגמרי, אשר נתקלקלו' בלבושים הנז

כדי שעל ידי תיקון הלבושים האלה יהיו ישראל , כו אותםלאותם אשר רק החלישום והחשי
ולכך אומר להם לכו נא אל אבותיכם אין נא אלא , מבוררים ומסוימים ונכרים שהם בניו יתברך

פירוש תתפללו ותבקשו על קברי אבותיכם שיתפללו ויבקשו רחמים בעדכם כדי שבזכותם , תפלה
י בררת "ש אותה הוכחת לעבדך ליצחק שכתב רש"כמ, יוכיחו רצונו לומר יבררו, יוכיחו אתכם

וכן כאן הכונה שיתפללו לפני על בירור והיכר שאעשה לכם באותם הלבושים , לעבדך ליצחק
והם , אשר יתחדשו בעבורכם שבהם תהיו מסויימין ונכרים ומבוררים שאתם מבני היכלא דמלכא

ישתדלו לעזור אותנו  ואם כן שמא גם עתה לא, משיבים אבותינו לא בקשו רחמים עלינו
על כן אין אנחנו רוצים תיקון שלנו על ידי תפילת האבות , בתפילתם וזכותם כפי מה שצריך לנו

כדי , מה שתרצה לגזור עלינו צער ויסורין בעבור כפרת עונותינו' ועתה יאמר ה, אלא רק על ידך
ומאחר שהם מסרו  ,כ נטהר ונזדכך ויושלם תיקון שלנו ויתחדשו המלבושים של נפשותינו"שעי

אז מחשבתם הטובה צרפה למעשה והעלה , עצמם בלב שלם ביד השם יתברך כאשר יגזור עליהם
ל הואיל ותליתם עצמכם כי "ולכן א, עליהם כאלו עשו כל מה שראוי לגזר עליהם יסורין וצער

 אלא עתה, מסרתם עצמכם בלב שלם כמה שאני אביא עליכם אין אתם צריכים עוד יסורין בפועל
ודומה , אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו מאליהם כענין אותם הקונים עולמם בשעה אחת

והנה יום אחד נתחרט , לזה מעשה הידועה באותו האיש שלא הניח עבירה בעולם שלא עשאה
ומסר עצמו בלב שלם באומרו שהוא מוכן לקבל עליו כל ארבע מיתות בית , מאליו ובא אצל הרב

ל הרב זאת אעשה לך אתן כלי מלא "וא, שיגזור עליו לכפרתו יקבל ברצון טובוכל מה , דין ממש
ל הנני מוכן לקבל ברצון מהר ועשה כאשר "א, עופרת על האש ואצוק אותו לתוך פיך ובזה תכופר

ויביא הרב כלי מלא גחלי אש ויקח כלי מלא עופרת ויחממו לפניו עד שנמוח כמים וזה , דברת
אך הרב צוה , וישכב ויפתח פיו מאליו ולא היה צריך לתפוס אותו, הארץויאמר לו שכב על , רואה
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והרב לקח בידו כלי העופרת מעל האש להריקו , למשרתו בסתר להושיט לו מאחריו כף מלא דבש
ושפך לתוך פיו הפתוח , ותיכף לקח בשמאלו כף הדבש שהושיט לו המשרת מאחוריו, לתוך פיו
וזה האיש נבהל על הדבר ויצעק מה , ר עונך וחטאתך תכופרויקרא הרב בקול גדול וס, כף הדבש

מאחר שקבלת עליך הדבר בלב שלם הרי זה , ל הרב אין אתה צריך לעופרת"א, זה איה העופרת
כיון שמסרו עצמם ביד השם יתברך ואמרו יאמר , וכן הדבר כאן', כאלו נעשה ממש וסר עונך וכו

, לא צריכין לבא היסורין בפועל ודי בקבלה זו, מה שתרצה לגזור עלינו מן היסורין הקשים' ה
 :ג"ן דשם אהיה שהם מספר של"בישרם להאיר להם בשלשה אלפי, ולכך כשלג ילבינו

ל והלא בראשית מאמר אמרו אצל מי נלך ולמה חזרו עתה "י. 'אצל מי נלך עכשיו יאמר ה. שם
על דרך שאמר , ראת מי נלךד כונתם עתה לומר אצל מי הבינה שנק"ונראה לי בס, לומר פעם שנית

כי בה תלוי , רצונו לומר מי הבינה יעמוד לנו, אם עונות תשמור יה אדני מי יעמוד[ 'ל ג"תהלים ק]
כנגד ', והנה מספר שנים הוא ת, חירות השבים בתשובה ומתחרטים על עונותיהם וכנזכר באדרא

ועמו של עשו הוא אומת , בסוד והנה עשו בא וארבע מאות איש עמו, כוחות של סטרא אחרא' ת
ג שהוא "ז ישאר מספר של"מספר בינה שהוא ס' ואם תסיר מן מספר ת, ם"וזהו אדום כשני, אדום

ם שהם העונות ויהיו "ג יוסרו בחינת השני"והיינו על ידי הארת הבינה שמספרה ס, ף"פ אל"ג
 :ולכן אלול נבחר לתשובה שהוא מספר בינה, ג"של

 :שבת דף קגבניהו בן יהוידע 
, הא דנאמר נסוך המים בתורה ברמז נסתר ולא בפירוש כמו היין. מכאן לנסוך המים מן התורה

ש רבינו "כמ, והמים חסדים שהם מכוסים, ד הטעם דהיין הוא גבורות והם מגולים"נראה לי בס
והא דניתן נסוך , טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת[ 'ז ה"משלי כ]ל בסוד הכתוב "י ז"האר

דידוע דישיבת הסוכה היא אות וסימן שישראל , ד הטעם"נראה לי בס, סוכות דוקאהמים בחג ה
ה בודק את אומות העולם "לכן לעתיד הקב, לבדם נתקבלו בתשובה מה שאין כן אומות העולם

ויודע [ ז"ט' שופטים ח]ובזה פירשו המפרשים רמז הכתוב , בסוכות וסוף דבר בועטין בה ויוצאין
כי , א"ד במ"והטעם פרשתי בס, ישובו יושבי בצילו[ 'ד ח"הושע י]פירשו ובזה , בם אנשי סוכות

וישראל נשמתם מן הבריאה הנקראת כסא הכבוד שהיא בסוד , ס הבריאה"התשובה מן הבינה שה
ואומות העולם אין להם חלק ושורש לא בבריאה וגם , ש ברוך אלהינו שבראנו לכבודו"כמ, הבינה

ס "אין להם חלק בתשובה מאחר שאין להם חלק בבינה שה ולכן, לא ביצירה אלא רק בעשיה
ודבר זה נראה לעין , כי כל אחד עלייתו תהיה כפי מדרגת שרשו, הבריאה שמשם אור התשובה

והוא כי המים אשר יוצאים ובאים ממקום גבוה אף על פי שיורדים בתוך הצינור , בעליית המים
הצינור ההוא עד שיעור גובה המקום שיצאו  הנה הם יכולים לעלות מאליהם בתוך, למקום תחתון

ישראל אשר נחצבו מן הבריאה אף על פי , וכן הענין כאן ---כזה , ובאו ממנו באותו הצינור
מה , יכולים הם לעלות עד מקום שנחצבו לקבל שפע אור התשובה משם, שירדו הנשמות למטה

וידוע כי , שפע מן הבריאהשאין כן אומות העולם שנפשותם נחצבו מן העשיה איך יעלו לקבל 
ולכן בסוכות , בסוכות יש הארת הבינה כי הסוכה היא סוד הבינה הסוככת עלינו כנזכר בכונות

שהוא המורה בטבעו איך יהיו ישראל לבדם , שאנחנו יושבין בצל הבינה עושין הנסוך במים
תשובתם ביום  כי ישראל נתקבלה, או יובן הטעם לנסוך המים בסוכות, יכולים לקבל שפע הבינה

ונמצא עתה ישראל ', ש במדרש לקווץ וקרח שהלכו לנגדן וכו"כמ, הכפורים מחמת טוהר לבבם
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כי המים תוכם , לכן עושין שמחת הנסוך במים, בסוכות הם תוכם כברם שנטהרו על ידי התשובה
 :ו בנתיים"מה שאין כן היין יש בהם אות וא, דהמלוי הוא כמו מספר הפשוט, כברם

 .שבת דף קדיהוידע  בניהו בן
, ל למה רמז האמת באות אחרונה שבו ושקר באות ראשונה שבו"י. ו אמת"תי, ן שקר"שי. שם

אבל אמת , ד כי שקר שליטתו בראשונה דוקא אך אחריתו עדי אובד שיתבטל לבסוף"ונראה בס
שפת אמת [ ט"ב י"משלי י]י לאותו גוי על פסוק "א ברשב"ש ר"וכמ, עיקר שליטתו באחרונה

ונרמזו אותיות אמת כולם באלפא ביתא בראש , לא כתיב תכנת אלא תכון לעתיד, תכון לעד
ש חכמי המוסר במעשה של "וכמ, לרמוז המדבר אמת יוכל לקיים כל התורה כוליה, ואמצע וסוף

ובזה נשמר , אותו בעל תשובה שקבל עליו תחלה רק הדבר הזה שלא ידבר שקר אלא רק אמת
 ב/ן יהוידע על שבת דף קיחספר בניהו ב :מכל עון

מפני כי אותה שעה רואה בעיניו , ד הטעם"נראה לי בס. מצוה להתפלל עם דמדומי חמה. שם
וגם אינו מביא החשך הרב , חסדו יתברך עם הבריות שאינו מוציא חמה בתוקפה אחר החשך הרב

ה כדי אלא עושה בין הביניים זמן ממוצע שהוא דמדומי חמ, בשקיעת החמה בעודה בתוקפה
, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, ש המפרשים על מאמר"וכמ, שלא יזוק האדם באור עיניו

דאיתא בגמרא דבתרא דף , ד הטעם שמצוה להתפלל עם דמדומי חמה"ובאופן אחר נראה לי בס
יען כי בבוקר היא במזרח וגן עדן , ד דמתאדמת השמש בצפרא משום דחלפי אבי וורדי דגן עדן"פ

ולכן המתפלל עם דמדומי חמה בשחרית זכור , גן בעדן מקדם[ 'ה' בראשית ב]ח דכתיב הוא במזר
וכיון דזוכר גן עדן תתעורר בלבו , כי הדמדומי חמה באה מגן עדן, יזכור אותה שעה את גן עדן

ואם על הלב שורה יראת שמים בעת התפילה אזי תתעלה תפילתו עילוי רב ותקובל , יראת שמים
דאמרו בגמרא שם הא , ומי חמה דמנחה זכור יזכור אותה שעה את גיהנםוכן בדמד, ברצון

משום דלעת ערב שוקעת במערב ומתאדמת , דמתאדמת לעת ערב משום דחלפא אפתחא דגיהנם
וכיון דזוכר גיהנם יהיה לו שברון לב והרהור תשובה ואז יהיה עילוי רב לתפילתו , מכח אש גיהנם
 :ותקובל ברצון

 :בת דף קיטשבניהו בן יהוידע 
כי כשאמר ויכלו הוא , ד הטעם דמניחין ידיהן על ראשו"נראה לי בס. שם מניחין ידיהן על ראשו

ל שצריך להרהר בתשובה "לכך אמרו חכמים הראשונים ז, בתורת עדות ורשע פסול לעדות
ל "כמו שאמרו רבותינו ז, ותשובה במחשבה מהניא, כדי שיהיה ראוי לעדות, באותה שעה
ג דידעינן ביה שהוא רשע מקודשת שמא הרהר תשובה "מ שהוא צדיק גמור אע"ה עהמקדש האש

לרמוז שעל ידי התשובה שתהיה ', ל וסר עונך וכו"לכך מניחין ידיהם על ראשו וא, באותו רגע
 ..במחשבה שהיא במוח בלבד סר עונך וכדאי אתה להעיד עתה

 :שבת דף קנבניהו בן יהוידע 

 ףונעשה לו נס ועלתה בו צל

ד שהשדה "ונראה לי בס, דהא קאמר נעשה לו נס, ל כיון דהוא חסיד איך נהנה ממעשה נסים"י
דאם פרוצה יכנסו בה בני אדם או בהמות ויאכלו , היתה של זרע ירקות שצריך לה שמירה בגדרים
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ואחר שחשב עליה לגדרה החמיר על עצמו שלא לגדרה מפני שבאה לו , הזרעים של ירקות שבה
כ נפסקה פרנסתו מן השדה "ואז עי, ת שהיה מחשב בענין הגדר שלה איך יעשהומחשבה זו בשב

שהוא אילן חשוב , ונעשה לו נס ועלה בה צלף במקום הפרצה, כי אי אפשר לזרוע במקום פרוץ
ואז אחר כך היה חוכר השדה בדמים לאחרים שהם יזרעו אותה , שיש בו שלשה מיני פירות

עתה מחמת הצלף שהיה חשוב מאד נמצא לשדה חוכרים יותר ד, ויאכלו פירות הצלף גם כן שבה
ונמצא שלא נהנה מהנס להדיה אלא , ומדמי חכירות השדה היה מתפרנס, מערך זמן הקודם

ולכן אמר וממנה , שהוא היה לוקח דמי חכירות השדה ורק עלה הערך מחמת הצלף, בהבלעה
 :הצלףולא אמר ממנו דהוה משמע על , היתה פרנסתו כלומר מן השדה

, עיין שם' והנה הרב פתח עינים הביא מעמק המלך בענין החסיד הזה שהיה גלגול צלפחד וכו
ל דע "שכתב וז, ל"י ז"ס המיוחס לרבינו האר"ואני ראיתי ענין זה בהרחבה יותר בספר לקוטי הש

ואז נתנוצץ בו נשמת צלפחד הצדיק אשר חטא בענין , כי החסיד הזה הוא רבי יהודה ברבי אלעאי
ס "וז. ועתה תיקן אותו חסיד בחסידות זו את מעשהו, קשישת עצים בשבת כדברי רבי עקיבה

כי צלף חד היינו , ל שיצא לו צלף חד וממנו היתה פרנסתו ופרנסת ביתו"שאמרו רבותינו ז
והיתה מזה פרנסתו שתיקן מה שקלקל מקודם והזדונות נעשו לו כזכיות בתשובה , צלפחד

וגם למדנו , נמצינו למידין שהיה רבי יהודה ברבי אלעאי, ש"שונו יעמעליותא בהאי עד כאן ל
, ד הענין היטב"ד הנזכרים נראה לי בס"ולפ, שלא היה גלגולו ממש אלא נתנוצץ בו עד כאן לשונו

וירגמו [ ג"ד כ"ויקרא כ]כמו שכתוב , שהוא חטא בשבת בעצים שהיה מקושש ונסקל באבנים
ד מחשבתו אשר חשב בגדר האבנים ונעשה לו טובה בצלף ועתה כיבד את השבת מצ, אותו אבן
ל דמקושש לשם שמים נתכוון לכן מחשבתו "ל שהביאו ממדרש רז"ד התוספות ז"ולפ, שהוא עץ

ונמצא עתה , הראשונה שהיתה לטובה הועילה לו עתה לשמור את השבת גם בקדושת המחשבה
 :שלשה מיני אוכל לכך עלה לו צלף בנס שיש בו, שמר שבת במעשה ודבור ומחשבה

 .עירובין דף נדניהו בן יהוידע ב
ב על הפסוק "ב ע"ל בנדרים דף ל"ד דאמרו רבותינו ז"נראה לי בס. שם תורה נתנה לו במתנה

מעשרה , והחכמה זו תשובה ומעשים טובים, והחכמה תעז לחכם מעשרה שליטים[ ט"י' קהלת ז]
ואלו העשרה . ש"ם וראש הגויה ופה יעשליטים שתי עינים ושתי אזנים ושתי ידים ושתי רגלי

והאדם , וידוע כי הענוה נקראת בשם מה, מפני שעיקר פעולות הגוף נעשים בהם, קראם שליטים
ה הוא "ועשרה פעמים מ. צריך לראות עצמו מה בכל עשרה שליטים אלו ואז זו היא ענוה שלימה

אז זוכה שתנתן , שליטים ולכן אם משים עצמו כמדבר שהוא עניו אמיתי בכל עשרה, ן"מספר ת
, מפני שהוא רואה עצמו מה בעשרה שליטים הנזכרים, ה"ן מ"לו תורה במתנה שהוא אותיות ת

, חסד אל כל היום[ 'ב ג"תהלים נ]דכתיב , וכיון שנתנה לו במתנה נחלו אל שהוא שם החסד
ותורת [ ו"כא "משלי ל]וכן הוא אומר , מימינו אש דת למו[ 'ג ג"דברים ל]והתורה נתנה בחסד 

דברי ]כי החסד נקרא גדולה דכתיב , וכיון דנחלו אל שהוא חסד עולה לגדולה, חסד על לשונה
ועוד נראה לי הכונה כיון דנחלו אל יהוא שם החסד . הגדולה והגבורה' לך ה[ א"ט י"כ' הימים א

ו ובזה יהיה אצל, אז יתחבר עם מספר אל מספר טוב שהוא כינוי לתורה שממנה זכה לשם אל
 :ולכן עולה לגדולה, מספר גדולה



  ליקוטי בן יהוידע   

 

 

 

612 

 התשובה בדרכי

 :פסחים דף מטבניהו בן יהוידע 
דנאמר זה בדרך , הנה לפי פשוטן של דברים הוא. 'שם עם הארץ מותר לנחרו ביום הכפורים וכו

ה "וכיוצא בזה נאמר בדברי דוד המלך ע, כלומר ראוי לעשות לו כך אם היה מותר לנו, הגזמה
דאמר כן , כי בן מות האיש העושה זאת' חי ה[ 'ב ה"י' בשמואל ]שאמר על הגונב את הכבשה 

אלא רצונו לומר ראוי הוא לכך אם היה מותר , דודאי אין חיוב מיתה בעבור ממון, בלשון הגזמה
ל "ף ז"והרי, ל דברה תורה בלשון גוזמא דברו חכמים בלשון גוזמא"ואמרו רבותינו ז, להרגו

ל דברו בזה בדרך רמז ובלשון "ד כי רבותינו ז"י בסונראה ל. ש"ביאר המאמר הזה בלשון אחר יע
והוא לרוב , והוא כי אי אפשר לעם הארץ בלתי היות בו תערובת נצוצי קדושה, חכמה ומליצה

על כן תקנתו היא , רשעתו ושנאתו לבעלי תורה לא יש תקוה להחזירו למוטב ולתקנו בתשובה
הטוב מקרבו מכנה אותו בשם נחירה ולסילוק והמשכת חלק , למשוך ממנו חלקים הטובים שבו

ואמר אפילו ביום הכפורים שחל בשבת שקדושתו יתירה והוא יום , שמושך זה ממנו בעודו חי
ויש בו סיוע לאדם מכח הארת עצומו של יום לקבלת , המיוחד לתשובה יותר מכל ימות השנה

אל חלק הטוב שבו  ולכן אין תקנה, עם כל זה אין תקוה שזה העם הארץ יחזור בתשובה, התשובה
שצריך לעשות כונות ויחודים אשר על ידם ימשוך ויסלק חיות הקדוש של , אלא על ידי נחירה

שהם הבינו כונת רבם דלא איירי , ואמרו לו תלמידיו רבי אמור לשחטו. הלק הטוב שיש בקרבו
ם מתוקנים אלא הבינו כונתו לנחרו על ידי כונות ויהודים שה, לעשות נחירה בידים לגופו להרגו

ולכן אמרו לו יותר נכון , למשוך בהם חיות האדם של חלק הטוב שבו דלזה קרי לה בשם נחירה
שתמשוך ממנו [ ועוד, ז"ט' י' מלכים א]למנקט לשון לשחטו שהוא לשון המשכה כמו זהב שחוט 

' ל על מאמר קם רבא ושחטיה לר"י ז"ש גורי האר"וכמ, חלק הטוב שבו על ידי כונות ויחודים
אלא משך ממנו חיות גופו על ידי סודות , דהכונה לא שחטו ממש[. ב"ע' מגילה דף ז]זירא 

עם , והשיב להם הן אמת כי יצדק על זה לשון שחיטה יותר, וכאן הוה ליה למימר לשחטו, וכונות
כי בעלמא הנחירה הממשית היא מגונית משחיטה , כל זה תפסתי לשון נחירה כדי לגנותם

לכן כניתי ההמשכה של , יטה יש ברכה אך בנחירה תהיה נבלה ואין בה ברכהיען שבשח, ממשית
שמואל בר נחמני שאמר ' וגם ר. חיותו בשם נחירה כדי לגנותו כי הנחירה היא לשון גנאי בעלמא

דהרשע מתלבש בבגד טומאה מכף רגלו ועד קדקדו , מותר לקרעו כדג הוא כונתו על דרך זה
ותוך הלבוש הזה שהוא קליפה יש , בבגדו בה[ 'א ח"שמות כ]ש בזוהר הקדוש על הפסוק "וכמ

ע "ולזה בגד הטמא צריך לקרעו בשם קר, נצוצי קדושה אסורים ובלועים שם כנשמה בתוך הגוף
ע קרע "וכאשר אומרים בבקשות בשם קר, ן כדי להוציא את בלעו ממנו הם נצוצי הקדושה"שט

, שמואל בר יצחק ומגבו' ולזה אמר ר', כוק ו"והניצוצות המה יעשו ער, ממלכת הרשעה כולה
ולזה אומרים , והסטרא אחרא תלביש הרשע מלפניו ומאחריו, והיינו דכל אדם יש לו פנים ואחור

רצונו , אך ידוע דהקליפות יתאחזו באחור יותר ולזה אמר ומגבו, והסר שטן מלפנינו ומאחרינו
ומשם , ששם הקליפה קשה ביותרלומר הקריעה של בגד הטמא הנזכר תהיה מגבו מצד האחור 

 :יקרענו על ידי כונות שמות הקודש להוציא נצוצות קדושה

 .פסחים דף נדבניהו בן יהוידע 
ונראה לי , צריך להבין מה בריאה יש בתשובה. שם שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם

ם הנקראים ד להסביר הענין דידוע קודם שנברא עולם הזה התחתון היה ענין שבירת הכלי"בס
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שבעה מלכים שהם ספירות אשר נפלו וירדו למקום תחתון ועל ידי כך נתערבו אורות שלהם 
ואחר כך עלה ברצון המאציל ברוך הוא להחיות ולתקן את אלו , בסיגים כפי ערך הירידה שירדו

וביררם והעלה אותם למעלה במקום העליון על ידי סדר , הספירות הנקראים בשם מלכים שירדו
. וכל זה קודם בריאת עולם הזה התחתון, ן אשר עלה ברצונו לעשות ונעשה כרצונו הפשוטתיקו

, והנה זה הרצון שעלה בעבור תיקון אותם העולמות והספירות הנקראים בשם כלים ובשם מלכים
הועיל לאדם התחתון שגם , שנבררו ונתקנו ועלו ממקום ירידתם ושבו למקום עליון הראוי להם

ולכן נקראת , ופוגם בקדושה ומורידה למטה שיהיה גם אליו תיקון זה של השבההוא כאשר יחטא 
תשובה לשון השבה של כוחות הקדושה שהוריד אותם בעונו למקום הקליפה שישוב הכל לאיתנו 

שהיה כעין זה כי קודם בריאת עולם , ולזה אמר התשובה נבראת קודם בריאת העולם. הראשון
קון ועליה והשבה בשבירת הכלים שנפלו וירדו ונתערבו בסיגים הזה התחתון היה מציאות של תי

. ל מה שהסביר בענין זה"ח ז"ועיין להגאון הצל. ואחר כך הובררו ועלו למקומם העליון ונתקנו
 :והמשכיל יבין. ד יתיישבו דברי המאמר על נכון יותר"ובדברים אשר כתבתי בס

 .פסחים דף קיגבניהו בן יהוידע 
יען כי מילי , פירוש אגמרך מוסר ותורה בהתלבשות מילי דעלמא. י דעלמאשם תא אגמרך מיל

כי רב לא , ['ב' ד הל"דעות פ' הל]ל בתחילת ספר היד "ם ז"ש הרמב"דעלמא בלבד לא שח רב כמ
ד הכונה שיעשה תשובה ומצות "נראה לי בס. ואמר אדחלא אכרעיך זבינך זבין, שח שיחה בטילה

' אשרי ירא ה', אשרי איש ירא ה[ 'ב א"תהלים קי]ש על הפסוק "כמו, ומעשים טובים בעודו בחור
והנה האדם בקטנותו קודם שיבא לו יצר הטוב קונה מקח , כלומר בחור וקטן בשנים, בעודו איש

ואחר כך צריך למכור מקח רע זה ולקנות תמורתו מקח טוב מתורה , רע לעצמו מן היצר הרע
רצונו לומר זבינך הראשון זבין אותו עתה לקנות , זביןולזה אמר זבינך . ומצות ומעשים טובים

פירוש כל דברים שישמע , ואמר עוד כל מילי זבין ותתחרט לבד מחמרא. ההפך הנגדיי אליו
, כי יותר טוב לעצור אותם בקרבו לבד מחמרא, האדם אם יגלה אותם לאחרים סופו להתחרט

דהאדם אם , יפוצו מעינותיך חוצה[ ז"ט' משלי ה]דכתיב , התורה שנמשלה ליין זבין ולא תתחרט
וגם יקבל שכר גדול , ש ומתלמידי יותר מכולם"כמ, מלמד תורה שלמד לאחרים הוא יתחכם יותר

 :עשר ידות על שכר לימוד שלמד לעצמו

 .פסחים דף קיטבניהו בן יהוידע 
חיות שהם ' ד אותיות שניות של ד"נראה לי בס. ה שפרוסה תחת כנפי החיות"שם זה ידו של הקב

דרשו [ 'ה ו"ישעיהו נ]ל על הפסוק "וידוע מה שאמרו רז. ו"אדם אריה נשר שור הם אותיות דרש
והנה אות ראשון ואות אחרון אשר בכל תיבה ותיבה הם . אין דרישה אלא תשובה, בהמצאו' ה

ולזה אמר זה ידו , ו שהם אותיות שניות המה תחת הכנפים"ונמצא אותיות דרש, נקראים כנפים
רוצה לומר שרמוזה באותיות , רוצה לומר כח התשובה שפרוסה תחת כנפי החיות, ה"ל הקבש

ל "ד על פי מה שאמר הרב קהלת יעקב ז"ועוד נראה לי בס. ו שהם תחת כנפי שמות החיות"דרש
וארבע פני , י"אותיות אדנ' כנפי החיות הם ד' כי ד, בזוהר הקדוש במקומות רבים אמרו, ל"וז

י מכסה ומעלים שם "והכונה כמו שהכנפים מכסים הפנים כן שם אדנ, ה"תיות הויאו' החיות הם ד
וזה שאמר . עיין שם, ל"עכ, זה שמי לעולם[ ו"ט' שמות ג]וכמו שכרוב , י"ה הנקרא בשם אדנ"הוי
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כי כנפי החיות הם , ה שהם מדת הרחמים"ידו פרוסה תחת כנפי החיות רמז לאותיות שם הוי
ד רמז "ועוד נרמז בידו אותיות יו. ה"יתברך מקבלם באותיות שם הויי והוא "אותיות שם אדנ

 :ד ימי תשובה"ליו

 :פסחים דף קיטבניהו בן יהוידע 
יש להקשות תיבת אני לשון יתר וסגי לומר לא . שם אומר אני לא אברך שכבר יצא ישמעאל

ד הדין עם כל זה ונראה לי לומר אף על פי שסיבה זו קלה היא ואינה כדאי למנוע אותי מצ. אברך
ברם יש לדקדק . וכן הענין בכולהו דנקיט אני כך הוא הכונה, אני הוא המחמיר על עצמי בזה

וכן היא הגרסא בעין יעקב וגם , בכולהו כתיב אני לא אברך ורק ביצחק אמר איני ראוי לברך
ונראה . יל להבין לגרסא זו למה יצחק דוקא אמר איני ראו"וצ, שהביא דברי סופרים' בתלמוד אפ

אלא היא אתיא , ה חידש אותה"ד מפני דסיבה של יצחק שהיא מצד עשו לאו יצחק אבינו ע"לי בס
ולכן , ה כי ישמעאל עשה תשובה ועשו לא עשה תשובה"מקל וחומר מתשובת אברהם אבינו ע

כלומר כבר הורה זקן הוא אברהם שאיני ראוי ואיך , יצחק שהוא אחר אברהם השיב איני ראוי
 :י לברךתתנו ל

 .ראש השנה דף טזבניהו בן יהוידע 
ן "ד אמר באי עולם כי אותיות עולם במילואם כזה עי"נראה לי בס. כל באי עולם עוברין לפניו

ם רמז על בני אדם שנבראו מן האדמה וכמו "ם יש באותיות המלוי אותיות אדמוני"ד מ"ו למ"וא
קראו , והוא אדמוני עם יפה עינים[ ב"ז י"ט' שמואל א]ה דכתיב ביה "שדרשו על דוד המלך ע

אדמוני על שהיה גלגול אדם הראשון שנוצר מן האדמה ואם כן בני אדם שהם רבים נקראים 
אדמונים לשון רבים גם רמזם בשם אדמונים על שם העונות שהם אדומים כשנים כמו שכתוב 

שהם מתלבנים על ', ואם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע וכ[ ח"י' ישעיהו א]
ידי התשובה שעושים בימים אלו דנתנו לקבלת התשובה ולזה אמר כל באי עולם הם האדמונים 

 :הבאים בתוך אותיות הפשוט של עולם
מקשים . היינו טעמא משום דלאו אורח ארעא או מקמי דליפוש חרון אף. שם מלך נכנס תחלה

ד דמה שאמרו בסקירה "ונראה לי בס. אחת שהכל נסקרין בסקירה[ א"ח ע"לקמן י]והלא אמרינן 
אחת קאי על גמר הדין ומה שאמרו מלך נכנס תחלה קאי על עיון הדין ומה שאין עושה גם זה 

ועוד כדי , בסקירה אחת הוא לטובתם כדי שבין הביניים יעשו תשובה ונכתבים לטובה
אף הכונה שאם  ש מקמי דליפוש חרון"ומ. שהמימינים והמשמאילים כל אחד יעסוק במלאכתו

אם הכהן המשיח יחטא לאשמת [ 'ג' ויקרא ד]יצאו הציבור חייבים גם הוא ילקה בחובם דכתיב 
 :וכמדומה לי שראיתי טעם זה בספרים של דרושים. לכן נגמר דינו קודם, העם

ד קישור הדברים דידוע מה שכתבו המפרשים "נראה לי בס. שם מלכיות כדי שתמלכוני עליכם
ם הם תחת ממשלת השרים "כי העכו, ם"מהני התשובה אלא לישראל ולא לעכול הטעם דלא "ז

לכן נוהג בהם דין תורה דנפש החוטאת היא תמות ולא מהני להו תשובה , והמה חלקם ונחלתם
אך ישראל הם חלקו יתברך ואינם תחת ממשלת השרים אלא רק תחת , שהיא לפנים משורת הדין

ה "וכמו שכתב הסבא ע, ישראל ולא נקרא מלך הגויםה נקרא מלך "ממשלתו יתברך דלכן הקב
ה קיים לעד כן ישראל יהיו קיימים ולא יכלו ואם "על כן מן הראוי כמו שהקב, בפרשת משפטים
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לא יתנהג עמהם בחסד התשובה צריך לכלותם בעבור עונותיהם לכן נוהג עמהם לפנים משורת 
ובזה יתברר שאתם . מלכוני עליכםוזהו שאמר מלכיות שת, הדין לקבלם בתשובה וימחול להם

חלקי ואז ממילא יבא זכרוניכם לפני לטובה שאמחול לכם ולא אתנהג עמכם בדין תורה לומר 
ובמה תהיה זאת המחילה לכם לפנים משורת הדין לא שתהיו נשארים , נפש החוטאת היא תמות

שפרו  מלוכלכים בעונות אלא תהיה בשופר היא התשובה הרמוזה בשופר שהוא משמעותו
 :מעשיכם ובזה יבא זכרונכם לפני לטובה

 :ראש השנה דף טזבניהו בן יהוידע 
ו כמנין כליות שהם מיעצים "ד קודם שנה יש מרד שהם העבירות ואחר שנה תס"או יובן בס

. אף לילות יסרוני כליותי[ ב"א י"תהלים י]לטובה ומהפכים המרד לזכות על ידי התשובה דכתיב 
' א שהוא אות ר"א בית"ואם תצרפנה עם אות הסמוך לה באלפ' הוא אות שאו יובן ראש שם שנה 

א "ן יען דאות ה"יהיה צירוף רש וזהו אומרם רשה בתחלתה אך סוף שם שנה במבטא הוא אות נו
ן שהוא סוף שנה עם "ן ישמש במקומה ואם תצרף אות נו"ץ שתחת הנו"אינה יוצאה במבטא וקמ

יהיה צירוף נס שהוא לשון התרוממות וגדולה ' אות סא שהוא "א בית"אות הסמוך לו באלפ
וזה שאמרו מתעשרת , נתת ליראיך נס להתנוסס[ 'ו' תהלים ס]המורה על עושר כמו שכתוב 

 :בסופה
קשה בשלמא בשלשה מהם איכא טעמא שיועילו . שם ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם

ד "ונראה לי בס. ל לבטל הגזרה שנגזרהלקריעת גזר דין אך בשינוי השם מה טעם יש בו שיועי
דידוע אם אמר קונם שאיני נכנס לבית ראובן אם ראובן מכר הבית לשמעון הרי זה מותר ליכנס בו 
כי הוא נדר על בית ראובן וזה ביתו של שמעון הוא וכן כאן הגזרה לעולם תתבטל בשביל תשובה 

ם וזה הוא שם אחר וניצול בזה אך המקטרג יקטרג שכבר נגזרה גזרה על אותו הש, או צדקה
 :מקטרוג המקטרג

ל דאותיות השם הם צינורות השפע "ד על פי מה שכתב הרב ערבי נחל ז"ובאופן אחר נראה לי בס
והשתא כאשר משנים השם . עיין שם, נפש חיה הוא שמו[ ט"י' בראשית ב]של חיותו כמו שכתוב 

הקודם וזהו נעשה מעין מיתה ומעין של אותו אדם עושים בזה ביטול לאותם האותיות של שם 
ויהיה מעתה נשפע , ונמצא בזה נתקיים הגזר דין במקצת ויתבטל הדין, הגזרה שנגזרה עליו

 :מאותיות החדשים אשר לו בשם החדש והרי הוא כקטן שנולד דמי
ד הטעם כי יצר הרע יתגרה באדם ברגל יותר משאר "נראה לי בס. שם חייב אדם לטהר עצמו ברגל

ר נמשל לזבוב ששוכן על מקום מאוס וסרוח ואם הגוף "אך היצה, מפני שהם ימי בטלהימים 
טמא ברגל שורין עליו כוחות יצר הרע שהם זבובי מות בר מינן ואם יהיה טהור נפרדים מעליו 

ז "הזבובים וכל יום מימי הרגל נקרא יום טוב ואם נטהר בו יתרחק ממנו הזבוב שהוא מספר י
יצחק לפי דרכו באומרו ברגל על עונות ' ונראה לי שרמז ר. דהמספר שוהויתהפך למספר טוב 

או רמז ברגל על התשובה אשר פתח שלה רמוז . שאדם דש בעקביו שנמצאים ביותר בימי הבטלה
 :'ברגל אות ה
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 .ראש השנה דף יזבניהו בן יהוידע 
ל קשה מאי נפקא "זי "לפי פירוש רש. יוסי בר חנינא אומר נושא' ר, אליעזר אומר כובש' שם ר

ד על פי "ונראה לי בס. גם בין הכי ובין הכי מה טעם יש בזה, מינא בין כובש לנושא דפליגי רבנן
שיקול זה אינו לפי מנין הזכיות והעונות אלא , מהלכות תשובה' ל בפרק ג"ם ז"מה שכתב הרמב

ויש , מצא בו דבר טוביען נ[ ג"ד י"י' מלכים א]לפי גודלם יש זכות שהוא כנגד כמה עונות שנאמר 
ואין שוקלין , וחוטא אחד יאבד טובה הרבה[ ח"י' קהלת ט]עון שהוא כנגד כמה זכיות שנאמר 

נמצא אם יש . עיין שם, אלא בדעתו של אל דעות והוא היודע היאך עורכין הזכיות כנגד העונות
מר כובש רוצה וזה הוא כונת מאן דא, עשרה עונות קלים ומצוה אחת חמורה וגדולה תכריע אותם

לומר יכביד איכות המצות כדי שבזה ירבו באיכותן על איכות העונות ויהיו העונות מועטין כנגדן 
ומאן דאמר נושא רוצה . ל"ם ז"כי שיקול זה אינו לפי המנין אלא לפי האיכות כמו שכתב הרמב

ילא ירבו ה ימציא ברחמיו טענה להמעיט על ידה איכות העונות שיהיו קלים ואז ממ"לומר הקב
ואם תאמר במה יכביד איכות המצות למאן דאמר כובש ובמה יקל . הזכיות באיכות על העונות

כי נער [ 'א א"הושע י]הענין הוא על פי מה שאמר הכתוב , איכות העונות למאן דאמר נושא
, שפירשו בו הכונה שידון אותם כנער שהוא חסר דעת דלכך זדונו חשיב כשוגג, ישראל ואוהבהו

דזדון עם הארץ נחשב , הגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם[ 'ב א"ישעיהו נ]שכתוב כמו 
, וזהו כי נער ישראל דן את מעשיהם כמעשה נער, כשגגה מפני שאין מכירים ערך העון כמו שהוא

וזו הכונה של מאן דאמר נושא שהוא מיקל איכות העונות ואז יהיו מועטים באיכותם כנגד איכות 
דאמר כובש לא ניחא ליה בדרך זה לחשוב הזדונות כשגגות אלא אומר ההצלה אך מאן . המצות

שפירשו בו , כענבים במדבר מצאתי לי ישראל[ 'י' הושע ט]בדרך אחרת על פי מה שאמר הכתוב 
הכונה שיעריך מעשים טובים של ישראל לגבי אומות העולם שאין להם מעשים טובים כלל אלא 

שראל נחשב דבר רב ועצום כאדם המוצא ענבים במדבר שמם אדרבה להפך ולכך זה המעט של י
ואם כן בזה יגדיל איכות , שיגדל ערכם בעיניו אף על פי שהם מועטין וקטנים וחמוצים מעט

ולפי זה איכא נפקותא . המצות של ישראל ואז ממילא יכריעו באיכות את העונות ולזה אמר כובש
נות ישאר כמו שהוא וצריכין לקבל עונש גמור גדולה בפלוגתא זו דלמאן דאמר כובש חומר העו

אך , עליהם אלא שהם ניצולין מן כליה ויסורין קשים מחמת שאיכות המצות רב על איכות העונות
למאן דאמר שהוא מקל העונות דחושב אותם לשגגות אז גם ענשם יהיה קל מאד דאין צריך לקבל 

 :מאד יסורין אלא שיעור עונש הראוי לשוגג שהם יסורין קלין
יוסי בר חנינא דמר אמר חדא ' אליעזר ור' ד לפרש כונת כובש ונושא דנקטי ר"ועוד נראה לי בס

ומר אמר חדא ולא פליגי והוא כי ידוע שהחוטא גורם שתעלה הקליפה למעלה מתחום שלה 
שיכנס החול במקום הקודש אך ידוע שיש שתי בחינות בעולמות העליונים האחת בסוד היושר 

העיגולים וכל מה שיש בזה יש בזה והחוטא פוגם בשתי הבחינות דיושר ועיגולים  והאחת בסוד
אליעזר מדבר בפגם של ' והשתא יש לומר דר, שגורם עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש גברתה

בחינת עולמות היושר דעל זה יפול לשון כובש רוצה לומר הקליפה שהיא הנקראת עון שעלתה 
ה ברחמיו כובש אותה ומוריד אותה למקומה התחתון כדי "ז הקבלמקום קדוש העליון ממקומה א

שלא תינק ממקום הקודש העליון כי בעולמות היושר דחיית הקליפה מלמעלה למטה ועל זה 
יוסי בר חנינא מדבר בבחינת העיגולים ושם לא שייך לשון כובש אלא ' אך ר, שייך לשון כובש
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עון ממקום הקדוש שנתקרבה אליו וזורקה העתקה ממקום למקום שנושא את הקליפה הנקראת 
 :למקומה ועל זה שייך לשון נושא שמעתיקה ונושא אותה ממקום הקודש

 :ראש השנה דף יזבניהו בן יהוידע 
ד "נראה לי בס, הא דאמר מקרעת ולא אמר קורעת. שם גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם

משל לאב שנשבע , ל"ל פי רבותינו זכי לשון מקרעת משמע על קרעים רבים ויובן הענין ע
שישליך על בנו קורה שהיתה לפניו ואם ישליכנה כמו שהיא ימות בנו ואם לא ישליכנה כבר 

כן , נשבע מה עשה חלק אותה לחלקים קטנים והשליכן עליו נמצא קיים שבועתו ולא מת בנו
סבול לכך נאמר הצרה שגזר עליהם יחלקנה לחלקים רבים להביאם בזה אחר זה כדי שיוכלו ל

ולכן אמר מקרעת . שיעשה העת עתות הרבה עד כאן דבריהם, משגב לעתות בצרה[ 'י' תהלים ט]
ונקיט לשון קריעה ולא אמר ביטול לרמוז . גזר דינו שמחלק אותו לחלקים רבים וזהו קרעים רבים

ושב ורפא [ 'י' ישעיהו ו]ולזה אמר . שקורע תחלה הפגם ואז קורע גזר דינו כי קרע אותיות עקר
גם יובן אפר רומז לעונות יתרפא ויהיה פאר . דאפר אשר מורה על צרה יתהפך לאותיות רפא, לו

 :שהעונות יתהפכו לזכיות שהם פאר
ד "נראה לי בס, יוחנן שלשה איברים שהם עינים ואזנים ולב' והא דנקיט בפסוק זה דמייתי ר

זה נקיט יראה בעיניו ראיה שכלית ויש יש שהשכל מחייב אותם וכנגד , דהמצות הם שלשה מינים
אין השכל מחייב אותם אך יש להם טעם בקבלה וכנגד זה נקיט ובאזניו ישמע שישמע הטעם 

ויש שהם חוקים שאין להם טעם כדי שישמע באזניו וכנגד זה נקיט ולבבו יבין כי , המקובל בהם
ר בהם והרגשה זו תהיה ה להזה"ירגיש בהבנת לבו לומר אם אין בהם נזק לנפש למה צוה הקב

ינה 'ושלשה אלה ראשי תיבות בשר שהוא ראשי תיבות ב, בהבנת הלב שיבין דבר מתוך דבר
יבא כל בשר [ ג"ו כ"ישעיהו ס]איה שהם מתקנים את האדם הנקרא בשר דכתיב 'מיעה ר'ש

 והא דנקיט תיקון התשובה בלשון רפואה דכתיב ורפא לו לרמוז כמו חק הרפואה. להשתחות לפני
שלא לאכול מאכלים רעים ( דיאטה)ז "של חולה שלא יועיל לו הסממנים אלאאם כן עושה פהרי

 :כן התשובה שהיא בנויה על ועשה טוב לא תועיל אם אינו נשמר בסור מרע גם כן
ל לא פירש כאן ביאור אילי נביות וגם בקמא דף "י ז"רש. שם אפילו הביא כל אילי נביות שבעולם

ולא פירש שם כלום וגם בערוך לא הביא ביאור לזה אך ראיתי בערוך ערך גב א אתמר זה "ב ע"צ
ן ופירש "א וכן אתה אומר בניב של תבן והוא גריס ניב בנו"ט ע"שהביא מגמרא דעירובין דף ע

ואם כן לפי זה כאן ביאור אילי נביות רוצה לומר איילים . שהוא רוצה לומר מעובה עיין שם
 :עובין בשומןמעובים שהם שמנים הרבה שמ

 א"ח ע"דף י
ד לפי זה היינו טעמא למנהג ישראל "נראה לי בס. 'היה רבי מאיר אומר שנים שעולים למטה וכו

שנודרים בעת צרה נדרים לעילוי נשמת רבי מאיר זכותו יגן עלינו אמן ומוצאין בזה תועלת 
מאיר בעל ' הוא רהיינו כי מאריה דהאי הלכתא שתועיל תפלה ליחיד גם אחר גזר דין , והצלחה
ובזה יובן הטעם . א ולכן נודרים ומבקשים בזכותו שהוא יהיה מליץ טוב על פי סברתו"הנס זיע

א נקבר מעומד לרמוז כי הוא עמוד גדול עומד לישראל להושיען בעת "מאיר בעל הנס זיע' דר
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, הט אזנךי "בני לדברי הקשיבה לאמר[ 'כ]' ובזה יובן רמז הכתוב במשלי ד. צרה על פי סברתו
 :י אותיות למאיר הוא רבי מאיר דסבירא ליה שתועיל התשובה ליחיד גם אחר גזר דין ודוק"לאמר

ד הטעם כי בית עלי דינם שלא יחיו יותר מן "נראה לי בס. שם רבה דעסק בתורה חי ארבעים שנה
אך אביי ' ח וחי מ"ב שנה על י"ב אותיות הוסיפו לו כ"ח לכך רבה דעסק בתורה שהיא בנויה בכ"י

ח מצד עסק "ם לא הוסיפו לו על י"ל קג"דלית הלכתא כוותיה אלא רק בששה דברים שהם יע
ם שהם כפולים בגרסא ובעיון ונעשה לו "ל קג"ב שנה כנגד ששה הלכות של יע"התורה אלא רק י

והוסיפו לו עוד שלשים שנה בשביל גמילות חסדים כי מצוה זו היא בספירת החסד , שלשים
 :ן שהם מספר שלשים ונעשה לו ששים"ל שהוא שלשה יודי"ושנקודתו סג

וקשה והלא לכולי . פירוש דמשמע בכל אופן שיהיה. אלקינו בכל קראינו אליו' שם שנאמר כה
ואם כן מוכרח לפרש האי בכל קראינו , עלמא אם יש עם גזר דין שבועה אינו מתקרע כדאמר לעיל

בועה ואזדא לה ראיה זו דיש לומר נמי חוץ מגזר לאו דוקא אלא הוא חוץ מגזר דין דאיכא בו ש
ד דהיכא דאיכא שבועה שאני דגם מצידו יתברך אי אפשר לבטל הגזרה "ונראה לי בס. דין שנחתם

כיון דנשבע אבל בנחתם אין מניעה מוכרחת מצידו יתברך דלגבי דידיה אין הפרש בין נחתם בין 
ולכן שפיר יליף כיון דאמר בכל . בנחתם אם לא נחתם שאם ירצה לחזור ולבטל אפשר שיבטל גם

 :כלל כל גוונא אפילו בנחתם
ה "ד דידוע תשובה עילאה היא בבינה שהיא סוד אות ה"נראה לי בס. 'שם אלו עשרה ימים וכו

הרי היא מספר עשרה כנגד עשרה ימים שמתגלה בהם אור הבינה ' ראשונה ומלואה גם כן ה
ן "מצאו רוצה לומר שני ההי' ה' קרי ביה ב, בהמצאו 'דרשו ה[ 'ה ו"ישעיהו נ]ועליהם נאמר 

 :שעולים מספר עשרה' ומילואה ה' שהוא אות ה

 :ראש השנה דף יזבניהו בן יהוידע 
אמר רב יהודה אמר רב כנגד עשרה לגימות שנתן נבל לעבדי דוד רב , שם ויהי כעשרת הימים

ל בישוב "ח ז"ל בשם הגאון מהר"ש ז"פירש הגאון מהרי. 'נחמן אמר אלו עשרת ימי תשובה וכו
ס והא עבד עבודה "ל אחאב שקול היה ופריך הש"שני המאמרים הנזכרים יחד דאמרו רבותינו ז

ולפי זה גם נבל בשביל שהינה , ביל שמהנה לתלמידי חכמים מנכסיו נעשה שקולותירץ בש, זרה
ולכן אחר שאמר רב , ה עשרת ימי תשובה"לעבדי דוד נעשה בינוני ודין בינונים מאריך להם הקב

כנגד עשרה לגימות בא רב נחמן לפרש דברי רב לומר כיון שהינה בלגימות אלו לכך ניתנו לו 
ד סמך "ועל פי זה נראה לי בס. יעיין שם, ה בינוני עד כאן דבריועשרת ימי תשובה כי נעש

והיינו דידוע מה שאמר רבינו ', ויהי כעשרת הימים וכו, הכתובים וימת לבו בקרבו ויהי לאבן
לעם 'בל ב'ל ראשי תיבות נ"ל כי לבן נתגלגל בבלעם ואחר כך נתגלגל בנבל ולכן נב"י ז"האר

מן לאבן ישאר לבן רמז כי ' והנה אם תסיר אות א. יין שםיעו, וכנזכר בשער הפסוקים, בן'ל
והיינו כי , עתה ונעשה לאבן והיינו לרמוז כי עתה הוא שקול' תחילתו היה לבן והוסיף בו אות א

שבאמצע הוא כנגד העמוד שתלויים בו כפות המאזניים ' הוא מאזנים שקולים דאות ו' צורת א
הוא צורת ' גד שתי כפות והם שקולים נמצא צורת אן אחת מכאן ואחת מכאן הם כנ"ושני יודי

שנתן לו זמן ' מאזנים שקולין לרמוז כי עתה הוא שקול דהיינו בינוני ולכן ויהי כעשרת הימים וכו
ודע דמה שכתב עשרה לגימות הוא לא . עשרת ימי תשובה שהוא זמן של בינונים שהם שקולים

להביא לאורח דבר מועט לטעום בעת שנכנס רצה להאכילם אפילו סעודה אחת ורק מנהג העולם 
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אצלם והוא גם כן האכילם עשרה כפות של מתוק או דבר אחר שלכל אחד נתנו לו כף אחת אוכל 
 :ולהכי קרי להו לגימות

 .ראש השנה דף לאבניהו בן יהוידע 
ל דאלו הששה חדשים "א ז"כתב מהרש. יוחנן ששה חדשים נתעכבה שכינה לישראל' שם אמר ר

ם עשרה בטבת עד תשעה בתמוז ובאותם הששה חדשים נסעה עשר מסעות הנזכרים עיין הם מיו
אמנם צריך להבין איך רמוז זה בהאי קרא של ועיני רשעים תכלנה ומנוס אבד . שם והוא נכון

ל "י ז"ד על פי מה שאמר רבינו האר"ונראה לי בס. גם למה התחילו בטבת ונשלמו בתמוז, מנהם
גם , תשרי הם חדשי הנקבה וחדשי החורף מתשרי ועד ניסן הם חדשי הזכר דחדשי הקיץ מניסן עד

ל כי תמוז הוא בחינת עין ימין בחדשי הנקבה וטבת הוא עין ימין "י ז"ידוע מה שאמר רבינו האר
ולפי זה נמצא זמן שהאריך להם לטובתם . בחדשי הזכר וכנזכר כל זה בשער הכונות יעויין שם

ים בעין ימין דאולי באלו הימים נפקחים עיניהם לשוב בתשובה הוא מתחיל בעין ימין ומסי
החכם עיניו בראשו [ ד"י' קהלת ב]דהתשובה תהיה מכח עיני האדם להימין בדרכיו כמו שכתוב 

ולזה אמר ועיני רשעים תכלנה שהארכתי זמן לרשעים שהוא מזמן התלוי . והכסיל בחשך הולך
אך הם עיניהם , י תפקחנה עיניהם לשוב בתשובהואחוז בעין אל זמן התלוי ואחוז בעין אול

ו של תיבת ומנוס רמז לששה חדשים "ומנוס אבד מנהם וא, תכלנה שלא פקחו עיניהם לשוב
שלא הועילו לשוב בם , אבד מנהם, ו חדשים שעשיתי להם מנוס בהם"הנזכרים כלומר וא

יום והם כמנין ף יום לפי חשבון סתם חודש שהוא שלשים "והנה בששה חדשים ק. בתשובה
 :עינים לומר זמן זה ניתן להם בשביל עינים שלהם אולי תפקחנה לשוב בתשובה

 .ראש השנה דף לבבניהו בן יהוידע 
נראה לי דבעינן עשרה בכל חד כי ראש השנה . 'שם ומנין שאומרים מלכיות זכרונות שופרות וכו

ל כי "י ז"ה שאמר רבינו הארוידוע מ, ד דשמא קדישא"היא לעשרת ימי תשובה הרמוזים לאות יו
 :פעמים עשרה רמז לשלשה הנזכרים' ן וכנגד זה ג"ד צורתה היא שלשה יודי"היו

 :יומא דף טבניהו בן יהוידע 
ל לפירוש "י. שם ראשנים שנתגלה עונם נתגלה קיצם אחרונים שלא נתגלה עונם לא נתגלה קיצם

ל הלא המאמר עצמו קאמר "ועוד י. א הוה ליה למימר נתקצר קיצם ונתארך קיצם"י ומהרש"רש
עבירות ואיך כאן שבעים שנה וכאן יותר מעשרים פעמים שבעים ולא ' שקולה שנאת חנם כנגד ג

ד דקלות העונש תלוי בתשובה ועיקר התשובה תלויה בחרטה ולכן בבית "ונראה לי בס. נגאלו
ושלימה והוי ראשון שחטאו בשלש עבירות חמורות מאד ודאי אחר כך נתחרטו חרטה גמורה 

ומאחר דהגלות היה קצר שהוא , תשובה מעלייא להקל העונש מעליהם והספיק להם שבעים שנה
שבעים לכן נתגלה הקץ שאם לא היה מגלהו הם היו חושבים שהוא ארוך הרבה שני אלפים או 
יותר ועל ידי כך היו מתים מרוב דאגה וצער שהיו מתייאשים הם וזרעם וזרע זרעם אך עתה גילהו 

אבל אחרונים בבית שני שהיה עונם . שהוא שבעים כל אחד יצפה לראות בבנין בית המקדש
וכיון , ו הרבה'שנאת חנם שהוא קל בעיני האדם אין אדם חושבו לעון פלילי כדי שיתחרט על

ומאחר שנתארך אם היה מזכיר מקודם , דהחרטה חלושה ורכה לכך נתארך הגלות הרבה לצערם
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נמצא קלות העון גרם . ב דאגות וצער בראותם אורך הגלות המרכמה הוא היו מתים מרו
 :התעלמות הקץ וחומר העון גרם התגלות הקץ

 .יומא דף כבניהו בן יהוידע 
ד ביום כיפור נשפעים מן הבינה ומתגלה בו הארת "נראה לי בס. ביומא דכפורי לית ליה רשותא

טש שיהיה נחבא בו ביום כמו טש ן דשטן ונשאר "הבינה שיש בה חמשים שערים ולכן מכנעת נו
ן דנחש וישאר חש כי אותו היום "גם על ידי הארת הבינה נכנע נו. בעלייתא ולא יתראה בקטגורים

אף ' ד וכו"ומה שאמר השטן גימטריא שס. חש בראשו שיהפוך על ראשו כל עונות בית ישראל
מז הזה בשם השטן על פי על גב דיום הכפורים אנחנו עושין כפי שנות הלבנה עם כל זה נעשה הר

ד ויש "ה ויש שנ"ימות החמה מפני ששם המספר לא ישתנה אבל שנות הלבנה תשתנה יש שנ
ג ועל איזה מהם יעשה הרמז במספר וכיון דמצינו שיחסר אחד מן מספר ימות החמה אמרינן "שנ

שכל  שיחסר יום אחד בשנה משליטתו ומסתברא למשדי יום אחד זה החסר ממנו על יום הכפורים
ישראל עומדים בתשובה ועיצומו של יום מכפר מה שאין כן בשאר ימות השנה לית בהו כהאי 

 ...גוונא

 :יומא דף לובניהו בן יהוידע 
ה חפץ הרבה בטובת "מקשים והלא משה רבינו ע. שם ועושין תשובה עשה להם זדונות כשגגות

רצה לחלוק כבוד ליום ד ש"ונראה לי בס. ישראל ולמה לא התפלל שיעשה זדונות כזכיות
אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו שכוחו לעשות שגגות [ ה"י' ישעיה א]הכפורים שבו נאמר 

כזכיות לכך התפלל שיהיו זדונות כשגגות ואז יבא יום הכפורים אחר כך ויעשה את השגגות אלו 
מורה הצריכה ה ידע שאין ישראל עושין תשובה ח"ד דמשה רבינו ע"ועוד נראה לי בס. כזכיות

לכך התפלל בשעה שחוטאין ישראל ועושין תשובה הנה , להיות בעבור הזדונות אלא תשובה קלה
[ 'ה א"ישעיה נ]קודם שיעשו התשובה תעשה להם כמידת טובך הזדונות כשגגות על דרך שאמר 

כן אתה כמידת טובך , והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם שזדון עם הארץ נחשב בדין לשוגג
שוב להם בדין את הזדונות כשגגות ונמצא אין בידם זדונות אלא רק שגגות ואז תספיק תח

[ ה הבטיח לישראל על ידי הנביא"תשובתם להעביר השוגג אף על פי שהיא תשובה קלה וכן הקב
 :כי נער ישראל ואוהבהו כלומר אדון את מעשיהם כמעשה נער שזדונו חשוב שוגג[ 'א א"הושע י

 .יומא דף לחבניהו בן יהוידע 
, בשמך יקראוך אחר תחיית המתים שכל אחד יהיה נקרא בשם שהיה נקרא בו קודם שמת

ואין אדם , שכל אדם מקומו מוכן לו קודם שבא לעולם הזה, ובמקומך המוכן לך בגן עדן יושיבוך
פירוש אדם דהיינו צדיק חשוב אף על פי שלוקח שכר וחלק גן עדן של , נוגע במוכן לחבירו

ל במאמר ושים "י ז"ש רבינו האר"וכמ, ינו נוגע בו אלא מחזירו לבעליו אחר תשובההרשע א
ומה שאמרו אין אדם נוגע ולא אמרו אין אדם נוטל או לוקח . חלקינו עמהם בתפלת העמידה

הכונה על פי המעשה שהיה טמון בקרקע צלוחית מלאה אבנים טובות ובאותו קרקע היו תוקעים 
שנה בימות הקיץ לשאוב רוח טוב שם והיו תוקעים יתידות האהל  שם אהלים חורי הארץ בכל

סמוך לאותה הצלוחית שאין ביניהם לבינה אלא טפח ובמקום הצלוחית לא היו תוקעים וכך היה 
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ופעם אחת בא אדם אחד לתקוע אהל שם ותקע היתד במקום , מנהגם בכל שנה ושנה כמה שנים
שכל אותם שקדמו לזה לא היו ' אדם נוגע וכו הצלוחית ואז הרגיש בה ולקחה ולזה אמר אין

 :נוגעים במקום הצלוחית שהיא מוכנת לזה האחרון
ד הצדיק אף על פי שנוטל חלק חבירו בגן עדן עם "נראה לי בס. שם צדיק מעצמו רשע מחבירו

אבל רשע , כל זה אין דרכו להנות משל אחרים אלא אחר שישוב חבירו בתשובה מחזיר לו חלקו
או יובן הזכות יש . חבירו בגיהנם זה ודאי יהיה נכוה ולוקה מחלק חבירו שבגיהנם שלוקח חלק

אך עם כל זה הרשע יהיה נוסף לו , אבל עבירה יש לה קרן ואין לה פירות, לה קרן ויש לה פירות
וזהו שאמר צדיק נוסף . להם שיחטאו[ גרמא( ]נדמה)על קרן שלו מכח עונות אחרים שהיה הוא 

אך הרשע מן עונות עצמו ממש אין לו , כי המצוה יש לה קרן ויש לה פירות ,ומתברך מעצמו
או . אך יהיה לו תוספת עונש מחבירו שהוא היה לו גרמא לחטוא, תוספת דעבירה אין לה פירות

דהיינו טוב במעשה טוב בדיבור , חלקים של טוב' ד הצדיק תחלה לוקח נפש שיש לה ד"יובן בס
, פעמים טוב כמנין חיים וכמנין חכם שהוא נקרא חכם ונקרא חי' י דהר, טוב בכונה טוב במחשבה

, פעמים טוב' הרי נעשה אצלו ח, פעמים טוב כאמור' ואחר כך זוכה ליקח רוח וגם בו עושה ד
ב פעמים טוב "הרי נעשה אצלו י, פעמים טוב' וגם בה יהיה לו ד, ואחר כך לוקח חלק הנשמה

וזהו שאמר צדיק מעצמו , בשלימות שנעשה צדיק אמיתי ואז לקח תואר צדיק, שהם מספר צדיק
אך הרשע לקח תואר רשע , שעל ידי שלימות מעשיו בנפש רוח ונשמה זכה לשם צדיק באמת

, מחבירו כי על ידי שנעשה חבר לאיש משחית הוא יצר רע לכך נקרא רשע שהוא מספר יצר רע
ף רמז שתואר רשע יבא "ת שתולכן אותיות המחוברים לאותיות רשע באלפא ביתא הם אותיו

ובאמת אוי לרשע אוי לשכינו כי גם השתף , לאדם מן שתף שלו שהוא יהיה חבר לאיש משחית
 :ה לעתיד"שלו יבא לחשבון לפני הקב

כדי שעל ידי הזכרת הרשעים יגדל ערך , גם למדנו מזה כשמברך הצדיקים מקלל הרשעים...
ת שמקלל הרשעים יברך הצדיקים כדי שתגדל ובע, הצדיקים ולא יקטרגו המקטרגים על ברכתם

תהלים ]ולזה אמר , רשעת הרשעים לפי ערך הצדיקים ואז לא ימצא להם זכות משום מליץ טוב
והנה . קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק שיתרומם ויתעלה קרן המצות שלהם[ א"ה י"ע

נזכרים נקראים לאחור ואז הרשעים ראשם וסופם רם אך כיון שהולכים לאחור גם אותיות שמם ה
ובזה פרשתי ואם המר ימירנו והיה הוא . נקרא מר ואם יחזור הרשע בתשובה אז נקראים רם ביושר

ר הנזכרים ימירנו בתשובה "פירוש אם צירוף אותיות מ, [ג"ז ל"ויקרא כ]ותמורתו יהיה קודש 
ולא , זכרים קודשאז והיה הוא בעל תשובה עצמו ותמורתו הם אותיות הנ, לעשות הצירוף רם

 :יגאל רצה לומר לא יתלכלך עוד כי יגאל הוא לשון לכלוך גם כן

 .יומא דף לטבניהו בן יהוידע 
כלומר כשעלה ' ימין ה[ ז"ח ט"תהלים קי]וזה שנאמר , כשעלה בימין אומר לו הסגן הגביה ידיך...

גם אמר . לישראל עושה חיל' של השם בימין אז רוממה ידיו של כהן גדול וזה מורה כי ימין ה
דרגין ' עושה חיל שאותו היום מהפך להם אותיות עמל לאותיות חיל דבזכות התורה שהיא ח

ובזכות התשובה שהיא יראה הרמוזה באות , ע"באלפא ביתא דאחה' ן דעמל באות ח"יתחלף עי
באלקים [ ד"י' שם ס]ולזה אמר . ש ויהיה צירוף חיל"ת ב"ד בא"באות יו' ד תתחלף אות מ"יו

 .ל"ולא ראה עמל בישראל שיתחלף בצירוף חי[ א"ג כ"במדבר כ]נעשה חיל ולכך אמר 
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 :יומא דף לטבניהו בן יהוידע 

 םעשרה פעמים מזכיר כהן גדול את השם בו ביו

ד עשרה הויות מספר סר רמז שעל ידו יתקיים בישראל וסר עוניך וחטאתך תכופר "נראה לי בס
 .['ז' ישעיה ו]

ם כנגד עשרה ימים של תשובה וכנגד עשרה עמקים שבספר יצירה שצריך גם מזכיר עשרה פעמי
ונראה לי שצריך להטריח עצמו . לכוין בהם בעשרה ימים אלו אשר אותו היום הוא האחרון שבהם

בו ביום בהרמת קולו מפני שבו ביום אין אכילה ושתיה אלא הכל ניזונין מן הקול שהוא חמשה 
רו וכבר אמר אנא השם ונשמע קולו ביריחו קשה מה שייכות ומה שאמ. קולות הפנימיים כנודע

ונראה לי דבא לתת טעם . וקשר יש לדבר זה עם מה שאמר שמזכיר השם בו ביום עשרה פעמים
בזה כיון דמזכירו עשרה פעמים ביגיעה רבה לכך היה נעשה לו נס שנשמע קולו ביריחו שהוא 

 :רחוק עשרה פרסאות כנגד עשרה פעמים הנזכרים

 .יומא דף פויהו בן יהוידע בנ
בזה יובן ועמי תלואים למשובתי . שם עבר על לא תעשה תשובה תולה ויום הכפורים מכפר

על יקראוהו על ראשי תבות על לאוין [ אל( ]לא)רצונו לומר תשובה תולה אם , ['א ז"הושע י]
כא הכונה הוא ל כל תולין דנקיט ה"ונ. אבל על עשין תהיה הכפרה תכף ומיד ואין תשובה תולה

שאין נמחקים העונות וגם אין מצטרפין עם שאר עונות של העולם שיצטרך להיות בכף הזכיות 
כנגדם ובזה נתרצה קושית העולם בחלוקה דתשובה ויום הכפורים תולין ויסורין ממרקין דמה 

 :שאמרו תולין הוא באופן זה
אי הוא היה נזהר בכך והא דלא נראה בוד. שם כגון אנא דשקילנא בשרא ולא יהיבנא דמי לאלתר

משום דבזה משמע דאיירי דבר זה בכל אדם ובאמת בסתם בני אדם ' אמר כגון מאן דשקיל וכו
ליכא חלול השם בזה דלא יבא הטבח לחשדו בכך כי זה דבר הרגיל אצל העולם אך אמר כגון אנא 

גדול רוצה ליקח בלא  כלומר כגון גברא רבא דדמי לי שיבא לידי חשד לומר עליו כיון שהוא אדם
' ודאי היה נזהר אך רצונו לומר אי אזילנא ד' וכן מה שאמר רבי יוחנן כגון אנא דאזילנא וכו. דמים

 :אמות בלא תפילין יהיה מזה חלול השם
ל של אביו קאי על תורה שבכתב שלא "נ. שם אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה

ושל רבו קאי על תורה שבעל , תן השכר נקרא הלימוד על שמוימצא מלמדין בחנם וכיון דאביו נו
וכמה מתוקנים , ואומרים כמה יפים דרכיו בדברים שבין אדם למקום. פה דימצא מלמדים בחנם

 :מעשיו בדברים שבין אדם לחבירו
ד התשובה היא ודוי וחרטה ועזיבת "נראה לי בס. שם גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם

ה שהיא "וידוע דהמחשבה מכונית בשם אור וצירוף אור ופה הוא רפוא, הלבהחטא במחשבת 
ס דידן דגריס רפואות היינו רצונו לומר את "ולגרסת הש. ה ולכך מביאה רפואה לעולם"ר פ"או
וענין הרפואה הוא בירור ניצוצי קדושה מן הדומם צומח חי . ך שיתמתקו"ר דמספר דמנצפ"פ

ל "ש הרב אבן עזרא ז"כמ, ד הצדיקים מכונים בשם רוה"ן בסאו יוב. מדבר שהעולם כלול מזה
ל רשעים מביאים אף "ואמרו רבותינו ז. עיין שם, למען ספות הרוה[ ח"ט י"דברים כ]בפסוק 
 :לכן על ידי תשובה יתבטל אף ויהיה צירוף רפואה שהוא אף רוה, לעולם
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 :יומא דף פובניהו בן יהוידע 
ף וכי בשביל "הקשה הרי. יוחנן גדולה תשובה שדוחה לא תעשה' יוחנן הכי והאמר ר' ומי אמר ר
והלא כל עשה , עוד מקשים מאי רבותא דתשובה. ת לית לן למימר עד ולא עד בכלל"שדוחה ל

ט "קדושין מ]ש בגמרא "ל דמצינו בעל תשובה בהרהור דוקא נקרא צדיק כמ"ונ. דוחה לא תעשה
אף על , פק שמא הרהר בתשובה באותה שעההמקדש על מנת שהוא צדיק גמור מקודשת מס[ ב"ע

, בכל מצוה בעינן מעשה ממש, ד הטעם"וכתבתי בדרשותי בס, גב דידעינן ביה דהוה רשע גמור
והכונה היא , והיינו כי התשובה היא בבינה, ותשובה יועיל בה הרהור להיות צדיק גמור כדהכא

לוי סבירא ליה מגעת ' לוי דר' נן וריוח' וזהו ענין מחלוקת ר. לכן פועלת בה הכונה בלבד, בבינה
עד כסא הכבוד שהוא סוד בינה הנקראת כסא הכבוד כי תשובה בכונת הלב בלבד יש בה כח 

י סבירא ליה אין כח בתשובה "ור, כי בינה היא ליבא, לעלות למקום הבינה ששם הכונה שבלב
ה גדולה תשובה י עצמו דסבירא לי"ולהכי מקשי מן ר, שהיא בכונה בלבד לעלות עד הבינה

וקשה מאי רבותא דתשובה והלא כל מצות עשה דוחה לא תעשה אלא ודאי . שדוחה לא תעשה
ואם , והיינו טעמא דיש לה כח לעלות לבינה, ת"דאיירי בתשובה של הרהור בלבד דגם זו דוחה ל

ל "נ, ת"והנה למאן דאמר דוחה ל. שאינה מגעת עד כסא הכבוד, כן איך יאמר עד ולא עד בכלל
 :לכך התשובה נקראת דלת שהוא ראשי תיבות דוחה לא תעשה

ד בתשובה יהיה יחוד השם שרמוז באות "נראה לי בס. שם גדולה תשובה שמביאה גאולה לעולם
ומאן דאמר . באותיות גולה יהיה צירוף גאולה' ואם תשים א, ו ושני יודין"ף שהוא צורת וא"אל

דריש משפט וצדקה במקום אחד על התשובה שלמד זה מפסוק שמרו משפט ועשו צדקה היינו 
יען כי התשובה מצות עשה היא ואם , דהיינו בדין, שהיא מתקבלת על עון ראשון בתורת משפט

ברם סגי בחדא ולכן בעון שני אין לו תירוץ ותשובתו תתקבל בתורת , לא יחטא איך יקיים מצוה זו
ש בה סוג משפט על עון ראשון נמצא אומרו שמרו משפט ועשו צדקה קאי על תשובה שי, צדקה

 :וצדקה מעון שני ואילך וקאמר קרובה ישועתי לבא
וחוטא אחד יאבד [ ח"י' קהלת ט]ד רמז הכתוב "בזה פרשתי בס. שם כאן מאהבה כאן מיראה

טובה הרבה אחד מספר אהבה חוטא לשון חסרון שחסר אהבה הנה זה מאבד טובה הרבה כי 
 :באהבה נהפכים עונות לזכיות

 .עוד אלא שדומה כאלו בנה מזבח והקריב עליו קרבןולא 

ד היינו רבותיה דהמקריב קרבן בבית המקדש אינו בונה מזבח וגם אינו מקריב בידו "נראה לי בס
אך כאן כאלו בנה המזבח וכאלו הוא מקריב , אלא הכהן מקריב על מזבח הבנוי בבית המקדש

 :בחבידו את הקרבן כי שפתיו שמתודה בהם עושה אותם מז
 .היכי דמי בעל תשובה

נמצא האדם נעשה בעל , ד הכונה כי תשובה המעלייא היא המהפכת זדונות לזכיות"נראה לי בס
והתשובה אשה שמוליד ממנה זכיות חדשות כדרך האיש שמוליד מאשתו בנים כן הזכיות נקראים 

מה , טובים ל אלה תולדות נח נח תולדותיהם של צדיקים מצות ומעשים"ש רבותינו ז"בנים כמ
אם כן אינה מולדת בנים שיהיה האדם נחשב בעל , שאין כן תשובה הגרועה עושה הזדונות שגגות

שאז , ולזה אמר היכי דמי בעל תשובה בעל דייקא שעושה תשובה שמהפכת זדונות לזכיות. שלה
ל "או יובן הכונה היכי דמי בעל תשובה ששבחוהו חכמינו ז. הוא נקרא לגבי דידה בסוג בעל
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באומרם במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד דאז התשובה תתייחס 
 :אליו שנקרא בעל תשובה

 .מחוי רב יהודה באותו מקום ובאותה אשה ובאותו פרק

ל דשאלה זו שנשאלה בבית המדרש לא "ונ. ל הוה ליה למימר אמר רב יהודה ומאי לשון מחוי"י
אלא אחוי על בעל תשובה אחד שהיה בדורם או ' זה באותו מקום וכוהשיב להם רב יהודה לשון 

ורבנן ידעי דתשובה של אותו אדם היתה באותו מקום , קודם דורם שאמר כגון תשובה של פלוני
אי נמי רב יהודא השיב בפירוש דברים אלו אך אחוי באצבעו על חיצון , באותה אשה באותו פרק

יך להיות בשלשה חלוקות אלו מקום ואשה ופרק כדי ואמצע ופנימי להודיע להם הטעם שצר
והנה לדברי רב יהודה דבעינן . לדחות כח הטומאה הדבק בו מחלק חיצון ואמצע ופנימי שבו

יונתן ' שמואל בר נחמני אמר ר' אותו מקום ואותה אשה ואותו פרק בזה מובן הטעם דאמר ר
ימיו עד שיתגלגל ויזדמן לפניו  גדולה תשובה שמארכת ימיו ושנותיו של אדם דצריך להאריך

 :אותו מקום ואותה אשה ואותו פרק
 ל"ואכתוב כאן מעשה נפלא לקיים דברי חכמינו ז

והוא תלמיד אחד בחור היה שקדן בתורה וירא שמים ולומד בישיבה לפני רב אחד גדול בחכמה 
מיד שהרב לא אך נזדמן יום אחד שידע התל, וזה הבחור לא היה פוסק לימודו יום אחד, ומעשים

על כן הלך התלמיד בבוקר חוץ לעיר לטייל ונכנס לפרדס אחד גדול ומפואר , יבא יום זה לישיבה
מאד לטייל שם ובאמצע הפרדס היה באר מים גדול ורחב עשר אמות על עשר אמות ועומקו 
עשרים אמה ומוקף סביביו אילנות יפים והדורים ומיני בשמים ועל שפתו מתוקן אצטבא מקום 

והתלמיד היה יפה תואר ויפה מראה ואחר שישב , ב מושב בני אדם לישב שם לרחוץ ולהתענגרח
שם על האצטבא אשר על שפת הבאר לנוח נזדמנה לו אשה זונה גויה שגם היא היתה יפה הרבה 
שהיתה מטיילת בתוך הפרדס וראתה אותו מבין האילנות וחשקה בו ותגש איליו ותעשה לפניו 

ד שהכניסה בו יצר הרע ושכב עמה על אותה אצטבא אשר על שפת הבאר געגועין של פתוי ע
 ,ההוא

ואחר שעשה מעשה תכף ומיד נתחרט חרטה גדולה ויקום בבהלה ויחזור לביתו ולא אכל כלום 
 הכל היום וכל הלילה והיה בוכה ומתאבל על המעשה אשר עש

וימצא , דברים בתיקון עונותופתח ספרי הקודש שמ, והוא היה חכם, ויועץ בלבו מה לעשות תיקון
 ,שם סדר תיקון על סך ימים של תעניות ועוד סיגופים

אך הוא לא נשתככה דעתו בכל אופנים וסדרים של תיקון שמצא בספרים וסוף דבר הסכים בדעתו 
והוא שילך למחר בבוקר במקום אשר שכב שם עם הזונה ויקרא , רק בזאת יושלם תיקון שלו
ישליך עצמו לתוך הבאר העמוק ההוא וימות שם כי הנופל שם ואין  תחלה קריאת שמע ואחר כך

, ואמר בדעתו רק בזאת יכופר עונו ויושלם תיקון נפשו, אדם רואהו אי אפשר שיוכל לעלות
ונשתככה דעתו בזה האופן והיה מצפה לאור היום לילך שם ולעשות דבר זה בנפשו בשמחה רבה 

ועמד על , ת בבוקר בשמחה וזריזות לאותו פרדסוכן עשה הלך אחר תפלת שחרי, וברצון לב
והתחיל לקרא קריאת , האצטבא אשר על שפת הבאר ששם שכב עם הזונה אתמול לעת כזאת

 ,שמע בשמחה כדי שישליך עצמו אחר קריאת שמע
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והנה נזדמן שאותה הזונה של אתמול באה גם כן אותו היום לאותו פרדס ותרא אותו והוא בסוף 
יע הרגע להפיל עצמו באה הזונה וחבקתו מאחוריו ותנשקהו ותאמר לו לבי קריאת שמע אשר הג

 ,הרגיש שאתה עתה בפרדס הזה ורצתי ובאתי לכאן להתעלס עמך כיום אתמול
ולא נעשית מחשבתו , וזה התלמיד נבהל על הדבר הזה ויצטער מאד על אשר נזדמנה זו לפניו

עק הזונה וירדו אומנים השטים במים כי עתה לא יוכל להפיל עצמו שאם יפול תצ, אשר חשב
לכן הוכרח לצאת מן הפרדס ויניח זה ליום מחר שיקדים לבא בחשך בעלות , ויוציאוהו תכף

 ,השחר
והזונה עודנה מחבקתו ויאמר לה תעזבי אותי עתה כי לא אוכל לעשות דבר עתה שאני נחפז לילך 

תעזבהו עד שישכב עמה כיום ותשבע בחיי אביה הנבל שלא , לביתי בשביל עסק נחוץ שיש לי
ובראותו כי העיזה פניה ואינה מתפייסת בדברים והתחילה לעשות לו מיני שעשוע , אתמול

ויצא מן , למשוך לבו לדבר זימה נשמט ממנה בחזקה ורץ וברח ולא רצה לשכב עמה להיות אצלה
מה שחשב אלא בא לישיבה ויסכים בדעתו למחר יעשה , הפרדס ולא הלך לביתו ולא אכל כלום

ורק נצטער הרבה מאד על אשר נתאחר הדבר , מחמת שיקדים לבא לפרדס קודש זריחת השמש
ומה דבני ובני עבר שתי שעות מעת שהתחיל ראש הישיבה ללמוד עם התלמידים , הזה ליום מחר

 :באותו היום
, םוראה בחלו, והנה אחר שהתחיל הרב בלימוד עם התלמידים בעודו יושב והגמרא בידו נתנמנם

וירא מרחוק את התלמיד ההוא עומד בבקעה אחת , שהוא היה עומד בארמון אחד גבוה מאד
, אמות ורחבו אמה ויש לו שלשה ראשים' והנה יצא נחש אחד מן הבור אורכו ד, סמוך לבור אחד

והרב רואה מן הארמון שהתלמיד , והנחש ההוא בא לקראת התלמיד לבלעו ונבהל התלמיד ממנו
 ,ן מחיקו להרוג עצמו קודם שיקרב הנחש לבלעוההוא הוציא סכי

וירא כאשר בא לתחוב הסכין בבטנו נשמטה הסכין מידו וחזרה לאחור ותבא בראש הגדול של 
ויתפלא הרב על המראה איך הסכין נשמטה , אותו הנחש ותהרגהו ויצא ממנו דם כנחל שוטף

ך הסכין היתה קטנה ואין בה והתפלא עוד אי, מאיליה מיד התלמיד ונזרקה בראש הנחש ותהרגהו
וראה שהתלמיד אחר כן נשא עיניו לשמים להודות ולהלל להשם , שיעור להרוג נחש גדול כזה

ואחר כך הקיץ הרב והנה , וכל זה היה רואה הרב מרחוק בעומדו בארמון, יתברך על הנס הזה
 .חלום הוא

עומד בצרה גדולה ועשה  אך הבין שהתלמיד היה, ויתפלא הרב על החלום ולא ידע מה לפרש בו
ויקרא הרב למשרת ויאמר לו שילך לבית התלמיד לשאל עליו למה לא בא , ה נס וניצול"לו הקב

 ,היום לישיבה
והנה המשרת יוצא והתלמיד בא ונכנס לחדר רבו ששם הישיבה וראה הרב עמוד דק של אור זקוף 

 ,למעלה מראש התלמיד וכל התלמידים לא ראו זאת
יד במקומו שאלו הרב היכן היית עד עתה ביום זה ויאמר הלכתי לטייל בפרדס ואחר שישב התלמ

 ,פלוני
על כן גוזר אני , ומימיך לא בטלת קביעות לימוד הישיבה כדי לטייל, אמר לו מה היום מיומים

עליך שתגיד לי מה שקרה כי חלום טוב חלמתי עתה בשבילך ולא אגיד לך עד שאתה תגיד לי מה 
כי , ויאמר את חטאי אני מזכיר היום, והתחיל התלמיד לבכות, ד ממני מאומהשקרה לך ולא תכח
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ובלילה , אתמול אשר אתה לא באת בו לישיבה הלכתי לטייל בפרדס פלוני וכך וכך קרה לי
, וכך וכך קרה לי, והלכתי היום בבוקר לאותו פרדס לעשות, הסכמתי לעשות תיקון לעצמי כך וכך

כי לא תנוח דעתי בתיקון שלי , והנחתי דבר זה עד למחר, י בלביולא יכולתי לעשות מה שגמרת
על כן תמהר להגיד לי החלום הטוב כאשר , ואני הגדתי לאדוני הכל, אלא רק באופן זה דוקא

 :הבטחתני
ויאמר לו לא תבכה עוד ולא תעשה רעה בעצמך כאשר אתה חושב , ויקם הרב וישקהו על ראשו

, שנשלם התיקון שלך ביום זה יען כך וכך ראיתי עתה בחלומיכי כבר סר עונך וחטאתך תכופר 
כי אותה המחשבה אשר חשבת להמית עצמך בשביל תיקון נפשך , ופירוש החלום הוא מובן

 ,ה אינו חפץ במיתת האדם"אך הקב, ה"עלתה לרצון לפני הקב
ולכך זכות התורה שאתה לומד וזכות אותה המחשבה שהסכמת בדעתך למסור עצמך למיתה 

 ,בשביל תיקון נפשך הגינה שנשלם תיקון שלך באופן זה הנעשה היום
כי מן השמים נגזר על השטן לעורר לב אותה זונה שתבא גם היא היום הזה בבוקר לאותו פרדס 
והיצר הרע שהוא נחש הקדמוני אשר פיתה אותך אתמול והכשילך באותה זונה חזר ונכנס בה בזה 

 ,ו הנחש שראיתי בחלומיוזה, היום ובאה להכשילך עוד הפעם
, באותו מקום באותו פרק באותה אשה, נלחמת היום הזה עם יצר הרע הוא הנחש' ואתה ברוך ה
אלא אף על פי שחבקה ונשקה אותך ועשתה דברים המושכים לזימה אתה נתגברת , ולא יכול לך

יתה ואז אותה המחשבה אשר חשבת למסור עצמך למ, ונשמטת מידה וברחת ממנה ועזבת אותה
בשביל תיקון נפשך נהפכה אל האויב שהרגה את הנחש הוא היצר הרע באותו מקום באותו פרק 

וזה הכח של המחשבה שלך הוא הסכין אשר ראיתי בחלומי שנשמטה מידך ונזרקה , באותה אשה
 ,בראש הנחש והרגתו

כות ועתה כבר מת אותו המשחית הנעשה מביאה אסורה של אתמול ונהפכה לך העבירה ההיא לז
 ,ומי יודע כמה וכמה מתוקן לך בגן עדן בעבור הדבר הזה

ומן השמים הפילו על , והעד על זאת הוא העמוד של אור אשר ראיתי עתה זקוף למעלה מראשך
עיני עתה חבלי שינה ותנומה שלא בעיתם כדי להראות לי החלום הזה להגיד לך שלא תעשה עוד 

 .אשריך ואשרי חלקיךנזק בעצמך כי סר עוניך ונשלם תיקון נפשך 
. וישמח התלמיד בדברי הרב והאמין בעצמו שנתקן עונו ונתרצה לפני המקום ברוך הוא עד כאן

ומזו המעשה יבין האדם כמה גדולים דברי חכמים דמחוי רב יהודה איזהו בעל תשובה אמיתי 
 :באותו מקום באותו פרק באותה אשה וכאשר היה אצל התלמיד הנזכר

פירוש מוחלין לו היסורין שלא יענש ביסורין אבל צריך לעשות תשובה לתקן . לוראשונה מוחלין 
בר רוצה לומר עד פעם שלישית הוא בר ' ל שזה נרמז באותיות גבר שהוא ג"ונ. הפגם והקלקול

וזה שנאמר הן , ל"ונקי מן היסורין שמוחלין לו ובודאי שכל זה נעשה במידת החסד שהוא שם א
שלש עם גבר רצונו לומר פעמים שלש דוקא וזה החסד של שלש נרמז  כל אלה יפעל אל פעמים

 .בר כאמור' עם גבר כלומר עם אותיות גבר שהוא ג
ד הטעם כי בכל פעם נעשה מחיצה ומסך רע "ומה שאמר רביעית אין מוחלין לו נראה לי בס

בצדדין של האדם להיות לו כמצודה ובשלשה פעמים נעשה שלשה דפנות למצודה הרעה 
ועלת הדין ועדיין דופן רביעי פתוח שיוכל לצאת משם אך בפעם רביעית נשלם דופן הרביעי שפ
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ל כתבו "ובשם המקובלים ז. גם כן של המצודה ואין לו מקום לברוח ולצאת מן מצודת הפרענות
ד הרי "א וברביעית ביו"ד ובשלישית בה"דשם אלהים ובשניה בלמ' בעבירה ראשנה פוגם באות א

 .י ולכן כתיב ועל ארבעה לא אשיבנו עד כאן דבריהם"תיות אלהנעשה פגם באו
. על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה[ ז"א י"דברים ל]ד רמז הכתוב "ובזה פרשתי בס

ל ששם אלקים מתפשט "י ז"ש רבינו האר"ונראה הטעם שהפגם הוא באותיות הנזכרות על פי מ
ם היא "ים הם כנגד אברים שלמים שבו אבל אות מי דשם אלק"באדם בחצוניותו ורק אותיות אלק

 :כנגד עטרת אבר הברית עיין שם ודוק

 .יומא דף פזבניהו בן יהוידע 
ה ברא ביד "ד אומרם על ידו כי הקב"נראה לי בס. שם כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו

חוטא נהפך ז אך ה"ז פרקים עד הכתף לרמוז שצריך האדם לעשות בידו טוב שהוא מספר י"י
' סי]ם בהלכות ראש השנה "ז וכמו שכתב מור"ט שהוא גם כן מספר י"אצלו מספר טוב למספר ח

דאין אוכלים אגוז בראש השנה מפני דאגוז מספר חט ולזה אמר המזכה הרבים [ 'ג סעיף ב"תקפ
ד "או יובן בס. אין חטא בא על ידו דייקא שמספר פרקי ידו יהיו צירוף אותיות טוב ולא חט

ל מה שחוטא האדם ביום נרשם למעלה ונשמתו עולה וחותמת בהודאתה בהם "אמרו רבותינו זד
ביד כל אדם יחתום אך הצדיק אם יחטא לא ישן עד שיתודה ויתחרט וישוב [ 'ז ז"איוב ל]דכתיב 

או יובן הכונה כל רע שיעשה האדם נרשם . ואם כן נמחקין העונות ולא יבאו לידי חתימה בידו
 :טוטי ידיו והמזכה אין חטא בא על ידו דייקאדרך כלל בשר

ד תשובה שלימה היא במעשה ודבור ומחשבה ובשלשתם "נראה לי בס. שם לפני מי אתם מטהרין
ל וזה שאמר לפני "ל וקודם אותיות מי יש אותיות ט"פעמים אהבה מספר ט' יעשה מאהבה הרי ג

ל הרמוזים קודם "שהם מספר טפעמים אהבה ' מי אתם מטהרין רצונו לומר טהרתכם שלימה בג
 :אותיות מי

 :סוכה דף מהבניהו בן יהוידע 
אח לא פדה יפדה איש לא יתן לאלקים [ 'ט ח"מ' סי]ד רמז הכתוב בתהלים "ובזה פרשתי בס..

ש ראשי תיבות אלעזר יותם "והיינו אח לשון צער וקאי על עונש העונות לא פדה יפדה אי, כפרו
ור את העולם כולו על פי סברה הנזכרת דזה אינו יכול וזה אינו שמעון שיש בזכותם סיפוק לפט

יכול חשיבי כל חד מסייע שאין בו ממש רצונו לומר לא ירצו לפדותם להצילם מן העונש והיינו 
משום דנפיק בזה לאדם פסידא מצד אחר והוא דעל פי זה נמצא לא יתן האדם לאלקים כפרו אלו 

ובזה . ותנין ועושין מצוה שלימה אלא כדין מסייע יש להםהמצות שגם במצות אין הגוף והנפש נ
' והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת ה[ 'ו' ה' סי]ד רמז הכתוב במיכה "יובן בס

וכרביבים עלי עשב אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם כלומר דעושים תשובה על ידי 
והעושין תשובה על , ל שיורד מלמעלהאתערותא דלעילא מכח יסורין שיבואו עליהם דומה לט

ידי אתערותא דלתתא דומה תשובתם לרביבים שהוא המטר שיורד מכח מטה כי יעלו האידים מן 
ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה ועוד אמרו [ 'ו' בראשית ב]הארץ ומשקים דכתיב 

למטה לכך הרביבים ל אין טיפה יורדת מלמעלה שאין שני טפים עולים כנגדה מ"רבותינו ז
וזה שכתוב והיה שארית ישראל בקרב עמים רבים כטל שהוא , מתייחסים לתתא והטל לעילא
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ויש עושין ' כי יש עושין תשובה מכח אתערותא דלעילא שדומה תשובתם כטל מאת ה' מאת ה
אשר לא יקוה לאיש שאין מתרשלים , באתערותא דלתתא שדומה תשובתם כרביבים עלי עשב

ובתם מפני שהם מקוים לעזר שיהיה להם בדין מכח שלשה צדיקים הרמוזים באותיות בתיקון תש
וגם עוד לא ייחלו לבני אדם שאין מתרשלים , ש שהוא ראשי תיבות אלעזר יותם שמעון"אי

בתיקון תשובתם מפני שסומכין על בניהם לומר ברא מזכה אבא וזהו בני אדם כלומר הבנים 
 :שלהם

 :דף נאסוכה בניהו בן יהוידע 
ל דאבנים אלו נגלו להם בתוך הים בדרך נס מן "אמרו רבותינו ז. שם אבני שישא כוחלא ומרמרא

ם לרמוז אם יעשו תשובה שלימה שהיא "אבנים אלו שכ' ד ראשי תיבות ג"ונראה לי בס. השמים
משולשת בודוי וחרטה ועזיבת החטא שיש בה כדי סיפוק לכפר חטא ועון ופשע אז יזכו בזמן 

, כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה לעבדו שכם אחד[ 'ט' צפניה ג]ההוא למקרא שכתוב  הבית
ם שהוא ראשי "גם אבנים הנזכרות ראשי תיבות שכ. ולכן נבנה בדרך זה אפיק שפה ועייל שפה

גם הם ראשי . תיבות שם כבוד מלכותו כי נראה שם כבוד מלכותו לעיני הכל בבנין מפואר זה
 :משך חסדך ליודעיך[ א"ו י"תהלים ל]נין בית המקדש תיבות משך רמז בב

 .סוכה דף נבבניהו בן יהוידע 

 נמצא תחלתו דומה לעכביש

ש שעושה לעין האדם וכף האדם ביש בעצתו כי כל מעשה "ף בי"ן כ"ד עכביש עי"ונראה לי בס
והנה זה העכביש בלשון המקרא הוא . תתיחס לכף וכל התחלה של עבירה תהיה מן העינים

ר שהוא ממית את האדם היא "מספר יצ' ממית והיינו כי ש' ממית וחלק שמו לשתים וקרי ביה שש
שממית בידים תתפש רצונו לומר שממית זה יצר הרע [ ח"כ' משלי ל]דומה לשממית ובזה יובן 

י שהיא "דהתשובה מכונית בשם יד באה מן בחינת מ, י"ד מ"בידים חלק התיבה לשתים וקרי בה י
ובזה יובן דכתיב בישעיה . אור תשובה עלאה בה נתפס היצר הרע ונמסר ביד האדם הבינה שמשם

ביצי צפעוני ביקעו וקורי עכביש יארוגו ביצי צפעוני הם כוחות היצר הרע שנקרא [ 'ה]ט "נ
צפעוני בקעו להוליד אפרוחים רעים ואלה תחילתם היו רכים ודקים שהם כמו קורי עכביש הרכים 

 :במלאכתם ורק האדם לא נשמר מהם ונפל בידם ודקים כך הם יארוגו

 .סוכה דף נגבניהו בן יהוידע 
 ומי שחטא ישוב וימחול לו

 .קשה למאי אצטריכו לפרש זאת הלא התשובה כתובה בתורה ובנביאים ובכתובים
ונראה לי הכונה אם חטא ולא שב שכבר נחתם לרעה ביום כיפור בנעילה יש לו עדיין תקנה עד 

מיני עצרת שיכתב ויחתם בספר מחילה ובספר חיים כמו שכתב בספר הכונות הושענא רבה וש
ה לישראל זמן חדש אחר כיפור עד שמיני עצרת קודם מוסף ושמחת בית השואבה "שנתן הקב

 :היא קודם שמיני עצרת לכך אומרים מי שחטא ישוב וימחול לו
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 :סוכה דף נובניהו בן יהוידע 
כי פרי מעלליהם יאכלו נמצא טוב הצדיק עושה פרי והיינו מה  ועוד נראה לי דיליף זה מאומרו...

ד דידוע מה שאמרו "ובסוף הפסוק הזה נראה לי בס, שהוא טוב לשכינו הנה זה נחשב פרי
ל בביאור "י ז"ל הצדיק נוטל חלקו וחלק חבירו בגן עדן אך מפורש בדברי רבינו האר"רבותינו ז

ד אם כן "וחקרנו בדרושים בס. ה מחזיר לו חלקוושים חלקינו עמהם דאחר שיעשה חבירו תשוב
מה תועלת יש לצדיק בזה וכתבנו שיש לו תועלת מן הפירות של מצות חבירו שכל זמן אשר חלק 
המצות של חבירו אצלו עד שישלים תשובתו הוא יאכל פירותיהם של אותם מצות וזה שאמר 

תוספת המגיע להם מחלקי מצות אמרו צדיק כי טוב הוא מצד חלקו ועוד יש שבח לצדיקים מצד 
של אחרים דאף על פי שמחזירים להם חלקם הפירות שלהם וזה כי פרי מעלליהם יאכלו חלק 
התיבה לשתים וקרי בה מעל להם פירוש אותם שחטאו שהיה להם מעל במעשיהם שאז חלקי 

דיק עץ מצות שלהם נתנים לצדיקים הנה הפירות של חלקיהם יאכלו הצדיקים והרי יש כאן פרי צ
 :חיים

 .תענית דף טזבניהו בן יהוידע 
ד "ונראה לי בס. עיין שם, א"י ומה שהקשה עליו מהרש"עיין פירוש רש, שם חשובין כבהמה

ולפי זה לובשין , ל ישראל עזין באומות ועז בבהמה דקה ושור בבהמה גסה ואריה בחיות"דארז
כן , שהוא העז שהוא בעל העזותשק מנוצה של עזים לומר אנחנו חשובין כבהמה בעלת שער זה 

א לובשין השק מפני "ולפי דעת מהרש. אנחנו היינו עזים וקשי עורף שלא שבנו בתשובה עד עתה
, כלומר נהיה חשובין כבהמה זו, ונראה לי לכך אומרים חשובין כבהמה, שהוא מלבוש בהמה

ו על דרך אדם א. שזדונה נחשב שוגג, או כבהמה זו. שאף על פי שאין לה זכות תרחם עליה
ד מלבד טעם הגמרא "נראה לי בס. שם למה מניחים אפר מקלה על גבי תיבה. 'ובהמה תושיע ה

מן המצר [ 'ח ה"תהלים קי]וכתיב , כי דיו לעולם שישתמש בחצי השם, עושים בזה סימן טוב
ואם תניח אותיות תיבה על , נמצא הרפואה של הצרה תהיה משם יה, קראתי יה ענני במרחב יה

ה תרפא "כלומר בשם י, ה"א י"יהיה הצרוף כך תרפ, תיות אפר לעשות מהם צירוף אחדאו
 :לישראל

ד מביאין אפר "ונראה לי בס. קשה לפי זה למה מביאין אפר ולא עפר. שם חשובין לפניך כאפר
ולבנות , כי העפר יצלח למלאכה לעשות ממנו כלים העולים על שלחן מלכים, דהוא גרוע מעפר

ובני ידידי כבוד הרב . אך האפר לא יצלח למלאכות כאלו, ל ומהודר כארמנות מלכיםבו בנין גדו
כי , כי האפר יתהפך לפאר, לעשות בזה סימן לטובה, ו תירץ שמביאים אפר ולא עפר"יעקב הי

 :ו"עד כאן דבריו נר, ויתהפך משם רשע לשם צדיק, האדם אף על פי שחטא יעשה תשובה
כדי לפרש טעם למה שיוצאין לקברי אומות , דרשא דהר הכא הא דהביא. שם מאי הר המוריה

ובזה מובן הטעם שיוצאין לקברי אומות , והיינו דדריש כאן הר שיצא ממנו מורא לנכרים, העולם
עם כל זה , ומה אלו שגם בחייהם היו נחשבים מתים כמו שהן עכשיו בקבר, העולם ללמוד מוסר

כל שכן ישראל שעמדו ממש , כך נקרא הר המוריהדל, הופיעה עליהם קדושת ההר יראה בלבבם
ומה . שראוי שיהיו צדיקים גמורים שתהיה על פניהם יראת שמים, על ההר וקבלו תורה עליו

, כי הלוחות היו שנים, ה"ד הוראה הוא אור ה"נראה לי בס, שאמר הר שיצא ממנו הוראה לישראל
 :ה"ר ה"וזהו הוראה או, ובכל אחת כתיב חמש דברות
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 .תענית דף כו בן יהוידע בניה
ועוד נראה לי . 'שם היתה ירושלים לנדה אמר רב יהודה אמר רב לברכה מה נדה יש לה היתר וכו

וכשתלד יתהפך הדם לחלב שהוא מאכל , דהנדה אם תתעבר יפסק דם נידות, דמיון הנדה לברכה
אז תפסק , יוןוכן ישראל כשמתעוררין בתשובה אשר התעוררות זו היא נחשבת דמיון הר, הולד

, כמו הדם שנהפך לחלב, וכשעושין מצות ומעשים טובים יתהפכו העונות לזכיות, הטומאה מהם
 :מפני שדבר זה מסור בידם ואין עושין טוב לעצמן, ולכך אומרים זה בקינה

 :תענית דף כגבניהו בן יהוידע 
כנגד מדה הוה בזה ל מאי מדה "הקשה בפתח עינים ז. 'שם אי נמי בריוני שכיחי בשיבבותן וכו

והשיבה נפש החוטאת , שאלו לחכמה חוטא מה ענשו, ד דאיתא בפסיקתא"ונראה לי בס. ש"ע
נמצא , ה אמר יעשה תשובה"ושאלו להקב, ושאלו לנבואה והשיבה חטאים תרדף רעה, היא תמות

המטר , ולכן מדה כנגד מדה, ה"ודביתהו תפסה כמו שאמר הקב, אבא חלקיה תפס כשיטת השליח
ו "ר יעקב נר"ובני ידידי כה. קדים ואתי בזכותה, ה ולא נמסר מפתחו לשליח"וא ביד הקבשה

ובזה חייתה נפשם וחיו ניצוצות , כי היא התפללה שיחזרו בתשובה, פירש היינו מדה כנגד מדה
וגם בו יהיה בירור ניצוצות קדושים , לכך המטר שהוא חיים לעולם, קדושים שהיו מתים בקליפה

 :ו"עד כאן דבריו נר, קדים ואתי בזכותה, מן הדומם
משום , ולא סבר כאשתו להתפלל שיחזרו בתשובה, והא דאיהו סבר מעיקרא להתפלל שימותו

וצדיק ורשע , הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים[ ב"ג ע"ברכות ל]ל "דסבירא ליה כיון דאמרו רז
ואשתו . אותם צדיקים ויעשה, ה שישנה המדה שעשה"אין נכון להתפלל לפני הקב, לא קאמר

כי נער ישראל [ 'א א"הושע י]דכתיב בישראל , סברה גדולה אהבה שמקלקלת את השורה
לכך נוכל להתפלל ', אהבתי אתכם אמר ה[ 'ב' מלאכי א]וכתיב , וממצרים קראתי לבני, ואוהבהו

ר "ובני ידידי כה. ה בעולם"ויעשה אותם צדיקים הפך המדה הקבועה שקבע הקב, לקלקל השורה
על המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות [ ה"אבות פ]ל במשנה "ו תירץ דארז"יעקב נר
ולכך אמר לא תועיל התפלה להתפלל עליהם , ואפשר דאיהו ידע בהם שהחטיאו רבים, תשובה

אבל אם צדיק אחר , ודביתהו סברא אין מספיקין בידו לעשות מחמת עצמו, שיחזרו בתשובה
 :ו"עד כאן דבריו נר, אפשר שתועיל תפלתו של הצדיק בעבורו, עדו על כךנטפל לו להתפלל ב

 :תענית דף כגבניהו בן יהוידע 
, ל אמאי לא התפלל שלא תקניטהו מחמת יופיה"הקשה הרב פתח עינים ז. 'שם תחזור חנה וכו

מכל מקום התפלה מועלת להחזיר , ואף על גב דהאדם בחירי, ותשאר האשה יפה גם חסידה
ד דאין הכי נמי היה מועיל כן "ונראה לי בס. ש"ע' תשובה ושיבואו לו הרהורי תשובה וכוהרשע ב

וכיון דהיופי אשר הוא , ל יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום"דארז, אך לא בתמידות, לפי שעה
לכך צריך להתפלל עליה בכל יום שלא יתגבר יצרה , מסבב לה הגאוה בדרך טבע הוא עידנו בה

ודע דאיתא בשער . ולכך בחר לעקור ממנה היופי ואז תתבטל הסיבה, ת ביופיהעליה להתגאו
חנינא בן דוסא ורבי מאיר ורבי ישבב הסופר ורבי יצחק בן אלישיב ' דר, ב"ד ע"הגלגולים דף מ

דאנחנו רואין שלשה צדיקים שלשתם , וראה מה יקרו דברי אמת, הם שורש אחד יעויין שם
ואפשר דגם , דאקיים בהו ותגזר אומר ויקם לך, ח גדול בתפילתםוהיה להם כ, מלומדים בניסים
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ד לרמוז ראשי "ונראה לי בס. אלא שלא נזכרו עליו מעשיות בתלמודא, רבי ישבב היה כחו כמותם
ובזכותם נזכה לחיים ארוכים טובים ומתוקנים אמן כן , ם"תבות ארבעה צדיקים הנזכרים הוא חיי

 :יהי רצון

 :ת דף כדתעניבניהו בן יהוידע 
יש לדעת חלוקה זו דדי . שם כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין

ד דמצינו "ונראה לי בס. כי דבר זה ידוע לבני אדם התחתונים, לו בקב חרובין למאי צריכא למימר
ם וצריך להבין מה טע, כלומר בהשביל והצינור שלו, ל שפרשו בשביל חנינא בני"להראשונים ז

ועל , ד דלפעמים הרבה יזדמן שיהיו קטרוגים רבים על הדור"ונראה לי בס. ומה צורך בו, יש בזה
יעכבו המקטרגים , ה נותן שפע פרנסה לדור כשמתפללין אליו כי חנון ורחום הוא"כן כאשר הקב

ת כשירצה להסתיר "ולכן השי, את השפע שלא ירד לתחתונים מחמת קטרוגם בעוונותינו הרבים
כי לכל אחד ואחד , חנינא בן דוסא' משלשלו לתחתונים בתוך השביל של ר, מן המקטרגיםהשפע 

וכאשר עושה חסד עם בעל תשובה לקבלו בהסתר שלא ירגישו בו , יש לו שביל וצינור למעלה
והטעם שלא יקטרנו בראותם . כן יעשה חסד כזה עם העולם בהשתלשלות השפע, המקטרגים

היינו מפני דרבי חנינא בן דוסא היה , ל של רבי חנינא בן דוסאהשפע יורד ברבוי בתוך השבי
כ לא אכפת "וא, שהיה די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת, מסתפק במועט בקצה האחרון

ועוד לא ישימו לב על , מאחר שאין נהנה ממנו כלום, להם ברבוי השפע שיהיה תוך השביל שלו
ואם לא היה מסתפק במועט היו מקטרגים , רבכל מה שיורד תוך שביל שלו המעט הוא אם 

דאף על פי שהוא היה צדיק גמור היו מקטרגים עליו , ושמים לבם על השפע היורד תוך שביל שלו
מטעם , וזהו כונת בת קול כל העולם ניזון בתוך השביל של חנינא בני. מכח עונות הדור כנודע

, היורד תוך שבילו מקטרוג המקטרגיםדחנינא בני די לו בקב חרובין ולכן יהיה הברחה לשפע 
 :והם ודאי אין שומעים דברים אלו

 .תענית דף כהבניהו בן יהוידע 
דלמאי קראום לא שיתפללו , קשה מה שאלה זו ודאי רוצים. שם רצונכם שיבא מטר בשבילינו

אבל אם , ד דאם המטר יורד בשביל תשובה שעושין ישראל יהיה גשמי רצון"ונראה לי בס. בעדם
אף על פי שירד , וזו היתה רבותיה דחוני המעגל, לא יהיה גשמי רצון, ד בשביל גזרת צדיקיר

יהושע בן לוי תענית על הציבור ' חמא ור' ולכן תחלה גזרו ר, המטר מכח גזרתו ירד גשמי רצון
אמרו להם רצונכם שירד , וכשראו שלא הועיל התענית, כדי שיעשו תשובה וירד המטר גשמי רצון

כדי , או אם תרצו שנגזור עוד תענית פעם אחרת, רצה לומר בשביל גזרתינו, בילינוהמטר בש
שלא , תורידו אותו בדרך גזרה בשבילכם, ואמרו לו הן. שירד בשביל תשובה ואז יהיה גשמי רצון
ולא ירדו , ואולי גם זה הפעם לא תהיה תשובה מעליא, רצו להמתין עד שיגזרו תענית פעם אחרת

ותגזר אומר [ ח"ב כ"איוב כ]דכתיב בצדיקים , וירד תכף, ו גזרה על המטר שירדואז עש, גשמים
 :ויקם לך
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 .מגילה דף ידבניהו בן יהוידע 
ד דידוע שישראל נרמזו בגודל וכל האומות נרמזו "נראה לי בס. שם הסרת טבעת החזירתן למוטב

היות נבדלים כן ישראל ראוי להם ל, בארבע האצבעות וכמו שהגודל מובדל משאר אצבעות
ד "ופרשתי בס, הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב[ 'ג ט"במדבר כ]כמו שנאמר , משאר אומות

ולכן בגוים , אותיות הוא בהן רמז לגודל שנקרא בלשון תורה בהן שהוא מובדל' הן עם הכולל ב
 והנה הגודל לפעמים יהיה למעלה מן ארבע אצבעות וזה. הרמוזים בשאר אצבעות לא יתחשב

אלקיך עליון על כל ' ונתנך ה[ 'ח א"דברים כ]דכתיב בהו , רמז כשישראל עושין רצונו של מקום
וזה רמז כשאין , אם תהפך את היד, ולפעמים הגודל יהיה למטה מן ארבע אצבעות, גויי הארץ

הגוי אשר בקרבך יעלה עליך מעלה [ שם]דכתיב בהו בתוכחה , ישראל עושין רצונו של מקום
אבל כשחוזרים בתשובה יחזרו להיות למעלה במקום הגודל אשר באמת , תרד מטהמעלה ואתה 

ולפי האמור שהגודל . בהיות היד עומדת ביושר שאינה מהופכת, הוא עליון על שאר האצבעות
הנה , שהוא תכונתו בהיות היד ביושר עומד עליון על שאר אצבעות, הוא נקרא בהן בלשון תורה

, ה אמר הסרת הטבעת שחזרו על ידה בתשובה החזירתם למוטבולז, מספרו עולה מספר מוטב
. שהוא בבהן שמספרו מוטב אשר תכונתו הוא עליון בהיות היד ביושר, שחזרה למקום העליון

אל , והיינו שבהן ימיני שעולה זן, מזוינו מלאים מפיקים מזן אל זן[ ג"ד י"תהלים קמ]ובזה רמזנו 
ה שעולה "ושם המשפיע הוא אל הוי, ן ברכות"ידה הם זולכן ברכות העמ, בהן שמאלי שעולה זן

 :ל"והוא כמנין אוכ, זן
ה את כנסת ישראל וקראן "ל חבב הקב"דאמרו רז, ד אומרו החזירתן למוטב"ועוד נראה לי בס

ולאומי אלי [ 'א ד"ישעיהו נ]שנאמר , ועוד חבבן וקראן אמי, ועוד חיבבן וקראן אחותי, בתי
נמצא תואר הגדול והמשובח הוא מה , (כתיב" ולאומי"לפנינו . מגיהאמר ה]האזינו לאמי כתיב 
כמו שכתוב , כי כן מלכות דקדושה נקראת בשם האם, שהוא תואר הגבירה, שקראן בשם האם

וכל זה התואר של האם יהיה , והאם רובצת על האפרוחים[ 'ב ו"דברים כ]בתקונים על פסוק 
שאז נקראים , ן יתהפכו אותיות תואר זה לשם אמהואם חוטאי, לישראל כשעושין רצונו של מקום

, ו טב"אך האם הוא מספר מ, ו"ואמה מספר מ, ו"והנה האם הוא מספר מ. בשם אמה העבריה
שיצאו משם אמה , ו טב"ולזה אמר הסרת הטבעת החזרתן למוטב כלומר למ, ו ביש"ואמה מ
ידי הטבעת נרמז באותיות  ומה שהיה תיקונם על. ו טב"ו ביש וחזרו לשם האם שהוא מ"שהוא מ

ועל ידי הטבעת נעשה , ויש עת לטובה לעושי רצונו, כי יש עת לרעה לעוברי רצונו, עת טב, טבעת
 :להם עת טב

 :מגילה דף ידבניהו בן יהוידע 
יש לעיין מהיכא משמע דבאה לרמוז על בת . שם זאת מכלל דאיכא אחריתי ומאי ניהו דבת שבע

ל לא היה דוד "והיינו דאמרו רז, לה מדכתיב תרתי פוקה ומכשולד דדייק "ונראה לי בס. שבע
נמצא שענין בת שבע לא נחשב , אלא שבא להורות תשובה ליחיד, ראוי לאותה מעשה דבת שבע

ומקשים מנא להו דלא הוה ראוי לאותה . אלא אדרבה להועיל הוא נעשה, לו לחסרון ולגרעון
ביומא ]ל "ל דאמרו רז"י ז"תירץ הגאון מהרו, מעשה ורק נעשה לתועלת ללימוד כח התשובה

, דכתיב רגלי חסידיו ישמור, כיון שעברו רוב ימיו של אדם ולא חטא שוב אינו חוטא[ ב"ח ע"ל
אלא , וכיון דלא חטא אין ראוי שיחטא, ה בזמן ענין בת שבע כבר עברו רוב ימיו"ודוד המלך ע



  ליקוטי בן יהוידע   

 

 

 

633 

 התשובה בדרכי

הוא ללמד בזה כוחה של ' נה דחפץ הוכיון דלא שמרו שמע מי, ה ישמור אותו בזה"צריך שהקב
והנה כל זה המונח הוא יהיה אי אמרינן שלא חטא קודם ענין בת . עד כאן דבריו, תשובה ליחיד

ואז גם בענין בת שבע ילכד , אבל אם היה חוטא חס ושלום באביגיל נסתר הכלל הזה, שבע כלל
ן אמרה לו אביגיל ולא תהיה ולכ, חס ושלום דלית עליה התנצלות זו דלא היה ראוי לאותה מעשה

ושנית חטא ענין בת , חדא חטא זה, פירוש אם תחטא תפסיד בתרתי, זאת לך לפוקה ולמכשול לב
כי משום דחטא זה הוא קודם שעברו רוב ימיך ובטל הכלל , דאז לא תשאר לך התנצלות, שבע

 :הנזכר אשר עליו בנוי הזכות שלך

 :מגילה דף טובניהו בן יהוידע 
שהוא מספר , ט"ד למעלה מן אותיות יצר יש אותיות קפ"נראה לי בס. גבר על יצרושם זה המת

שצריך האדם לעשות , ג"רמז לתשובה עלאה שהיא בבינה ששם בחינת שם ס, ג"שלש פעמים ס
הרי שלש , ג"וכל תשובה מהם היא בסוד שם ס, תשובה מעלייא לחטאים ולעונות ולפשעים

שמתגבר לעשות שלשה , וזהו מתגבר על יצרו. מן יצר ט הנרמז למעלה"ג מספר קפ"פעמים ס
למעלה מן יצר יש אותיות , ד"או יובן בס. הרמוזה באותיות שלמעלה מן יצר, מיני תשובה עליונה

וצריך האדם להתגבר על אותו החלק שקטף , כי יצר הרע קטף מן האדם חלקים מן נשמתו, קטף
ל יצרו שמתגבר ליקח אותו החלק הטוב שקטף וזה שאמר מתגבר ע, היצר ממנו לחזור ולזכות בו

 :שהוא רמוז למעלה מאותיות יצר, ממנו היצר

 :מגילה דף כהבניהו בן יהוידע 
. איך הוי להו כפרה בבזיון זה, קשה כיון דאין ידועין בשמותם. שם דניחא להו דהויא להו כפרה

שעשו רע כזה קבלם  ונראה לי הכפרה לאו משום בזיון אלא משום דהמון העם כששומעין שאחר
ולכן בזו הסיבה שגרמו הרהור תשובה , על ידי כך גם הם יהרהרו בתשובה, ת בתשובה"השי

משום דאין הדברים , ומה שאין מתרגמין מעשה ראובן. הויא להו כפרה, להמון העם השומעין
 :דבאמת לא שכב אלא רק בלבל שמנע שכיבה של אביו, כפשוטן

 .מגילה דף לאבניהו בן יהוידע 
כי , הא ודאי אין טורח שייך אצלו יתברך. שם שמטריחין אותי לידע איזו גזרה קשה אביא עליהם

דכתיב , וכל העולם כולו סוקרו בסקירה אחת, אין חקר לתבונתו, הוא יתברך לא ייעף ולא יגע
אך לשון זה , המבין אל כל מעשיהם[ ו"ג ט"תהלים ל]המוציא במספר צבאם [ ו"כ' ישעיהו מ]

להלהיב לבבות ישראל ולהחרידם שיהיה העון קשה וחמור בעיניהם , לשכך את האוזןנאמר 
י "רש]ל בביאור "ם אלשיך ז"ועוד נראה לי נקיט הכי על דרך מה שכתב רבינו מהר. ויעשו תשובה

וכן כאן לידע , מנאן לידע הנותרים דהכונה הוא שיהיו הנותרים יודעין כמה הן[ 'א' במדבר א
יען כי דרכו יתברך להודיע תחלה את , הצדיקים איזו גזרה קשה אביא עליהםהמלאכים ונשמות 

הגזרה למלאכים ונשמות הצדיקים אשר למעלה בשמים ואשר בגן עדן הארץ כדי שיתפללו על 
 :אלקים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים' כי לא יעשה ה[ 'ז' עמוס ג]החיים כמו שנאמר 
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 .גחגיגה דף בניהו בן יהוידע 
, כי הוא מדבר על שבת שובה שהוא בתוך עשרת ימי תשובה, ונראה לי נקיט לשון זה שבת של מי

כי היא סוד תשובה עלאה , ['ל ג"תהלים ק]בסוד מי יעמוד , שבהם מתגלה אור הבינה הנקראת מי
, רצה לומר שבת זה שאני שואל עליו הוא שבת של מי, לכן אמר להם שבת של מי היתה, כידוע

ועל זה השבת של מי אני שואל של מי היתה כלומר מי היה , בתוך עשרת ימי תשובהשהוא 
 :אלעזר בן עזריה היתה' והשיבו לו שבת של ר, אלעזר בן עזריה' הדרשן רבן גמליאל או ר

 .חגיגה דף הבניהו בן יהוידע 
, והכ לפי דבריו סובר דאבדה תק"קשה א. שם מקרבו לדונו וממהר להעידו כלום תקנה יש לו

ונראה . וכן יש להקשות באידך דנקיט נמי בהו הכי, והלא קיימא לן אין דבר עומד בפני התשובה
, וברכת הנותן ליעף כח, ל בבאור ברכת מלביש ערומים"י ז"ד על פי מה שאמר רבינו האר"לי בס

, ולזה צריך ליתן לו לבוש חדש בחסדו יתברך, שיש חוטא שהוא מאבד לבוש הנשמה שלו לגמרי
אלא יתקן לו , ולזה אין צריך לבוש חדש, ש שמקלקל באופן שיחלש כח קדושת לבוש נשמתווי

ולזה אמר מי שהגיע למדרגה זו כלום תקנה . ש"ע, וכנגד זה מברך הנותן ליעף כח, הלבוש שלו
אלא הוא בכלל המברכים מלביש ערומים , דודאי אינו מכלל המברכים הנותן ליעף כח, יש לו

[ ב"ע' קדושין ל]או הכונה דרחמנא אמר . מלבוש חדש כי נעשה ערום לגמרי שצריך לו כל יום
אך , נמצא יש תקנה לאדם בעסק התורה להטהר מן החטא, בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין
אלא , ה בתורה לחוד די לו"כלום אותה תקנה שעשה הקב, מי שהגיע למדרגת זו דכתיב ביה כך

או יובן הכונה כלום תקנה יש לו על ידי . עניות מלבד עסק התורהודאי צריך לעשות סיגופים ות
. או יובן ישראל נשפעים מ. דודאי מוכרח לירד לגיהנם עד שיהא נטהר, גלגול ולא ירד לגיהנם

, בזכות שלשה אבות, חסד אל כל היום[ 'ב ג"תהלים נ]דכתיב , שלשה שמות אל שהם חסד
ובזכות קיום המצות שהם שלשה הנקראים , [א"ח ע"פשבת ]ובזכות התורה שהיא אוריין תליתאי 

ולזה אמר מי , ה"וידוע שלשה שמות אל במילואם עולים מספר תקנ, מצות חוקים ומשפטים
דודאי אינו זוכה להיות נשפע מן שלש , כלום תקנה יש לו, שכתוב בו כך שהגיע למדרגה זו

 :ה"שהם מספר תקנ, פעמים אל מלאים
ד יש חרטה "ונראה לי בס. יש להקשות תיבת בו נראה לשון יתר. בו שם כל העושה דבר ומתחרט

וזו חרטה דבוקה בגופו , דהיינו שמתחרט מכח גופו של אותו דבר שעשה שנמאס בעיניו, דבוקה
אלא נתחרט מפני , שהוא לא נתחרט מכח גוף הדבר שנמאס לו, ויש חרטה נפרדת. של אותו דבר
, שאם לא היה מגיע לו עונש לא היה נמנע מאותו דבר, נשדחש פן יגיע לו רע ועו, יראת העונש

ולזה אמר ומתחרט . על כן זה גרוע ואין לו מעלה זו דנמחלים כל עונותיו בעבור חרטה זו דוקא
והנה . אז ראויה חרטה זו שכל עונותיו נמחלים בעבורה, שהיא חרטה דבוקה בהחטא, בו דייקא

שאינו ירא בשביל עונש , ה יש לו יראת הרוממותהנה ז, מי שיש לו חרטה דבוקה כאשר אמרנו
ולכן יליף זה מפסוק יראוני שהוא לשון ראיה , אלא משום דקודשא בריך הוא רב ושליט על כולא

ישמעאל דסבירא ' דלעולם הא אתי נמי כר, ל"ובזה יתורץ מה שהקשו התוספות ז, ולשון מורא
ולכך אין , בעושה תשובה מיראת העונשדאיירי , ליה בלאוין תשובה תולה ויום הכפורים מכפר

מה שאמר תיבת בו לומר דמתחרט במעשה , ו פירש"ר יעקב נר"ובני ידידי כה. בה כח למחול מיד
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דאמרו בגמרא בכהאי , שדומה לאותה עבירה שהוא באותו מקום באותו פרק באותה אשה, אחר
 :ו"ד נר"עכ, גונא הוי תשובה מעליא

דאמר על כל נעלם , דבכתוב לא נזכר מזיד, ה מנא ליה האקש. שם שוקל לו שגגות כזדונות
דאין אדם חוטא בשוגג אלא אם , ד על פי מה שכתב הרב ברכת טוב"ונראה לי בס. דמשמע שוגג

כי כשלת בעוניך [ 'ד ב"הושע י]ולזה אמר , או בגלגול שקדם, בגלגול זה, כן חטא קודם זה במזיד
וכיון דאמר על כל , דהשוגג נולד מכח המזיד, נותולכן שוקל שגגות כזדו, ש"ד ע"עכ, המזיד
 :שמע מינה דהוה קמי הכי מזיד, נעלם

קשה למה נקיט לה והלא גם לעצמו . הנותן צדקה לאשה בסתר דקא מייתי לה לידי חשדא. שם זה
, או ישנה עצמו שלא תכיר אותו. ד דהוא נותן לה בסתר במחשך"ונראה לי בס. מביא לידי חשד
, וזה אף על פי שכונתו להסתיר עצמו כדי שלא תתבייש. כדי שלא תתבייש, ריםלא היא ולא אח

אך לו אין , כי יחשדו אותה שהביא לה אתנן זונה, עם כל זה כיון דאשה היא יוצא לה רעה מזה
 :מכירים אותו כדי שיחשדוהו כיון דמסתיר עצמו

חלקים קטנים כדי פירוש שאינו מחלק גזרת הרעה ל. שם עבד שרבו ממציא לו רעות רבות
וראה אם , ל משל לאחד שנשבע להשליך על בנו קורה אחת"וכמו שאמרו רז, שיכולים לסובלה

הרי , מה עשה שיבר אתה לחלקים קטנים והשליכם עליו, ואם לא ישליך הרי נשבע, ישליך ימות
ם חד קר וחד ח, ומה שאמר רעות שנעשו צרות זו לזו שהם הפכיים. קיים שבועתו ובנו לא מת

שנמשלה לאש שהוא , נראה דמביא עליהם כזאת בשביל שלא עסקו בתורה, כגון זבורא ועקרבא
שהיו רעות צרות , באנו באש ובמים[ ב"ו י"תהלים ס]ובזה יובן . ונמשלה למים שהוא קר, חם

שתוכל על שני הפכיים בנושא , ועם כל זה ותוציאנו לרויה בחסדך הגדול, כגון זבורא ועקרבא
 :אחד

דרכם אם יראו הלוה , פירוש אלו הנותנים מעות בריבית. הממציא מעות לעני בשעת דוחקו שם זה
וכאשר זה העני הוא צריך למעות ורוצה ללות , דהיינו שנים למאה בחודש, דחוק רוצים ריוח יותר

אך יש סרסורים , והוא אינו יודע מי מלוה ברבית, הן מישראל בהכשר, הן מן הגוי ברבית, ברבית
ונודע שאם יראה המלוה את הלוה , בכך להמציא ללוה מעות מאחרים שיתנו לו ברבית שעסקם

ונמצא זה הסרסור שלא המציא ללוה אדם שילוה לו ברבית אלא , אז ירצה רבית יותר, דחוק מאד
גרם לו נזק בזה דעל ידי כך המלוה יבקש ממנו רבית , עד אחר שנתגלה ונודע דוחקו כי רב הוא

ר יעקב "ובני ידידי כה. דמוכרח ליתן רבית כאשר יבקש, דע לו שהוא דחוק מאדכיון שנו, מרובה
הכונה כשרואהו דחוק למעות ממציא לו סחורה , ממציא מעות לעני בשעת דוחקו, ו פירש"נר

, וחוזר ומוכרה לו במעות מדודים בפחות הרבה, לקנותה בהמתנה עשרים למאה יותר משוויה
אף על פי שרואה שהוא מפסיד , ון שהוא דחוק מוכרח לעשות כןוכי, ויהיה לו בזה הפסד מרובה

ולחזור ולמכור , ואם לא היה זה ממציא לו דרך זה ואופן זה לקנות בהמתנה, הרבה באופן זה
דכיון שהוא , הוה טרח ללות מזה קמעה ומזה קמעה בהלואת חן וחסד, במדודים בפחות הרבה

והיה פורע לפי שעה , ם אין לוקחים ממנו רביתלוה מעט מזה ומעט מזה מארבעה וחמשה בני אד
פ שצריך לו טרחה גדולה ללות "ואע, חוב גדול שצריך לפרוע אותו עתה שהגיע זמן פרעונו

ד "עכ, שיש בו הפסד מרובה, זה עדיף מאופן זה שעשה לו הסרסור, מכמה בני אדם מעט מעט
 :ו"נר
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 .חגיגה דף טובניהו בן יהוידע 
ונראה . כיון ששמע שאמרה בת קול חוץ מאחר, קשה איך תקפיה. דרשאשם תקפיה ועייליה בי מ

, בתשובה, שובו בנים אף על פה שאתם שובבים, מאיר הוה מפרש דברי בת קול הכי' ד דר"לי בס
חוץ מאחר שאין אני מקבלו , גם כן אקבל אתכם, כלומר אף על פי שאתם שבים תשובה מיראה

כי , אבל אין הכי נמי אם שב מאהבה אקבלנו, יזה סיבהאו בשביל א, בתשובה כזאת שהיא מיראה
מאיר עשה לו טעמים והוכחות ' ור. על תשובה מאהבה נאמר אין לך דבר עומד בפני התשובה

אך אחר לא היה מודה בפירוש זה , ולא כאשר היה מבין אחר מקודם, לפרש דברי בת קול בהכי
בלו והכריחו בראיות והוכחות שעשה אלא מפרש חוץ מאחר בכל גוונא איני מק, מאיר' של ר

ונתרצה בתנאי ליכנס עמו לבית המדרש לשמוע איזה דבר מפי התינוקות שיאמרו , לפירושו
 :מאיר או כאלישע' שבהם יתברר אם האמת כר, פסוקים לפי תומם

 :חגיגה דף טובניהו בן יהוידע 
קשה , רג את התינוקהנה לפי פשט המאמר שה. שקל סכינא וקרעיה ושדריה לתליסר בי מדרשא

, ועוד מה ראה אחר לנוול התינוק כל כך. שישפוך אחר דם נקי, מאיר' י ר"איך נתגלגל דבר זה ע
, ועוד מה חטא לו הילד בזה, לחתוך גופו שלש עשרה חתיכות ולשלחו לשלש עשרה מדרשות

וכי ', ואלא אמר מה לך לספר חוקי וכ, והלא לא קללו בכך, אפילו אם נאמר שאמר כן במתכוין
והלא עושה עבירות , אלישע יכחיש בדברים אלו לומר שהוא נקי וצדיק ואין בו דברים אלו

ד "ונראה לי בס. אמר וקרעיה[ ולמה( ]ולא)ועוד הוה ליה למימר שקל סכינא וגדייה . בפרהסיא
כי התינוק ודאי היה לומד מתוך הספר , אלא על הספר שבידו, דלא קאי וקרעיה על התינוק

רצה לומר שתאמר לי הפסוק שאתה עומד וקורא בו עתה , וכשאמר לו פסוק לי פסוקך ,שבידו
נתאמת דעתו של אלישע שהיה , והנה בפסוק זה שקראו התינוק ולאלישע אמר אלקים, ברגע זה

ג מדרשות לומר "ושלחו לי, מתייאש מן התשובה ולכך קרע את הספר הזה שבו נתאמת דעתו
והמבחן נתברר ונודע , הלא מן השמים כך גזרו, ה אינני חוזר בילהם אל תהרהרו אחרי לומר למ

 :בזה הספר
, הדבר יפלא איך יוכל הצדיק להכניס רשע לגן עדן. שם אי נקיטנא ליה בידי מאן מרמי ליה מינאי
ובספר הקטן אדרת אליהו בפרשת ואתחנן פרשתי , בלתי שיתוקן תחלה ויטהר מטומאת עונותיו

אך כדי שלא יקלקל יותר עשה , שיבא אלישע בגלגול להתקן בעולם הזהדהכוונה , מאמר זה יפה
ואז תשמרהו מן הקליפות שבאים , יוחנן עצמו תבא נפשו עמו בסוד העיבור' לו תקנה זו שהוא ר

רצה לומר מאן מכוחות החיצונים והקליפות יוכל , ולזה אמר מאן מרמי ליה מנאי, עליו לקלקלו
וכמפורש כל זה בהרחבת דברים על פי , עם בבור שחת לקלקלולהפילו עוד הפ, להשליכו מידי

 :ש"יע, ל בשער הגלגולים"י ז"דבריו של גדול רבינו אדונינו האר

 :יבמות דף מטבניהו בן יהוידע 
והוה , קשה בנתים ליכא עשרה אלא שבעה. שם אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים

ד נקיט בין ראש השנה ליום "ונראה לי בס. יריםליה למימר מיום ראש השנה עד יום הכיפ
והוא ארבעה , לרמוז לפי דרכו על אחת מן ההארות שמאירים בעשרת ימי תשובה, הכפורים

וארבע , ן"ה במלוי אלפי"ן דשם אהי"ושלשה אלפי, ג"ה במלוי ס"ף דשם הוי"שהם אל, ן"אלפי
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שיש בין מספר ראש השנה והוא מספר , ף עולה מספד ארבע מאות ארבעים וארבע"פעמים אל
, לבין מספר יום הכפורים שהוא ארבע מאות ושבע עשרה, שהוא שמונה מאות ששים ואחת

ולזה אמר אלו עשרה ימים שהם תלויים , והפרש שיש ביניהם הוא ארבע מאות ארבעים וארבע
 :לבין מספר יום הכפורים, מאירים בהארה הרמוזה בין מספר ראש השנה

 :ובות דף קגכתבניהו בן יהוידע 
ד הטעם שזה מוכח דחומרו זך ונפשו קדושה ביותר שאין "ל בס"נ. שם מתוך שחוק סימן יפה לו

ואינו , שהוא מסתכל בשרשו אשר בשמים, וזהו הטעם פניו למעלה סימן יפה, ז"להם תאוה בעוה
 חזי שלא יחזור לעולם הזה' מזלי, ועוד יובן פניו למעלה. מסתכל בארץ החמרית שהיא למטה

ופניו כלפי הכותל מורה שאין העולם מתפעלים להביט במיתתו , ופניו למטה מורה להפך, בגלגול
ופניו צהובין מורה , ופניו כלפי העם מורה שמתפעלים מסיבתו לחזור בתשובה, לחזור בתשובה

וחולי מעים מורה שלא ישאר , שנגלה לעיניו נפשות צדיקים שבאו בעבורו ללוותו ולקבל פניו
 :וך כריסו בקבר וזה נח לופסולת ת

 .כתובות דף קיאבניהו בן יהוידע 
דודאי צריך לעשות תיקון וכפרה בתשובה , ד"ל בס"נ. שם כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עון

אך ההפרש הוא ששם אין כח טומאה , ל"ותענית וצדקה בעבור העונות כמו שחייבין הדרים בחו
ל בשער "והוא על דרך מה שכתב רבינו מורנו הרב חיים ויטל ז, של העון נרשם על מצח האדם

כי כל אותו היום מתגלה , ל"וזה לשונו ובענין טומאת קרי אמר לי מורי ז, ב"ערוח הקודש דף 
אבל אם לא טבל נגלה , אלא שהוא גילוי דבר מועט, אף אם טבל, אותה טומאה וניכרת במצחו

וכמו שכתב הרב משה קורדבירו , ש וידוע שכח הטומאה נקרא עון"ע, שם תמיד כל זמן שלא טבל
כי על ידי קדושת , ולזה אמר שרוי בלא עון, [ח"י' מיכה ז]נושא עון ל על פסוק מי אל כמוך "ז
ואינו נגלה בגוף האדם אפילו ביום ראשון של , י נמחה אותו כח הטומאה הנברא מן החטא"א

א דארץ ישראל אחוזה "רוצה לומר היושב בה, ויליף מדכתיב העם היושב בה נשוא עון, החטא
, וא והא דנקיט כל הדר בה לרבות אפילו שאינו תושב בהה ברוך ה"א אחרונה שבשם הוי"באות ה

 :עם כל זה כל זמן שהוא דר בה נשוא עון, אלא ישב שם על מנת לחזור לחוץ לארץ

 .נזיר דף כגבניהו בן יהוידע 
ל למה נקיט הדמיון של העון "י. ועלה בידו בשר טלה, ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר

ל "ונ. ועוד כיוצא בזה, נתכוון לעלות בידו חלב ועלה בידו שומןולא אמר מי ש, בבשר חזיר
, ובאמת הוא טמא מחמת סימן טומאה השני שיש בו, כי החזיר מראה טלפיים שהוא טהור, ד"בס

כי היצר הרע דרכו כשמכשיל האדם בעבירה מראה לו , ולכן נקיט דמיון של העון בבשר חזיר
ועוד נמי מנהגו של אדם העובר עבירה , ושה עון בכךדמראה לו שאינו ע, תחלה צדדים של היתר

דמראה , שהחזיר מראה עצמו כהיתר, ולכן דימה העבירה לבשר חזיר, ושנה בה נעשית לו כהיתר
, ל למה נקרא שמו חזיר"דאמרו רז, דימה העון לחזיר, ד"ל בס"ועוד נ. טלפיו לומר שהוא טהור

דעל ידי תשובה , וכן העון עתיד לחזור, ר לגמרידאחר גמר התיקון יהיה נטהר ונית, שעתיד לחזור
 :ויתהפך כח המתהווה מן העון מטומאה לטהרה, מאהבה יהיו העונות זכיות
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ג "אע, דהיינו שיהיה נטהר וניתר, ל למה נקרא שמו חזיר שעתיד לחזור"ודע כי מה שאמרו רז
זירים הנולדים מן ת חדשה שיהיו כל הח"היינו שבזה עושה השי, דאין מצות בטלים לעתיד לבא

ואחר שיוולדו אלו , שיהיו פרסותיהן סדוקות ומעלים גרה, נולדים בשני סימני טהרה, החזירים
כי , ונמצא החזיר הנמצא בעולם הוא טהור ומותר, ימותו החזירים הראשונים, בשני סימני טהרה

 א/ספר בניהו בן יהוידע על סוטה דף יד( 382:יש בו שני סימני טהרה
ועומד משה , הנה במאמר שהביא בעל עין יעקב אתמר. 'ה וכו"ה נסתתר קברו של מרעשם מפני מ

ה שמח אם יעמוד צדיק ויתפלל "והלא הקב, וקשה אין הכי נמי תתבטל הגזרה, ומבטל הגזרה
ל גבי הושע "וכן אמרו רז, ל בגזרה של עון העגל"וכמו שאמרו רז, לבטל הגזרה מעל ישראל

ל "ונ. וכן משמע בכמה דוכתי, פלל ויבטל הגזרה מעל ישראלה שית"ה שרצה הקב"הנביא ע
כדי שלא , ה שתי שנים קודם מספר ונושנתם"כי הגזרה זו של הגלות הקדים אותה הקב, ד"בס

, לא יעשו תשובה, ה אם יניח הגזרה אחר שתי שנים"מפני שיודע הקב, יתקיים בהם ואבדתם
כ אם היו יודעים קברו בעה "וא, לו ביטולשדבר זה אין , ומוכרח שיתקיים בהם מאמר ואבדתם

שנשלם מספר , שנים' והיו נשארים שם עוד ב, היה מתפלל ומבטל הגזרה, שבאה עליהם הגזרה
שלא יהיה , ואז היה נעשה בהם כליה במקומן תכף ומיד פתאום, ולא היו עושין תשובה, ונושנתם

גם אפשר שגזרה זו בעת . הםכדי שיתפלל עלי, ה"להם פנאי שילכו על קברו של משה רבנו ע
ואם תאמר אם יהיו , ולכן העלים קברו לטובת ישראל, ההיא אין לה תקנה לבטלה בשום אופן

כי תפלה זו , ה אל תתפלל"יאמר לו הקב, הולכין על קברו כדי להתפלל עליהם לבטל הגזרה
עשה תנאי ל בסנה "דאמרו רז, הנה זה אי אפשר, שנים היא לטובתם' לבטל הגזרה אשר קדמה ב

ולא תמנע ממני התפלה שאני , שכל מה שאני מבקש ממך אל תשיבני ריקם, ה"ה עם הקב"מרע
ת כן אעשה חוץ מכניסה לארץ ישראל ומן "ואמר לו השי, מתפלל על כל דבר שארצה להתפלל

, אמר לו אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה, [ה"כ' דברים ג]ולכן כאשר התפלל אעברה נא , המיתה
ה אומר לו "ולכן בענין זה אין הקב, בור המיתה אמר לו רב לך אל תתפלל להנצל מן המותוכן בע

 :שיוכל להתפלל על כל דבר שירצה ויקבל תפלתו, אחר שיש לו רשות ממנו, אל תתפלל

 :סוטה דף להבניהו בן יהוידע 
כפול זה הפסוק חזרו וכתבו אותו , פירוש. שם וכתבו להם למטה למען אשר לא ילמדו אתכם

וישימו לבם , כי ימצאו שינוי שנכתב פסוק זה כפלים, כדי לעורר אותם בדברים אלו, בסוף הדף
 ולא, ולכן כיון דעשו להם הערה בכך, להבין אם חוזרים בתשובה מקבלים אותם, לדברים אלו

 ספר בניהו בן יהוידע על סוטה( 5שלא נמצא בידם תירוץ להציל עצמן מן ה, אז נתחייבו, נתעוררו
 א/דף לז

ולומדין , קשא למה נכתבה הפרשה בפירוש על הארור. 'שם תנו רבנן ברוך בכלל וברוך בפרט וכו
ד "ל בס"ונ. ולמדין מזה על ארור, לכתוב בפירוש על ברוך, הוה ליה למימר בהפך, ברוך מארור

ן מן כי לא היו למידי, דאם לא יכתוב בפירוש דברים של ארור לא היו הרשעים יראים ומתפחדים
כדי שהאדם יתפעל מן הקריאה , גם יש לומר נכתבה בפירוש על הארור. הכללות דכולי האי ואולי

לכך נכתב בפירוש , אי נמי עונש של ארור בהאי עלמא דאתגלייא. ויתעורר לעשות תשובה, בלבד
לכן לא נאמרו דברים של ברוך בפירוש , אבל שכר על ברוך הוא בעלמא דאתי דאתכסייא, בגלוי

ד לכן תמצא ארבעה "ל בס"ונ, הרי כאן ארבעה, ואמר ללמוד וללמד לשמור ולעשות. ורהבת
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כנגד , שהם אלף גימל דלת, ושלשה במלוי, העקרי שהוא אות הפשוט, ד באלפא ביתא"למ
 :ד עשות"ולמ, ד שמור"ולמ, ד למד"ולמ, ד למוד"ארבעה הנזכרים שהם למ

 .סוטה דף מדניהו בן יהוידע ב
ד על פי הידוע שהחוטא "ל בס"ונ. ל אומרו שבידו לשון יתר"י. בירות שבידושם המתיירא מע

, וביום ההוא ממש לא יהיה הרושם ניכר בידו ומצחו, נרשמים עבירותיו בשרטוטין שבידו ומצחו
אז יהיה , ואם לא עשה תשובה ביום ההוא ממש, על דרך שאמרו סירכא בת יומא אינה סירכה

רצה , ולזה אמר המתיירא מעבירות שבידו, מצחו עד שיעשה תשובהניכר רושם העבירות בידיו ו
כי כל , אי נמי אומרו שבידו רצה לומר עבירות של מעשה, לומר שעדיין רושם שלהם ניכר בידו

 :דאינו חוזר מעורכי המלחמה בשבילם, לאפוקי עבירות של הרהור, מעשה תתייחס לידים

 .סוטה דף מזבניהו בן יהוידע 
מכל , [ב"ו ע"דף מ]כדאמרינן לעיל , ג דבדין הרגם"אע. ירה דובים בתינוקותשם אחד על שג

להמיתם , ב"והיה לו להזכיר עליהם שם בן מ, מקום נענש שגירה דובים שמתו בהם מיתה משונה
י ליהודה בן גרים "וכמו שעשה רשב, ה את המצרי"כאשר הרג משה רבנו ע, בהסתכלות בלבד

שהוא , חלה, וכיון דצער אותם צער הגוף, ו ועשאו גל של עצמותשנתן עיניו ב, [א"ד ע"שבת ל]
נתעכב בדבר , כ הלך לדמשק להחזירו"ג דאח"אע, ועל אשר דחה את גחזי בשתי ידים. צער הגוף

, כי בעת שהלך להחזירו כבר הרשיע גחזי ביותר להחטיא את הרבים, שהיה לו להחזירו קודם
כי אמר לו כך מקובלני ממך כל החוטא , קבל לחזורה להחזירו לא "ולכן כשבא אלישע הנביא ע

ואם היה מקדים להחזירו קודם שיחטיא , וכבר נד ולד, ומחטיא אין מספיקין בידו לעשות תשובה
בעבור שלא הקדים , לכן מדה כנגד מדה קדם לו חולי אחד קודם פטירתו, היה חוזר בו, את הרבים

 :פעמיו להחזיר את גחזי

 .ן דף נהגיטיניהו בן יהוידע ב
ל הוה ליה למימר מפני "י. ובית הלל אומרים אין לו אלא דמי מריש בלבד מפני תקנת השבין

כאשר אדם חוטא תקח הסטרא אחרא חלק , ל"ד דכתבו המקובלים ז"ל בס"ונ. תיקון העולם
כי נצוצי קדושה הוא חיותה ובו תתחזק ותבנה , ותבנה עליו בנין גדול, י החטא"קדושה מנפשו ע

, לקעקע כל הבירה שלהם, אבל השם יתברך יקבץ נדחיו ויקיים בהם סברת בית שמאי, שלהבנין 
שלט האדם בליעל באדם התחתון [ ט' קהלת ח]ונמצא כי , כדי שיטול ניצוץ הקדושה שלו

, ה מקעקע כל הבירה של אדם בליעל"דעל ידי כך הקב, להחטיאו לרע לו לזה האדם הבליעל
שעם האדם עצמו , בדרושים וכתבתי במקום אחר. דם שם בעיןולוקח את נצוצי הקדושה שעו

שאינו אומר לבעל תשובה עלה השמיימה , השב בתשובה יתנהג במידת החסד כסברת בית הלל
כי באמת דבר זה אין , ותחזיר המריש למקום קדושה שנגזל ממנה, וקעקע הבירה של איש בליעל

וגרמת להיות כמה נצוצי , ת זרע לבטלהאלא אומר לאדם אם חטאת בשכב, יכולת לאדם לעשותו
ואני אעשה הדבר , ד תעניות כמנין אותיות שפגמת בהם ותנצל"תתענה פ, קדושה שבויים בקליפה

וכן אם חטאת במשכב , לקעקע כל הבירה של הקליפה ולהוציא משם ניצוצי הקדושה, הגדול הזה
חטאת באשת איש תתענה  וכן אם, ג תעניות כנגד שמות הקודש שפגמת בהם"תתענה רל, זכור
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וכן על , ולהוציא בולעה מתוכה, ואני אעשה במקומך לקעקע הבירה של הקליפה, ה תעניות"שכ
, לתת דמי מריש בלבד, כי הולך השם יתברך עם האדם כסברת בית הלל, זה הדרך בשאר עונות

דבר הצריך והשם יתברך גומר ה, כנגד שמות שפגם בהם בלבד, וכן כאן יתן מחלבו ודמו בתעניות
 :להוציא ניצוצי הקדושה מן הקליפה, לתיקון הפגם
נמצא הלל חסד שהוא , הלל ושמאי דרגין דאברהם ויצחק אינון, ש בזוהר הקדוש"והנה ידוע מ

דאף על פי שמתנהג עם הקליפות במדת , וזו הריבותא, ושמאי גבורה שהוא השמאל, הימין
זה עם האדם החוטא ושב בתשובה יתנהג  עם כל, הגבורה כסברת בית שמאי לקעקע כל הבירה

ד הכתוב "ובזה יובן בס. דאינו מבקש ממנו אלא דמי מריש בלבד, במידת החסד כבית הלל
עם כל זה אתנו , לך זרוע עם גבורה שתתנהג עם הקליפה כסברת בית שמאי[ ד"ט י"תהלים פ]

תנהג עמנו כסברת תרום ימינך לה, כמו שנאמר הפותח יד בתשובה, תעוז ידך לקבלנו בתשובה
ולזה אומרים , עם כל זה לכה לישועתה לנו, עוררה את גבורתך[ 'ג' שם פ]וזהו שנאמר , בית הלל

הם בעלי תשובה על כל עון שיהיה , בית הלל אין לו אלא דמי מריש מפני תקנת השבין דייקא
דבית הלל והלכה זו , דאי אפשר להם לעשות הם עצמן כסברת בית שמאי, שצריכין הם להלכה זו

 :היא תקנתם של בעלי תשובה

 .גיטין דף נזבניהו בן יהוידע 
להורות שהם נזונין ונשפעים בזכות , ל הטעם שהיה השער כך"נ. שם ארבעים מוריות בדינר
לרמוז להם דהחסרון , והא דנחסר השער מוריא אחת דוקא ולא יותר. התורה שנתנה בארבעים יום
שהעון , וגם רמזו להם במוריה אחת. ליו ולא תחפשו יותרתחפשו ע, היה בשביל עון אחד בלבד

שהם , והוא סוף הארבעים של ימי התשובה, נעשה ביום הכפורים שהוא יום אחד בשנה כולה
גם נרמז בזה על יום הכפורים . ולכן נחסר מן הארבעים מוריה אחת, אלול ועשרת ימי תשובה

אחת , אחת ואחת, קדוש על מאמר אחתכמו שאמרו בזוהר ה, הנקראת אחת, שהוא בסוד הבינה
 :'וכו, ושתים

 :גיטין דף נזבניהו בן יהוידע 
אחר שדבר , למה דוקא ההיא שעתא, ל"הקשה הרב עיון יעקב ז. שם בההוא שעתא הרהר תשובה

משום דרצה , בחורים ובתולות ולא נח, והא גם קודם דנח כשראה ששחט סנהדרין ולא נח, לו ונח
להרהר בתשובה ולומר אם על נפש אחת כך על כמה נפשות על אחת כמה יותר היה לו , לנקום
אחר שראה שפייסו בדברים , ד כי הוא נרגש להיות חושש על עצמו"ל בס"ונ. ש"ע, וכמה

כאשר פייסו , דהיה לו לפייסו מתחלה, אז חש לעצמו שהוא היה סיבה לרבוי חללים, ונתפייס
, לא היה חושש על עצמו, קודם שנתפייס ונח אבל, ולא היה נצרך להרבות חללים, באחרונה

כדי , דהראיה נעשה רתיחת הדם בנס בידי שמים, כי מן השמים נגזר בכך, שהיה לו התנצלות
 :לפייסו

 :קידושין דף כבבניהו בן יהוידע 
, קשא. בשעה שאמרתי כי לי בני ישראל עבדים, ה אוזן ששמעה קולי על הר סיני"אמר הקב

, ד"ל בס"ונ. ופסוק זה לא נזכר בעשרת הדברות, יני אלא עשרת הדברותישראל לא שמעו בהר ס
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ולמה הוצרך לומר , אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים' נזכר ונרמז בפסוק אנכי ה
כדי שתהיו על ידי כך , אלא לומר הוצאתי אתכם מבית עבדים, פשיטא דהכי הוה, מבית עבדים

, ונמצא מאמר הכתוב כי לי בני ישראל עבדים, כן היא המידהו, כי כן הענין מחייב, עבדים לי
 :נאמר בסיני בפסוק זה

משום , אם עבר אדם עליו תרצע אזנו, אם כן בכל דבר מצוה מעשרת הדברות, ברם מקשים
כי ידוע אוזן , ד בדבר זה יש שייכות יותר לרציעת האוזן"ל בס"ונ. דשמעה הצווי על הר סיני

ולכן רק בדבר הזה , ל"י ז"הבינה שמשם החירות כמו שכתב רבינו הארג שהוא סוד "גימטריא ס
מפני שהאזן רומזת לבינה , תרצע אזנו ששמעה בסיני, ואהב העבדות, אשר לא בחר זה בחירות

מפני כי להיות בוחר זה , שצריך לו רציעת האוזן, אי נמי קשא דבר זה יותר. מקום החירות
, וכיון שיהיה עבד ליצר הרע, יבחר להיות עבד ליצר הרעאם כן כל שכן ש, בעבדות של בשר ודם

כ "שיהיה אח, ולכן רוצעו במרצע לעורר אותו על רע הנולד מזה, אז יעבירנו על כל התורה כולה
וידוע כי יצר הרע נקרא בשם , שיעבירנו על מצות עשה ועל מצות לא תעשה, עבד ליצר הרע

ויצר הרע דעשה בפני עצמו , לעשוק אהב, י מרמהכנען בידו מאזנ[ 'ב ח"הושע י]דכתיב , כנעני
' י הוא ת"פעמים כנענ' וב, ש בכונות השופר בראש השנה"וכמ, ויצר הרע דלא תעשה בפני עצמו

ל בכסא "א ז"על פי מה שכתב הגאון חיד, ועוד נרמז במרצע על עבדות היצר הרע, כמנין מרצע
אה של עונות ארבע מאות יום שאם האדם ישתקיע בטומ, ל"דוד בשם הרב חסד לאברהם ז

עד כאן , לא יהיה לו תקנה וישאר תחת שליטת יצר הרע כל ימיו, בלתי תשובה בנתים, רצופים
כ עבד נרצע "דאפשר שיהיה אח, לעורר אותו' ולכן רוצע אזניו במרצע שהוא מספר ת, ש"דבריו ע

א ישמע קול תורה וקול שיהיה כחרש ל, ואז אין לו תקנה, יום רצופים כמנין מרצע' ליצר הרע ת
 :מוסר

 :קידושין דף לבניהו בן יהוידע 
והיא עסק , פירוש ההשטנה והקטגוריא שהיא מלאכתו. שם ולא עוד אלא כל משאו ומתנו בך

ואם אתה . שמניח רשעי אומות העולם ויעסוק במלאכתו בך, המשא ומתן שלו לא תהיה אלא בך
אלעזר בן חרסום ' כר, נך וחשקך בלימוד התורהפירוש רוצה מצד בחירתך ורצו, רוצה תמשול בו

ר יעקב "ובני ידידי כה. כמו שאומרים העולם חסורי מחסרא והכי קתני, ולא מחמת הכרח, וכדומה
ולא מיראה הנעשית מחמת , אם אתה רוצה בתשובה מאהבה שהיא נעשית ברצון, ו פירש"נר

עד , סף ממצותיו לעשותם זכיותשתהפך העונות אשר קבץ וא, אז אתה תמשול בו, הכריח וסיבה
 :ולהשתמש בו במעשים טובים, או יובן תמשל בו לעשותו יצר טוב. ו"כאן דבריו נר

 .קידושין דף לובניהו בן יהוידע 
, ל דלא מקרו עוד לעולם"י ז"פירש רש. שם וכי תימא בנים משחיתים מקרו בני מעליא לא מקרו

יהודה מודה דעל ידי ' קשה והלא בהא גם ר. תא שמע דהדר מקרו בני אל חי על ידי תשובה
אלא סבירא ליה , יהודה לא קאמר מעקר שם בנים מנייהו לגמרי' תשובה חוזרים להקרא בנים דר

כ "וא, ובזמן שאין עושין רצונו של מקום לא מקרו בנים, בזמן דעושין רצונו של מקום מקרו בנים
ג דאם עשו תשובה נקראים "יהודה אע' לרד ד"ל בס"ונ. מאיר לאשמעינן דבר זה' למאי אצטריך ר

, אבל למפרע על אותו זמן שלא עשו בו רצונו של מקום לא מקרו בנים, היינו מכאן ולהבא, בנים



  ליקוטי בן יהוידע   

 

 

 

642 

 התשובה בדרכי

מאיר סבירא ליה אחר שעשו תשובה יש להם דין בנים גם על זמן שלא עשו בו רצונו של ' ור
ום לשון יתר והוה ליה למימר תיבת במק, ודייק לה מדכתיב והיה במקום אשר יאמר להם, מקום

לכך דרש אפילו במקום רצה לומר הזמן שהיה נאמר להם לא עמי , לא יאמר להם לא עמי אתם
 :יאמר להם על אותו הזמן בני אל חי, אתם

 .קידושין דף עבניהו בן יהוידע 
על פי מה שאמר , ד"ל בס"נ. שם אמר אדון אף על פי ששמו עצמם כנמר חשובין לפני ככרוב

גם אתם תוכלו להיטיב , היהפוך כושי עורו ונמר חברברותיו[ ג"פסוק כ]ג "הכתוב בירמיה י
הדמיון הזה הוא שהצדיקים עושין מן מצוות , ל"ם אלשיך ז"ופירש רבינו מהר, למודי הרע

ויש רשע חוטא בכל איבריו מכף , עים עושין מן העונות בגדים צואים לנפשםוהרש, חלוקא דרבנן
ויש עושה כתמים כתמים של טומאה , זה ידמה חלוקו לעור כושי אשר כולו שחור, רגל ועד ראש

ואמר להם הכתוב שהם מעשיהם , בעצמו זה ידמה חלוקו לעור הנמר שהוא מלא כתמים
כמו שחור של עור הכושי וכתמים של , שה להסירםשק, ומדותיהם הרעים נעשו אצלם טבעיות

כי [ 'א א"הושע י]והנה ידוע מה שאמר הכתוב . ש"עור הנמר דקשה עליהם לפרוש ממעשיהם ע
ומזיד שלו נחשב , ל הכונה שאדון אותם כנער דאין לו דעת שלם"ופרשו ז, נער ישראל ואוהבהו

, י התשובה"יעבורו הכתמים מהם עומאחר דנחשבים זדונותיהם כשגגות בנקל , כן הם, לשוגג
ש אף על "וז, רוצה לומר צורת נער קטן, כרבייא, מאי כרוב[ ב"ב ע"חגיגה י]ש בגמרא "וידוע מ

דכתמים שלהם , כן הם עשו עונות חמורים, דהכתם שלו קבוע ולא יעבור, פי ששמו עצמם כנמר
, אפשר להעבירם ממנו שאי, קבועים שנשתרשו בהם ונעשו טבעיות אצלם כטבע חברבורות הנמר

, שאדון זדונם לשונג, כמו שנאמר כי נער ישראל ואוהבהו, רוצה לומר כנער, חשובין לפני ככרוב
 :י תשובה"דאז יעבור הכתם שלו מהם בנקל ע

 .בבא קמא דף לבניהו בן יהוידע 
 לקיים ברכות השמונה עשרה

 .מילי דברכותואמרי לה 
, בענין שמונה עשרה ברכות העמידה' ל בדרוש ג"ש הגאון יערת דבש ז"על פי מ, ד"ל בס"נ

לקיים הוא בעצמו ענין הדברים שמוציא מפיו בשמונה עשרה ברכות שהאדם יקח מוסר השכל 
 ,ואזכיר דבריו בקיצור ובשינוי קצת, העמידה

יקיים דבריו אלו להזהר שלא שצריך ש, והוא תחלת הכל אומר אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך
 ,ולא ידבר שקר וליצנות ודברים בטלים וכיוצא, אלא תהלותיו יתברך 168יגיד בפיו

אז גם הוא צריך לקיים בעצמו , גם ברכה ראשונה שאומר גומל חסדים טובים וזוכר חסדי אבות
ד שהיה רודף צדקה וחס, ה"ולילך בעקבות אברהם אבינו ע, מדה זו לגמול חסד עם כל אדם

 .ומרבה להטיב
והם ניצוצי נשמות , שיחיה המתים, גם כן יקיים האדם דבר זה, של תחיית המתים, וברכה שניה

וכאשר מתקנם ומעלה אותם הנה הוא , המגולגלים בדומם צומח חי ומדבר שנחשבים כמתים

                                         
168
 .בכל שעות היממה 
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תן גם בזה יקיים כפי יכולת שנ, גם זוכר בברכה זו רופא חולים ומתיר אסורים, מחיה מתים ממש
 .ה לעסוק ברפואת חולים והתרת אסורים"לו הקב

ש "גם האדם ישתדל לקדש עצמו כמ, וקדושים יהללוך סלה' של אתה קדוש וכו, וברכה שלישית
והתקדשתם [ 'ז' וכ, ד"א מ"שם י]וכתיב , אלקיכם' כי קדוש אני ה, קדושים תהיו[ 'ט ב"ויקרא י]

 .והייתם קדושים
, וא ישתדל להחכים לבני אדם ללמדם דעת וחכמה כפי יכלתווברכה רביעית של אתה חונן גם ה

 .וגם הוא יהיה חכם להטיב ולא חכם להרע חס ושלום, ולא יקוץ בתלמידיו
, גם הוא ישתדל להשיב בתשובה פושעי ישראל, ה על התשובה"וברכה חמישית שמבקש מהקב

 .וישתדל גם על עצמו
 .לכל מי שמקניטו ומצערוגם הוא יהיה מוחל וסולח , סלח לנו, וברכה ששית

 .ואת האסורים בבית הכלא, גם הוא ישתדל לגאל את השבויים, ראה נא בעניינו, וברכה שביעית
ולהשגיח ולהשתדל על רפואתם בגופו , גם הוא ישתדל לבקר את החולים, רפאינו, וברכה שמינית

 .ובממונו
ליחס כל דבר להשגחתו , וילמוד להתמיד להיות מאמין באמונה ז' וברכה תשיעית ברכינו וכו

[ כי], אלא יהיה מודה ומאמין בכל לבו, ולא יאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה, יתברך
אלקיך כי הוא ' וזכרת את ה[ ח"י' דברים ח]ש "כמ, משאו ומתנו ועסקיו תלויים בידו יתברך

 .וא נותןכי משלו יתברך ה, ועל ידי כך מוכרח שירבה בצדקה, הנותן לך כח לעשות חיל
גם הוא ישתדל לברר ניצוצי הקדושה , שהוא קבוץ גליות', וברכה עשירית תקע בשופר גדול וכו

 .להחזירם למקומם אל מקום הקודש, ועל ידי אדם הראשון, אשר נתפזרו על ידו
 .ילמוד מזה שיהיה שומע תמיד בקיל שופטיו ומוריו ויועציו, השיבה שופטינו, וברכה אחת עשרה

ואל , לאבדם ולהתרחק מהםגם הוא ישתדל , שאומר למינים אל תהי תקוה, עשרה וברכה שתים
 .יקרב לפתח ביתם

 .ולקרב להם התועלת, יזהר לכבד הצדיקים ולשרתם, על הצדיקים, וברכה שלש עשרה
ולקרב , ילמוד להשתדל לעשות תיקון לישוב ארץ ישראל', וברכה ארבע עשרה תשכון וכו

להתפלל , וכן ישתדל להיות מתושביה, ויחזיק ביד יושביה, בשלומהוידרוש , התועלת ליושביה
 .תמיד על משיח בן יוסף

בכל זמן ובכל , ילמוד שיהיה מצפה לתשועתו יתברך תמיד, את צמח דוד, וברכה חמש עשרה
 .עידן בלב שלם

גם הוא יזהר שאם איש ישראלי יבקש , ואל תשיבנו ריקם מלפניך, שמע קולינו, וברכה שש עשרה
ד "תהלים י]ולא יהיה מאותם שנאמר עליהם , ויש לו יכולת לתת לו אל ישיבהו ריקם, ממנו דבר

 .עצת עני תבישו[ 'ו
ולא יהיה כופר , על כל טובותיו' יזהר שיהיה מודה תמיד לה, ברכת הודאה, וברכה שבע עשרה
 .שלא יתלה הטובה בטבע, בטובתו חס ושלום
 .ויתרחק מן המחלוקת, וירדוף שלוםגם הוא יבקש שלום , וברכת שים שלום

 ,לקיים מילי דברכותדאמר , ד שפיר דברי המאמר כאן"ולפי האמור יתבארו בס
 :יקיים אותם בעצמו כאמור, פעמים ביום' שמתפלל ג, הם ברכות של תפילת העמידה
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 :בבא קמא דף נבניהו בן יהוידע 
יש אדם , והיא, על דרך המוסר ד"ל בס"נ. 'תנו רבנן לא יסקל אדם מרשותו לרשות הרבים וכו

דגורם שאחרים ילמדו , ויש חוטא ומחטיא אחרים, חוטא בינו לבין עצמו ולא יהיה גרמא לאחרים
ויזדמן הוא עשה תשובה , ומה שהוא נענש בחטא אחרים, וזה עניינו קשה, ממנו לחטוא גם הם

ש לא "וז, ם מסיבתוועדיין נכנס בחלקו עבירות של אחרים אשר עודם חוטאי, ופירש מעבירות
פירוש עושה עונות ברשותו ויהיו עונותיו מכשול ברשות , יסקל אדם מרשותו לרשות הרבים

כי יתחייב , שזה מעוות לא יוכל לתקון, שגם הרבים לומדים לעשות עבירות אלו ממנו, הרבים
פירוש , והביא מעשה באדם אחד שהיה מסקל מרשותו לרשות הרבים, במעשה אחרים גם כן

ואמר לו חסיד אחד , יה עושה דברים רעים שגורם שגם אחרים יעשו כן להכשל בעבירות אלושה
פירוש מאחר שאתה מחטיא את , ריקה מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך

כ בההוא עלמא תהיה מסקל מרשות שאינו שלך "אז אח, הרבים וגורם להם שיעשו עבירות
ותביא , שהוא רשות שאינו שלך, מחלק גהינם של אותם אחרים דהיינו שתקח עונות. לרשות שלך

כדי שתקבל עליהם עונש בחלק גיהנם שלך , דהיינו בחלק גיהנם שלך, אותם העונות לרשות שלך
 :שאתה דר בו

על , פירוש אחרי זה אותו אדם שדבר עמו אותו חסיד מוסר זה, ואמר לימים נצרך למכור שדהו
שאז שדהו שהוא חלקו בגן , פירוש מת בלא תשובה, כור שדהוהוצרך למ, שהיה מחטיא אחרים

ונמצא שמת בלא תשובה , כמו שאמרו זכה נוטל חלקו וחלק חבירו בגן עדן, עדן ניתן לאחרים
וכיון שירד אותו רשע לחלקו , מכר חלק אשר בגן עדן שהיא חקל תפוחין קדישין לאחרים שזכו

היה מהלך בגיהנם של אותם הרבים שגרם להם פירוש , היה מהלך ברשות הרבים, אשר בגיהנם
פירוש היה נידון ונכוה בגיהנם בעבור אותם העונות שעשו , ונכשל באותם אבנים, לחטוא

הצדיק עליו , ואז בההוא עלמא בהיותו בגיהנם, שהוא גרם להם לחטוא בהם, האחרים מסיבתו
 :'ני מה אתה מסקל וכומפ, ואמר יפה אמר לי אותו חסיד בההוא עלמא דאתינא מיניה, הדין

 :בבא קמא דף פבבניהו בן יהוידע 
ל למה העלו חזיר ולא בהמה אחרת שאינה בת "י. והעלו להם חזיר, שלשלו להם דנרים בקופה..

. ם אשר אוהבים החזיר"בעליהם ישראלים היו ואינם עכו[ הצרים( ]הפרים)והלא אותם , הקרבה
, למה נזדעזעה ארץ ישראל שהיא חוצה לירושליםו, ל והלא החומה היתה חומת ירושלים"ועוד י

מספר , ז"ולכן תוך חזיר יש י, דידוע החזיר הוא קליפה גדולה, ד"ל בס"ונ. תזדעזע ירושלים בלבד
ל "וכתב מורנו הרב נתן ז, שבלוע בקליפתו חלק טוב אשר על ידי כך תהיה קליפתו קשה, טוב

וכתב דעשו דבוק בקליפת , יסמו את עיניו ימותולכן החזיר התחתון אם , דקליפת חזיר היא רע עין
ובזה . ש"וכנזכר בספרו מגלה עמוקות ע, ולכן אדום יש להם עין רעה, לכן היה רע עין, חזיר

איש כמנין ' שהביא ת, והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש[ 'ג א"בראשית ל]ש "מ, פרשתי הטעם
, ל"שכתב בשם המקובלים ז, א"דף קל 'ועיין בספר ראשית חכמה בשער התשובה פרק ג, רע עין
ואפשר דהם כוונו , ש"כחות של סטרא אחרא כסוד והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ע' שיש ת

ן "נו[ ד"י' תהלים פ]ולכן יכרסמנה חזיר מיער , ולכן אדום אוהבים את החזיר, לדבר זה גם כן
 [:ן תלויה"ן רבתי אלא עי"אמר המגיהז לא מצאתי נו]רבתי 
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וסגרתם , לומר להם על מה אתם תופסים המקום הזה, ובזה מובן היטב הטעם שהעלו להם חזיר
שכבר התנבא על זאת דוד , הלא עתיד לעלות למקום הזה חזיר שהוא אדום, פתח החומה כנגדינו

לבני אדום את יום ירושלים ' באומרו זכור ה, ['ז ז"תהלים קל]ה במזמור על נהרות בבל "המלך ע
, כ שעלה טיטוס ופרץ החומה והחריב בית המקדש"וכן היה אח, ערו ערו עד היסוד בההאומרים 

ובזה מובן הטעם שנזדעזעה כל ארץ . לכך העלו להם חזיר על החומה, ולרמוז להם על זאת
 :שהגבירו אותה בכך באותה שעה, ן דקליפת חזיר"כמנין רע עי, פרסה' ישראל שהיא ת

 :בבא קמא דף צבבניהו בן יהוידע 
רמז לפה שבו תלויים התורה , ד"ל כס"נ. לא תשדי ביה קלא, ש בירא דשתית מיניה מיא"ומ

והוא עשוי כמו , וכל דבור קדוש שהאדם נשפע מהם חיות ומזון רוחני וגשמי, והתפלה וברכות
, ש כד הוינן זוטרי לגברי"ומ. מאכלות אסורים עם דבורים אסורים, הזהר דלא תרמי ביה קלא, בור

אל יטעהו יצרו הרע לומר , ד בזמן שהאדם עודנו קטן בשנים"ל בס"נ, קשישנא לדרדקיהשתא ד
ואחר שתגדל בשנים אז , ויטבך לבך בימי בחורתיך, ועתה שמח בחור בילדותיך, עוד היום גדול
אלא יחשוב עצמו לגדול בשנים שלא נשאר לו , ותעסוק בתורה ומצות לתקן העבר, תעשה תשובה

והשתא , היינו חושבין עצמינו לגברי לאנשים גדולים בשנים, כד הוינן זוטרי וזהו, זמן לתקן בו
שעדיין לא סגלנו תורה ומצות כאדם קטן בשנים שאין , רואין עצמינו דרדקי, דקשישנא באמת

שבקי במשניות וברייתות , רמז אחר חכם שהוא סיני, ש בתר מרי נכסי ציבי משוך"ומ. ביד כלום
שלחו מתם סיני ועוקר הרים [ א"ד ע"הוריות י]וכמו שאמרו בגמרא , נותלך ללמוד ממ, ושמועות

ל "ולי אנא עבדא נ, ל פירש ציבי שומן"א ז"והנה מהרש. דהכל צריכין למרי חטייא, סיני עדיף
וכאן , והביאו בניך בחצן וייתון ית בניך בציבין[ ב"ט כ"ישעיה מ]כי תרגום , ד ציבי כנף הבגד"בס

, דשעתא קיימא, רצה לומר תמשיך כנף בגדיך לקבל הטוב מן בעל הטוב, אמרו לו ציבי משוך
 :וכל משא ומתן שתעשה עמו תתברך ותצליח בו

 :בבא מציעא דף כבניהו בן יהוידע 
כדי שיתודה על אשר היה הוא , נראה כל אחד ואחד תלה הדבר בעצמו. שם משום לתאי דידי פקע

 :לשון לתאי שהוא מספר אמתונקטי , סיבה לזאת ולעשות תשובה ותיקון לכך

 :בבא מציעא דף כחבניהו בן יהוידע 
כי משם , קרו לה אבן טוען, ד"ל בס"נ. כל מי שאבד אבידה נפנה לשם, אבן טוען היתה בירושלים

, לקבץ נדחי ישראל, ה"טענה של זכות על ישראל לפני הקב, יוציא ויעלה המליץ הטוב על ישראל
הנה המקום הזה , כי יאמר המליץ, זה דומה להשבת אבידה דכל, ולקבל פושעי ישראל בתשובה

והם ישתדלו ויבואו לכאן להכריז כדי להשיב , אליו יבואו כל משיבי אבידה להשיב אבידה
להשיב נדחי , ה ברחמיו יקיים השבת אבידה"וכל שכן שהקב, ודבר זה נמצא בבשר ודם, אבידה
 :ולקבל פושעי ישראל בתשובה, ישראל

 .בבא מציעא דף קזידע בניהו בן יהו
שיאמר שמח בחור , ד הכונה בתחלה ידבר מתוק"ל בס"נ. שם זה יצר הרע שראשו מתוק וסופו מר

, ויש זמן הרבה לפניך שתעשה התשובה ותתקן המעוות, בילדותיך ויטבך לבך בימי בחרותיך
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, שה תשובהחושש פן יע, ואחר שירשיע ביותר ויקריבו ימי הזקנה, ונמצא אתה נוחל שני עולמים
אין , ואם תחשוב לתקן ולשוב על מה שכבר עשית, והסכלת עשו, אז אומר לו דע כי רעתך גדולה

ואם כן למה תהיה , שאפילו על שיחה קלה יביאך האלקים במשפט, תועלת בזה לחומר הדבר
, ראשו מתוק, ד"ל בס"ונ. והחשבון אחד הוא, טוב שתשלים ימיך בתענוגים, [ומכאן]קרח מכאן 

הצרי אינו [ א"ע' כריתות ו[ ]בברייתא( ]במשנה)ואתמר , ם אותיות יצר יש קטף שהוא צריקוד
וסופו מר דאחר יצר כקש שהוא , ובערבי נקרא עוד אל בלטאן, אלא שרף הנוטף מעצי הקטף

 :שהוא לשון נשיכה בתלמוד, מספר כת

 .בבא מציעא דף קיזבניהו בן יהוידע 

 יוחד תתא הנהו בי תרי דהוו דיירי חד עילאי

ל אם יחטא אדם בברית הלשון ממילא יחטא ויפגום בברית "ד על פי מה שאמרו רז"ל בס"נ
ותשא בריתי , ה"ובזה פירש עטרת ראשי הרב מור אבי זלה, ולכן הם מכוונים זה כנגד זה, המעור

, והנה יש סברה לומר שבעל תשובה שחטא בשתיהם, ודברי פי חכם חן[ ז"ט' תהלים נ]עלי פיך 
יען כי בסדר החטא חטא בברית המעור בשביל , א לתקן יתחיל בתיקון חטא הלשון תחלהוב

השתא דחטא בשתיהם יתחיל בתיקון ברית המעור דחמיר , ויש סברה להפך, שחטא בברית הלשון
, דדיירי חד עלאי הוא ברית הלשון, וזהו שאמרו הנהו בי תרי הם ברית הלשון וברית המעור, טפי

ולזה אמר אפחית מעזיבה היא , שהתחתון נפגם מחמת העליון, ית המעורוחד תתאי הוא בר
, ועל כן כי משי מיא עלאי אזלי ומזקי לתתאי, היראת שמים אשר מגינה על האדם כמעזיבה

וגם עוד החטא של הפה הוא , מים הזדונים[ 'ד ה"תהלים קכ]פירוש מיא הם העונות שנקראים 
למי יתקן , הנה אם עתה זה החוטא בא לתקן מעשיו, בדבור דהוויתו הוא במים שהוא הרוק

כי חטא ברית המעור היתה , כ ברית המעור"ואח, דיש סברה לומר הלשון יתקנו תחלה, תחלה
חייא ' ובזה פליגי ר, ויש סברה לומר ברית המעור יתקן תחלה דחמיר טפי, סיבתו מן חטא הלשון

 :חייא בר יוסף' בר אבא ורבי אלעאי משום ר

 :בבא בתרא דף ייהוידע  בניהו בן
אך יש צדיקים , ל זכה נוטל חלקו וחלק חבירו בגן עדן"על פי מה שאמרו רז, ד"ל בס"ועוד נ...

ולזה אמר בא לכאן , אלא מחזירים להם אחר שישובו בתשובה, שאין רוצים ליקח מאחרים
 .ג דיש לו זכות בחלקם מן השמים"אע, ולא ממה שנוטל מאחרים, ותלמודו דוקא בידו

 :בבא בתרא דף טזבניהו בן יהוידע 
, וגרון, שהם חיך, וידוע שיש בדבור הפה חמשה מוצאות, ד כי איוב חטא בדבורו בפיהו"ל בס"ונ

ד רמז לו במספר חמשה "ל בס"גם נ. לכך כנגדן הביא לו חמשה הוכחות, ושפתים, ושינים, ולשון
 .שהשמספרה חמ' שיש לו תקנה בתשובה שהיא בסוד אות ה, הוכחות
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 :בבא בתרא דף עחבניהו בן יהוידע 

 המושלים אלו המושלים ביצרם

, באו ונחשב הפסד מצוה שעברו עליה ולא קיימו אותה בימים שעברו. ל קאי על בעלי תשובה"נ
וכן שכר עבירה שהיה להם , שהם משתוקקים לקיימה ושמחים בה הרבה, כנגד שכרה בזמן הזה

תבנה . באותה אשה, באותו מקום, ין יצרם באותו פרקשהם כופ, כנגד הפסדה לעת עתה, מכבר
דכן שורת הדין , שיש בזה שכר כפול בעולם הזה ובעולם הבא, ותכונן לעולם הבא, בעולם הזה

וילדו [ ו"א ט"דברים כ]על פסוק , ק בן איש חי פרשת כי תצא"ד בסה"מחייבת כאשר כתבתי בס
והוא חלק גיהנם שלהם שהיה להם קודם ותצא אש מהמחשבים . ש"לו בנים האהובה והשנואה ע

לא זכה נוטל , ל זכה נוטל חלקו וחלק חבירו בגן עדן"ש רז"כמ, ותאכל את אלו, ששבו בתשובה
 :חלקו וחלק חבירו בגיהנם

שבו רמוז מעלתם , אלו הצדיקים שנקראים בשם ישראל, תצא אש מהמחשבים, ד"ל בס"ועוד נ
, על שם המחשבה, ולכן נקראים מחשבים, למעשהשיש להם כח גדול במחשבה שלהם שתתצרף 

יש אותיות אש אשר המה גם כן , וסמוך לאותיות לי, כי שם ישראל יש אותיות לי בראש ובסוף
כמו שאמרו , הרי אותיות לי המורים על הקיום, ם"יהיו אותיות לי בחלוף אלפא ביתא דאל ב

ולזה אמר , ל שיש בשם זה לי לינכפלו בשם ישרא, כל מקום שנאמר בו לי קיים לעולם, ל"רז
מיין זו התורה , עינים אלו ישראל, חכלילי כח לי לי, חכלילי עינים מיין[ ב"ט י"בראשית מ]

בן ארבעים [ ה"אבות פ]ל "ואמרו רז, כי תורה מבינה נפקא, שבעבורה זכו לאותיות לי כפולים
, מר תצא אש מן המחשביםולזה א, והתורה ניתנה בארבעים יום, דמספר לי הוא ארבעים, לבינה

ל "כי אצלם תתחלף אש באותיות לי דא, תצא אותיות אש, אלו הצדיקים שנקראים בשם ישראל
וכח האש הזה שיצא משמם יאכל לאותם הרשעים שאינם , ויבא במקום אש אותיות לי, ם"ב

 :מחשבים

 :בבא בתרא דף פחבניהו בן יהוידע 
אם גזל מאדם אחד והלך הנגזל למדינת הים , טעםנראה ה. שם קשה גזל הדיוט יותר מגזל גבוה

וכן אם גזל חפץ , ורצה הגזלן לעשות תשובה לא יוכל כי אין הנגזל מצוי שישיב לו, ולא בא
לא עשה , ובא זה להחזיר ליורשי ראובן, ונפטר ראובן, אלא של שמעון, והוא לא שלו, מראובן

וכן גזל מן רבים , כדי שיחזיר לו, שמעון והוא לא יודע שהוא של, דאין זה חפץ של אביהם, כלום
אפילו , אבל גזל מהקדש בכל עת שירצה להשיב ישיב ויפטר. איך יעשה תשובה, ואינו מכירם

 :אחר מאה שנה

 .בבא בתרא דף קיבניהו בן יהוידע 
ל "ם ז"ד דמוכח בירושלמי שהביא רשב"ל בס"נ, דקדק לומר בכל לבו. שם ששב לאל בכל לבו

דהיה מגנה ומבזה העבודה זרה לפני , עם כל זה לבו שלם, כ לקלקולו"אח אף על פי שחזר
ונמצא לבו היה שלם מעיקרו בתשובה ולא חזר אלא בשביל , עובדיה ומטה לבבם למאוס בה

ואמר בכל לבו , ת"ד בי"כי בתוך לב יש אותיות תמיד כזה למ, גם רמז באומרו בכל לבו. פרנסתו
 :וזה בכל אותיות לבוכלומר תשובתו היתה בתמידות הרמ
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 .בבא בתרא דף קכגבניהו בן יהוידע 
קשה למה היתה בוכה אחר שידעה מעשיו . שם קטן מה מעשיו איש תם יושב אהלים והיתה בוכה

וכיון דאמרו לה מעשיו רעים היה לה , והלא היא היתה יודעת שהיא חלקו של גדול, של קטן
אחר שאמרו לו שהקטן טוב וצדיק היה לה ואדרבא , ומה לה לשאול על הקטן מעיקרא, לבכות

דודאי היא אין לה קנאה חס ושלום ושמחה , לשמוח על אחותה שלא נפלה בחלק מי שאינו טוב
ד על דרך מה שאמר הכתוב "ל בס"ונ. בטובת אחותה אף על פי שיודעת שגורלה קשה ומר

ושא אשה צדקת שיש אדם רע נ, חכמת נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנה' ד א"במשלי י
ולכן , וכאשר כתב בספר חסידים מעשה על כך ועל כך, ויש להפך, ומחזרתו בתשובה ויהיה טוב

כי בטחה בעצמה כיון , אף על פי שידעה שהוא שלה לא בכתה, כשאמרו לה על הגדול שהוא רע
לידע אם , אך בקשה לשאל על אחיו הקטן מה מעשיו, שהיא צדקת תחזרנו למוטב ותעשהו טוב

כי מאחר שאחיו צדיק , א חכם וצדיק הרבה אז אין לה תקוה זו שהיא תחזרנו לגדול למוטבהו
איך יתכן אני אוכל להפך , ועם כל זה לא היה יכול לעשותו טוב, וגדל עמו בבית, גמור וחכם גדול
תהיה תקותה , אבל אם לא יגידו לה שהקטן הוא טוב מאד, אחר שנשתרש ברע, לבבו מרע לטוב

ולכן אחר שאמרו לה על הקטן שהוא , על פי שהגדול רע תעשהו טוב אחר שתנשא לו שאף, חזקה
באומרה זה הגדול הוא , אז בכתה כי אבדה תקותה, שהוא חכם גדול, ויושב אהלים, תם בצדקות

כי אחיו החכם והצדיק אשר גדל עמו , ודאי לא אוכל להפך לבבו מרע לטוב, רע ומר וקשה מאד
ועל כן , ואיך אני אוכל לתקנו אחר שנשתרש ונתגדל ברע, יכול לתקנומקודם שנשתרש ברע לא 

 :בכתה
ודאי לא היתה שואלת מן אנשים אלא מן , והא דלאה היתה יושבת בפרשת דרכים ושואלת

כי , ורחל לא היתה שואלת כי היתה עוסקת במרעה הצאן אשר לאביה, כי צנועה היתה, הנשים
 :רועה היא וכמפורש בכתוב

 .סנהדרין דף זיהוידע בניהו בן 
ל "כי ידוע מה שאמרו רז, מה שאמר החרב בין ירכותיו והגהינם פתוחה מתחתיו, ד"ל בס"ועוד נ

אם כן זה , זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו, ואת כל היקום אשר ברגליהם[ א"י ע"לקמן ק]
וא שתהיה החרב בין לכן בדין ה, הרי זה קיצץ רגליו של זה, הדיין שנטל ממון של זה שלא כדין

היינו שיראה עונו עצום מאד , ש שיראה גהינם פתוחה מתחתיו"ומ. ירכותיו של הדיין לקצץ רגלו
אלא גהינם פתוחה מתחתיו שתכף , כדי שינצל מדין גהינם, שאין מספיקין בידו לעשות תשובה

 :ואין לו זמן בין הביניים שישוב בתשובה וינצל, ומיד נופל בה

 :סנהדרין דף לאע בניהו בן יהויד

 הלדזיו ליה כבר בתי

ל זכרו בתיה מפני שהיא "ונ. קשה למה לא אמרו לדזיו ליה כמשה או כבן עמרם או כבן יוכבד
ב "סוטה י]ל "וכמו שאמרו רז, ראתה אור זורח עליו, ה"בתחלת ראייתה שראתה את משה רבנו ע

אי נמי הזכירו , שכינה עליו ותפתח ותראהו את הילד שראתה אור[ 'ו' שמות ב]על פסוק [ ב"ע
וגם הוא סיכן עצמו לדעת האגדה , ה"כי היא סיכנה עצמה בהצלת משה רבנו ע, כאן עם בתיה

 .ל"י ז"שהביא רש
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ג דיש לומר מור עוקבא הוא עצמו עוקבן בר נחמיה שאמר עליו רב יוסף ועוד אחד בעל "ודע דאע
ג דאמר והיינו נתן "ואע, ה נתן צוציתאעם כל זה אין ז, תשובה בדורינו והוא עוקבן בר נחמיה

יען כי מעשה דנתן צוציתא שהביא , צוציתא הכונה מעשה זו היא כמעשה שקרה לנתן צוציתא
ויתכן לעוקבן בר , וכמפורש שם להדיא, ל הוא היה בזמן רבי עקיבא"ספר הדורות מרבינו נסים ז

מפני כמו שזה זכה , רבי עקיבא נחמיא היו קורין לו נתן צוציתא על שם נתן צוציתא שהיה בזמן
א דמנה "ל בשער הגלגולים דף מ"י ז"ומצאתי לרבינו האר, כן זה זכה לאור זורח, לאור זורח

א "ד ע"וגס בקברות שם בדף ע, ואת מור עוקבא לחוד, בשרשים נתן צוציתא ריש גלותא לחוד
 :הביא קבורת נתן צוציתא והביא קבורת מור עוקבא נמצא שנים הם

 .סנהדרין דף לזן יהוידע בניהו ב
 ןמלאים מצות כרמו

והשני עיקרו , האחד מתוק מתחלתו, כי ברמון יש שני מינין, ד מה שעשה הדמיון לרמון"ל בס"נ
, אך על ידי שהוא דר באילן הרבה יתמתק ויהיה חשוב יותר מאותו המתוק מעיקרו, חמוץ

עלי תשובה דומין לרמון שתחלתו וצדיקים שהיו ב, וצדיקים גמורים ידמו לרמון מתוק מתחילתו
 .ויהיה החמוץ חשוב ומתוק, כן אלו יתהפכו עוונותיהם לזכיות, חמוץ וסופו מתוק שחשוב מאד

והם מלאים מצד , ד רקנים מצד המעשה"ל בס"ונ, ברם מקשים דאם הם מלאים איך קרי להו רקנין
ור שמשלים או הם רקנין מצד המעשה ומלאים מצד הדב, המחשבה שנחשבת להם כמעשה

פירש , ו"ר יעקב נר"ובני ידידי כה. ל על פסוק ונשלמה פרים שפתינו"על דרך שאמרו רז, למעשה
על דרך שהיה באלעזר בן דורדיא שהיה , ומלאים מצד חלק אחרים, הם רקנים מפועל עצמם וידם

ריקם מצד עצמו ונתנו לו ברגע אחד מצות של יוחנן כהן גדול ששמש שמונים שנה בכהונה 
 :ו"עד כאן דבריו נר, דולה ולבסוף נעשה צדוקיג

 אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו

ד דידוע דהבנים "ל בס"ונ. ה"ל מה שייכות לדרשה זו בפסוק זה האמור על יעקב אבינו ע"י
י קרי "כמו שאמרו ר, יען כמו שהאדם יתכבד על ידי בגדים חשובים, נקראים לבושין לאבותם

והיינו דקאי על , ולכן ראה את יהושע לובש בגדים צואים, ידי בניו כן יתכבד על' מכבדותי' למאני
כלומר ראה ברוח הקודש את בגדיו של , וכאן אמר וירח את ריח בגדיו, בניו שנשאו נשים נכריות

ואמר על זה אל , והכונה שראה את זרעו הבאים בדורות הבאים שנקראים בגדיו, ה"יעקב אבינו ע
, ואין ראוין להיות נחשבים בגדיו, ומר גם את הבנים שהם בוגדיוכל, תקרי בגדיו אלא בוגדיו

או יליף לה מן יתיר , ואמר את לרבות בוגדיו, דהוה ליה למימר וירח בגדיו, ודייק לה מן יתיר את
הוא , וענין הריח שהריח בהם. ולמה אמר ריח בגדיו, דהוה ליה למימר וירח את בגדיו, תיבת ריח

ז ששגר לו שלטון אחד שתי זונות "ו באבות דרבי נתן פרק טכמו שאמר, הרגשה נפשיית
מקושטות והיו מתנפלות עליו כל הלילה זאת אומרת חזור אצלי וזאת אומרת חזור אצלי והיה 

ואמרו לו שוה להם מות , הלכו להן והקבילו פני השלטון, יושב ביניהן ומרקק ולא פנה אליהן
ני מה לא עשית עם הנשים הללו כדרך שבני אדם שלח וקרא לו אמר לו מפ, משתתננו לאיש הזה

והנה , ש"אמר לו מה אעשה ריחן בא עלי מבשר נבילות וטרפות ושרצים ע', עושין לנשים וכו
אך לאדם פשוט יבא לו ריח רע , לאיש צדיק וקדוש כרבי עקיבא יבא לו ריח רע מכל דבר אסור
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ש וירח את ריח "וז, לאיש הרגשה זוכי הארת שם יה שבין איש לאשתו נותן , מאשתו הנדה דוקא
הריח אותה שעה ברוח הקודש ענין כח והרגשה של הריח שיהיה לבגדיו שהם זרעו של , בגדיו

תמצא אצלם הרגשת ריח , ואפיק להו בשם בגדיו כדי ללמד בזה גם על בוגדיו, ה"יעקב אבינו ע
ובאמת , ו בשאר מיליפ שאותה שעה אותם האנשים הם בוגדי"ואע, רע מנשים נדות וימאסו בם

 :ובפרט בחום המטה בעת שהיא ישנה עליה, דבר זה נראה בחוש שהאדם מריח ריח רע מן הנדה
 ןהשתא מאן לבעי רחמי על

הן בעודני חי עמכם , ה"מקשים מהכא על מה שאמר משה רבנו ע, ל"כתב הרב פתח עינים ז
דהא הכא אחר , קל וחומר זהומאי , [ז"א כ"דברים ל]ואף כי אחרי מותי ' ממרים הייתם עם ה

 .ש"זירא עבדו תשובה ובחייו לא עבדי ע' פטירת ר
והוא כי ראה בזמנו כל ישראל , ה הוא על ענין אחר"ד דקל וחומר שעשה משה רבנו ע"ל בס"ונ

והם היו , אך לפעמים היה היצר הרע מכשילם לחטוא לעשותם ממרים באיזה חטא, היו צדיקים
ה "והכי קאמר להם משה רבנו ע, ו משוקעים באותו חטא חס ושלוםתכף מתחרטים ושבים ולא הי

מורא [ ד"אבות פ]ל "כי ארז, ר להכשיל אתכם"כי מן הראוי כל זמן שאני חי עמכם לא יוכל היצה
 -שהאדם הרואה את רבו צריך שידמה לו כאלו עומד לפני השכינה, רבך כמורא שמים

ובודאי דהרואה , אשר עמדתי לפניו' חי ה[ ועוד', ז א"י' מלכים א]ל על פסוק "וכמו שאמרו רז
כי בעודני חי , וממרים הייתם, ועם כל זה אתם הייתם נכשלים, עצמו עומד לפני השכינה לא יחטא

שאין אתם רואין , וכל שכן אחר מיתה, שלא תהיו נכשלים בחטא, עמכם שיש לכם סגולה גדולה
נמצא , פניכם ואין בידכם אותה הסגולהכיון דאינני ל, אותי שיוכל היצר הרע להכשיל אתכם

ומה שתירץ הרב . דבריו הם קל וחומר על ענין אחר ולא מדבר בהאי עניינא דהיה בההוא בריוני
ה לא אמר "כי משה רבנו ע, ['ד ה"בראשית רבה מ]יבא נכון למאן דאמר אחרי מופלג , ל שם"ז

 :רוצה לומר אחר שתים או שלש דורות, אלא אמר אחרי, אחר
ילכו על קברו , והלא גדולים צדיקים במיתתן, דאמאי כשל כוחם דהנך בריוני, איכא למידק ברם

לא היו , וכבר אמרו בזוהר הקדוש אלמלא תפלת המתים על החיים, ויבקשו ממנו שיתפלל עליהם
 .דילמא היה מקרבם בלבד, ועוד מהיכן ידעו שהיה מתפלל עליהם, מתקיימים החיים בעולם

בסורא הוה דבר ובשביבותיה , ש רבני אשכנז בביאור מאמר הגמרא דתענית"מ ד על פי"ל בס"ונ
, רב נפיש זכותיה טובא, והגידו בחלום, סבור כולי עלמא דהיה זה מחתת זכות רב, דרב לא הוה

היינו בשביל אדם אחד שהיה דר שם והיה משאיל מרא וחצינא לצרכי קבורה , ומה שלא היה דבר
 .ש"ע

ותירצו אם לא היה דר , דבכלל מאתיים מנה, יתלו הנס בזכות רב, זכותיה דרבומקשים כיון דנפיש 
אך , ולכן זו גריעותא בתוקפיה דרב, ואליו לא יגיע, היה בא בשכונת רב דבר, שם אותו האיש

ואם היה דבר באותה שכונה היה המשחית נוגע באותו , הסיבה היא שהיה אותו איש דר שם
מה שאין כן רב אפילו אם יהיה המשחית , חית לאיתה שכונהולכן בעבורו לא בא המש, האיש

 .עד כאן דבריהם, לא היה לו רשות ליגע בו, עושה השחתה אצלו ממש
ובזה ניחא כי המה ראו , מהיכא ידעי דהוה בעי רחמי עלייהו, ובזה יתורץ אותו דקדוק שדקדקנו

ואיך יתכן שיהיה הצדיק , והוא צדיק, שהיה מקרב אותם והם יודעים בעצמם שהם רשעים גמורים
על כן , אשנא תכלית שנאה שנאתים' משנאיך ה[ א"ט כ"תהלים קל]והלא כתיב , אוהב את הרשע
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וכיון שהוא דר עמהם בשכונה אחת איך , אלא מקרב אותם לפנים, ודאי לא היה אוהב אותם בלב
על כן בודאי  ,יתקרב ודר עמהם ולא ירא מן הפורענות הראויה לבא עליהם בעבור תוקף רשעתם

כדי שלא יהיה נכוה , הגמור הוא היה מתפלל עליהם שלא תבא עליהם פרענות בעבור רשעתם
וכמו שאמרו בחלום על אותו האיש , דכיון שניתן רשות למשחית אצלם ילקה גם הוא, בגחלתן

ועל כן כיון , שניצולה כל השכונה בעבורו כדי שלא יהיה לוקה עמהם, שהיה משאיל מרא וחצינא
ועם כל זה היה דר בשכונה שלהם ולא , ידע שהם רשעים גמורים וראויים לבא עליהם פורענותד

ואך עתה , מוכרח לומר שהיה מתפלל עליהם שלא תבא עליהם פורענות, ברח מפחד הפורענות
 :ולכך עשו תשובה, מי יתפלל לסלק הפרענות מהם שלא תבא עליהם, שכבר נפטר

, והיינו לומר הוא באמת היה צדיק גמור, כאן קטינא חריך שקיד הטעם דקרי ליה "ובזה יובן בס
וכמו שאמרו בחלום על רב נפיש , אפילו אם תבא הפרענות סמוך לו, ואין לו פחד מן המשחית

אך להיותו קטינא רוצה לומר עניו חשב עצמו כאותו האיש דהוה משאיל מרא וחצינא , זכותיה
ולכן קרו ליה קטינא חריך , כדי שלא ילקי, כונהאשר בשבילו לא באה הפורענות כלל באותה ש

עם כל זה קטינא הוה בפני , ג דחריך שקיה שבדוק ומנוסה שהוא צדיק גמור"רוצה לומר אע, שקי
 :ענו וקטן בפני עצמו שלא היה חושב עצמו לצדיק גמור' עצמו שהי

 :סנהדרין דף לחבניהו בן יהוידע 

 .סרחתשיעית נצטוה שלא לאכול מהאילן ועשירית 

ל וזוהר הקדוש דמוכח מנייהו כי לידת קין והבל היתה "הנה מאמר זה חולק עם שאר מאמרי רז
שכתב קין , ל בשער הפסוקים ובשער הגלגולים"י ז"וכן מפורש בדברי רבינו האר, אחר החטא

והכי , ל"ורע מסטרא דזוהמת הנחש עכ, טוב מסטרא דאדם, והבל כל אחד היה כלול מטוב ורע
עשירית עלו למטה , תשיעית סרח, שמינית נצטוה על האילן, ואפשר להגיה כאן, מלתאמסתברא 

 .א נידון"י', וכו
ושתים עם , ל וירדו שבעה כי היו תאומה עם קין"ארז ובמקום אחר, מיהו כאן אמר וירדו ארבעה

וה והאדם ידע את ח[ 'א' בראשית ד]ל בשער הפסוקים על פסוק "וכן מפורש בדברי רבינו ז, הבל
ואפשר , ל"וזה לשונו לדברי האומר כי בגן עדן עצמו עלו למטה שנים וירדו שבעה עכ, אשתו

או אפשר עלו למטה שתי פעמים , אמר כאן ארבעה דלא חשיב התאומות דטפלים היו לקין והבל
ואחר שירדו ארבעה , הרי כאן ארבעה דוקא, ובפעם ראשנה נתעברה בקין ותאומתו, בזו אחר זו
 -חוה ועלו למטה לבדם ונתעברה בהבל ושתי תאומות וירדו חמשהחזרו אדם ו

חדא מחמת כי שרשם ובחינתם חלוקים , ובעל כרחך צריך אתה לומר דקין והבל באו משני זווגים
 -זה מזה מאד

ועוד דאם לא כן במה זכה הבל , ולפי סודם של דברים צריך שיהיה לכל אחד זיווג בפני עצמו
דאם נאמר מפני שתאומה אחת יצאה מן הבטן אחר שיצא , ומה אחתוקין רק תא, בשתי תאומות

אין דבר זה מספיק לזכות את הבל בשתים ויפסיד קין , ושתי תאומות יצאו אחר שיצא הבל, קין
 .מאחר דכולם יצאו מבטן אחת בלידה אחת אלא ודאי היו חלוקים בזווג שלהם, הבכור
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 תשליך

שקבל עליו יסורין , מגן עדן והלך לו לעשות תשובה פירוש נטרד, ב נטרד והלך לו"ומה שאמר י
ה אעשה לו עזר כנגדו "רוצה לומר הלך ממנו מה שאמר הקב, גם אמר הלך לו, ל שנה"קשים ק

לכן , ה בתשובה שעשה"ומאחר שבסוף היום יצא בדמוס שרצה הקב, לו דייקא[ ח"י' בראשית ב]
 :עושין סדר התשליך בסוף היום

כן , רצה לומר מעשה דומה למעשה מין שנוטה מדרך האמת, שאמר מין היהד מה "ל בס"ועוד נ...
, ומה שאמר מושך בערלתו. שעשה לו צר היתר, והלך בדרך הנחש ועצתו, הוא נטה מדרך האמת
ומה שאמר . והכונה על זוהמת הנחש שנמשכה על זרעו היוצאים מאמתו, לשון מליצה הוא זה

ה מעניש לרשעים ומשלם "ש שהקב"והוא מ, ג עקרים"רצה לומר עיקר אחד מן י, כופר בעיקר
פ שיחטא "אלא חשב אע, לא היה אוכל מעץ הדעת, שאם לא כפר בעיקר זה, שכר טוב לצדיקים

 .ה"יוותר לו הקב
, ['ג א"משלי כ]ד בזה רמז הכתוב "ל בס"נ, ומה שאמר כל מקים שפקרו המינין תשובתן בצידם

ונראה בצד אותיות מין מקודם יש אותיות , שר לפניךכי תשב ללחום את מושל בין תבין את א
 .מלט פירוש מלט עצמך בתשובה שתמצאנה לפניך

 .סנהדרין דף עאבניהו בן יהוידע 
, פירוש אדם דורש בדברי תורה לפני אחרים, שכר מצוה מצוה[ ד"אבות פ]ל "והנה אמרו רז...

ועושים מצוה מכח , לאחרים שנשמעים דבריו, הנה הדברי תורה שדורש היא מצוה ויש לו שכר
וכן כאן דרוש פרשה זו דבן סורר , נמצא יש לו מצוה זו שעושים אחרים מחמתו וזהו שכרו, דבריו

ואז תקבל שכר היא מצות התשובה שיש לך , ועל ידי כך ילמדו מוסר ישראל ממנה ויעשו תשובה
 ..זכות שבעבורך נעשית אצל ישראל

 .סנהדרין דף צדבניהו בן יהוידע 

 .'ומר מה מלילה וכוש

וידוע דחצי השני הנקרא , וחצי השני נקרא לילה, ד דידוע חצי ראשון של לילה נקרא ליל"יובן בס
לרמוז שגלות בבל הוא , ולכן זכר כאן לילה וליל, הוא רחמים לגבי חצי הראשון הנקרא ליל, לילה

והקדים , חרון קראו ליללכן לגלות בבל קראו לילה ולגלות א, רחמים לגבי גלות האחרון של עתה
ו של "ת שהם ה"כלומר אותיות של השי, תיבת אתיו לשון אותיות, ואמר שובו אתיו, לילה לליל

כלומר תשיבו אותיות שלו למקומם להשלים השם , ואמר שובו אתיו, של כסא' השם ואות א
וכאשר , שלםדכתיב ירו, ד"ד של ירושלים שהיא חסרה עתה יו"או יובן שובו אתיו אות יו. והכסא

מהו ירושלים , מדרש פליאה, ל והביא דבריו הרב זכות הרבים"ם סוזין ז"פירש הרב הגדול מהר
והשיב זה תלוי בשלימות , ד"ופירש הרב ששאל מהו ירושלים דכתיבה ירושלם חסר יו, ו"ל אה"א

 ,ד"תושלם ירושלים באות יו, וכאשר יושלמו אלו, ה של השם"דכסא ואותיות ו' ו שהם א"אה
או יובן . י התשובה ומעשים טובים"ד של ירושלים ע"תשיבו אות יו, ולזה אמר כאן שובו אתיו

ן שבשם בסוד ארבע "שהם משפיעים לשתי ההי, ו שבשם"ד וא"ו הם אותיות יו"שובו את י
י תשובה ומעשים טובים "וע, ו"ד וא"ובגלות נתמעטה השפעה זו דאותיות יו, ככרות שבת קדש

 :תחזור ליושנה
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 .סנהדרין דף צהניהו בן יהוידע ב

 .עתיד ירמיהו בן חלקיהו מענתות דמתנבי עליך

ועל מלך בבל שיבא , ה התנבא על חרבן ירושלם ובית המקדש"קשא והלא גם יחזקאל הנביא ע
 .ולמה נקיט ירמיהו, ויחריב

ה אשר בנה בית "כי היה גלגול שלמה המלך ע, ל דנבואת ירמיהו עשתה פועל בלב ישראל"וי
ובזה אמרו ישראל אין תקוה שיעשו תשובה ויתבטל , והוא עצמו מתנבא עתה על חרבנו, המקדש
ונראה נרמז זה , שמע מינה סוף דבר הכי הוי, מאחר כי הבונה עצמו מתנבא בחרבן, החרבן

, בשם ידיד יה' ה בדבר ה"כי שלמה קראו נתן הנביא ע[ 'א' ירמיה א]באומרו ירמיהו בן חלקיהו 
וזהו בן , וידוע דגלגול שני נקרא בן לראשון, ה"ה חלק י"קיה קאי על שלמה המלך עוכן כאן חל

 :חלק יה
 .רכביה לפרדיה

וכי לא . ששאל על זה רשות מן בית דין, ה"הא דהוצרך לרכוב דוקא על פרדה של דוד המלך ע
 ,היה לו סוס קל וחשוב לרכוב עליו שהוא ירוץ בודאי יותר מן הפרדה

פנחס בן יאיר הולך במדבר ' א שהיה ר"א ע"בזוהר הקדוש פרשת בלק דף ר ש"פ מ"ד ע"ל בס"נ
שמעון ' ואמרו לו החברים ההוא אתר דר, י יושב בו באותו מדבר"לחפש ולדעת מקום שהיה רשב

, ואמר להם שבוקו למארי פסיען דבעירי דהוא ידריך פסיעוי לתמן, שארי ביה היך אנן ידעין
והנה ראו , אותי הוא יודע לאיזה מקום צריך להוליך אותי פירוש החמור שלי שהוא המוליך

, והלך שיעור שני מילין, פנחס בן יאיר נטה מאותו הדרך שהיו הולכין בו לצד אחר' דחמורו של ר
פנחס בן יאיר כי עתה הגיעו ' ואז הבין ר, והתחיל החמור לנעור שלשה פעמים בזה אחר זה

י מן החמור ואמר לחבירים נכין עצמינו לקבל אפי "י ואז ירד רפב"למקום שהיה יושב שם רשב
 .רברבי

אמר לחברים שעמו עתה נקום ונזיל דהא קלא דחמרא דסבא , י בשמעו געיית החמור"והנה רשב
 ,ש"יע' י דאתי ומטו לגביה וכו"אדהכי חמו לרפב, שמעון וקמו חבריא' קם ר, חסידא אתער לגבן

י ויוליך אותם "שחמורו יכיר מעצמו מקום של רשבי "ד הכונה איך היה ברור לרפב"ופרשנו בס
והיינו כי כל דבר גשמי שיהיה תשמיש לדבר קדוש מוכרח שיקנה אותו דבר הגשמי חלק , אצלו

 ,קדושה שיהיה שורה עליו תמיד רוח קדושה
, אליעזר בן הרקנוס תמיד ועוסק בתורה דומה להר סיני' ל אבן שהיה יושב עליה ר"ולכן אמרו רז

ענת של הנביא אשר הנביא נשען עליה תמיד בעשותו יחודים הקדושים שסומך מצחו וכן המש
ה לגחזי שיקח משענתו וישים אותה "ולכך אמר אלישע הנביא ע, וראשו עליה יש בה רוח קדושה

ורק החסרון היה , ובודאי היה נעשה בה פעולה, [ט"כ' ד' מלכים ב]על פני הנער להחיותו בה 
וגם עבר על מצות רבו שפרסם הדבר לכל וכמו שאמרו , שלא היה הגון מצד גחזי המוליך אותה

 ,ל"רז
, וכן נמי איתא בירושלמי באותו זקן שהחכים ביותר ושאלו אותו החכמים איך זכית לחכמה זו

 ,ועל ידי כך נתחכמתי ממנה, והשיב מקלו של רבי מאיר נזדמן לי והייתי נושא אותה
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לו שהיה רוכב עליו תמיד כשהוא נוסע ממקום למקום דרך י שהיה מיוחד "על כן חמורו של רפב
לכך , והיה ברכבו עליו עושה יחודים ועוסק בסודות התורה לעשות בירורים בהליכתו, המדבר

 ,קנה החמור איכות קדושה שיהיה שורה עליו רוח קדושה תמיד
 ,ל שהיה החמור גלגול ישמעאל שעשה תשובה בחייו"ומה גם לדברי המקובלים ז

ולכן אותו רוח קדושה ששורה , י קרא לחמורו מארי פסיען כי זהו שמושו ומלאכתו"והנה רפב
, עליו נותן לו ידיעה והבנה לעשות את מלאכתו הגונה שתהיה הליכתו ופסיעותיו לפועל טוב

 ,כאלו הוא אדם שיודע לאיזה מקום הוא ראוי לילך
אמר להם שבוקו למארי פסיען , שרי ביה שמעון' ולכן כשאמרו לו החברים איך אנן ידעין אתר דר

 :דבעירי דהוא ידריך פסיעיו לתמן
אם , והוא עומד במקום סכנה, ה הוא אינו בירושלים"והנה כאן אחר שידע אבישי שדוד המלך ע

 ,ולאיזה רוח יפנה לצפון או לדרום למערב או למזרח, לאיזה מקום ילך, יבא לחפש אחריו
אשר ברכבו , המיוחדת לו לרכוב עליה תמיד, ה"דוד המלך עלכך נתחכם לרכוב על הפרדה של 

כדי לעשות בירורים לניצוצי קדושה ולנשמות , עליה היה עוסק ביחודים ובסודות התורה
ומוכרח ששורה עליה רוח קדושה כמו ענין , ברכבו על הפרדה, המגולגלים בדומם במהלכו עליו

 ,פנחס בן יאיר' חמורו של ר
, והכי הוה ליה, י"חס בן יאיר על חמורו שיוליך אותו למקום שיושב בו רשבפנ' ולכן כמו שסמך ר

ה עומד "שהיא תוליך אותו למקום שדוד המלך ע, ה"כן אבישי סמך על הפרדה של דוד המלך ע
, ומן השמים סייעו גם כן אותו בקפיצת הדרך, והלכה מעצמה על צד ארץ פלשתים, בו וכן עשתה

 :ה"ויעשה ההצלה לדוד המלך ע, ומידכדי שיגיע לאותו מקום תכף 
 .סנהדרין דף צובניהו בן יהוידע 

 .אמר ליה זיל אייתי לי מספרא ואגזיך

וכיון דלא תצמח ישאר , שאם תצמח מה הועיל, כ השערות"ל תספורת שלא תצמח עוד אח"ר
אך הדבר יפלא הן אמת שכתבנו שהאומר כן והעושה הוא מלאך ממחנה . משונה ולא יהיה ניכר

אין זה , אם בשביל כדי שיתכזה, י מלאך"למאי הוצרך הדבר הזה לעשותו לסנחריב ע, כינהש
ועוד מה ענין זה דאדמו ליה מלאכי השרת כגברי דטחני , י מלאך"בזיון גדול שצריך לעשותו ע

ומה טעם יש בו דנחתי מלאכי , מה צורך יש בדבר זה, קשיתא והכריחו אותו לטחון חד גריוא
 .השרת בעבורו

ל כל דבר רוחני למעלה שנעשה כנגדו פועל דמיוני "ן ז"ל והר"ן ז"ש הרמב"ד דידוע מ"ל בס"ונ
ולכן כדי להצליח את מלך ישראל במלחמתו עם , למטה בגשמיות יתקיים איתו דבר ולא יפסק

ה פועל דמיוני בזרקו החצים באויר מן החלון הפתוח "מלך ארם עשה לו תחלה אלישע הנביא ע
ובזה נתקיים הדבר דאז מוכרח שיתגבר מלך ישראל על , שמולך בה מלך ארם לצד עיר דמשק

וכן עשה ירמיה , ואפילו אם מלך ארם יעשה תשובה לא יהיה ניצול ממלך ישראל, מלך ארם
ואמר לברוך בן נריה שיקשור , ה בענין הנבואה שנתנבא על בבל רעה וכתבה על המגלה"הנביא ע

, וכן הענין בלולב, וכן הענין בשופר, ויאמר ככה תשקע בבל, המגילה באבן וישליכנה לתוך פרת
דהכל הוא פועל דמיוני למטה כדי לעשות פועל רוחני , וכן הענין בודוי שמכה באגרוף על הלב

 ,למעלה
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והיו בה שתי נשמות גדולות שהם , דקליפת סנחריב היתה קשה וגדולה עד מאד, וכן הענין כאן
אמרו לקמן מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים ומאן נינהו וכמו ש, נשמות שמעיה ואבטליון

כדי , י המלאך"ה לעשות פועל דמיוני למטה בסנחריב עצמו ע"ורצה הקב, שמעיה ואבטליון
ולכן שלח מלאכו בעבור תספורת ראש , להוציא מקליפתו שתי נשמות של צדיקים גדולים אלו

ני ליציאת נשמת שמעיה מן הקליפה שהוא היה דתספורת הראש הוא פועל דמיו, וזקן של סנחריב
ותספורת הזקן הוא פועל דמיוני בעבור יציאת נשמת אבטליון שהיה אב , נשיא וראש לכל ישראל

י מלאכי השרת נעשה בזה פועל דמיוני לשבירת הקליפה "וענין טחינת גרעיני התמרים ע, בית דין
וענין , ת"ודעים ומכוונים בסוד השיי המלאכים לקיום הדבר כי הם י"ונעשה כל זה ע, עצמה

ה בשער טעמי המצות פרשת נשא "י זלה"המספריים בו רמז לסוד התער הנזכר בדברי רבינו האר
ובא , ולכן הוא מספר תער החותכת ומגלחת, י אותיות דינא לרמוז שהוא דין"הנה אדנ, ל"וז

י "ד ביום ההוא יגלח אדנוהוא סו, ת"ותער גימטריא מצמצי', לרמוז שצריך להעביר הדינין וכו
 :ש"ל ע"עכ' ת וכו"ף דל"י באל"דכתיב אדנ, בתער השכירה

 :סנהדרין דף צובניהו בן יהוידע 

 .שלחו לו כי אין האיש בביתו

וזהו הלך השפע , ן שעולה מספרו רחוק"ה אלא מן מלאך מטטרו"אין להם השפעה מן הקב
ושלח להו , לא ישא לפשעכם[ א"ג כ"שמות כ]ן דכתיב ביה "שלהם בדרך של מרחוק הוא מטטרו

וכיון שיגיע להם , ן"ה בלתי אמצעות מטטרו"יש צדיקים דבעו רחמי ומייתו ליה לשפע מהקב
עוד שלחו ליה צרור . ה שהוא רחום וחנון וישא לפשעיהם ולא יהיה להם גלות"השפע מהקב

ה בחסד יש פתחון וכיון שהית, כלומר גאולת מצרים היתה בחסד שהוא סוד כסף, הכסף לקח בידו
י אמצעות "פה למדת הדין לקטרג ולחדש להם גלות אחר אפילו אם יהיו נשפעים שלא ע

, וגם כוונו בזה על הצדיקים כדמפרש תלמודא, דהשופט כל הארץ יעשה משפט כתוב, ן"מטטרו
ומייתו ליה להשפע מאתו , ושלח להם רשעים הדרי בתשובה ומהפכים מדת הדין למדת רחמים

וגם כוונו ליום שיושלם , שקבע להם זמן, ואמרו לו ליום הכסא יבא ביתו, תי אמצעייתברך בל
י כוננו "ש מקדש אדנ"כמ, אז יבא ביתו אשר הבטיחם בו שהוא מעשה שמים, הכסא באות אלף

 :ידיך
 .סנהדרין דף צזבניהו בן יהוידע 

 .'רבי נחמיה אומר דור שבן דוד בא בו העזות תרבה וכו

כמו , ת תרבה"פירוש העזות בעבודת השי, העזות תרבה, יהיה הביאור לטובהד גם זה "ל בס"נ
כן הוא גרסת , והיקר יעוית. הוי עז כנמר לעשות רצון אביך שבשמים[ ה"אבות פ]שאמר התנא 

הנה זה נחשב בעיני הבריות , והכונה מי שהוא מתגאה ועושה עצמו יקר בעולם הזה, עין יעקב
לכן אדם זה שהוא מיקר עצמו נחשב בעיני , מאוסה בעיני בני אדם כי הגאוה תהיה, יעוית דרכיו

דהא אין בן דוד בא אלא עד , כי השפל והעניו הוא המשובח בעיני הבריות, הבריות מעוות דרכיו
גפן [ 'ט' תהלים פ]ל על פסוק "ש רז"והגפן אלו ישראל שנקראו גפן כמ. שיכלו גסי הרוח

ל "ר, והיין ביוקר. פריו בתורה ומצות ומעשים טוביםיתן , ממצרים תסיע שהכתוב קראם גפן
תהיה יקרה בעיני הבריות שהכל , ושתו ביין מסכתי[ 'ה' משלי ט]דכתיב , התורה שנמשלה ליין
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ם "פירוש מלכיות שהם עכו, ונהפכה כל המלכות למינות. מייקרים מכבדים אותה ואת לומדיה
כמו המינים שהם הצדוקים שפקרו בתורה , אלא יפקרו בם, עוד לא יאמינו בכומרים ובדת שלהם

ואין . ה לבדו"שלא יאמינו אלא בהקב, ויהיו באמונת בני נח, כן הם יפקרו בדת שלהם, שבעל פה
אלא הכל הולכין בדרך , ל אין בני אדם עושים עול וחמס ורשעה כדי שצריכין תוכחה"ר, תוכחה

כולו הפך לבן , ואמר מאי קרא. רעים ולא יצטרכו לתוכחה להוכיח אותם על מעשים, ישרה ונכונה
אם יהיו חטאיכם [ ח"י' ישעיה א]ש "כמ, י התשובה"כלומר העונות יתהפכו ללובן ע, טהור הוא

 :טהור כח היצר הרע שגם הוא יהיה מיעץ לטובה כמו יצר הטוב, כשנים כשלג ילבינו
 .עד שירבו המוסרות

שכל אחד יהיה מוכיח את חבירו  ל שירבה המוסר בעולם"ד מוסרות לשון מוסר ר"ל בס"נ
ומלמדו מוסר ולא יאמר כל אחד שלום עליך נפשי וכאשר יתנהגו כן ודאי יעשו תשובה שלימה 

ומה שאמרו עד שיתמעטו התלמידים הכונה שכולם יהיו חריפים וחכמים שאין . ויבא בן דוד
ירמיה ]' רעהו וכו צריכין ללמוד זה מזה כל כך והוא מעין אותה הבטחה ולא ילמדו עוד איש את

נראה לפרש דרך מליצה שלא ירצו להניח , ומה שאמרו עד שתכלה פרוטה מן הכיס[. ג"א ל"ל
או יובן רמז על . פרוטות בכיס שלהם כי אם דנרי כסף דאין הפרוטות חשובין בעיניהם כלום

שלם ה והיינו שיו"ט ו"ל פרוטה רפ"י ז"ד רבינו האר"ח נצוצין שהם סוד פרוטה לפ"בירור רפ
שמרגישין בעצמן ורואין עצמן , ומה שאמרו עד שיתייאשו מן הגאולה. ברור זה הרמוז בפרוטה

 :חוטאין דאומרים הי תורה והי מצות דמגנו עלן להיות הגאולה
 .שני אלפים ימות המשיח

ד "ובזה יובן בס. ש"ב שנים ע"י אם היינו עושין תשובה היינו נגאלין תכף אחר קע"פירש רש
 .(אלקיכם' אל מצות ה)והיה עקב תשמעון [ ב"י' דברים ז]

אותיות [ ב"ד כ"בראשית כ]ד הטעם שנתן אליעזר לרבקה נזם זהב בקע משקלו "ובזה יובן בס
ורמז זה בנזם שהוא , ב שנים תכף"רמז שאם יעשו בניה תשובה יהיו נגאלין אחר קע, ב"קע

והריחו ביראת [ 'א ג"ישעיה י]דכתיב , תכשיט החוטם כי משיח צדקינו תכשיט שלו בחוטם שלו
על ידיה רמז שצריך לקיים התורה במעשה שתתייחס , ושני צמידין כנגד שני לוחות הברית', ה

 :לידים
 :סנהדרין דף צזבניהו בן יהוידע 

 .כלו כל הקצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה

אם לא יעשו אלא אפילו , אבל קץ של בעתה אינו תלוי בתשובה, הכונה על קצין של אחישנה
ולהכי לא מפרשי לפסוקים של שובו בנים ושובו אלי ובשובה ונחת בקץ האמיתי , תשובה נגאלין

 .דכולי עלמא סברי זה הקץ אינו תלוי בתשובה אלא יהיה אפילו בדור שכולו חייב, של בעתה
יך סבירא ליה שצר, אליעזר אם ישראל עושין תשובה נגאלין ואם לאו אינם נגאלין' ומה שאמר ר

יהושע סבירא ליה מעמיד להם מלך ' ור, ולא סגי במקצתם או רובן, שיעשו כולם תשובה מעליא
 :כדי שיהיו נגאלין בגאולה של אחישנה, ואז היסורין יספיקו במקום תשובה, שגזרותיו קשות
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 .ומחזירן למוטב

אך התורה ', כי זה לעומת זה וכו, וגם הפלוסופייא נקראת מים, ד התורה נקראת מים"ל בס"נ
שמות ]ל "ז[ ם"למלבי]רעים וידוע מה שכתב התורה והמצוה . ופלוסופייא מים, נקראת מים חיים

שהכל , ולא מים רעים, פירוש מים טובים זו התורה, א למו טב"ולז', מים בלשון מצרי מו, ['י' ב
היא ש, ד דארץ ישראל נקראת בשם אילה"אי נמי יובן בס. ישוטטו לבקש דבר השם זאת התורה

ל נקראת בשם "וחו, ה"וגם מאיר בה שם אל ושם י, וגם אילה סוד לאה, ממהרת לבשל פרותיה
י שהיא "ולזה אמר מחזירן למוטב שיעשו תשובה ויחזרו לא, והחשבון שוה זה לעומת זה, אמה

או יובן למוטב . י מו טב"ל מו ביש וא"אך חו, ו"ו ואמה מספרה מ"דאילה מספרה מ, ו טב"מ
ג שהם מספר אחד שתואר זה גדול מאד דכתיב "ב יש אותיות י"שלפני אותיות ט, טב אותיות מול

וזה ניתן להם בהיותם עושין רצונו של , ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ[ ג"כ' ז' שמואל ב]
 :ובחטאם נשמט תואר זה מהם וכשעושין תשובה מחזירם מול טב הוא שם זה של אחד, מקום

 .מעשים טוביםולא בכסף תגאלו בתשובה ו

כף רמז לצום שבו כופף החומר שלו , ונרמזו בכסף, ט הם צום קול ממון"ל כללות תשובה ומע"נ
ה רמז "ופ, וסמך רמז לצדקה שהוא ממון שסומך בו הנופלים הם העניים, ויהיה לבו נשבר ונדכה

 :לקול תורה ותפלה שהוא בפה

 .סנהדרין דף צחבניהו בן יהוידע 
 .או בדור שכולו חייב אלא בדור שכולו זכאי

ש "י מצות ועמ"א סימני הקטורת ע"שמזככים ומבררים את י, א"ד דור שכולו זכאי זך י"ל בס"נ
או כולו חייב , או יובן שכולו זכאי שעושין תשובה מאהבה. שכל הדור יתעסקו בבירור זה

או , יראהב עולה מספר "ח פעמים י"שי, ב"י י"כי חייב הוא אותיות ח, שעושין תשובה מיראה
 :עולה מספר גבורה שכולם ימתיקו הגבורה

 :סנהדרין דף צחבניהו בן יהוידע 

 .איך אאבד אלו מפני אלו

ד דהן אמת "ל בס"ונ. ם מפני ישראל"קשא כיון דאמר הכי מעיקרא איך סוף דבר יאבד העכו
בעיני  אך אם יחטא ויקלקל מעשיו פוגם בכל אבריו ומשתנה צורתו, האדם הוא מעשה ידיו יתברך

אין החיה שולטת באדם אלא אחר שיחטא שנדמה [ ב"א ע"שבת קנ]ל "וכמו שאמרו רז, החיות
ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית [ 'ב' בראשית ט]כי קודם שיחטא כתוב באדם , לה כבהמה

כ אחר "וא, וכן אמרו בזוהר הקדוש דהחטא מעביר צלם הקדוש מעליו ומשתנה ממש, הארץ
ורק ישראל , ואין נקראים עתה מעשה ידיו, ו לשנות מעשה ידיו יתברךשחטאו והרשיעו גרמ

הנה כשיעשו תשובה עובר השינוי מהם וחוזר , פ שחוטאים ומשתנים"שמועלת להם התשובה אע
ם "כ בדין הוא שיאבד העכו"וא, ואז הם חוזרים להיות מעשה ידיו יתברך, הצלם הקדוש להם

 .מפני ישראל
המה יאבדו ואתה תעמוד וכולם כבגד יבלו כלבוש [ ז"ב כ"הלים קת]ד הכתוב "ובזה יובן בס

משיבה לו , ם המה יאבדו מפני ישראל"ה אומר על העכו"פירוש דוד המלך ע, תחליפם ויחלופו
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, כלומר אתה ראש אומת ישראל שהאומה כולה נכללת בך, רוח הקודש מה תרצה שאתה תעמוד
, ואיך אאבד אלו מפני אלו, ואלו מעשה ידי והלא אלו מעשה ידי, ם כולם כבגד יבלו"והעכו

יען כי הם מצד עצמם , ה כך שורת הדין נותנת ומחייבת דכלבוש תחליפם"והשיב דוד המלך ע
ורק ישראל לבדם שמתקבלים , ואין נחשבים עתה מעשה ידיך, ויחלופו שנשתנו מכח רשעתם

 :בתשובה הם נחשבים מעשה ידיך

 :סנהדרין דף צטבניהו בן יהוידע 
 .כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ופמליא של מטה

ופמליא של מעלה הם חכמה ובינה , ד שלום הוא שפע הנמשך מן הזווג שנקרא שלום"ל בס"נ
 .י"ה אדנ"ופמליא של מטה הם תפארת ומלכות שהן סוד שלוב הוי, ה"ה אהי"שהן סוד שילוב הוי

או יובן פמליא של . מליא של מטה מחצכ המלאכיםאי נמי פמליא של מעלה מחצב הנשמות ופ
 .ופמליא של מטה זווג יעקב עם רחל, מעלה זווג ישראל עם רחל

ובזה יובן מה שאמר רב , י"ופמליא של מטה סוד שם אדנ, ה"אי נמי פמליא של מעלה סוד שם הוי
ד ארץ ה וליסו"כאלו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה ומפיק מפסוק לנטוע שמים סוד שם הוי

 .י"מלכות שם אדנ
ל שם "ע ז"ש הרמ"יובן על פי מ, ומה שאמר מגין על כל העולם כולו שנאמר ובצל ידי כסיתיך

ה בארבע רוחות העולם ומעלה ומטה שהם "ה אורות שהופיע הב"י הוא שם קדוש כולל כ"יה
ה "הם כוהנה אותיות העומדים בצל אותיות יד , ש"ן מזמורים ע"וכנגדן התהלים שהוא ק, ן"ק

ששם זה הופיע אורו בארבע כנפות ומעלה , לכן מגין על כל העולם כולו דוקא, רמז לשם הנזכר
 .ה אורות"ומטה שנאמר ובצל ידי רמז לשם הנזכר שהוא מספר כ

צורתו ואו ' ה כי א"דאדם בו רמוז שם הוי' יובן כי אות א, ומה שאמר לוי אף מקרב את הגאולה
מהם ונשאר דם כמנין גולה לכך ' זכשחוטאין מפרידין אות א, ת"ושני יודין שהם מספר שם הוי

שמם אדם כמנין ' להם ויהי' וכשעושין תשובה ורצונו של מקום מקרבין אות א, גלו בחטאם
ל "ר, ש אף מקרב את הגאולה ויליף מפסוק ולאמר לציון עמי אתה וקרי בה עמי בחירק"וז, גאולה

וגם הוא , יה אצלך שם אדם שלם שהוא מספר גאולהשבו רמוז שמי בשמך ויה' שיתחבר אות א
 :ואמר ציון של שם עסק התורה שהיא בשערים המצויינים בהלכה, ה במלוי אלפין"מספר שם הוי

 .ספר בניהו בן יהוידע סנהדרין דף קב

 .ה לירבעם בבגדו אמר לו חזור בך"אחר שתפסו הקב

 .הקיץ בדרך נבואהל ודאי כל זה ראה ירבעם במראה החלום ולא דבר עמו ב"נ
, נח' י פ"ל בשער מאמרי רשב"י ז"ש רבינו האר"ד על פי מ"ל בס"נ', וענין זה של תפסו בבגדו וכו

התחתונה נכנסת בפנימיותו והעליונה נשארת בבחינת צלם מקיף , שתי בחינות נשמה יש באדם
א חוטא ובעת שהו, אך בצלם יתהלך איש כנודע[ 'ט ז"תהלים ל]על ראשו כמו שאמר הכתוב 

יוצא מפנימיות חלק אחד ויורד לגהינם וכנגד זה החלק היוצא ממנו ויורד לגהינם נכנס בפנימיותו 
וכן על זה הדרך , חלק ומדרגה מן אותה הנשמה העליונה שהיא בסוד צלם שעומדת מבחוץ

נה באופן כי כפי הבחינות שיוצאין מן אותה שבפנימיותו ויורדין לגהינם כך יורדין מנשמתו העליו
וכאשר גמרה התחתונה לצאת מתוכו ולרדת בגהינם נגמרה גם נשמתו , אל תוך גופו להחיותו
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ל רשעים בחייהם "ולכן אמרו רז', העליונה לרדת בגופו ממש ונשאר בלתי צלם על ראשו וכו
' קרויים מתים כי מצד אותם החלקים שיורדים לגהינם בעודם בחיים אז הם נקראים מתים וכו

 ,ש"ע
עם כאשר חטא ודאי יצאה ממנו כל אותה הנשמה שהיתה בתוך גופו ונכנס במקומה והנה ירב

ולכן בעוד שלא ירדה אותה הנשמה העליונה לגהינם אלא עודנה בקרבו תפסו , אותה העליונה
יען כי אותה הנשמה היא בסוד אור מקיף שהוא דוגמת בגד , ה בה ולזו קרי לה בגדו"הקב

ל חזור מכח אותה הנשמה שהיא עודנה בך "מר לו חזור בך רולכן א, ומלבוש הפרוס על הגוף
 :שלא ירדה לגהינם

כי ירבעם עשה העגלים כדי לבטל עליית ישראל , ד מה שאמר תפשו בבגדו"ל בס"ועוד נ
י עליית שלש רגלים שיראו רחבעם יושב בעזרה יהפך "שהיה ירא פן ע, לירושלם בשלש רגלים

יען כי כל , הוא לא היה לו לחוש על ביטול מלכותו כלל אך באמת, לבבם אליו ותתבטל מלכותו
 ,דבר נבואה שעושה בו הנביא פועל דמיוני מוכרח שיתקיים

להורות , ה פועל דמיוני בחיצים על צד דמשק"ל הטעם שעשה אלישע הנביא ע"ן ז"ש הרמב"וכמ
ך ארם יעשה כדי שיהיה דבר זה קיים ואמיץ שאפילו אם מל, על מפלת ארם ביד יואש מלך ישראל

ולכן גם כאן אצל ירבעם , תשובה וכל טוב לא ימלט מגזרה זו של מפלתו ביד יואש יעויין שם
 ,ה שימלוך על עשרת השבטים שיקח אותם מיד רחבעם"שנתנבא לו אחיה השילוני ע

הנה דבר זה מוכרח שיתקיים ביד ירבעם ולא אפשר שיצאו מתחת יד ירבעם ויחזרו לרחבעם 
יען כי , רחבעם כל טוב שבעולם לא יחזירו לו מן השמים את עשרת השבטיםואפילו אם יעשה 
ב קרעים "והיינו שקרע השמלה של ירבעם לי, ה עשה לדבר זה פועל דמיוני"אחיה השילוני ע

 ,ונתן לירבעם עשרה קרעים והשאיר בידו שני קרעים בלבד לרחבעם
ולכן אין לו לירבעם לחוש שמא תחזור המלוכה על עשרת השבטים לרחבעם ותצא מידו כלל 

ל תפסו בטענה "ר, ה בבגדו ואמר לו חזור בך"ש תפסו הקב"וז, ולמה ביטל עליית ישראל לרגל
שיש מן בגדו שנקרע שעולה מזה דבר ברור והכרחי שאי אפשר שיצאו עשרת השבטים מתחת ידו 

כן אמר לו חזור בך מדבר שעשית לבטל עולי רגלים כי מן קריעת הבגד בין ול, לשוב אל רחבעם
 :תבין שאי אפשר שיצאו מתחת ידך כלל

 .'ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן אמר לו מי בראש וכו

, נמצא הוא בראש ולמה שאל מי בראש, קשא כיון דאמר לו אתה ובן ישי שהקדימו על בן ישי
ד כי אומרו בגן "ל בס"ונ. דאם כן הוה ליה למימר אני ובן ישי ואתה ולמה אמר לו בן ישי בראש

גן לחוד ועדן לחוד [ ב"ד ע"ברכות ל]ל "עדן אין הכונה גן של עדן אלא הכונה גן ועדן כי אמרו רז
וגן סוד , והיינו עדן היא סוד חכמה, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן[ 'י' בראשית ב]דכתיב 

אני ואתה ובן ישי נטייל כלומר אני אטייל עמך ועם בן ישי אך עמך אטייל והכי קאמר ליה , בינה
ה ולכן שאל כדי לברר הדבר ואמר לו מי "וירבעם נסתפק בדבריו של הקב, בגן ועם בן ישי בעדן

וגן בינה שהיא לב , כי עדן היא סוד חכמה שהיא ראש, ל מי יהיה בעדן שהוא ראש"בראש ר
 :ואמר לו בן ישי בראש, מה בינה לבאמוחא חכ[ פתיחת אליהו]ש "כמ

ושאל מי בראש זו , ד אמר לו חזור בך בתשובה ואז אני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן"או יובן בס
כי בן ישי הוא בעל , התשובה שנקראת ראש שנבראת קודם בריאת העולם על שם מי תקרא
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שחטא להורות , תשובה תשובה ואני בעל תשובה על שם מי נקראת שיאמרו עליו הקים עולה של
ג "כ' שמואל ב]ש "ל בן ישי בראש על שמו נקראת התשובה שהיא ראש כמ"וא, תשובה ליחיד

נאם הגבר הוקם על שהקים עולה של תשובה ואמר לו אי הכי לא בעינא והיינו גסות רוח [ 'א
 :שהיתה בו הטרידה אותו

וכאן כונתו , רה בפרדס נקרא טיולודע כי ענין טיול זה דאמר ליה רחמנא לירבעם הוא לימוד התו
ונראה רצונו לומר לו שהיא , ה בגן עדן הוא ובן ישי ביחד"לומר שיזכה ללמוד תורה מפי הקב

ואמר לו , ה"ויתחבר עם משיח בן דוד שהוא בן ישי וילמדו שניהם לפני הקב, יהיה משיח בן יוסף
' ל בסוד עקב ענוה יראת הל מי יזכה לבחינת לאה שהיא ראש לבחינת רח"ר, ירבעם מי בראש

ל "י ז"ש רבינו האר"וכמ, ל משיח בן דוד הוא בלאה"ר, ואמר לו בן ישי בראש, ['ב ד"משלי כ]
ל כל המלכים "אי נמי מי בראש ר. י משיח בן דוד בלאה ומשיח בן יוסף ברחל"בשער מאמרי רשב

ולכן , לו בן ישי בראשאחוזים במלכות העליונה ומי יזכה להיות בראש דהיינו בכתר מלכות ואמר 
 :ה נחתם בכתר מלכותך"בבקשות אומרים על דוד המלך ע

 .סנהדרין דף קגבניהו בן יהוידע 

 .מלמד שעשה לו כמין מחתרת ברקיע

וגם , ג שנים ששב בתשובה הסתיר נפשו מן החיצונים שלא יתאחזו בה"נראה הכונה כי באותם ל
ג שנים "ובאותם ל, ם עולות למעלה בכל לילהיען כי כל נפשות בוי אד, ממדת הדין שלא תקטרג

לא היתה עולה נפשו בגלוי אלא בהסתר ובהצנע שהיתה מלבשת במלבוש נסתר ועולה בשביל 
ומשמעות המחתרת ברקיע הוא לשון מושאל דקאי על שביל נעלם ונסתר מעיני , נעלם ונסתר

היה בסכנה מאלו  ג שנה שהיה עסוק בתשובתו ולא גמרה"וכל זמן ל, החיצונים ומקטרגים
ג שנה ונפטר שוב אין צריך להסתירו והיה יושב בגלוי בראש "אך אחר שהשלים בל, המקטרגים

 :יהושע בן לוי' וכאשר העיד עליו ר, כל בעלי תשובה
רקיע שבו חמה ולבנה וכיכבים , ש בגמרא דחגיגה"ד ענין המחתרת ברקיע על פי מ"ל בס"ועוד נ

לומר מה , ממדת הדין מכח הכוכבים ומזלות שיש ברקיעועשה לו טענה להצילו , ומזלות
שיש כוכב ומזל שמורה , שהרשיע ביותר הוא מחמת הכוכב והמזל שנולד בו שהיה מורה להרע

וכן למנשה עשה לו הצלה שתלה , כמאדים וכיוצא בו, על הנולד בו להיות נואף או שופך דמים
רגים שרוצים לאבדו מן העולם ולא יוכל הסיבה בכוכב ומזל כדי להצילו לפי שעה מקטרוג המקט

 :ולזאת המליצה והטענה של הצלתו קרי לה מחתרת, לעשות תשובה
, דידוע הרקיע הוא היחוד שנקרא רקיע, ד מה שאמר עשה לו מחתרת ברקיע"ונראה עוד לפרש בס

ו מפני שב, כי היסוד הוא עיקר האצילות, ולכן אמרו בזוהר הקדוש הפוך רקיע ותשכח ליה עיקר
וידוע , ובו עולין המין נוקבין שהם ניצוצי קדושה מתתא לעילא, משתלשלת השפע מעילא לתתא

י במספר אותיות "והיינו שאם תכה מספר אותיות שם אדנ, י הוא ביסוד"ה ואדנ"כי חיבור הוי
ף "ד עולה סך הכל ש"פעמים יו' ן ה"פעמים נו' ו' פעמים ד' ה' ד פעמים א"שתאמר יו, ה"הוי

י עוד מלבד הנזכר "ה ושם אדנ"והנה נרמזו שם הוי, והוא מספר רקיע, אותיות' לום עם דכמנין ש
והם , י כנודע"ושם אדנ, ה דאלפין"ס שהוא מספר הוי"י שבתוך רקיע הם מספר נ"דאותיות ק
ה עושה נס לבעל תשובה בחסדו הגדול "שהקב, א ימינך פשוטה לקבל שבים"ולז, מספר ימין
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רמוז בתוך , וזה המספר של נס ושל ימין, לו בתשובה ושומרו ממדת הדיןשהוא סוד הימין ומקב
 :ע"ל בתוך אותיות רקי"ר, ועל זה המספר רמז כאן באומרו עשה לו מחתרת ברקיע, אותיות רקיע

 .סנהדרין דף קדבניהו בן יהוידע 

 .באוכלא דקצרי סחף ארישיה

הרבה שהנקבים הם עגולים כמו גלגל י גלגולים "ד נזדמן כך מן השמים לרמוז שיתוקן ע"ל בס"נ
וגם עוד בנקבים שהם מזלפים מים יש בזה רמז על הגלגולים , שהוא עגול וגלגול הוא לשון גלגל

ולכן אמר לו אותה שעה השמר , שהם מזדלפים מן מימי החסד כדי לקבל את המגולגל בתשובה
ותם שאין להם חלק לעולם שבשרו לפי דרכו אל ירא פן יכתב מא[ 'ד' ישעיה ז]והשקט אל תירא 

ת לישעיה "ולכן אמר לו השי, ואחת מצד בנך, אחת מצד אביך, כי יש בידך שתי מיני זכיות, הבא
על דרך מה שאמר הכתוב , כי לפני אותיות אחז יש אותיות בטח, ה צא נא לקראת אחז"הנביא ע

 :העתיד כאמור ורמז לו שיתן לו הבטחה על, וישבתם לבטח בארצכם[ 'ו ה"כ]בפרשת בחקותי 

 .סנהדרין דף קהבניהו בן יהוידע 
 .כל כהאי רתחא לירתח רחמנא עלן ולפרוקינן

ה מקבל את ישראל בתשובה מדין השבת אבדה "ל דהקב"ש המפרשים ז"ד על פי מ"ל בס"נ
וכן , ג דזקן ואינו לפי כבודו פטור מהשבת אבדה הדין הוא אם הכישה במקל חייב להשיב"ואע

ה על האדם חשיב הכישה במקל שאז צריך להשיב האבידה "רין שמביא הקבכאן על ידי היסו
, ש כל כהאי רתחא לירתח רחמנא להביא היסורין"וז, ולכך מקבלו בתשובה כדי להשיב אבידה

כי מזה יוצא הדין שצריך לקבלנו בתשובה מדין השבת אבידה ולפרוקינן , ועל ידי כך לפרוקינן
 .ן של ישראלממילא כי קבלת התשובה היא גאולת

קליפות שהם עון ומשחית ואף וחימה הנזכרים ' ש הרב גנזי יוסף שיש ד"ד על פי מ"או יובן בס
והם המאוחר , בפסוק והוא רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו

כן ול, ורק מיעוט שלה מעביר אותו, דרובה מזקת, וחימה קשה מכולם, קשה מן מה שנזכר לפניו
נחמן כל כהאי ריתחא של חימה שהיא ' אמר ר, כיון שאמר כאן ובחימה שפוכה אמלוך עליכם

ורק אם יהיה לנו ישועה שיפרקינן שיהיו היסורין ישועה לנו , קשה מכולם לירתח שנקבל זאת
 :שיגאלנו על ידם

 .אמר להם יסרו יצרכם

ולכן אתם תעשו סגופים , פירוש אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן אלא מתוך קופה של בשר
ד "או יובן בס. ובזה תיסרו יצרכם המתלבש בחומר שלכם כדי שעל ידי כך יפרוש מכם, ותעניות

ד שהוא לשון "והתורה רמוזה באות למ, ה בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין"דאמר הקב
צר יהיה אז הי, ך"י יהיה סמ"דהצד, ואם תחסר מן מספר יצר שלשים, לימוד ומספרו שלשים

ל על פסוק "ש המפרשים ז"או יובן יצר הטוב נקרא גרזן כמ. ותתגברו בזה על יצר, אותיות יסר
ן שנים "דיצר הטוב נקרא גרזן שהוא גר ז, לא תשחית את עצה לנדוח עליה גרזן[ ט"י' דברים כ]

ריך והאדם צ, ג שנה"כי יצר הטוב בא אחר י, לפי חשבון חיים הקצובים שבעים שנה, אצל האדם
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ש "וז, ושורש יסורין הוא סר, לעשות את יצר הרע כמו יצר הטוב שנקרא גרזן שעולה מספר סר
 :יסרו יצרכם שתעשו אותו סר שהוא מספר גרזן דהוא כנוי ליצר הרע

 .סנהדרין דף קזבניהו בן יהוידע 

 .והא דאתא שטן ואדמי ליה כצפור

ו וקרינן "כתיב צרופה בוא, כליותי ולביונסני צרפה ' ה אמר בחנני ה"ד כי דוד המלך ע"ל בס"נ
לרמוז , ה את השטן בדמות הצפור שהוא אותיות צרופה בהפוך אתוון"ולכן שלח לו הקב, צרפה

ולכן , נראה היעמדו דבריך עתה כשתראה הצפור פתיק לחלתא, לו אתה אמרת צרופה כליותי ולבי
כליותי ולבי דהיינו צרופה כלומר אני אמרתי צרופה , כ ואמר צרפתני בל תמצא"התוודה אח

 :בל לשון בלבול שמצאתני מבולבל וטועה בדבר זה, ואז בל תמצא, מקודם ועתה צרפתני מחדש
[ ב"ל' שמות רבה א]ל במדרש "על דרך שאמרו רז, ד הטעם שנדמה אליו כצפור"ל בס"ועוד נ

כאן על ידי וכן הוא , ש"למה נקראת צפורה מפני שטיהרה את אביה כצפור שמטהר את המצורע ע
 ה תשובה ליחיד ונטהרו כל בעלי תשובה"ענין זה דבת שבע הורה דוד המלך ע

 .לא לשתעו בי רבנן

ל בתלמוד "כ איך דרשו רז"הדבר יפלא א. ל לא ידרשו בחטאתי חכמי הדורות"י ז"פירש רש
ה בבת "ועד עתה בכל דור ודור דורשים הרבה בענין דוד המלך ע, ובמדרשים באותו ענין הרבה

ל בקשתו לא היתה על רבנן "ונ. ה בדבר זה שבקש דלא לשתעו רבנן"והלא הבטיחו הקב, שבע
דלתתא בבתי מדרשות דלתתא אלא כונתו על רבנן דיתבי בגן עדן ובמתיבתא דרקיעא שדורשים 

, אבל על חכמי הדורות בבתי מדרשות למטה בעולם הזה לא קפיד, ך"בכל עניינים המובאים בתנ
וניחא ליה בפרסום הדבר כדי , כי הוא חטא כדי להורות תשובה ליחיד, ואדרבה ירצה בכך

אך אין כונתו על דברים , ד לעולם על רבנן דלתתא קאמר"או יובן בס. שילמדו ממנו תשובה
וכמו , שמדברים חכמים עם הסוטה וכיוצא בה שהם מדברים עם איש חוטא שיודה על חטאו

שאומרים לפניה דברים שאינה כדאי לשמען היא [ .דף ז]א דסוטה "ל גבי סוטה בפ"שאמרו רז
ל שאומרים לפניה דברי הודאות של צדיקים הראשונים "י ז"ופירש רש, וכל משפחת בית אביה

ר אומרים לפניה דברי הגדה ומעשים "ת[ ב"ע]וכן איתא בגמרא שם , כדי שתודה על קלקולה
', יהודה הודה ולא בוש וכו, םשאירעו בכתובים הראשונים אשר חכמים יגידו ולא כחדו מאבות

הן איש הן , ה פן ידברו בו לסוטה וכיוצא בה"וחשש דוד המלך ע', ראובן הודה ולא בוש וכו
על כל מין חטא שירצו מהם להודות שיאמרו הרי דוד מלך ישראל תכף ומיד הודה בשמעו , אשה

פ שהיה "אע, לעצמוולא עשה התנצלות [ ג"ב י"י' שמואל ב]' דברי נתן הנביא ואמר חטאתי לה
 :לו פתחון פה להתנצל

 .סנהדרין דף קחבניהו בן יהוידע 
 .כולם חזרו חוץ מתושלמי

שיר ]ש "וכמ, ת עם ישראל לעודר אותם בתשובה קראם שולמית"ד לכך כאשר דבר השי"ל בס"נ
 יען כי גם ישראל כשאין עושין רצונו של מקום, שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה בך[ 'א' ז
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כלומר , ולכך שובי שובי השולמית, ם ודבקים בם דומין לזה העוף התושלמי"ומתערבים עם העכו
 :אפילו את כעוף התושלמי אני מקבליך בתשובה

 :סנהדרין דף קיבניהו בן יהוידע 

 .שבקיה רבי עקיבה לחסידותיה

י אתם על קבלת התשובה אשריכם ישראל לפני מ[ 'פרק ח]ד דרבי עקיבה דרש ביומא "ל בס"נ
ואהר שדרש דרשה זו של זכות , מטהרין ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים שיש לכם דין בנים

זכרתי [ 'ב' ישעיה ב]ואמר לשון חסידותיה על דרך מה שאמר הכתוב . שבקיה הכא דדריש להפך
והשיב לו , וכן מצינו שאמר לו אותו רשע על ישראל משל למלך שכעס על עבדו, לך חסד נעוריך

וידוע התשובה מקובלת אצל ישראל מדין בנים והיא , בה משל למלך שכעס על בנורבי עקי
 :ימין חסד הוא, לכן אמור בתשובה ימינו פשוטה לקבל שבים, עיקרה ניתנה בתורת חסד

 .סנהדרין דף קיאבניהו בן יהוידע 

 .ל רשעים יאבדו"א

דאחר שרואין , הבא כ יאבדו מעולם"אם אתה מאריך להם אף בעולם הזה א, ל הכונה לומר"נ
ואין שמים לב , שמצליחין במעשיהם הרעים ואין פרענות באה להם נטמעים בסטרא אחרא יותר

, יתעוררו הם ואחרים בתשובה, מה שאין כן אם יבאו עליהם יסורין ופרענות, לחזור בתשובה
ה "כשרואין שעושה הקב, כאשר משפטיך לארץ צדק למדו יושבי תבל[ 'ו ט"ישעיה כ]ש "כמ

, אבל הצדיקים אין חשש מזה עליהם, משפט ברשעים יתעוררו הכל בתשובה שנקראת צדק
דמאחר שהם צדיקים גם אם לא יבאו עליהם יסורין בשביל איזה חטאים מועטים שנכשלים בהם 

 :כי בלי ספק יתעוררו מאליהם בתשובה, אז אם תאריך אפך עמהם לא יאבדו

 :סנהדרין דף קיגבניהו בן יהוידע 
 .מיניה תלתא יומיאכסי 

לרמוז לו מה שגזרתי על המטר , ב שמות כמנין חסד"שיש בהם ע, ד טעם לשלשה ימים"ל בס"נ
שעל ידי כך יחזרו , אלא נתכונתי לעשות חסד עמהם בזה, בימי אחאב לא היה מתוך כעס

 :ה בכל יום"דאפילו אחאב לבש שק והיה מלקהו יהושפט המלך ע, וכאשר היה, בתשובה

 .שבועות דף טויהוידע בניהו בן 
 .אחד המרבה ואחד הממעיט

ד דנקיט "ל בס"ונ. קשא הוה ליה למימר מלמד שהממעיט כמרבה ומאי אחד ואחד דנקיט בזה
לעולם יראה אדם העולם חציו זכאי ..[ 'קדושין מ]ל "אחד ואחד לרמוז לפי דרכו למה שאמרו רז

עשה עבירה אחת הכריע עצמו , זכותעשה מצוה אחת הכריע עצמו וכל העולם לכף , וחציו חייב
ואם , ולזה אמר אחד המרבה פירוש במצוה אחת סגי להרבות כף הזכות, וכל העולם לכף חובה

 :עשה תשובה אחת על עבירה סגי להמעיט כף החובות
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 .שבועות דף לטבניהו בן יהוידע 

 .כל עבירות שבתורה נאמר בהם ונקה וכאן נאמר לא ינקה

, ימלט' והיה כל אשר יקרא בשם ה[ 'ה' יואל ג]תא בירושלמי על פסוק ד טעם לזה דאי"ל בס"נ
כ שמע ששמו כשמו ופטר "אח, מעשה במושל אחד שמו אלכסנדר שדן את לסטים אחד לתלותו

ישראל שנקראו בשמו של , והדברים קל וחומר ומה הנקרא כשם מושל בשר ודם נמלט, אותו
והנה זו . כ"ימלט ע' ה כל אשר יקרא בשם הלכך אמר הכתוב והי, ה על אחת כמה וכמה"הקב

ולא יתקיים בו נפש החוטאת היא תמות , הסנגוריא להציל האדם מן כליה עד שישוב בתשובה
דאז כיון , יש לאומרה על כל עבירות, [א"ג כ"משלי י]וחטאים תרדף רעה , ['וכ' ח ד"יחזקאל י]

שם איך ימלט מכח סנגוריא זו ו את ה"אבל הנשבע בשם לשקר דמבזה ח, ימלט' דנקרא בשם ה
ל "י ז"ש רבינו האר"ד על פי מ"ל בס"ועוד נ. לכן כתיב בשבועה לא ינקה, שיש מן שמו יתברך

וידוע כי שם , א אחרונה שהוא סוד המלכות ששם הוא שם אדני"דעון השבועה פוגם באות ה
בור 'תה ג'בות אא שהוא ראשי ת"ה אותיות כמנין שם אגל"י במלואו ומלוי מילואו עולה ל"אדנ

ו של "ה על מספר וא"וכיון שפוגם שם אזי נוסף מספר ל, דני שהוא סוד גדלות המלכות'עולם א'ל
 :ואז נקרא לא ינקה, א"ונקה ויהיה מספר מ

 .ספר בניהו בן יהוידע עבודה זרה דף ג
 ולכן אמר להם אני, כלום יש אב מעיד על בנו, ה שהם ישיבו"ד שבודאי ידע הקב"ל בס"נ... 

אפילו דאי , דאז מהניא להו תשובה, מעיד כדי שהם יהיו מודים בפיהם שישראל יש להם דין בנים
אפשר שלא יחטאו ולא תתקיים בהם מאמר החכמה והנבואה שאמרו נפש החוטאת היא תמות 

הרי , נמצא הקטיגור נעשה סניגור, וכיון דהם מודים שיש לישראל דין בנים, וחטאים תרדף רעה
ולא הרגישו שבתשובה זו יוצא טובה לישראל , יב תשובה שהיא רעה לישראלהם חשבו להש

 .והעדות יש לה להתקיים מצד אחר

 :ספר בניהו בן יהוידע עבודה זרה דף ד
 .כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה

ש "כי ידוע דתשובה עלאה היא בבינה וגם ידוע מ, ד הא דנקיט לשון זה של פתחון פה"ל בס"נ
ל שערי תפלה הם בפה שהם בסוד הבינה ולכן ליתן פתחון פה שהוא בסוד בינה "זי "רבינו האר

, ד דנקיט לשון פתחון פה כי בעל תשובה עיקר תיקון שלו הוא בפה"ל בס"ועוד נ. לבעלי תשובה
כי חיים הם למוצאהם [ ב"כ' משלי ד]ועסק התורה בפה דכתיב , כי ודוי וחרטה הם בפה

והפה הוא המזבח , כ במקום הקרבנות"בפה הוא מועיל ג ולימוד התורה, למוציאהם בפה
גם נרמז . א ליתן פתחון פה לבעלי תשובה"ולז, כ היא בפה"וכן התפלה ג, שמקריב עליו קרבנות

י התשובה וכן הוא "ה שהחוטא לבו אטום כאבן ונפתח ע"בפה מספר לב אבן שהוא בגימטריא פ
י תשובתו ימשך "גם ע. ם ונתתי להם לב בשרוהסירותי לב האבן מבשר[ ט"א י"יחזקאל י]אומר 

 :ה"פעמים טוב עולים מספר פ' חמשה פעמים טוב לנפש רוח נשמה חיה ויחידה שלו וה
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 .ספר בניהו בן יהוידע עבודה זרה דף ה

 .שהקים עולה של תשובה

' דברים ל]ד כי התשובה נרמזה בתורה בפסוק "ל בס"ונ. ל היכא רמיז תשובה בפסוק הוקם על"י
ד "הושע י]ל גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד דכתיב "כי דרשו רז, אלהיך' ושבת עד ה ['ב
שמורה ' אלהיך נמצא רמוזה בתיבות עד ה' ש ושבת עד ה"וכן במ, אלהיך' שובה ישראל עד ה[ 'ב

ונרמז המספר , ולכן אומרו הוקם על היינו התשובה, עולה מספר על' ומספר עד ה, עד כסא הכבוד
ל עינא ולבא תרי "ואמרו ז, כי אותיות על הם ראשי תבות עין לב, בשתי אותיות על 'של עד ה

ולכן עיקר תיקון התשובה בשני אברים אלו עין לב שהם , העין רואה ולב חומד, סרסורי דעבירה
ז "ירמיה י]כי בתשובה כתיב , תיבת הוקם בהפוך אתוון מקוה, גם אמר הוקם על. ראשית תבות על

, ה מטהר את ישראל בתשובה שעושין"גם הקב, מה מקוה מטהר את האדם', ראל המקוה יש[ ג"י
ש המפרשים "וכמ, מ קבין"מ שעות כמנין שיעור מקוה שהוא ר"ולכך עשרת ימי תשובה הם ר

 :ודוק, ל"ם ע"א הוק"ולז, ל"ז
 .קשורה בו ככלב

 .פירוש על המשחית שנברא מן העבירה
והכלבים עזי נפש לא ידעו [ א"ו י"ישעיה נ]והוא דכתיב , ד הטעם שדמה אותו לכלב"ל בס"ונ

כי , יש הפרש בינו לכלב, הוי עז כנמר[ ה"אבות פ]ש "וכמ, והכונה דאיכא עזות נמי כנמר, שבעה
פ "אך הכלבים הם עזי נפש אע, אבל כשהוא רעב יחלש כוחו ותחלש עזותו, הנמר עז בהיותו שבע

שבחייו הם יונקים , ולהם ידמו המשחיתים הנבראים מעונות האדם, דעו שבעה שהם רעביםשלא י
ואותו זמן הם , כי לא נשאר בידו טוב שיונקים ממנו, ואחר מותו הם רעבים, ממנו והם שבעים

' ירמיה ב]וכן הוא אומר , ותמוגנו ביד עוננו[ 'ד ו"ישעיה ס]ש "וכמ, יהיו מייסרים אותו בגיהנם
והנה קימתם עליו תחשב לעזות גדולה כי הוא אביהם , והם יהיו מקטרגים, סרך רעתיךתי[ ט"י

בת קמה באמה , בעקבות משיחא חוצפא יסגי[ ב"ט ע"סוטה מ]ל "ש רז"וזה דומה למ, אשר ילדם
הם קמים עליו ומיסרים , וכן אלו המשחיתים שבראם מעונותיו, בן מביש את אביו, וכלה בחמותה

כי אין בידו טוב , ובאותו זמן הם רעבים, תו ומביישין אותו ביום הדין בגיהנםאותו ומוכיחין או
לכן אמר על , פ שלא ידעו שובעה וכן אלו"ולכך דומים לכלבים שהם עזי נפש אע, לינק ממנו

כלומר קשורה עמו בגיהנם , קשורה בו ככלב, ל המשחית שנברא מהעבירה"העבירה שהוא ר
 :ככלב שהוא עז נפש ליסרו ולנקום ממגו בעזות מצח

 .ספר בניהו בן יהוידע עבודה זרה דף יז
 .אמרה כשם שההפיחה אינה חוזרת

י סמנים שלא "ל כי אלו הזונות שלוקחין אתנן הרבה המה נזהרין לעשות הכנה ותיקון לעצמן ע"נ
וזו ודאי נזהרת , יבואו לידי הפחה כדי שלא ימאסו בעיני המנאפים שלוקחים מהם אתנן הרבה

אך היא לא באה לה הפחה טבעית אלא באה ההפחה בגזרת שמים כדי שעל ידה יצמח קרן  ,בכך
מאחר שהיא עשתה לעצמה , והיא כשראתה ההפחה וידעה שאין זו טבעית, תשובה להאיש הזה

אך חשבה שהפחה זו היא מעשה שטן שרמז לו , הכנה טבעית למנוע ולדחות ההפחה שלא תבא
והגידה דבר זה , ך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובהבזה כשם שההפחה אינה חוזרת כ
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, ואז יתמיד ברשעתו, לפניו כדי לחזק לבו במעשה הרע יותר ויתייאש מן התשובה מכאן ולהבא
אבל מן , נמצא היא חשבה לעשות לו חבלים חזקים בדבריה אלו כדי למשכו לעומק הקליפה

 :ונהפך לבו לטובה מן הקצה אל הקצההשמים נעשו לו חבלים אלו למשכו לצד הקדושה 
 .הלך וישב בין הרים וגבעות

פירוש כשבא להתפלל על תשובתו ותיקון עצמו נתכוון ונתיישב בדעתו לבטוח בזכות האבות 
על פסוק .[ א"ראש השנה י]ל "כמו שאמרו רז, ובזכות האמהות שנקראו גבעות, שנקראו הרים

 .ותמדלג על ההרים מקפץ על הגבע[ 'ח' שיר ב]
ל כזה ידוד מסוגל "י וסגו"ה בנקוד צר"ל ששם הוי"ש הרב משה זכות ז"ד על פי מ"ל בס"ועוד נ

ש כי ימינך "וז, ו"והאותיות מספר כ' ו כי הנקודות הם מספר ר"לבעלי תשובה ועולה מספרו רכ
. ד"ו כמנין שם הנזכר עכ"עולה רכ, ן"ד נו"ם יו"ד מ"יו, כי ימין במלוי כזה, פשוטה לקבל שבים

ה בנקוד "והוא מספר שם הוי, ו"והנה ההפרש שיש בין מספר הרים למספר גבעות הוא מספר רכ
כי , ו"שעולה רכ[ 'ט ג"בראשית ל]מצליח בידו ' ו שהוא מספר ה"ל שעולה מספר רכ"י וסגו"צר
כלומר ישב , א ישב בין הרים וגבעות"ולז, מצליח ביד בעל תשובה' הנזכרת ה' י הארת ה"ע

 :ה בנקוד הנזכר שהוא רמוז בהפרש שיש בין מספר הרים למספר גבעות"הויבהארת שם 
 .הניח ראשו בין ברכיו

ה מתפשט בפנימיות "דצלם שם הוי, ל"י ז"ש רבינו האר"ד הטעם שעשה כן על פי מ"ל בס"נ
וידוע פגם הזנות מגיע לאותיות שם , האדם והארת אותיות יה דשם הויה מאירים בראש האדם

ולכן הניח ראשו בין , וידוע כי עון זה של הזנות יתייחס לברכים של האדם, הראש ה שהם בסוד"י
שהגיע , ברכיו לרמוז שהוא צריך עתה לתקן עון שעשה בברית המעור שהוא עומד בין ברכיו

או יובן לרמוז שהוא עושה התיקון בדברים שהם . ה שהם רמוזים בראשו"הפגם שלו עד אותיות י
ש געה בבכיה רמז בזה "ומ. מה שחטא בברית המעור שהוא בין ברכיובפה שבראשו כדי לתקן 

וזה , מילא אותם אורות משם יה, ב אותיות התורה"ב כנגד כ"שעל ידי כך הצנורות השפע שהם כ
 :ה"ב י"נרמז בבכיה שהוא כ

רמז שרצה עתה לטהר עצמו לגמרי מכל חטאים שעשה , ד דהניח ראשו בין ברכיו"ל בס"ועוד נ
כאשר היה בזמן היותו עובר במעי , י תשובה זו נקי ובר מכל חטא ועון"ד שיהיה עקודם זה ע

על העובר בהיותו תוך בטן .[ 'ל]כמו שאמרו בגמרא דנדה , דהיה שם מונח ראשו בין ברכיו, אמו
 :אמו שראשו מונח בין ברכיו

 .אלא שקורין אותם רבי

טעם נכון למה שקראתו בת קול בשם  ל"ר חיים ויטל ז"הנה הרב פתח עינים פירש בשם רבינו מה
ד עוד טעם אחר שקראתו בשם רבי שהוא עשה ריב עם היצר הרע ונצחו ולכך "ל בס"ונ. ש"רבי ע

ישעיה ]גם רבי עולה מספר חרד כי הכתוב . נהפכו לו אותיות ריב לאותיות רבי לכבוד ולתפארת
נו פסוק זה על בעל תשובה ופרש, אמר ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי[ 'ו ב"ס

ועתה בתשובתו הוא נכה רוח כי לבו נשבר ובוש במעשיו הרעים , שהיה בתחלתו עני מן המצות
כי שאלו לחכמה , ועתה ששב הוא חרד על דברי, כי אינו צדיק גמור מעיקרו כדי שיתגאה במעשיו

תמות שאלו  שאלו לנבואה אמרה הנפש החוטאת היא, חוטא מה ענשו ואמרה חטאים תרדף רעה
נמצא כולם לא הסכימו , ה אמר יעשה תשובה"שאלו להקב, לתורה אמרה יביא קרבן ויתכפר
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ר הרב מור "ובזה פירש עט, ה לבדו אמר יעשה תשובה ויתכפר לו"והקב, בתשובה ולא זכרו אותה
ת הוא שאמר "פרוש השי[ 'ט כ"ישעיה נ]' ל ולשבי פשע ביעקב אמרה"זקיני רבינו משה חיים ז

ולזה אמר כאן וחרד על דברי חרד לעשות תשובה , יו שבי פשע ביעקב אלו בעלי תשובהשיה
 :ולכן קראתו רבי שהוא מספר חרד, שהיא על פי דברי בלבד

 .ספר בניהו בן יהוידע עבודה זרה דף יט

 .'מאי דכתיב אשרי האיש אשר לא הלך וכו

תהלים ]ש "למימר אשרי איש כמא הידיעה דהוה ליה "ל דקשיא ליה על מה שכתוב האיש בה"נ
. א בשמו"ולזה אמר אשרי האיש זה אברהם אבינו שנוסף לו אות ה', אשרי איש ירא ה[ 'ב א"קי
אך היתה , היינו כי דור הפלגה היה להם אחדות ואחוה ביניהם, ש שלא הלך בעצת דור הפלגה"ומ

ולכן אמר , טובהאך אברהם אבינו היה אוחז במדת האחדות ואהבה ואחוה ל, האחדות להרע
. כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו[ 'א ב"שם נ]וכן נאמר , ['א ח"ישעיה מ]ה אברהם אוהבי "הקב

דידוע עיקר רעת אנשי סדום היתה במה שנעלו דלת , ואמר עוד שלא עמד במעמד אנשי סדום
ה "ו עואברהם אבינ, וכמפורש בכתובים בספר איוב, בפני אורחים ובטלו גמילות חסדים מכל וכל

והיה , שהיה רודף אחר הכנסת אורחים בתכלית, הלך מנגד להם בדבר זה מן הקצה אל הקצה
 .עוסק בגמילות חסדים במאד מאד

ל שכל "ואמרו רז, ואמר עוד ובמושב לצים לא ישב אלו הפלשתים שאמרו קראו לשמשון וישחק
יו טמאין בטומאת ראה כמה וכמה ה, אחד הביא את אשתו לבית האסורין כדי שתתעבר משמשון

ה היה רחוק "ואילו אברהם אבינו ע, עד שהבעל מביא את אשתו בידו לנאף עמה, הזנות ועריות
דאפילו באשתו המותרת לו לא נסתכל ולא , מן טומאה זו בתכלית הריחוק מן הקצה אל הקצה

 .[:ז"בבא בתרא ט]ידע יופיה עד שבא למצרים והכיר בה שהיא יפת מראה מאד 
 .שה תשובה בעודו אישאשרי מי שעו

' ור, דהשבח הוא לו מפני שכופה חומרו הקשה, כי רב מדבר בעושה תשובה בבחרותו, ד"ל בס"נ
יהושע בן לוי מדבר גם בעושה בזקנותו שיש לו שבח באופן אחר שהוא זקן ומתנהג בדרכי 

שות רץ כצבי וקל כנשר לע, דהיינו שלא יעצרנו גשם ושלג וקור וחום, תשובתו כטבע הבחור
 .פ שהוא עתה אינו בחור אלא זקן"ואע, כלומר כטבע הבחור, וזהו כאיש, עבודת בוראו

יהושע בן לוי סבירא ליה אם הוא קטן שאינו בר חיובא ועושה תשובה כמו בר חיובא ' אי נמי ר
 :ורב סבר אחר שנעשה בר חיובא עדיף טפי משום דתקיף יצריה טובא, יש לו שבח טפי

 .ע עבודה זרה דף יטספר בניהו בן יהויד
 .אשרי מי שמתגבר על יצרו כאיש

כהנך נשים אשר במדינת , ד יש אדם נוצח מחמת חלישותו"ל בס"נ. ל כאיש גבור"י ז"פירש רש
ואמרו לו חדל ממנו דאם , אפריקא שבא אלכסנדרוס לעיר שכולה נשים לעשות עמהם מלחמה

ועזב , אותה בושה אוי לה לאותה כלימהואם נצחנו אותך אוי לה ל, נצחת אין לך פאר דנשי נצחת
ולכן אומרים חכמי הטבע אם , נמצא חלישותם הוא סיבה להצלתם, אותם וניצולו מן המלחמה

כי , אז יחדל ממנה, יש לה תקנה שתגלה ערותה לפניו וידע שהיא אשה, הארי ירדוף אחרי אשה
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האדם חלש כגון זקן או וכן הענין במלחמת יצר הרע אם יהיה , בזיון הוא לו להלחם עם אשה
אך עיקר הפאר , ואם אדם זה נצח את יצר הרע אין לו פאר בכך, חולני לא ירדוף אותו להתגרות בו

 .לאדם שהוא מתגבר על יצרו אפילו שהוא בעל חומר חזק עדיף וברי כאיש
או יובן הכונה יש ניצול מיד הרודף אותו מחמת שברח מפניו או מחמת שהביא לו עזר מאחרים 

אך הפאר , ואין בכל אלה פאר כל כך לזה המציל עצמו באחת מאלה, מצד כלי זיין שהיה בידו או
וכן הענין במלחמת היצר , י שיתוף דבר אחר"ולא ע, השלם הוא להמציל עצמו בגבורת ידו בלבד

יש מציל עצמו על ידי שבורח מן העבירה כהך עובדא דאמרינן , הרע הרודף אחר האדם להחטיאו
ונברח משביל , דאמר החכם לחבירו נזיל אפתחא דעבודה זרה דנכיס יצריה, שבילי לעיל בתרי

או יציל עצמו מחמת שנמצאים , בית הזונות ששם מצוי היצר הרע של הזנות דתקיף להלחם בנו
 ,במקום העבירה בני אדם אחרים ואי אפשר לעשות העבירה לפניהם

וכן כל , ובזה חדל היצר הרע ממנו, אינשי וכמו הך דרב עמרם חסידא דצווח נורא בי עמרם ואתו
ואין בכל אלה פאר לאדם , כיוצא בזה בסיבות של חולשה וכיוצא שמונעים אותו מעשיית העבירה

ועם , ואין שום מונע כנגדו, אלא הפאר דלא הוה ליה כזאת וכזאת, שניצול מן יצר הרע דעבירה
 :כל זה הוא גובר על יצרו ואינו עושה העבירה

 :עבודה זרה דף יטיהוידע  בניהו בן

 .מאן בעי חיי מאן בעי חיי

האחד באיכות והאחד , דבא לרמוז על שני מיני אריכות ימים, ד טעם לכפל הלשון"ל בס"נ
ד מאן בעי "ל בס"ועוד נ. ל זכה נוטל חלקו וחלק חבירו"ל על דרך מה שאמרו רז"ועוד נ. בכמות

כי המשכת חיי הנפש הוא בחינה בפני עצמה והמשכת החיים לגוף , חיי לנפש ומאן בעי חיי לגוף
ל בכונת זכרינו לחיים בעשרת ימי תשובה בשער "י ז"ש רבינו האר"כמ, בפני עצמה הוא בחינה

דסתם בני אדם אינם , ובזה ניחא דאמרו ליה הב לן חיי ולא כפלו לשונם כאשר כפל הוא, הכונות
 :מבקשים אלא על חיי הגוף בלבד

 .עבודה זרה דף כהבניהו בן יהוידע 

 .הישר והטובדכתיב ועשית , ואמאי קרי ליה ספר הישר

 .ש"כתיב והישר בעיניו תעשה ע[ ו"ו כ"ט]ל והלא גם בספר שמות "א ז"הקשה מהרש
אבל בספר דברים איכא ארבע קראי והם , ד כי בספר שמות ליכא אלא חד קרא הנזכר"ל בס"ונ

' והשלישי בסי', ב כי תעשה הישר בעיני ה"י' והשני בסי, ו ועשית הישר והטוב"וא' האחד בסי
ולכן יותר ראוי לפרש זה ', א כי תעשה הישר בעיני ה"כ' והרביעי בסי', ת הישר בעיני הג לעשו"י

וכאן מביא קרא דכתיב ביה הישר בלא , ל כי בספר שמות כתיב והישר"ועוד נ. על ספר דברים
 .ו דדמי להאי דכתיב ספר הישר"וא

א הכי קאמר אם שמוע אל, אי נמי פסוק והישר בעיניו תעשה דספר שמות אינו לשון צווי וגזרה
אך כאן , אז תזכה שכל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, והישר בעיניו תעשה, תשמע

שהוא לשון צווי ואזהרה כמו שאמרו במצות עשה ', בספר דברים כתיב ועשית הישר והטוב וכו
 [:'ב' דברים ל]אלהיך ' ושבת עד ה, של התשובה
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 :מנחות דף נגבניהו בן יהוידע 

 .לו כי רעתכי אז תעלוזיאמר 

דידוע פעם אחת בן מלך אחד הלך לטייל אצל מלכות אחרת ועשו לו סעודה , ד הכונה"ל בס"נ
וישבו שם כל השרים והביאו שם מנגנים בכלי זמר רבים וערכו שלחן מלא בכמה מיני משקים של 

 ,יין ושכר הערבים ומשכרים את האדם ומשמחין אותו
ם שהתחילו המנגנין לנגן הביאו אדם ערום שהשקוהו סם הנקרא וקודם שהתחילו לשתות וקוד

, והביאו מושכב על מטה אחת לתוך המסיבה, בנג ונעשה כפגר מת אין בו שום תנועה כלל
כ הניחו "ואח, כ הלבישו אותו תכריכין"והביאו כלים שרוחצים בהם המתים ורחצו אותו ואח

ו אז התחילו המנגנין לנגן והמסובין לשתות ואחר שהוציאוה, אותו בארון וטלטלוהו מן המסיבה
ובנו של מלך כשראה המראה הזה של הבאת המת למסיבה , יין ושכר ולשמוח שמחה גדולה

כי מימיו לא ראה , ורחיצתו ולבישתו התכריכין והנחתו בארון כמעט נתעלף ולא נשאר בו נשמה
רים המסובין מה הדבר הזה וישאל מן הש, מת ולא ראה רחיצת מת וכיוצא ויתפלא על הדבר הזה

 ,אשר עשיתם כאן
ויאמרו זה מנהגם כשיבואו לשתות ולשמוח במסיבה מראין למסובין דרך המות כרי שירבו 

כי בזכרם שסוף אדם למות ויהיה כפגר מת זה ויעשו לו כזאת ויוליכוהו לקבר שאין שם , בשמחה
בעודו בחיים להרבות בשמחה  על כן יזדרז, לא אכילה ולא שתיה ולא ניגון ולא ריקוד ושמחה

 .כ"ע, מאחר שסופו יהיה מושלל וערום מכל זה, ושתיה בכל כחו
ויש זוכרין יום המיתה כדי , יש זוכרין יום המיתה כדי שיהיה לבם נשבר ולא יחטאו, נמצא

כשוטים אלו אשר היו עושין זכר המות , שיתאמצו ויתחזקו להרבות בשמחה ובהבלי עולם הזה
י שיזכור "ונמצא מה שאמרו לנצח את יצר הרע ע, כרות והוללות ושמחה של הבלכדי להרבות בש

ואין לאלו , י זכרון יום המיתה"הנה אלו השוטים מחזקים את יצרם הרע בלבם ע, לו יום המיתה
 ,תקוה שיעשו תשובה ויפרשו מיצר הרע

אדרבה את  ל בזכרך ימי הרעה שלך שהוא יום המות הנה"ר, ולזה אמר כי רעתכי אז תעלוזי
ולכן אם , תעלוזי שיהיה לכם לב אמיץ וחזק להרבות בשמחה והללות והבלים של עולם הזה

' דברים ד]ב שהוא מספר ונושנתם "הייתי ממתין להם עוד שתי שנים שנשארו מן מספר תתנ
מאחר כי דבר שיש , לא היה מזה תועלת לשוב בתשובה כי התשובה היתה רחוקה מהם, [ה"כ

ואם כן ודאי לא ישובו והיה צריך , יאם לידי תשובה הנה הוא פועל בהם להפךממנו תקוה להב
 .על כן טובה עשיתי עמהם שהקדמתי זמן פרענותם, לקיים בהם ואבדתם

כי הבין מדבריו יתברך שהמעשים אשר יתייחסו לידים והמחשבות , מיד הניח ידו על ראשו
לכך היה בוכה כדי , ם סג יחדיו נאלחושיתייחסו לראש כולם שוים לרעה אין בהם טוב אלא כול

ולכן אמר לו , ובאמת הועיל להם בכייתו וצעקתו למתק תגבורת הדינין, למתק הדינין בבכיה
והוה , והיינו קול בכייתו שבזה נמתקו הדינין, כ את קולך שמעתי וחמלתי עליהם"ה אח"הקב

 :ו"הצלה פורתה שלא נעשה כליה ח
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 :סגספר בניהו בן יהוידע חולין דף 

 .'תניא רבי אומר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם וכו

כי הבהמה אינה יכולה לפרוח באויר ולקפוץ ולדלג לעלות , ם"ד הבהמות רמז לעכו"ל בס"נ
ם דבוקים תמיד בחומר הארץ והעפר שהם עפר ואל "למעלה אלא היא דבוקה בקרקע וכן העכו

, והטובים שבהם דומין לבהמות טהורות, אותאך הרעים שבהם דומין לבהמות טמ, עפר ישובו
פ שהם מהלכים על גבי קרקע יש להם כח לפרוח "כי העופות אע, אבל העופות רומזים לישראל

וכן ישראל הגם דלפעמים חוטאים ודבקים בחומר , באויר ולהיות למעלה למעלה ברגע אחד
ברוחניות שבקדושה עם כל זה בנקל יכולים לעשות תשובה ולעלות למעלה , המתייחס לעפר

 ,בלתי איחור ועיכוב כלל
וברגע אחד כהרף עין עולה עד , והוא ממש כמו העוף שאתה רואה נח על גבי קרקע ורובץ בארץ

וכנודע מדין האומר לאשה , כן ישראל ברגע אחד יעשה הרשע תשובה ונקרא צדיק, לב השמים
ראינו שהוא רשע גמור הרי זו פ דקודם רגע אחד "אע, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק

 ,מקודשת דשמא הרהר תשובה
על כן בהמות הטמאות רבים מן הטהורות כי הטובים , ם"ולכן מאחר שהבהמות רומזים לעכו

והעופות הטהורים שרומזים להכשרים , שבהם מועטים שהם נחשבים טהורים לגבי מינם
 .לשבישראל הם מרובים מן עופות הטמאים הרומזים לרעים שבישרא

לכן דבקו בהם , אי נמי הטעם שבהמות הטמאים מרובין מפני שנבראו מן העפר שהוא גס החומר
אבל העופות שנבראו , ורבו על בהמות הטהורות שאין בהם סיגים כל כך, סיגים של טומאה יותר

לכן לא דבקו בהם סיגים של טומאה כל כך , מן הרקק שהוא עפר ומים שאינו חומר גס מאד
עוף , ב בהמה שנבראת מן היבשה הכשרה בשני סמנים"ז ע"ו שאמר לעיל דף כוכמ, כבהמות

 :ל"א ז"ש מהרש"ועיין מ, שנברא מן הרקק הכשירו בסימן אחד

 .חולין דף פטבניהו בן יהוידע 
 .קשה גזל הנאכל שאפילו צדיקים גמורים אינם יכולים להחזירו

דאם , דיק גמור אלא למי שלא חטא כללדאין קורין צ, קשא אם גזלו איך קרי להו צדיקים גמורים
ל במקום שבעלי תשובה עומדים אין "וכמו שאמרו רז, חטא ושב בתשובה נקרא בעל תשובה

וכי יש , ועוד אם גזל ואכלו ואינו רוצה להחזירו הרי זה רשע, צדיקים גמורים יכולים לעמוד
 .הפרש בהשבת הגזלה בין אכלה ללא אכלה

פ שהאב לא הוריש כלום לבנו אם הבן הוא "הנה אע, ל ואכלוד הכונה שאם האב גז"ל בס"ונ
אך עם , חסיד וצדיק גמור צריך לשלם הגזלה שגזל אביו מחמת כבוד אביו דחייב לכבדו במותו

כל זה קשה דבר זה לבן לעשותו מפני שהוא גזל הנאכל שכבר אכלו אביו ולא נשאר ממנו כלום 
ולמד , זה שחייב לכבד את אביו ממידת חסידות בעין והוא עושה התנצלות לפטור עצמו מכבוד

ג שהוא לא אכל עם כל זה לפי סברתו לחשוב ביזה זו "דאע, זה מפסוק רק אשר אכלו הנערים
כי נעריו המה ומה שאכלו , אסורה עליו כגזל ראוי שישלם בעד נעריו במה שאכלו מדין חסידות

ג "אע, שות חסידות זו להשיב בעבורםאך עם כל זה כיון שכבר אכלו קשה עליו לע, נקרא על שמו
 :דהנאתם חשיבה כהנאת עצמו
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 :ערכין דף טזספר בניהו בן יהוידע 

 .יום בלא יסורין' כל שעברו עליו מ

ולכן , ס לוגין"ס שעות ושיעור מקוה טהרה תתק"ד הטעם כי בארבעים יום יש תתק"ל בס"נ
, וכן ימי השובבים, תשובה בארבעים יום נשלם טהרת נפש האדם שהם חודש אלול ועשרת ימי

 .ל"ש הרב נתן שפירא ז"וכמ
יסודות הן מצד גופו הן מצד ' ס שעות לטהרת הנפש כי האדם בנוי מן ד"והטעם שצריך תתק

, ז יסודות"ז כוחות טומאה בט"ובחטא נדבק ט, ז יסודות"נפשו וכל יסוד כלול מארבעה הרי ט
ס "ולכן צריך להם תתק, ור דבטל בששיםז כוחות טומאה אלו בששים כדין איס"וצריך לבטל ט

ס שעות שהם ארבעים יום בתשובה "ולכן צריך תתק, ס"הוא תתק' ז פעמים ס"שעות לבטלם כי ט
ז כוחות טומאה "ולכן הצדיק נקרא יוסף שבו רמז ביטול ט, ז כוחות של טומאה"כדי לבטל ט

ז פעמים ששים של טהרה "ל ט"ר' ו פעמים ס"ונרמז זה באותיות יוסף שהוא י' ז פעמים ס"בט
ז כוחות טומאה בששים צריך דבר "פ שבטלים ט"אך אע, ז כוחות טומאה"והיתר שבהם מבטל ט

ז כוחות "והיינו היסורין בהם נפרדת זוהמא של ט, אחד להפריד זוהמה שלהם מן הגוף ומן הנפש
ז "ס שעות שהם ט"יום שהם שיעור טהרה של תתק' טומאה מנפש ומן הגוף צריך שאלו המ

 :פעמים ששים לא יעברו בלא יסורין שהם המפרידים הזוהמה של כוחות הטומאה הדבקה באדם

 .ספר בניהו בן יהוידע נדה דף ט

 .מאיר דכתיב מי יתן טהור מטמא לא אחד' מאי טעמא דר

ד החלב טהור והדם טמא ויש לנו לחשוב מספר החלב עם כולל האותיות שלו שעולה "ל בס"נ
, לחשוב לו כולל כי הוא כלל גדול בתורה מרובה מדה טובה ממדת פרענותאבל הדם אין , ג"מ

, אחד, לרמוז מי יתן טהור הוא חלב מטמא הוא הדם, ונמצא מספר דם יתר על מספר חלב אחד
 :ה הנקרא אחד גזר שיתהפך הטמא להיות טהור"כלומר יחידו של עולם הוא הקב

שיברא את האשה בלא וסת , נעשה חלבת כן שהדם נעכר ו"והנה צריך להבין למה עשה השי
וכאשר נעשה כן בבעלי חיים שאין להם , ועם כל זה יתן לה חלב בדדיה להניק את בנה, דמים כלל

 .וסת דם נידות ויש חלב להניק
, ת תחלת מזונו של אדם באופן זה שיהיה מן הדם הטמא שנהפך לחלב"ד עשה השי"ל בס"ונ

עם כל זה , בכוחות הטומאה שנעשו מן עוונותיו פ שחטא ודבק"להורות לאדם אחר כך שאע
כאשר רואה בעיניו שדם הטמא , גדולה תשובה שמהפכת הזדונות לזכיות ויקבל עליהם שכר

וכן הטעם לרבי יוחנן דמפרש לקרא על שכבת זרע שהוא טמא , נהפך לחלב שהוא מזון טהור
 :ונוצר ממנו ולד טהור

 :ספר בניהו בן יהוידע נדה דף ל
 .תשבע כל לשון זה יום הלידה, ברך זה יום המיתה תכרע כל

, ש חכמי המוסר דהמיתה סיבבה הלידה"ד על פי מ"ל בס"ונ. קשה הוה ליה להקדים יום הלידה
אך מחמת שמתים רוצה שיהיה לו זכר , דאם לא היו מתים לא היו נושאין נשים כדי להוליד בנים

ג דהוא צדיק עם כל זה אם "נראה אע, רשעש היה בעיניך כ"ומ. לכך רוצה להוליד בנים, קיים
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יסתכל בעונות שהם בעקביו שהם כעס וגאוה וכיוצא ששקולים לעונות חמורות ימצא עצמו 
וכל , ז"כל המתגאה כאלו עובד ע, ז"על דרך שאמרו כל הכועס כאלו עובד ע, כרשע בכף הדמיון

ול זה תהיה בעיניך כרשע פ שאתה צדיק בגלג"אי נמי אע. המלבין פני חבירו כאלו שופך דמים
 .וכאשר נמצא באיוב שהיה גלגול תרח עובד צלמים, מצד גלגול הקודם

כמו , אי נמי בעיניך כרשע מצד שיש עונות שעושין אחרים ואינו מוחה בהם ונקראים על שמו
אלעזר בן עזריה דשל שכינתו היתה ונקראת על ' על פרתו של ר[ ב"ד ע"שבת נ]שאמר בגמרא 

כלומר אל תאמר מה אעשה עונותי , ה טהור ומשרתיו טהורין"וד והוי יודע שהקבואמר ע. שמו
 .רבו ואיני כדאי לתשובה ולבא לידי טהרה

פרק י

 

ל"יצחק אייזיק חבר זצ' תורת הגר

 

 אספר שיח יצחק חלק 

 הדרוש לשבת תשוב
 :ט פה סובלק"דרוש תוכחת מוסר לשבת תשובה תר

להבין מאמר זה . והוא תמוה, וישעי ביום הכיפורים, אורי בראש השנה. אורי וישעי' במדרש ה( א
אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי "מאמר , ל בסוף פרק בתרא דיומא"נקדים מאמרם ז

מה , ואומר מקוה ישראל השם, שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים, כם שבשמיםמטהר אתכם אבי
וצריך לבאר מליצות דבריהם הקדושים ". ה מטהר את ישראל"אף הקב, מקוה מטהר את הטמאים

" מה מקוה"ש "וגם מ. דהכל אחד, ש לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם"וכפל הדברים מ
 :צריך לבאר הדמיון זה מההוא', כו
ז נקדים הקדמה יקרה לקוחה מפי חכמי אמת בענין תכלית הבריאה שברא הוא "ולבאר כ( ב

בכדי , והפוכו, דרך הטוב, ידוע היה שבשביל הבחירה שנתן לאדם שני דרכים. יתברך העולם
והשאיר הוא כביכול , ת"שמטעם זה צמצם הוא יתברך גודל שלימותו הבלתי בע, להרבות שכרו

עד , שכל מה שירד מרדגה אחת נתעלם יותר אור פניו, ממדרגה למדרגה ז נבראו העולמות"שעי
, עד שכמעט נסתר כאן כבודו יתברך לגמרי, שיצר עולם השפל התחתון הזה בשפל כל המדרגות

שבזה מוצא מקום , ר שהוא תכלית החשך והעדר הקדושה לגמרי"א והיצה"ז כח הסט"ונמצא עי
 :ומסיתו לכל עוון וחטא, דיןו דלית דין ולית "לאמר ח, לפתות האדם

 הסתר וגילוי -ברא אלקים את השמים ואת הארץ 
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שלמעלה אור קדושתו יתברך מתגלה , עליונים ותחתונים, ובזה נתחלקו הנבראים לשני מדרגות( ג
ואין שם , ולכן שמים וצבאיהם וכל מלאכי מעלה רחוקים מחטא ואשמה, יותר ומכירים כבודו
א וכל רע נמצא "שבה שליטת הסט, וחלק השני הוא הארץ התחתונה. א כלל"שליטת זוהמת הסט

הוא למעלה בשמים ששם מכירים כבוד  אורש, אור וחשךושני המדרגות אלה מכונים בשם , בו
', וכו" בראשית ברא אלקים"ולכן אמר הכתוב , הוא למטה חשךוה, גדלו ותפארתו יתברך

, שרשים' והם ב', ברא ה התחלות' בל "ור, לרמז על חלוקת הבריאה על שני מדרגות' שהתחיל בב
והם , והם עצמם ענין אור וחשך, "את השמים ואת הארץ"והם , שרש הרע' וא, שרש הטוב' א

והארץ "ש "וז, יצר הרע מסטרא מן הארץ, שיצר טוב מסטרא דקדושה מן השמים, ר"ט ויצה"יצ
 :'כו" היתה תהו בהו

, "שנאמר והיה במחשך מעשיהם, הם של רשעיםמעשיאלו , וחשך", ל במדרש"ש רז"והוא מ( ד
ושרשו מצד הסתלקות הקדושה וצמצום והתכסות אור כבודו יתברך , י יצר הרע"שהוא בא ע

הקדושה שירדה למטה  הנשמהוהוא , עד שהוא יתברך שלח רוח קדשו ממרום, בעולם התחתון
כ "ש אח"וז, דושהלהיות נמשך אחר סטרא דק, להאיר לפניו במקום החשך, באדם התחתון הזה

 :מעשיהם של צדיקיםש אלו "וכמ" ויאמר אלקים יהי אור"
א תהיה "וכל זה נעשה ביום ראשון של מעשה בראשית להיות נתקן בו כלל הבריאה ושהסט( ה

שאין לו רשות לילך רק עד מקום , ככלב הקשור בשלשלת, נקשרת ונכנעת תחת סטרא דקדושה
מזה שרש שלבסוף ששת אלפי שנים דהוה עלמא יחזור ו, כלות משיכת חבל השלשלת ולא יותר

אלא כלו , אחד ולא יהיה חלוק הבריאה טוב ורע' ואז יהיה ה, ויהיה תקון העולם, הכל לקדושה
 ":וירא אלקים את האור כי טוב ויהי ערב ויהי בקר יום אחד"כ "ש אח"וז, טוב

אם , ה"באיזה מהם חפץ הקב ואיני יודע"ש "ל במ"פ הקדמה זו מובן לנו סוף מאמרם הנ"וע( ו
הוי אומר זה מעשיהם של , כשהוא אומר וירא אלקים את האור כי טוב', במעשיהם של צדיקים כו

היאך אפשר לעלות על הדעת שיהיה הוא יתברך חפץ יותר , שלכאורה הוא תמוה מאד, "צדיקים
חפץ אחפוץ ה"וכתיב " ובחרת בחיים"' כו" ראה נתתי לפניך"הלא מקרא מלא , בדרך רשעים

 ":במות רשע כי אם בשוב מדרכו וחיה
והוא מה , והט אזניך ושמע עמק דבריהם הקדושים, אבל כוונו בזה ענין עמוק בדרכו החכמה( ז

מאחר שהוא יתברך סילק שליטת רצונו , שכתבתי במקום אחר בחקירת הענין העמוק הזה
, א יתגבר צד הטוב על צד הרעשל, ונתן לפניו שני דרכים שווים ממש במשקל אחד, מבחירת אדם

רק כפי כחו של , ד גבור המתאבק עם חלש בכח פחות"והוא ע, כ היה מתבטל הבחירה"דאל
, ואין הבריאה בטוחה להיות נתקן בסוף סיבוב ימי העולם, כ הדבר בספק לעולם"א, החלוש

ונו היה ואם ברצ, מאחר שברצונו יתברך רצה ששני הדרכים יהיו שוים, ושהטוב יתגבר על הרע
שמחשבתו ורצונו יתברך הוא , אם כן היה מתבטל הבחירה, כח הטוב יותר מכריע מכח הרע

כי לא "ש "כמ, ואין מחשבתו יתברך ורצונו שוה למחשבת ורצון האדם, עושה הדבר ממש
הרי שמחשבתו יתברך ', כו" ושמה לא ישוב"' כו" מחשבותי מחשבותיכם כי כאשר ירד הגשם

 :שבמחשבתו יתברך נברא הכל, "ראשית בראב"ש "וכמ, פועל הכל
, בדבור' וא, במחשבה' א, מדרגות' אבל הענין בזה כי באמת הוא יתברך ברא עולמו בב( ח

את "ש "וכמ, והוא ראשית המחשבה, "בראשית"ז נאמר "וע, שבמחשבה נברא הכל בכלל בכח
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רושם למטה בעולם אבל מחשבתו יתברך הוא גבוה מעל גבוה ואינו עושה ', לרבות כו" השמים
שהוא בשית אלפים שנין , רק נשאר למעלה עומד קיים להתגלות בסוף סבוב העולם הזמני, השפל

' כו" ויאמר"ש "כמ, ימי בראשית היו בדבור' שכל הבריאה בו, יום שכולו שבת, באלף השביעי
ה ימים אלו במדרג' והוא משול לכחו יתברך שפעל בו, י כלי המבטא"והדבור הוא מצמצם ע

כ מוגבל ומצומצם מהרכבת "שהוא ג, הזמןומזה נעשה , ובצמצום בסילוק שלמותו הטוב הגמור
וכפי מספר צירוף כל האותיות של , מורכב מחיבור אותיות ונקודות הדיבורכמו ש, רגעים ושעות

כך הם , א שערים פנים ואחור בגלגל צירוף נקודותיהם בשם הויה בצירופיו הגדול והנורא"הרל
 :ש רבינו הגאון בכתביו"כמ, אלפי שנים' מספר כולם בו, ף בשעה"געים קטנים של תתרמספר הר

ובהם נכלל להיות כל הברואים שהיו , ימים נבראו במאמר' שבו, ולכן כל מעשה בראשית( ט
תיבות של פסוק ' ובו, ימים אלו' שכולם נכללים בו, ושעתיד להיות עד סוף שית אלפי שנים

ולכן מאמר זה הוא במחשבה , הוא על אלף השביעי למעלה מן הזמן ותיבת בראשית, בראשית
א "ושהסט, ושם עלה במחשבה סוף גמר התיקון, והוא סוף מעשה במחשבה תחילה, ולא בדבור

אבל אינו שליט לבטל הבחירה , ובלע המות לנצח, ר יתבטל כחו בשליטת הקדושה עליו"ויצה
והוא ענין , ואינו פועל בו, ממדרגת הזמן כי המחשבה הוא למעלה, אלפי שנים' המסורה בו

כי מחשבה זו היא נקוד מחשבית שאינו , והבין עומק דבר זה, הידיעה שאינו מכריח הבחירה
 :לכן אין ידיעה זו מכריח, מתחלק לעבר ועתיד רק בהוה

רצונו לומר שמצד ', וכו" י באיזה מהם חפץ"שא"ל "ובזה יוצא לנו מפולש כוונת מאמרם ז( י
הרי היה , שאם היה ברצונו יותר על כח הטוב, שני הדרכים הם שקולים ברצונו יתברך הסברא

כשהוא אומר "ז אמר "וע, ר ולכח הרע"שלא היה שום שליטה ליצה, רצונו בזה מבטל הבחירה
ל שברצונו "ר" הרי שחפץ הוא יתברך יותר במעשיהם של צדיקים, וירא אלוקים את האור כי טוב

, שאז יהיה תיקון העולם, והוא שעלה במחשבתו מה שיהיה באלף השביעי, גבר יותר כח הקדושה
ל "ר, ל לצדיקים"והאור הזה לע, והוא נרמז באור שהוא התפשטות קדושת שמו יתברך בעולמו

, וממילא יתבטל כח הרע, שאז יהיה גילוי שלמות כבודו יתברך בעולם השפל כמו למעלה בשמים
ל שבזמן הזה שהבחירה שולט אז כביכול אין שמו אחד "ר" אחד' ביום ההוא יהיה ה"שנאמר 
ל שאז "כ לע"משא, חלקים' והבריאה מתחלקת לב, ולא בארץ, רק בשמים ניכר כבודו, בעולמו

 :ויכירו כל העולם כח מלכותו וכבודו יתברך, למעלה כלמטה, יהיה שמו אחד בשוה
כי לא ' יעזב רשע דרכו וכו' כובהמצאו ו' דרשו ה"ש "ה מ"ובזה יתבאר הכתובים בישעיה מ( יא

שהנביא בא לחזק ידים רפות , והכונה בזה" 'כן יהיה דברי וכו' כי כאשר ירד וכו' מחשבותי וכו
א להם לשוב מדרכם הרעה מאחר שכבר נשרשו בחטא וכח "אשר הרבו לפשוע בסברם שא

שבם מאחר בח" הבא לטהר מסייעים אותו"ש "כמ, וצריכים סיוע משמים, א גבר בהם מאד"הסט
א השולט עליהם שהרי הרשות נתונה "יבטל כח הסט' א להיות שהוא ית"שהבחירה מסורה א

כ מעולם לא "א, במחשבתו ראה שיתגבר הטוב על הרע' ואם נאמר שהוא ית, ושני הדרכים שוים
 :היה בחירה

 הוא' שבאמת מחשבתו ית" כי לא מחשבותי מחשבותיכם' יעזב רשע דרכו וכו"וזה שכתוב ( יב
, ואינו מתגלה לארץ כל ימי עולם עד עת גמר התיקון, ונשאר בשמים לבד, למעלה ממדרגת הזמן

רק הדיבור , שהמחשבה אינה פועלת למטה בעולם השפל' וכו" כי גבהו שמים מארץ"ש "וז
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כי ", וכל הנהגת הזמן תלוי בדיבור ולכן הכל בידי שמים, מתפשט משמים לארץ ועושה פעולה
לא ישוב אלי ' כן יהיה דברי וכו", ועושה את פעולתו בהכרח" שמה לא ישובכאשר ירד הגשם ו

כ איזה ניצוץ מאור הגנוז הזה מאיר למטה בכל זמן לסייע "ואעפ, כ המחשבה"משא, "'ריקם וכו
רק בגדר סיוע ' אבל אור הזה גנוז ומצומצם שלא יתבטל הבחירה וכו, למי שבא לטהר את עצמו

 :לבד
משל למלך , ה שמו בישראל"שיתף הקב, י אומר"ל בשם ר"ר", תענית איתאב ד"ובירושלמי פ( יג

אלא הריני , אם אני מניחה כמות שהיא הרי היא אבידה, אמר, שהיה לו מפתח של פלטרין קטנה
ה אם אני מניח את "כך אמר הקב, שאם אבדה תהא שלשלת מונחת עליה, קובע בה שלשלת
 :ל"עכ, "לא הריני משתף שמי הגדול בהםא, ה"הם נבלעים בין או, ישראל כמות שהם

בענין , כ על כל אדם בפרט"מ רמזו בזה ג"מ, הנה הגם שדברו בזה על כלל האומה יחידה( יד
, ח בספרו נפש החיים"כ רבינו הגאון מור"ש ג"וכמ, א"ו ברפש הסט"מלחמת יצרו וטביעתו ח

ר וכח "ח הגדול של היצהשבאמת הוא יתברך צפה מראשית אחרית כ, ולדרכנו יתפרש כמין חומר
ולא , ע לדרך הרע"י הבחירה המסורה בידו יטה א"וחשש כבודו יתברך אולי ע, גבורתו בטומאה

לזה עשה הוא יתברך שלשלת קשורה בכל נפש איש הישראלי לסייעו להיטהר , יהיה לו תקנה
 :ולצאת מטומאתו הדבקה בו

ש "וכמ, ת שמים וארץ ביחדוענין השלשלת הזה הוא התורה הקדושה אשר היא מחבר( טו
ר הא מצד ההבדל שנעשה בין אור "כי עיקר שליטת היצה, "ר בראתי לו תורה תבלין"בראתי יצה"

ולכן הוא יתברך הוריד התורה הקדשה אשר היא ממש . שבזה הטוב בשמים והרע בארץ, לחושך
והלכת "ש "כמ ',שהם כלל כל המדות טובות ודרכיו יתב, מדו כמדתו כביכול, אור לבושו יתברך

ובעסק האדם בתורתו , במעשה המצות בפועל, ונתלבש התורה בלבוש גשמי בארץ, "בדרכיו
שלכן נמשלה התורה למים שבהם מטהרת כל טנפת וכל , היא המקדשת ומטהרת אותו, יתברך

 ":במים יובא וטהר"ש "כמ, טומאה
ובזה , במקום החשך, כ בארץ"כ אור שהיא יורדת משמים משכן האור להאיר ג"ונקרא ג( טז

צור ' כי ביה ה"ש "כמ, כי שם יה הוא בשמים ובארץ, שורה על כל אדם שמו הגדול והנורא
והם , ורוחו משמים, שנפשו מן הארץ, והם שורים ורוח שבאדם, ז"עוה' בה, ב"עוה' בי, "עולמים

ח ונפש וחבורם של הכ, א"והארכתי בזה במ', וכו" בן חכם ישמח אב"ש "כמ, בחינת כח אב ואם
, סדרים' פ ו"ותורה שבע, חומשי תורה' בה, שהם תורה שבכתב, י תורה הקדושה"הוא ע

והוא השלשלת , אותיות השם הגדול והנורא שורה על כל אדם מישראל' ובאורייתא הרי כל ד
ל "ש רז"וכמ, שהמאור שבה מחזירו למוטב, שבה בטוח האדם, הקבוע בנפש איש הישראלי

, אם נצחו מוטב, שנאמר רגזו ואל תחטאו, ר"ט על יצה"ירגיז אדם יצלעולם "ק דברכות "ברפ
 ":ואם לאו יעסוק בתורה

אלוקיכם ושמרתם את חוקותי ' והתקדשתם והייתם קדושים כי אני ה"כ כוונת הכתוב "והוא ג( יז
ירצה בזה שמצד שהאדם הוא בתחתית המדרגות ששם נסתלק , "מקדישכם' ועשיתם אותם אני ה

ושלא יאמר היאך אפשר לי להתקדש , לזה צריך הוא להמשיך הקדושה עליו, וכלהקדושה מכל 
לזה , א מושל בו מאד"והסט, מעצמי מאחר שכבר נטבע מכף רגלו ועד ראשו בטומאת העוונות

, י התורה שנתן להם"שכבר נתקשרו בשרש קדושה עלינה ע, אמר שאין מדה זאת נוהגת בישראל
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י שמי "כי כבר אני קשור בכם ע, ובזה תהיו קדושים" תםוהתקדש"ש "וז, ל"הוא השלשלת הנ
 :הגדול הקשור בכם

, "ושמרתם זה משנה"ש "כמ, "ושמרתם את חוקותי"וזה בתנאי , "אלוקיכם' כי אני ה"ש "וז( יח
, והוא כלל חבור שמים וארץ ביחד, כי גדול למוד שמביא לידי מעשה, "ועשיתם אותם"ז "ועי
ה עדות על ישראל את השמים "ומזה הטעם העמיד משה רע". םמקדישכ' אני ה"ש "וז, ש"כמ

את החיים ואת המות נתתי "ש "וז, שמהם ענין הטוב והרע' וכו" העידותי בכם"ש "כמ, ואת הארץ
 :'וכו" אקרא' כי שם ה"ש "וז, "תשמע הארץ' האזינו השמים וכו"ואמר גם כן ', וכו" לפניך

י "יצרו ולהיות טהור מטומאתו אשר נטבע בו כי אם עא להתגבר אדם על "ובמה שבארנו שא( יט
יתבאר בזה דברי אדונינו ', וכו" רפאות תהי"ש "כמ, התורה שהיא רפואה כללית לכל חולי הנפש

 :'וכו" אשרי האיש אשר לא הלך"המלך החסיד בראשית מזמוריו 
" אשר לא הלך"ז אמר "וע, לעשות בפועל' הא, מדרגות' והענין כי דרך הרע הוא מתחלק לג( כ

כי הוא נדמה לעומד ', וכו" ובדרך חטאים לא עמד"ז אמר "וע, לחשוב מחשבות חטא' והב', וכו
שיושב ' והג. על דרך אשר פונה אל מקום סכנה ומכשול ומתישב בדעתו אם לילך שם או לא

ר "בראתי יצה"ש "כמ, ז יהיה נכשל בחטא"אבל עי, ולא עושה עוון, ובטל ואין עוסק בתורה
ש "וז, ומזה יבוא לעשות רע בפועל, ואם יושב ובטל יחשוב מחשבת עון, "תי לו תורה תבליןברא

, ולא יצטרך לטרוח הרבה לשבר יצרו הרע, ז יהיה ניצול מכל חטא"ועי, "חפצו' כי אם בתורת ה"
ט "ומ, י השקאת מים שבו יצמיח פרי ליתן פריו הטוב"שממילא ע', כי אם יהיה כעץ שתול וכו

י "כי באמת דרך הרע קל להנצל ממנו ע', פסח במצוה וכו, מצוה בעת המיוחד לזמנובעתו כל 
, א שום רשות נמצא בפועל"ואין בסט, שבו ידע כי בכל הבלי הזמן אין בהם ממש, סגולת התורה

ולכן אין התנצלות לרשע ליום הדין ". לא כן הרשעים"ש "וז, ולכן נדחים כמוץ אשר תדפנו רוח
 ":על כן לא יקומו רשעים במשפט"ש "וז, לעמוד נגד יצר הרע לאמר שהיה קשה לו

ק יוצא מהר חורב ואומר אוי להם לבריות מעלבונה של "בכל יום ב"ל "כ רז"ש ג"והוא מ( כא
הבט , "אשה יפה וסרת טעם' נזם זהב וכו"תורה שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף שנאמר 

לנזם זהב , הוא שדומה הנשמה הנתונה בתוך גוףו, וראה עומק חכמת מליצת דבריהם הקדושים
והוא נובר בו במקום , אם הושם באף חזיר, שאף שהנזם בעצמו הוא תכשיט יקר, באף חזיר

והוא שכמו , ודומה לנזם המושם באף ולא לתכשיט אחר, שהתכשיט עצמו מסריח מאד, מטונף
 :'דאפרסמונא וכו ג נהרי"ל לי"ששכר המצוות ועונג הנשמה נמשל לריח טוב שדימו חז

כי הוא דבר , "זה הריח, איזה דבר שהנשמה נהנה ממנו ואין הגוף נהנה ממנו"ש "והטעם כמ( כב
שהוא , וגם אין נהנה ממנו אלא הרוח חיים אשר באפיו, הדק יותר מכל תענוגים הגשמיים

מפי כל דבור שיצא "ובזה בארתי במקום אחר מאמרם , "ויפח באפיו נשמת חיים"ש "כמ, הנשמה
 ":ה נתמלא כל העולם בשמים"הקב

נדון בצואה "ש "כמ, עונש הנשמה בגיהנום דימו לדבר המסריח מאד, וכמו כן להיפך( כג
ש שלולא התורה אין הנשמה בטוחה להיות ריחה "והוא מ, מ"והרבה מאמרים כאלו בכ, "רותחת

אשר נמשל לחזיר , א"והוא הסט, ר"כי היצה, צבאות ליום הדין' נודף למעלה בעלותה למלך ה
ולכן היא נזופה מכבודו , הוא מטנף גם הנשמה, ט"והוא הס, שמקום דירתו במקום טינופת

מ בכרוזים "ק בכ"ש בזוה"כמ, וסורו טמא קראו למו', א לה לעלות לריח ניחוח לה"שא, יתברך
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, שהוא הנשמה, ש שלזה נדמה אשה יפה"וז, ל"ד דין הוא נזיפה ר"הרבה שיוצאת למעלה ע
הוא התורה מנועם , אבל כשהיא סרת טעם', וכו" אשת חיל"ש "כמ, רה היא באה לגוףשטהו

 :ל"אז הוא קרוב לסכנת נפשו להיות נטבע בעמקי הקליפות ר, ואינו עוסק בתורה, מתיקותה
שהימים , ירחם' ר קלקול הדור ה"י רע עלי המעשה ותשוח עלי נפשי בראותי בעוה"אחב( כד

ובהגיע ימים אלו החשבון , שהתורה היתה חביבה על ישראל למאד ,הראשונים היו טובים מאלה
וזה , ס"זה בש, כל איש לפי ערכו והשגתו, כמה ספסלי איתוספו בבי מדרשא ביום ובלילה, והדין

והיה מתרבה תשובה , וכל אדם היה מתפחד מעומק הדין, וזה בספרי מוסר, וזה במדרש, בפוסקים
, ולכן לא היה גזרות וצרות מרובות בכל עת, יום הכפורים, קודם בא יום הגדול, גדולה בישראל

שנים ארבע ארבע ' וד' ר נתקים בנו באלו הג"ובעוה', אין לך יום וכו, כאשר הוא בזמנים אלו
ושלחתי עליכם רעב וחיה רעה ושכלוך ודבר ודם "שפטיו הרעים אשר הזכירם יחזקאל הנביא 

וכן חיה רעה הם , ירחם' אשר ראינו ה, נו למראה עינינונתקיימו ב' ואלו הג', וכו" יעבור בך וחרב
, א"ר וסט"והוא נמשל לחיה רעה שהוא היצה, ה הגוזרים גזרות רעות על ישראל הנוגע לנפש"או
והכל בא מצד , כי הוא טורף הנפש באפו" הנה אני מגרה בך את הדב"ל אצל יוסף "ש רז"כמ

ואם נכשל בו הוא שב , ופורש ממנו, ןי שעוסק בתורה יודע חומר העוו"שע, בטול התורה
י בטול התורה "ר ע"אבל בעוה, שהתורה הוא אור יקר מאד להאיר לפניו מתוך חשיכה, בתשובה

מלא מצוות כרימון , וכל דרך איש ישר בעיניו, אין אדם מתבונן בדרכיו, נגששה כעורים קיר
ר מדמם של "ם בעוה"ע הסהאם עדיין לא שב, אוי לנו על שברינו אין איש שם על לב, ר"בעוה

ורבו המונים בישראל המבזים התורה , אשר גברו עושי רשעה, ומה יהיה בסופינו, ישראל
אשר ראו ברוח קדשם הדור , ל"וזאת נחמתינו בענינו כי בעינינו ראינו שנתקימו דברי חז, ולומדיה
 :א עדין בן ישיאבל גם בזה אותיותינו לא ראינו ולא ב, סוטה ובחלק' ש בסוף מס"כמ, האחרון

אלפים ' הלא זה קרוב לב, מאין בא, שבתי וראיתי לחקור אחר שרש פורה ראש ולענה הזה( כה
וסבבנו רעות רבות למאד עד אין מספר מרוב ההריגות והשמדות , שנה אשר אנחנו בגולה

וכל רוחות שבעולם לא היו מזיזים אותם ממקום , כ עמדה על תלה"אעפ, והגליות וטלטולים
כידוע , מ יותר מימים הראשונים"ומרביצי התורה בכ, ואדרבה נתרבו הישיבות בכל עיר, םקדושת

טובה קללה שקלל אחיה "ג דתענית "ל בפ"ז אמרו רז"וע, למי שראה השתלשלות הדורות מראש
מה קנה הזה כל , שאחיה השילוני קללם כקנה, השילוני את ישראל מברכה שברכם בלעם הרשע

והוא היה , אבל אחרי רואי מצאתי ראיתי מקור משחת זה מאין מוצאו', כוו" כל הרוחות שבעולם
ל שרצה "ש רז"והוא מ, מה ארז שבא רוח דרומית עוקרתו, באמת כוונת בלעם שברכם כארז

לקללם שלא יהיו בתי מדרשות בישראל עד שהוא יתברך הפכו לברכה ואמר מה טובו אהליך 
מ הועיל שלא "מ, ל שכלם נתהפכו לקללה חוץ מזה"זואף שאמרו ר, ש בפרק חלק"כמ', יעקב וכו

, והוא הגורם הריסת מצבינו, אבל הועילה מחשבתו הרעה לגרם קלקול בזה, ו"יתבטל לגמרי ח
יצחק ' אמר ר"ואמרו בפרק בתרא דמגילה , "ואהיה להם למקדש מעט"א "ש ביחזקאל י"והוא מ

, "אלו בתי כנסיות, ן אתה היית לנודרש רבא אדני מעו, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל
שישיבת בתי כנסיות ובתי מדרשות מביא אדם לידי , "תשב אנוש עד דכא"ולכן כתוב אחריו 

רבו כמו רבו בכל עיר , ר בשנים האחרונים אשר נתרבו הבמות קטנות"אבל בעוה, תשובה
מעוסק התורה ורחוקים , מ"נ וב"ומונעים רגלם מבכ, העושים במה לעצמם לעשות מנין בביתם
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ר כל עסקים כדי להרבות שיחה בדברים בטלים בעת התפילה ובחזרת "ובעוה, ומיראת שמים
והכל , ת ודברי מוסר כלל"כי אין רואים ושומעים ד, ח"ולבזות ת, ר ורכילות"ובהרבות לה, ץ"הש

 :א שגבר מאד בזמנינו זה"והסט, ם בעוונותינו הרבים"מעצת הס
מה נחלים מעלים את האדם מטומאה , למה נסמכו אהלים לנחלים", ב דברכות"ל אמרו פ"ורז( כו

ש שזה היה מברכותיו של "והוא כמ, "אף אהלים מעלים את האדם מכף חובה לכף זכות, לטהרה
ולא , ת"שבזה יהיו רחוקים מד, מ בישראל"נ וב"ומה שהיה רוצה לקללם שלא יהיו בכ, בלעם

כ במליצת "ויש לרמז ג. עים בטומאת העוונותו יהיו משק"אם ח, יהיה להם במה לטהר נפשם
והוא כידוע שזה , כ מטהר מידי טומאה"שהוא ג, ולא למקוה מים, ש שדומה לנחלים"ל מ"חז

המקוה מטהר "ל "ש רז"כמ, לנחל שהוא מים נובעים, ההפרש בין מקוה מים שאינם מי מעין
 ":ש"והמעין בכ, בארבעים סאה

ולתשובת המשקל על כל , א נפשו צריך לסגופים גדוליםוהיינו שבאמת האדם החוטא ומטמ( כז
ה גידים "ח ושס"רמ, ע הם כלל כל גופו של אדם"ח מ"ת ורמ"ה ל"שהשס, ע"חטא וחטא בפ

, ל"שנשקע הטומאה ר, וצריך שיטהר כל קומת נפשו מראשו עד רגליו, כ בנפשו כידוע"שהם ג
, אבל מי שעוסק בתורה, "לש אמותאמה על אמה ברום ש, וכמה, מים שכל גופו עולה בהם"ש "וז
א זה רק "ושלא יחשוב האדם שא, שמאור התורה בעצמו מחזירו למוטב, צ לסגופים גדולים"א

 :ויכול לעסוק בתורה הרבה, ח גדול"למי שהוא ת
וצריך לעסוק , א לו ללמוד כל היום"וגם מי שא, אבל מי שאין לו השגה בתורה הרבה( כח

ש כל אדם לפי "שמעין מטהר בכ, מרו שהתורה נמשלה לנחליםלזה א, אין לו תקנה, בפרנסה
כל אדם לפי השגתו , יקבע עת לתורה, ובכל עת שפנוי מעסקיו, רק שלא יבלה זמנו ביותר, יכולתו

כי התורה , כ להרבה סגופים ותעניות"בלי הצטרך כ, יכולה היא מאור התורה לגרם טהרה לנפשו
 :וטל סמים לרפואתוכמו חולה שנ, עצמה היא סם חיים לנפשו

ר באמת מצוי בפי "כאשר הוא בעוה, כ"איננו צריך לתשובה כ, ואם אמר יאמר האדם( כט
רק העובד , וחושב שאינו נחשב עון, ואומר חף אני מכל פשע, שכל דרך איש ישר בעיניו, הבריות

קדוש  וכדומה דלא חשידי עם, או אוכל נבלות וטרפות, או גנב גזלן, ד"ומגלה עריות וש, ז"ע
, באמת יש עונות חמורות אשר כמעט אין אדם נזהר מכל זה, ר"ר מעצת היצה"אבל הא בעוה, בזה

י כד הוה מטי להאי "ר"ק דחגיגה "ש בפ"הוא מ. וגדול עוונם מנשא, שהם העוונות היותר חמורים
ואמר שם , "וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובעושקי שכר שכיר, קרא הוי בכי

ה שבאמת הרבה עוונות שאדם "וכמו שנפרש בעז, "אוי לנו ששקל עלינו הכתוב קלות כחמורות"
ועוון מדות , מ"והוא אונאה במו, והם גזל בכללו, ד"ע וש"ז ג"הם שקולים כע, דש בעקביו

והרי הוא ממש , "כל עושי אלה' כי תועבת ה"ש "כמ', שנקרא תועבה ומשוקץ וכו, ומשקלות
 :שקץ וחרם, השנקרא תועב, ז"כע

ז של הקדמונים היה בחושבם "כי ידוע שענין ע, ז"וטעם גדול יש בדבר במה ששקול כמו ע( ל
, מ"ומי שעושה עול במו, השמים וכסיליהם, והיו עובדים למשטרי השמים, את הארץ' שעזב ה

, מקרני ראמים, שהוא הזן ומפרנס, הרי הוא מכחיש באמת השגחתו יתברך בפרטות בעולמו
העושה , ואם כן, לא יחסר ולא יותיר מכשיעור הקצוב לו, ה"ותיו של אדם קצובים לו מרומזונ

י שיגזול ויאנה את חברו יתרבה "וע, עול מוכרח הוא לחשוב בדעתו שהכל תלוי בחריצות מעשיו
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תמהני . וכמו שהאריכו בזה בספרי מוסר, רק לכחו ועוצם ידו, הרי הוא עובד זולתו יתברך, הונו
, ועל הכלכלה, בימים האלו על הפרנסה' א יבוש האדם להעיז פניו ולבקש מאת המאד איך ל

וכי היאך יתכן שהוא יתברך יכתוב בספרו שירויח ממון בשנה זו , באמרו כתבנו בספר פרנסה
, א דבר זה"הרי א, אשר הוא יתברך אסרו בתורתו, ו"וממון של איסור ח, מגזלה ואונאה וריבית

רק כחו ועוצם ידו עשה לו את , ה"ין מזונותיו תלוי בידו של הקבאם לא כשחושב בדעתו שא
 :תועה ודובר שקרים לא יכון לנגד עיניו', כ למה ישקר בדבריו לדבר נגד ה"וא, החיל הזה

, "ש ובצעם בראש כולם"גזל עולה ומקטרג בראש כמ, קופה מלאה עוונות"ל "והנה אמרו חז( לא
כי יצרו של , יש לו קצת התנצלות, בערת יצרו וחמדתוי ת"כי באמת כל העוונות שאדם עושה ע

, אבל עוון זה הוא כפירה ממש בהשגחתו יתברך הפרטית, וקשה לעמוד כנגדו, אדם רע מנעוריו
גדול אונאת דברים מאונאת "הזהב ' ואמרו בפ, כ אונאת דברים"ובכלל אונאה הוי ג, כמבואר

חוץ מאונאת דברים , הכל נמסר לידי שליח"ו ואמר" וזה לא נתן להשבון, שזה נתן להשבון, ממון
 ":נצב על חומת אנך ובידו אנך' שנאמר הנה ה

, כתות אין מקבלים פני השכינה' ד"ז "ל ע"ומה נאמר ומה נדבר מעוונות הגדולים שאמרו רז( לב
מיום שגברה "ואמרו במסכת סוטה , "שנאמר כי לא לפניו חנף יבוא, כת חנפים, ל"וסימנם חשמ

, עדה שיש בה חנופה"ואמרו שם , "ונתמעטו המעשים, נתעוותו הדינים, ל חנופהאגרופה ש
כי מצינו בנדה , ומליצת דבריהם הקדושים בזה הוא, "שנאמר כי עדת חנוף גלמוד, מאוסה כנדה

ואל אשה בנדת טומאתה לא "ש "כמ, עד שהתורה הרחיק אדם ממנה, שטומאתה גדול למאד
י חנופה אין "כי ע, וכן הוא החונף ממש, עה ממש כמותהוהבועל אותה הוא טמא שב, "תקרב

, כאילו הוא עצמו עשה דבר זה, ולכן הוא נתפס באותו עוון ממש, מוכיח את חבירו על עוונותיו
ל שאם לא תוכיחנו על "ר', וכו" הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא"ז אמר הכתוב "וע

 :כאילו עשית בעצמך, ם אתה בעוונותשא ג, הרי החטא שעליו, עונו ותחניף אותו
ושקר הוא , ה אמת"כי חותמו של הקב, "דובר שקרים לא יכון לנגד עיני"דכתיב , כת שקרנים( לג

ולכן אמרו שקר אין לו רגלים כי אין להם מעמד , והוא ההעדר, שהוא היפוך המציאות, א"הסט
וכמו , שקר' והוא ש, אמת רק במעט, א שאין לו אחיזה כלל"והוא הסט, ומציאות כלל הבריאה

 :א"שהארכתי בזה במ
א באגרתו "וכבר האריך בזה רבינו הגדול מור, מה נאמר מאותו עוון הגדול, ר"כת מספרי לה( לד

שנאמר , וכל הגיהינום לא נברא אלא בעבור עוון זה, שהוא חמור יותר מכל העוונות, הקדושה
' יכרת ה"ש "כמ, ו"כי הוא בכרת ח, מאדובמסכת עירובין האריכו בה ל, "כל עמל האדם לפיהו"

, והכוונה בזה', וכו" שתו השמים פיהם"שנאמר , ואמרו שמגדל עוונות לשמים, "כל שפת חלקות
והוא בא מצד רוחו מן , ח במה שהוא מדבר"ש במקום אחר שבזה נבדל האדם יותר מכל הבע"כמ

 ":לרוח ממללא"רגומו ות, "ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה"ש "כמ, השמים
, כ שאר עוונות"משא, ולכן כשפוגם בלשונו הרי עוונו מגיע לשרשו בשמים שמשם הרוח( לה

כ "מ אינו כ"מ, אף שעולה הפגם של כל עוונות למעלה, שעקר במדות שבנפש שהוא מן הארץ
 כאלו כופר בעיקר שנאמר אשר אמרו"ואמרו גם כן , כמו עוונות הקבועים עקרם ברוח שבאדם

 :'וכו" ללשוננן נגביר
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ש "כמ, ל שצריך להתרחק מאנשים כאלה"ואמרו חז, "משך ידו את לוצצים"שנאמר , כת לצים( לו
ר עוון זה שכיח למאד ביושבי קרנות להרבות "ובעוה, "אל תדור בשכנציב דמשכו לך בליצנותם"

 :ר ורכילות"כ לידי לה"ובאים אח, ולהתלוצץ מבני אדם, שיחה
ש "כמ, ששקול ככל עבירות החמורות, והם עוון שנאת חינם, נות גדולות כאלועוד יש עוו( לז
אבל מקדש שני שהיה בו , ד"ע וש"ז וג"שהיה בו ע, מקדש ראשון מפני מה חרב"ק דיומא "בפ

' ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד ג, בעוון שנאת חנם, מפני מה חרב, תורה ומצוות ויראת שמים
 ":עבירות

כי מאחר , ואנחנו לא נושענו, ולכן עבר קציר כלה קיץ, ר"מרקד בינן בעוה והוא הוא אשר( לח
ז יהיה מניעת קבוץ "ו הדברים שעי"ק, ולהגלותינו מארצנו, שגרם עוון זה להחריב מקדשינו

אמרת מכורה , מנין שאין אדם מוכר בתו כשהיא נערה"ל "ש חז"וכמ, ולבנות בית קדשנו, נצחינו
 ":עכשיו שאינה מכורה אינו דין שלא תמכר ,כבר יוצאה בסימני נערות

שבעוון כעס מסתלק נשמתו עליונה , ל"ש האריז"וכמ, ז ממש"ר נחשב לע"עוון כעס בעוה( לט
טורף "ש "וכמ' וכו" ואם נביא, אם חכם הוא חכמתו מסתלקת, כל הכועס"שלכן אמרו , ממנו

שהוא , כי היא אש זרה ממש, "כל הכועס כל מיני גיהינום שולטים בו"ואמרו ', וכו" נפשו באפו
והוא מקום שליטתו של סמאל שרו של , "כבד כועס"ש "וכמ, האש הנמשך מאשו של גיהינום

ושם עקר , שהוא הדם שבכבד, שהוא חלקו של עשו אדמוני, מ"מ בתקונים וברע"ש בכ"כמ, עשו
 ":אלקי מסכה לא תעשה לך"ז אמרו בזהר "וע, א"שריית ומשכן הסט

כל "ש "וכמ, ז ממש"ק דסוטה שהוא כאילו עובד ע"ש בפ"כמ, עוון גדול למאד, גסות הרוח( מ
אין אני והוא "ואמרו , "כל גבה לב' תועבת ה"וכתוב , "המתגאה כאילו אין שכינה כנגדו כלום

כל "ואמרו , "כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער בתחית המתים"ואמרו , "יכולים לדור
וכתיב התם ואשריהם , אוי לגדעו כאשרה שנאמר ורמי הקומה גדועיםאדם שיש בו גסות הרוח ר

 ":תגדעון
, ם העובדים את ההרים"העכו"ה "כל הצלמים דף מ' ז פ"ע' ל במס"כי אמרו רז, והכוונה בזה( מא

ואמרו שם , א להיות אסור מצד שנעבד"שמחובר א, "והם עצמם מותרים, מה שעליהם אסורים
ז "והיינו שכל דבר שנאסר מצד ע". שיש בה תפיסת ידי אדם, אסורהכ למה אשרה "וא' ע וכו"אר"

, י מעשה אדם"ואין זה רק מה שנעשה ע, א ממש"והוא משכן הסט, שורה עליו רוח הטומאה
, י מעשה האדם"שלא ע, כ דבר שהוא בטבע הבריאה"משא, ז יכולת הטומאה לשלוט בו"שע

הוא , האדם המתגאה וחושב עצמו בעולם ולכן, א"אין זה משכן הסט, והוא מעשה בראשית ממש
, ש שאין שכינה חשובה כנגדו"וכמ, "לי יאורי ואני עשיתיני"ש פרעה "כמ, ז ממש"כאילו נעבד ע

לא היה לו מקום להתגאות ', שאלו היה משים בדעתו שהוא מסור בכל רגע תחת רשותו של ה
, לבו רוחו ונשמתו אליו יאסף, וברגע כמימריה אם ישים לב אליו, כי מה חשיבותו ומה טיבו, כלל

אבל כשהוא מתגאה חושב שחייו , "ונחנו מה"ומשה אמר , "ואנכי עפר ואפר"א "ולכן אמר א
הרי יש בו תפיסת ידי , ושהוא עשה לו חייו וכחו ובריאותו וחשיבותו ועשרו, וטובו מסור בידו

 :ולכן ראוי לגדעו כאשרה ממש, א בנפשו"ולכן שורה עליו הסט, אדם
עבר ' חלוקו כפרה שהיה דורש עבר אדם וכו' בד"ב דיומא "ש בפ"כמ, ה כנגד כולם"עוון ח (מב

ה אין כח בתשובה "אבל אם יש בידו עוון ח, כ תולה ויסורים ממרקים"ד תשובה וי"כ ומיתות ב"ע
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שנאמר , ומיתה ממרקת, כ ויסורים תולים"אלא תשובה ויוה, כ לתלות ולא ביסורים למרק"ויוה
הרי לך בפירוש שעוון זה חמור יותר מחייבי כריתות ". פר העוון הזה לכם עד תמותוןאם לא יכו
ה כגון "ח"שהרי אמרו , ר אין אדם נקי מחטא זה"ובעוה, ד"ע וש"ז וג"שבכללם ע, ד"ומיתות ב

 ":אמות בלא תורה' כגון אנא דמסגינא ד, מאן
כי לא כצורינו צורם "ש "כמ, שמייקר שם אלילים, ג"ה הוא ההולך עם חבירו בעש"ובכלל ח( מג

. יותר מזה' ה וחילול תורתו ית"ואין לך ח, משפטים' י בפירושו לפ"ש רש"כמ, "ואויבינו פלילים
המבלי אין אלקים בישראל ואתה דורש לאלקי זבוב בעלי "ש אליהו ואחזיה בן אחאב "וכמ

שלא , י דיניהם"ע ש כשמוציא ממון מחבירו"מכ, ז בדינים שפוסקים כדיני ישראל"וכ, "עקרון
יצילנו מעונש העוון הגדול ' ה, וכאילו נוטל נפשו ממנו, הרי הוא בכלל גזלן ממש, כדיני ישראל

 :הזה
ואין אדם משים על לב , הרי מבואר לפניך כמה עוונות ופשעים גדולים מנפש ועד בשר תכלה( מד

לחקור אחרי מעשיו ובאמת צריך האדם . ימי בקור וימי החשבון, לפשפש במעשיו בימים האלה
נחפשה דרכינו ונחקורה "ז אמר הנביא "וע, אז יראה כמה לו עוונות ופשעים, בחקירה עצומה

 ":'ונשובה עד ה
כמה תעניות וסגופים , והנה דרכי התשובה על חטאיו המרובים כבר מבואר בספרי מוסר( מה

חטא ועוון עד  והוא המקובל מחכמי האמת אשר קבלו שרש כל, צריך האדם על כל חטא וחטא
, והם נמשלו לרופאים המובהקים אשר יודעים חכמת הרפואה, וידעו במה לתקן, כמה מגיע הפגם

 :ויודעים הסמים והרפואות המועילים ליה, ונתוח אברי וגידי האדם במה מתקלקלים
כ "וא, אמנם בדור החלש הזה קשה לאדם לקיים כל הסיגופים ותשובת המשקל על כל חטא( מו

ל הקדושים ומסרו לנו בקבלה "ז השכילו חז"ע, ובמה יכופר חטאו, ה העבד אל אדונובמה יתרצ
 :והוא רפואה כלליות, רפואות תועלה שוה לכל נפש

כי קדושת התורה גדולה מאד , בעסק התורה שהיא מטהרת כל סיג וכל טומאה', הא, והם( מז
ר סיני לרוב קדושת התורה ל שבמת בה"שלכן אמרו רז, א יכולה לשלוט שם"שאין שטן וסט, מאד

ש התוספת "וכמ, "לפניו ילך דבר ויצא רשף מרגליו"פ "ש במדרש ע"וכמ, לא נמצא השטן שם
 :פ אמר רבי עקיבא כי התורה שרשה גבוה מעל גבוה"ב

ק "ש בפ"כמ, והוא להיות האדם מעביר על מדותיו, עוד יש רפואה כללית שוה לכל נפש( מח
למי , שנאמר נושא עוון ועובר על פשע, מעבירין לו על כל פשעיו, כל המעביר על מדותיו"ה "דר

שבאמת כל עבודת האדם , א"ש במ"כמ, והוא ענין עמוק, "נושא עוון למי שעובר על פשע
או , להרבות אותם ולקיימם, ב מסר הכל ביד האדם"ת מגיע לעולמות העליונים שהוא ות"להשי

 :ו"למעט אורם ולהחריב ח
ובאמת כי ", ד וזה לשונו"פ' ח בספרו נפש החיים שער א"רבינו הגאון מורומה מתקו דברי ( מט

בשומו על לבו על מעשיו אשר , לבו יחיל בקרבו בחיל ורעדה, האיש החכם ויבין את זאת לאמתו
נ "ו הרבה יותר ממה שהחריב נ"ח, ו עד היכן המה מגיעים לקלקל ולהרוס בחטא קל"לא טובים ח

כי לא להם חלק , ס לא עשו במעשיהם שום פגם וקלקול כלל למעלהנ וטיטו"כי הוא נ, וטיטוס
ורק שבחטאינו נתמעט ותש , שיהיו יכולים לנגוע שם כלל במעשיהם, ושרש בעולמות העליונים

נ "כ היה להם כח לנ"ועי, טמאו המקדש העליון' את מקדש ה, כביכול כח גבורה של מעלה
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קמחא טחינא "ל "כמו שאמרו רז, דש מעלהוטיטוס להחריב המקדש של מטה המכוון נגד המק
והמה החריבו רק נוה , עולמות עליונים הקדושים, הרי כי עוונותינו החריבו נוה מעלה, "טחינת

 :מטה
בקש שיחשב לו כאילו , "יודע כמביא למעלה בסבך עץ קרדומות", ה"וזהו שהתפלל דוד המע( נ

 :ל הטהור"עכ, "אבל באמת לא נגעו שם מעשיו כלל, בשמי מרומים הרס
כי אם , א לו לאדם לטהר כל הפגמים שעשה בעוונותיו בעולמות העליונים"והן לזאת א( נא

כידוע שהוא , והוא עולם התשובה, להוריד אור גדול ממקום יותר עליון ששם אין פגם מגיע כלל
כמו , והוא ממש חידוש הבריאה, ב מגיע ועבודת האדם"ששם כל מ, למעלה מימי בנין העולם

למעלה ממדרגת , י אור שבעת הימים"שאז יהיה הנהגת העולם ע, באלף השביעי, ל"היה לעשי
 :שאין מעשה בני אדם מגיע שם, העולם

, ונודעה כי מדות האדם מכוונים ממש לנגד מדות וכוחות העליונים שבהם העולם מתנהג( נב
כ על נפשו אור "ג לעומת זה נשפע, וכאשר האדם מעביר על מדותיו יותר מעלה ממדרגת מדותיו

, ז נטהר מטומאתו"ולכן עי, יותר גדול מאור העליון אשר למעלה ממקום שפגם אינו מגיע שם
 :והבין, ומעבירים ממנו כל פשעיו

אמר רב הונא סבא משמיה "ק דברכות "וסוף פ, ל רפואה כללית למרפי הנפש"עוד אמרו רז( נג
שנאמר למען תזכרי ובושת , ל כל עוונותיומוחלין לו ע, דרב כל העושה דבר עבירה ומתבייש בה

ובעבור תהיה יראתו על "ל "ש רז"וענין הבושה הוא דבר גדול כמ". 'בכפרי לך כל אשר עשית וכו
כי באמת אם האדם מתבונן בגדולת , והכונה בזה, "פניכם לבלתי תחטאו ואמרו זו הבושה

 :'הוא חוטא ורב מרי נגדו יתאף ש, וחסדיו הרבים והגדולים אשר פעל ועשה עמו' רוממותו ית
שאם , "מי אל כמוך נושא עוון"' על פ, ק בספרו תומר דבורה"ש החסיד המקובל הרמ"וכמ( נד

, שבכל חטא שעשה בורא משחית לחבל, שהוא עושה עמו בכל עת' יתבונן האדם גודל חסדיו ית
לך ', שיאמר לו ית ומן הראוי היה, והוא תובע מאדון הכל ליתן לו חיים ופרנסה, וקליפה גדולה

בכדי , סובל ונושא העוון ומפרנסו' והוא ית, ל"אל מי שעשה אותך והיה נוטל נפשו ממנו מיד ר
שהרי אדם החוטא בחבירו וגוזלו או , ואין לך בושה וכלימה יותר מזו, שהחוטא יתקיים בעולם

', חוטא נגדו יתו הדברים מאדם ילוד אשה ה"ק, בוש ממנו להתראות לפניו, כשיודע הדבר, גונבו
היאך לא יתבייש ממנו , ה"ה הקב"ולסתור בנינו של ממ, וברא משחית לחבל כל עולמות עליונים

 :'ית
, אוי לנו מיום התוכחה" "ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו"פ "ז אמרו במדרש ע"וע( נה

אחד ואחד בדין  ה כל"לכשיביא הקב', לא היו אחיו יכולים וכו, יוסף קטנם של שבטים היה
 ":אוי לנו מיום התוכחה, אוי לנו מיום הדין"ש "וכפל הדברים מ, "כ"עאכל

כי השבטים שנבהלו מפני יוסף ודאי שלא היו מתיראים ממנו שמא , רמזו בזה שני דברים( נו
ויחי ' שהרי בפ, מפני יראת אביהם שהיה בחיים, יעשה להם והשב ישיב להם כאשר גמלו אתו

, ובחייו לא היו יראים מזה כלל', וכו" אולי ישיב לנו"אז אמרו " חיו כי מת אביהםויראו א"כתיב 
אף שלפי מחשבתם , בהזכירו אותם חטאם שחטאו נגדו, כ מה שנבהלו אינו אלא מפני הבושה"וא

ושסופו הוכיח , במה שהביא דיבתם רעה אל אביהם, שחשבו שדין רודף יש לו, לא עשו בזה עוון
ושכל מי , רוצה להשתרר עליהם, שאף שהוא קטן שבכולם, ומותיו ועל דבריועל חל, על תחילתו
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כ כשראו שחלומותיו נתקיימו "ואעפ, שחייב מיתה, שיעשה נגד רצונו ידונם כדין מורד במלכות
 :מפני בושת החטא, ולכן נבהלו, מזה ידעו שחטאו נגדו, שנעשה מלך בכל ארץ מצרים, כולם

אבל אשמים "שהרי כשאמרו , לא חשבו אחיו שחטאו בזה כללובוא וראה שבאמת בתחילה ( נז
, לא זכרו רק מה שנעשה אכזריות נגדו, "אנחנו על אחינו אשר ראינו בצרת נפשו בהתחננו אלינו

, כמו שמדקדק עם צדיקים כחוט השערה, ה עמהם"וחשבו שבזה מדקדק הקב, שלא כמידת אחים
כי חשבו , ז"ואולי גרמו מיתתו עי, ר לעבדועיקר המכירה שנמכ, ד"ולכן לא זכרו על חטא ש

 :שבדין עשו כן
י "הפועלים ע' י מעשה כדאיתא בפ"וכמו שמצינו שנענש רבינו הקדוש ביסורים שבאו לו ע( נח

אף שלא היה שייך בזה שום ', ואמרו הואיל לא קא מרחם וכו, האי עגלא דאמר לה זיל לכך נוצרת
ויאמר אליהם ראובן הלא אמרתי אליכם אל "ש שם "ובזה יובן מ, חטא במה שהוליכו לשחיטה

 :, "תחטאו בילד וגם דמו הנה נדרש
רק על מידת , והוא שמאחר ששמע שהם אין מתודים לאמר שנענשו על עיקר המעשה( נט

אמר להם שעיקר החטא הוא מה שעשו לו , ה כאלה"שאינו מן הראוי לצדיקים שבטי י, אכזריות
 ":גם דמו הנה נדרש"אלא ש, תםלא על אכזריות שטף חמ, בעצמו

ל "ר, "אוי לנו מיום הדין", דברים' ש ב"ל במ"ומעתה יוצא לנו מפולש כוונת מאמרם הנ( ס
שגם אם לא ', הא, דברים' שצריך האדם להתבונן בחטאיו העצומים ויתמרמר מאד ויבוש על ב

היאך מלא לבו , נווהדר גאו' ראוי לו שיהיה בוש ונכלם מפני פחד ה, היה נענש על חטאיו כלל
, ו מאחי יוסף שנכלמו מפני חטאם נגדו"מק, ת ולגרום פגם גדול בכל עלמין דלעילא"למרוד בי

כי בדין עשו לו בעבור , חושבים שלא חטאו נגדו כלל' ובשביל זה הי, אף שהיה קטנם של שבטים
 :שרצה למשול בם שלא כדין שהוא קטן שבכולם

א יתוכח עם האדם וכידוע שלאחר המות מראים לאדם כל ל שהו"ר, וזה נקרא יום התוכחה( סא
והיאך לא יבוש , ומראים לו עצם הקלקולים והפגמים אשר עשה למעלה, מעשיו אשר פעל ועשה

י "שיגיע לו בדין בכדי שע, הוא מגודל הענשים' והב. ה"ה הקב"ולא יכלם נגד מוראו של ממ
 :עונשים האלו יתוקן כל הפגמים שעשה

כ "וע"ש "ל בפרקי אבות במ"כ חז"ז רמזו ג"וע, מיום התוכחה', והב, מיום הדין ',א, ש"וז( סב
הדין והעונש שיגיע ' א, ל"הדברים הנ' שהם ב, "ה"ה הקב"אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני ממ

הבושה והכלימה שיכלם בעצמו שם כשיראה חשבון מספר רב חטאיו ורב ' והב, לו בחטאיו
 :ש"כמ, ותיוהקלקולים שעשה וגרם בעוונ

נזהר מלעשות דבר לפני , שכמו שאדם שיש לו בושת, ולכן עיקר יראת שמים הוא הבושה( סג
רק נפרש , אף שיודע שחברו לא יכנו ולא יגרום רעה לו, חברו מה שהדבר מאוס ומבוזה לחבירו

אם ישים האדם בדעתו שהוא עומד בכל עת , ו הדברים"וק, מצד עצם הדבר שבזוי הוא לעשות כן
דהוא יראת הרוממות בגין "ק "ש בזוה"וכמ, ה שמלא כל הארץ כבודו"ה הקב"לפני כבודו של ממ

לנגדי ' שויתי ה"ה "ש דוד המלך ע"וכמ, "דהוא רב ושליט ממלא כל עלמין ולית אתר פנוי מיניה
ל שלא אסור מדרך ימין להטות עצמי אל צד "ר, "כי מימיני בל אמוט"ובזה אני בטוח , "תמיד

 :ו"ר ח"א ושליטת היצה"שהוא מקום הסט, השמאל
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כי את כל , י כי מטי להאי קרא בכי"ר"ק דחגיגה "ל הקדושים בפ"ובזה נוכל להמליץ דברי חז( סד
מאי על כל , יבוא במשפט על כל נעלם עבד שרבו שוקל לו שגגות כזדונות תקנה יש לו' מעשי ה

, שלכאורה אין שייכות זה למה שקדם, 'וכו" אמר רב זה ההורג כינה בפני חבירו ונמאס בה, נעלם
ו וחלילה לאל מרשע להעניש לחטא קל "ה שוקל שגגות כזדונות וח"ש שהקב"וגם צריך ביאור מ

 :ה בא בטרוניא עם בריותא"ואין הקב, "כי לא על אדם ישים עוד"ש "כמ, כגדול
שמע את סוף דבר הכל נ"ה חתם ספרו בפסוק הקודם לו "אבל הכוונה בזה כי שלמה המע( סה

אין "ש "כמ, הורה בזה שכלל כל העבודה ושרשה הוא היראה, "כי זה כל האדם', האלקים ירא וכו
ש המחברים "ש יראת שמים הוא כמ"והכוונה במ, "ה אלא אוצר של יראת שמים בלבד"לו להקב

אלא מפחד רוב ', ועיקר היראה הוא לא מצד פחדו מעונשו ית, שיראת העונש הוא מדרגה פחותה
ושבכל מקום , והוא נקרא יראת הבושה מהתבוננו מעוצם גודלו ותפארתו, תו ורוממותוגדול

שבודאי , ד"והרי הוא כאילו עומד ממש לפני מלך בו, ולית אתר פנוי מיניה', נמצא שכינתו ית
 :מצד הבושה וגדולת המלך נזהר מלעשות בפניו דבר שהוא לבזיון המלך ולהמרות עיני כבודו

ולא שייך בהם , אשר הם טהורים וזכים משום טומאת עוון, ויראה זאת היא בשמים ממעל( סו
וגובה להם ויראה להם "ש במרכבת יחזקאל "כמ, רק יראתם גדולה מאד מאד, כ"יראת העונש כ

שאין ', ורצה בזה שמצד הכירם כבוד גדלו ותפארתו ית, "וגבותם מלאות עינים סביב לארבעתן
הדבר נדמה כאילו עינים להם מסביב , להסתיר מהם עוצם הכרת כבוד גדלו להם מניעה אחרת

, כי האדם הרואה בעינים לפניו אין יכול לראות לאחוריו', ורואים מכל צד כבודו ית, בכל צדדיהם
ואם המלך עומד מאחוריו ואין רואהו , והרי יש סיבה ומניע לראותו, א כשחוזר פניו לאותו צד"כ

ר מסבבו "ויצה, כמו כן נמשל האדם מצד שהוא מלובש בגוף חומרי, בודוואין יודע לזהר מכ
ש שאין להם "כ מה"משא', והרי יש מניעה ליראתו ית', ומסיתו ומשכח ממנו זכרון כבודו ית

ולכן ויראה , הם נדמים כאילו עינים להם מסביב בכל מקום לראות כבודו, ר"חומר מונע ויצה
 :ת"להם לפני השי

, וזכרון כבודו לא סר ממנו אף רגע אחד, ת"אשר הוא באמת עובד השלם להשיולכן האדם ( סז
ל היראה שנמצא "ר, נקרא שזכו ליראת שמים ממש, כמו שמצינו באמת אצל החסידים הגדולים

וכל הבריאה היה בשביל דבר , וזהו תכלית הנרצה אליו יתברך מן האדם, בצבא השמים למעלה
ושבו תכלית הצמצום והסתלקות ', ק מאד מקדושתו יתזה שגם בעולם השפל הזה אשר מרוח

אשר בכח מעשיו ומחשבתו הטהורה יוריד כח קדושתו , יהיה נמצא בו אדם צדיק בארץ, הקדושה
תמיד נמצא לפניו ' והוא העובד השלם אשר בלבו ומחשבתו ה, למטה כמו שהוא למעלה ממש

 :בכל מקום שהוא בכל עת
כל העולם לא נברא אלא "ל "ואמרו רז, "כי זה כל האדם' סוף דבר וכו"ולכן אמר שלמה ( סח

בשביל ראשית וכמו "ואמרו " בראשית ברא אלוקים"כ דבר זה בתורה "ונרמז ג" בשביל זה
ת והוא יראת "א בש"בראשית הוא יר[ ואותיות( ]ובתורה" )'שכתוב ראשית חכמה יראת ה

 :ש"הרוממות שהוא יראת הבושה כמ
ויאמרו אל משה דבר אתה ' וכל העם רואים את הקולות וכו"ת הכתובים ובזה מתבאר לנו כונ( סט

ויאמר משה אל העם תראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלוקים ובעבור תהיה ' עמנו ונשמעה וכו
והכונה בזה לדעתי כי בראות ישראל המראות הגדולות ונוראות ". יראתו על פניכם לבלתי תחטאו
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אין ' הוא וכו' אתה הראית לדעת כי ה"ש "כמ, יחת כל הרקיעיםופת, וגילוי שכינת כבודו, אלה
וכל עלמין כלא חשיבין , וממלא כל עלמין, והכירו והשיגו כי הוא סבת כל עלמין, "'עוד וכו

וחשבו , באריכות' ח שער ג"ח בספרו נפה"כמו שהאריך בזה הגאון מור, בביטול מציאותם ממש
ש שפרחה נשמתם בשמעם הדברות מפי "כמ, ן לגמריי גילוי זה יתבטל בנין העולם התחתו"שע

, י אמצעות משה"נגלה עליהם בדרך השתלשלות ע' ולכן בקשו ממשה שיהיה דבורו ית', קדשו ית
ה כי בעצם "ז השיב להם משרע"וע, שיהיה לפי ערך השגתם ומקום עמידתם בעולם התחתון

והשגתו ורצונו ', ציאותו יתהגילוי הזה לא יתמיד רק שהיה בעת הזה בכדי להשריש אמיתת מ
כ זהו מנפלאותו "ואעפ, ושהוא באמת ממלא כל עלמין ומלא כל הארץ כבודו, בתורתו לעבודתו

 :ר מחטיא לאדם בשביל הבחירה"כ נמצא כאן הסתר פניו לגמרי עד שנמצא יצה"שאעפ' ית
אשר ראו וגילוי הזה היה כדי שכל איש ישראלי יצייר תמיד במחשבתו אמיתת ידיעה הזאת ( ע

ומזה יהיה להם , בכל מקום' אשר באמת נמצא הוא ית, דור המקבל תורה ששים רבוא כולם ביחד
אלא יראת הבושה שמתירא מן החטא עצמו ולא מסיבת , ל לא מצד יראת העונש"ר, יראת שמים

ל בשביל שלא "ר, "ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו"ש "וז, המגיע העונש על ידו
כי בהצטייר , ובאמת מדרגה זאת אין למעלה ממנה, ולא בכדי שלא יקבל העונש, ידי חטאיבוא ל

כי מדת הבושה ירושה היא לישראל , דבר זה במחשבת אדם ממש לא יבוא לידי חטא בשום אופן
כל מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא "ל "ש חז"וכמ, מעת עומדם על הר סיני שירשו מדה זאת

, הנמצא בכל מקום' ומצד הבושה בודאי יבוש ויכלם מפני כבודו ית, "סיני עמדו אבותיו על הר
 :ע שאין לו בושת פנים"מגלה ע' ולכן החוטא נגדו ית, ולא יחטא

כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל "ש "ה במ"ולכן סמך אחר זה שלמה המע( עא
ו התנצלות בדבר במה שאומר כי מצד שאין לו בושת אין ל, ושקל לו זדונות כשגגות, "נעלם

ולכן נכשל , שעשה כן מצד תגבורת יצרו בהשכיחו ממנו כבוד גדלו יתברך מעולם התחתון הזה
שהרי כבר ירש מדת יראת הבושה מאת שעמדו אבותינו על , בחטא בהרגלו בשוגג ושלא בכונה

את אשר ישנו " וכתיב', וכו" לא את אבותינו בלבד"ש "כמ, שהרי גם הוא היה נמצא שם, הר סיני
 ":פה ואת אשר איננו פה

, והוא מליצה נפלאה, "זה ההורג כינה בפני חבירו ונמאס בה, מאי על כל נעלם"ש "וז( עב
שמאחר שמלא כל הארץ כבודו הרי הוא כאילו חוטא וממרה רצון בורא יתברך בעמדו לפניו 

 :בעשותו דבר שאינו לפי כבודו
וידוי דברים וקבלה להבא ולהוסיף , עזיבת החטא וחרטה ,אופנים' ועיקר מדרגת התשובה בג( עג

 :גדרים וסייגים שלא יבוא עוד לידי חטא שהורגל בו מתחילה
עד שיחקוק במחשבתו באמת גודל הרע , א לאדם לעזוב דרכיו הראשונים מכל וכל"ובאמת א( עד

ש הנביא "מכ, ויבוש ויכלם מאד עד שדבר זה יהיה בוז ונמאס בעיניו לשוב לכסלה, אשר עשה
, והוא מדרגה גדולה שאינו שב מצד פחדו מעונש שמים, "בושו והכלמו מדרכיכם בית ישראל"

, ויהיה נבזה בעיניו נמאס מעשיו הראשונים אשר עשה, אלא מצד עצם ראות וטינוף החטא בעצמו
 :ויהיה שפל בדעתו ככלי אין חפץ בו, ובזה יכנע רום לבבו

שאם , למי שמשים עצמו כשיריים, "על פשע לשארית נחלתו נושא עוון ועובר"ז נאמר "וע( עה
וזהו , וזה בגדר תשובה, הדבר כן חרטתו חרטה גמורה וכאילו נעקר מעיקרו ולא עשאו מעולם
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י תשובה "ל שע"שאמרו רז, ל בין העושה תשובה מאהבה לעושה מיראה"ההפרש שאמרו רז
והוא כי , ם בזה ידוע למשכיל בחכמהוהטע, ומאהבה נעשו זכויות, מיראה נעשה מזדונות שגגות

י העוון נסתלק ממקום זה "כי ע, וטומאה גדולה, ידוע שבכל עוון אשר עשה בורא משחית לחבל
והטומאה הוא עצם ההעדר מסילוק , הוא העדר' שבכל מקום שנעשה נגד רצונו ית, הקדושה

נגדו מאפס ותהו  כל הגויים כאין"פ "ש במקום אחר באריכות ע"כמ', שלמות אור שכינתו ית
 ":נחשבו לו

, ח איברים שבה"ז מצוות נגד רמ"ורמ, שהוא חיותו, ה גידים שבנשמה"ת נגד שס"ה ל"ושס( עו
מסלק נגדו אור הנשמה מאבר או מגיד , ע חיובית שעל גופו"וכשעושה איזו חטא או בטול מ

מקומות שבמקומם ב, א"ובמקום ההעדר הוא שריית הסט, ונשאר העדר ממש, המכוון נגדו
ו עשה כמה עוונות "אם ח, החורבה ובההעדר כידוע שלכן מזיקים מצויים במקום מדבר וחורבה

הרשעים בחייהם קרויים מתים ", ולכן אמרו, עד שגרם העדר כל סלוק אור החיות אשר בנשמתו
 ":ממש

ידוע שהנשמה דבוקה , והנה הקליפות וכוחות הטומאה שברא בעוונו הדבקים בנשמתו( עז
ומן הראוי היה שממילא המזיק והקליפה השורה במקום ההוא , ומשם נמשך חיות הגוף בנפשו

אף אם עשה . ברוב רחמיו נושא וסובל עוונו' והוא ית, בנשמתו ישלוט בגופו ליטול חייו ממנו
, מאחר שאינו מתחרט חרטה גמורה, תשובה מיראת העונש לא נסתלק הטומאה ממנו מכל וכל

ואם היה יודע שלא , מאחר שאין תשובתו אלא מיראת העונש, מתחילהשברצונו לא היה עושהו 
 :ולכן אינו סר מכל וכל, כ"ז היה עושה להבא ג"יקבל עונש ע

אבל מי שעושה תשובה גמורה " אם תכבסני בנתר נכתם עוונך לפני"ז אמר הכתוב "וע( עח
וך שם אור נשמתו וחוזר ממש, ומתבטל הקליפות לגמרי ממציאותו, נעקר הדבר מעיקרו, מאהבה

למי , "לשארית נחלתו"הוא , לגמרי להעבירו מן העולם" ועובר על פשע"ש "וז, אשר סר משם
שאור נשמתו , ובעל תשובה כזה הוא ממש בגדר תחיית המתים, ש"כמ, שמשים עצמו כשיריים

והאיר , חזרה אור נשמתו בקרבו, והטומאה שרשה שם, וחלקי אבריו וגידיו שהיו מתים ממש
 :ממש" החפץ אחפוץ במות רשע כי אם בשובו מדרכיו וחיה"ולכן אמר הכתוב , שמחד

ובשוב רשע מרשעתו אשר עשה ועשה משפט וצדקה "ח "ובזה יתבארו הכתובים ביחזקאל י( עט
והדברים כפולים ללא , "יחיה לא ימות' הוא את נפשו וחיה ויראה וישב מכל פשעיו אשר עשה חי

מדרגות של בעלי ' ש ההבדל בב"ל הקדושים האלו מ"דברי חזאבל רמז בזה , צורך לכאורה
, אלא מצד החטא בעצמו ובזוי בעיניו, לא מצד עונש החטא, שאם עושה תשובה מאהבה, תשובה

ת כזה כיון שמתחרט ומצטער על תחילתו "דוקא ובע" ובשוב רשע מרשעתו אשר עשה"ש "וז
ומוסיף מילי דחסידותא יותר מן , ו"כסלה חבודאי הוא מוסיף גדרים וסייגים כדי שלא ישוב עוד ל

 :נמצא שמהעוונות נעשה זכויות מוסיפים, הדין
וצדקה הוא מה , פ דין"שמשפט הוא מה שמחויב לעשות ע, "ועשה משפט וצדקה"ש "וז( פ

, והוא ממש בגדר תחית המתים, ולכן הוא את נפשו יחיה, שמוסיף גדרים שלא מן הדין המחויב
כן הוא , וסף כח ואומץ לגוף יותר ממה שהיה בעולם הזה בראשונה כידועמ יתו"שכמו בעת תחה

אבל אם עושה תשובה , מוסיף חיים בנפשו בהורידו אור עליון מנשמתו העליונה על נפשו למטה
ש "וז, ודי לו בעזיבת החטא לבד, ת אינו מוסיף גדרים וסייגים"אז בודאי בע, רק מיראת העונש
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ל "ר, "יחיה לא ימות' חי"אז , ל שתשובתו מצד יראה ופחד מעונש"ר, "ויראה וישב מכל פשעיו
אבל אין מסתלק , רק שלא ימות נפשו מחטאיו, שאין מוסיף חיים יותר ממה שהיה לו מקודם

 :הכתם מכל וכל
ועל גודל הפגמים , להתמרמר ולבכות ולהצטער על מעלליו הרעים, והן לזאת עיקר התשובה( פא

ה "ם ענות אדם נפשו הלכוף כאגמון ראשו ושק הכתוב ישעיהו נש יו"והוא מ, שעשה בנפשו
 :'וכו" 'הכזה יהיה צום אבחרהו ואפר יציע הלזה תקרא צום ויום רצון ה"

הוא שיכוף ', הא, על איזו אופן יהיה, הורה הכתוב בזה דרכי התשובה והחרטה ועזיבת החטא( פב
ירו וכופף ראשו בכדי שלא יראה פני כאדם הבוש מחב, ראשו כאגמון מרוב הבושה שיבוש בעיניו

יהיה שפל ונבזה להגביה ראשו , מלא כל הארץ' ויען שכבודו ית, חבירו שהוא מתביש ממנו
כל המתגאה והולך בקומה זקופה כאילו דוחק רגלי שכינה שנאמר "ז אמרו "וע, להסתכל בעולם

', נו בוש מכבודו יתואי, שכל ההולך בקומה זקופה, ש"והוא מבואר כמ, "מלא כל הארץ כבודו
ש "כמ, הרי הוא כאילו מכחיש שכבודו מלא כל הארץ, אשר פעל ופגם באור קדושה עליונה

להסתכל כלפי ' ולכן אינו בוש ממנו ית, כאילו כביכול אינו נמצא כאן, "והארץ הדום רגליו"
 :ולכן הבעל תשובה צריך שיהיה כופף ראשו כאגמון, מעלה

כי ידוע שהחוטא הוא אשר גרם להפסיד מלבוש , ענין גדול הוא, ואמר שק ואפר יציע( פג
שהוא נקרא מפי חכמי האמת חלוקא , הקדושה מעל נשמתו שהיתה מלובשת בו בבואה לעולם

, וכמו שהיה באדם הראשון שקודם החטא היה נשמתו מלובש באור עליון, כתנות עור, דרבנן
, "לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם' ה ויעש"וכתיב , "וידעו כי עירומים הם"ואחר שחטא כתיב 

ויהושע היה לבוש בגדים צואים והולך "ש בזכריה "והוא כמ, נחש סמאל, שהוא משכא דחיויא
והוא כתנות " הסירו הבגדים הצואים מעליו והלבש אותו מחלצןת"עד שנאמר ' וכו" לפני המלאך

 ":ראה העברתי מעליך עווניך"וכתיב , ל"עור הנ
מאות כוחות של ' ק כידוע למשכילים שהוא לבושו של עשו ד"הוא נקרא שולבוש הזה ( פד

ק הוא "וש, הוא הרע עצמו' והר, ר"א הנקרא שק"והוא הסט, מאות איש של עשו' שהם ד, סמאל
של אמת המחיה אותו ' א, שבתוכו הוא ניצוץ הקדושה' ע שא"ל ר"כ סמא"והם ג, לבוש שלו

אז , ה"ה הקב"ר הנשמה נטרדת מהיכל ממ"וכאשר בעוה, ל"ע הנ"ונשאר סמל קנאה המקנא עם ר
, והוא מנוצה של עיזים, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, מתלבשת בלבוש הזה שהוא שק

ולכן כל החטאות של צבור רובם של שעירי , שהוא נקרא שעיר כידוע" ושעירים ירקדו שם"
כ על "ילבש הוא ג, הטמא הזה ת לעומת אשר גרם שנשמתו יתלבש בלבוש שק"וכל בע, עיזים

 :א"כידוע בכתבי רבינו הגר, וכמו שהוריד נפשו לעפר, גופו לבוש שק
שעיקר שלימות האדם הוא שנברא להעלות נפשו היסודי מעפר לחברה , א"והארכתי בזה במ( פה

אז נפרד , ו אם הוא רשע"וח, להעלותה מעלה מעלה, י תורה ומצוות"ע, עם הרוח הבא מן השמים
ולכן לעומתו יכניע גופו וישכב , והרוח תשוב לשמים', ואז ישוב העפר אל הארץ וכו, מרוחו נפשו
 :וזהו עיקר התשובה כמבואר, לעפר

והדבור בדברים , הם חטא הלשון, כבר הקדמנו למעלה שראש כל העוונות היותר חמורים( פו
א הלשון עולה על אשר חט, ל"ומסירות ר, ר ורכילות"ו לה"ש ח"וכ, ושיחת הילדים, בטלים

 :כולם
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ואריכות שרמו שבדבור קדושה בתורה ובונה עולמות ובורא , א"וטעם הדברים כתבתי במ( פז
והם צירופי , במאמרו נברא הכל' כי בדבור פיו ית, שמים חדשים וארץ חדשה, עלמין חדתין

בכל עת וכן , י כל הנבראים יש מאין"ע' אותיות כוחות ומאורות עליונים אשר המציא הוא ית
ש "כמ, ובזה בורא עלמין חדתין, ד"חוזר ואומר הלכה בשם בו' שהאדם עוסק בתורה הוא ית

אם , ו"כמו כן להיפוך ח, מ"ק בכ"ש בזוה"כמ, "ואשים דברי בפיך לנטוע שמים וליסוד ארץ"
אשר הוא , מ"לעומתו נמצא הס, ואפילו בדברים בטלים, מטמא פיו ולשונו בדבורים האסורים

והוא , כ צירופי אותיות מאחרים דאותיות הקדושה"והם ג, א וסדר מצביהם"וחות הסטכולל כל כ
, שנתקנא במעלות האדם שכל הבריאה נמסר בידו, ד"ה לחוה באכילת עה"כ בל"הנחש שבא ג

ואמר להם מה יתרון לבעל ' נתקבצו כל החיות אצל הנחש וכו"ל "ש רז"וכמ, ורצה להחריב הכל
 :עלמין דתוהו, ר בונים ובוראים היכלי שוא"דבורים זרים ולהי "וכן בכל עת ע". הלשון

ק דכתובות "ש בפ"מ, ל"חיים עומק דברי קדשם של חז' ועתה משכיל בוא קום ושמע דברי ה( פח
ד ויתד תהיה לך על אזנך מפני מה אצבעותיו של אדם משופות כיתדות שאם ישמע "מ"' דף ה

ש "אר"ש במדרש רבה "מ, והוא ענין עמוק מאד, "אדם דבר שאינו הגון ישים אצבעותיו בתוכם
אמר להם מפני שפרצתי גדרו של עולם , בר נחמני אמרו לנחש מפני מה אתה מצוי בין הגדרות

 :כ"ע" ולפיכך נעשה ספקלטור לכל פורצי גדרות, תחילה
', כי עיקר בריאת העולם ברצונו ית, ש למעלה בראש דרוש זה"ורמזו בזה דבר עמוק והוא מ( פט

, א והרע והחשך למטה"היה במה שצמצם אור כבודו מן העולם בכדי שיהיה נמצא כח הסט
 :ושהאדם בעבודתו יאיר לו גם במקום החושך, בשביל הבחירה והעבודה

ובעולמות , חלק עיקר האור נשאר למעלה בשמים' א, מדרגות' והרי האור העליון נחלק לב( צ
 :העליונים אשר שם גלוי כבוד מלכותו ביותר

י מתפרסם קדושת "אשר ע, י עבודת האדם השלם"כ ע"הוא שפעו בעולם התחתון ג' והב( צא
וכמו שהיה , ר"אין שליטה ליצה, מתגלה למטה' ז שקדושתו וגדולתו ית"וכ, כ למטה"ג' כבודו ית

שגם , וכי הוא המשגיח ומושל בכל, במצרים ועל הים בעת שהראה הוא את עוצם גדלו ותפארתו
שהיה כל העולם , וכן היה קודם חטא אדם הראשון, הוא מלך על כל הארץ' מרו שהה הודו וא"או

עד שפתה את חוה באכילת , מ מקום להחטיא את האדם ולפתותו בשקריו"ולא מצא הס, בקדושה
שמזה , לעמוד הכל על שכלו בחכמה חיצונית, שהוא ענין מחקר שכל האנושי, ר"עץ הדעת טו

כמו שבאמת , ובהשגחתו' לידי כפירה גמורה באלוקותו ית עד שבא האדם, ו"יוצא מכשול ח
, ר בדור האחרון הזה"וכמו שהוא בעוה, וכל רשעי עולם משרש זה יצאו, רבים חללים הפילה

 :ובהשגחה, ומכחישים בנבואה ונסים, ל"אשר רבו האפיקורסים המלגלגים על דברי חז
להוציא ', וכו" 'אף כי אמר ה"באמרו , כ בחטא זה"וזהו עצם כח הנחש שהחטיא אדם ג( צב

והיינו שמשורש חטא זה יצא צפע שיעמוד האדם על מחקר שכלו עד , דלטוריא על יוצר בראשית
והרי סלקו מעולם הזה אור , ואמרו לא הוא', ז נשתלשלו ממנו רשעי דורות המכחישים ה"שעי

א מאדם הראשון ה שיצ"י שצפה הקב"וזהו גניזת האור שנגנז ע, ונשארו בחושך', קדושתו ית
י "היינו שע, "ר כופר בעיקר היה"אדה"ל "ומזה הוא מאמרם ז, ש במקום אחר מזה"וכמ, רשעים

 :חטאו נשתלשלו ממנו עד שיצאו רשעים גמורים הכופרים בעיקר
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ש שהנחש פרץ "וז, לכן נחשב הכל על שמו, שורש פורה ראש ולענה, ר היה סיבתם"ואדה( צג
י אור הגדול שהאיר "א ע"יה סתום הדרך מפרץ חיות ממשלת הסטל שתחילה ה"ר, גדרו של עולם

האור , והוא שמים וארץ, אז נפרץ ונחלק העולם, י חטאו שנסתלק האור ונגנז למטה"וע, בעולם
 ":דברך נצב בשמים לדור ודור אמונתך כוננתה ארץ ותעמוד' לעולם ה"ש "וכמ, בשמים נשאר

שבשמים ממעל ובכל ', א גלוי כבודו ותפארתו יתשענין האור הזה הו, ש"והוא מבואר במ( צד
ואין שם מקום , א"ר וסט"כי אין שם יצה, עלמין דלעילא נשאר האור הזה קיים בלי שינוי לעולם

והוא גילוי , וזה נקרא דבר, ולהכחיש כביכול מציאותו ויכולתו והשגחתו, וסיבה להעטות שם
מהיכן נברא "ש במדרש "כמ', ו יתשל אור הוא שורש האור הנמשך ממעטה לבוש' שא, אור

אשר בהם נמצא ומושג לנבראיו מצד ', ל מגילוי מדותיו וכוחותיו ית"ור, "האורה ממעטה לבושו
ונמצא שאין מתראה , כי מצד עצמותו נעלם מכל נברא ומכל רעיון, אבל לא מצד עצמותו, פעולתו

ר של "והם ו, ם ובעלמין דלעילאוזה האור המתגלה בנבראים עליוני, רק גילוי אור לבושו, גילויו
 :ר"ונקרא דב, ר"או
אבל בעולם התחתון לא נמצא רק באמונה , ש שהוא נשאר בשמים לעולם קיים נצב לעד"וז( צה

כ "משא, והורישו לנו מאבות לבנים, ובמעמד הר סיני, י נביאים"אשר נתגלה להם ע, לעם סגולתו
ובזה יש , "לדור ודור אמונתך"ש "וז, ולתוויכ' כ השגחתו ית"המכחישים התורה הם מכחישים ג

 ":כוננתה ארץ ותעמוד"ש "וז, קיום לעולם התחתון
א "ר שבו היה העולם גדור מבלי יעלה שם הסט"ר הוא או"שגד, וזהו פרצת גדרו של עולם( צו

והוא התורה , ח אשר בתוך הגן"ר היה אחוז בעה"כל זמן שאדה, והשגחתו' להכחיש יכולתו ית
שבהם מתגלה , גילוי כוחותיו ומידותיו, ממש' שהוא אור לבושו ית, דה גנוזהחמ, התמימה
שלכן במשה , מ"וכן נקרא התורה אור בכ, ר מלובש בהם"והם כתנות עור שהיה אדה, לנבראיו

ולכן אמרו שנתמלא , י נתנה"וע, ואמרו אין טוב אלא תורה, "ותרא אותו כי טוב הוא"ה כתב "רע
פ "ש במדרש ע"כמ, י"שנתחברו ע, שמים וארץ ביחד, א עולם שלםת הו"שבי, כל הבית אורה

ונתבאר ', וכו' שבתחילה היו שמים שמים לה, "על הר סיני ומשה עלה אל האלקים' וירד ה"
 :א"במ
ה "י התורה שהוריד משה רע"וע, בארץ' וחלק ב, בשמים' חלק א, פעמים מלוי האור' והם ב( צז

' שורש האור בב, אלפין' של בראשית לב' ונתחלק הב, םת של"נתחבר ונעשה בי, משמים לארץ
ונשאר , "וזאת התורה"ש "כמ, והוא התורה, ונעשה ממנו וזאת הברכה אשר ברך משה, המקומות

והנחש פרץ שני הגדרות , פעמים גדר' ב, פעמים אור' והם ב, ד במקום נאמן"העולם קיים ית
 :ף"והוא הלשון נרגן מפריד אלו, 'והארץ נתן לבני אדם וכו' השמים שמים לה, וחלקם

ו "ומגביר כח הנחש לגרום ח, בורא משחית לחבל, ולכן כל מי שפוגם לשונו בדברים אסורים( צח
 :ומתרבים הרשעים והאפיקורסים בעולם, א"הריסת העולם להגביר כח הסט

וכוחות שאין לך עוון אשר מרבה קליפות , ה גדול יותר מאד מכל העוונות"ולכן עונשו של ל( צט
ש במקום אחר שלכן שכר עסק התורה גדול יותר מכל "וכמ, ר"כמו עוון לה, הטומאה בעולם

אבל , בסוכות תשבו, ימים' כל הז' כגון סוכה הוא מצוה א, שכל מצוה הוא דבר אחד, המצוות
וכך בכל דבור ודבור נברא עולם , ע"ע הוא מצוה פרטית בפ"כל דבור ודבור בפ, עסק התורה

והם מסאבים , ה בכל דבור בפני עצמו בורא קליפות ומזיקים"י ל"ע, ו"כן להיפוך ח וכמו, שלם
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שבעד כל דבור רע צריך , באיגרתו התמימהוכמו שכתב רבינו הגדול , נפשו לאחר מיתתו
וגורם פירוד וסילוק , שכמו שהוא היה מפריד בין אדם לחבירו, שיתגלגל מסוף העולם ועד סופו

 :ן לו מנוחהכמו כן נפשו אי, מנוחה
, ירצה בזה, "איש לצון בל יקום בארץ איש חמס יצודנו למדחפות"מ "ש הכתוב תהילים ק"וז( ק

שכל חיותו ומזונו , כי הסמאל והקליפה אשר נקרא חמס רע, ה אין לו מנוחה בעולם"שבעוון ל
הוא יצודנו , ש שהוא חמס רע"וז, י העוון שבזה גוזל וחומס מסטרא דקדושה"ע, הוא החמס

 :ל לדוחפו ולגלגלו מסוף העולם ועד סופו"ר, ברשותו למדחפות
אף שאינו , אלא גם השומע דבריו, ה קשה מאד"שלא די שעוונו של המדבר ל, ש תבין"וממ( קא

כי , כ גורם פגם בנשמת השומע"מ כח השמיעה לבד ג"מ, ואין דבריו עושים פרי אצלו, מקבלם
, א וטומאה גדולה למאד"והוא כח סט, נרשם באויר, הבל הדבור רע היוצא מן האדם המדבר הזה

מסתלק , ובמקום שביקע הבל הדיבור הרע באויר, א נמצא בכל מקום ריקן וחורבן והעדר"שהסט
ואויר הזה נכנס באזני השומע עד לכח , ונשאר שם מקום הטומאה, מאותו מקום הקדושה לגמרי

שהם הרכבת כוחות , ור הרע הזהי אותיות של הדב"ר ע"ומטמטם מוחו בעוה, השומע שבמוחו
 :א"הסט

, א"והוא דבר גדול כתבתי מזה במ, ל עצה לזה להכניס ראשי אצבעותיו לתוכו"ולכן אמרו חז( קב
, ח פרקי האצבעות"הן נרשמים בכ, ך ונעו סופן בתחילתן"ח אותיות התורה עם מנצפ"היאך כל כ

י הרכבת מאורות כוחות קדושים שהם פרק, י הרכבת אותיות התורה"ובהם נבראו כל הנבראים ע
אף ידי יסדה ארץ וימיני "וכתיב ', וכו" כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך"שלכן כתיב , למאד

כידוע , בארץ' וה, כוחות בשמים כלליות' ה, בשמאל' וה, אצבעות בימין' והם ה, "טפחה שמים
שיכניס ראשי אצבעותיו ולכן כ, ח אותיות בדבור פיו"וכן לעומתו בלשון נכלל כל הכ, למשכילים

שהם בוקעים , הם מגינים כנגד כוחות הטומאה, ח אותיות הקדושים"שבהם רשימת כ, באזניו
וכל ', ר מזה וכו"גד, והם שני גדרים, שלא יכנסו לאזניו, ה"י הבל פה טמא של המוציא ל"באויר ע

 :והבן זה מאד ,ולכן הם משופים כיתדות, פעמים אור' אזניו מימין ושמאל ושניהם הם יחד ב
". שנאמר מרפא לשון עץ חיים, ירבה בתורה, מה תקנתו של בעל לשון הרע"ל "ואמרו חז( קג

שלעומת שפגם בדבורו הרע לברוא משחית לחבל ולהשחית , והוא מו בן היטב כפי שכתבנו
לעומת זה בעסק התורה אשר יוציא מפיו יברא מלאכים קדושים , ולהחריב כל עלמין דקדושה

וכל , חוזר ואומרו' כביכול הוא ית, שכל דיבור בתורה שאדם מוציא, ל דיבור ודיבורהרבה בכ
אלא , ר הוא עסק התורה"ולא לבד לתיקון לה, ה נברא ממנו מלאך אחד"דיבור שיצא מפי הקב

ודבר זה , ומועיל יותר מכמה מאות תעניות וסיגופים גדולים, לכל עוונות שבעולם הוא תיקון
 :ל"ם זמ בדבריה"מבואר בכ

, אין לקחי אלא דברי תורה"ל "וז', וכו" יערוף כמטר לקחי"פ "האזינו ע' וכן מצינו בספרי פ( קד
שנאמר , ואין מוסר אלא דברי תורה, ואומר קחו מוסרי ואל כסף, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם

את  שנאמר, ת"ואין דברים אלא ד', ואומר קחו עמכם דברים ושובו אל ה, שמע בני מוסר אביך
 :כ"ע, "אל כל קהלכם' הדברים האלה דבר ה

א "שא, י צמח האדמה"הניזון ע, שכמו שהמטר הוא עיקר חיי האדם, המשיל התורה למטר( קה
, ש למעלה"כמ, וכמו כן האדם החוטא הוא מת ממש בבטול חיות אברי נפשו וכוחו, לבלי מטר



  ל"יצחק אייזיק חבר זצ' תורת הגר   

 

 

 

691 

 התשובה בדרכי

ומרוה את , מן השמים לארץ וכמו שהמטר יורד, י התורה חוזרים ומתגדלים וחוזר חיותו"וע
 :שבאמת כל הענפים והפירות הכל כלול בגרעין הנטוע בארץ, הארץ והולידה והצמיחה

ואף שבאמת המטר הוא האד העולה , י המטר"א לו להוציא מכח אל הפועל אם לא ע"אך א( קו
א לו לגדל פרי הארץ אם לא בכח שפע שורש מים העליונים שעל השמים "מ א"מ, מן הארץ

אם העננים יורדים , י"א ור"ש בזה במקום אחר בביאור מחלוקת ר"וכמ, תלבש בטיפת הגשםהמ
 :ק דתענית"ש בס"כמ, או מן הארץ, מלמעלה משמים

ויורד , אבל הם עולים למעלה, י אוקינוס"שהעננים שותים ממ, ח"ובאמת אלו ואלו דברי א( קז
שבלעדי זה לא היו במים , מחיםוהוא כח גדול הצ, עליהם כח החיים מטיפת מים שעל השמים
 :התחתונים אלו כח להוליד הארץ ןלהצמיחה

כל , וכמו כן הוא ממש ענין התורה שכל התקונים שצריך האדם לתקן מה שנברא בעבורו( קח
וכל אחד יש לו דברים מיוחדים לתקן בבריאה ובכל , שאין לך אדם דומה לחבירו, אדם לפי ענינו

אבל אין יכולים להוציא מכח אל הפועל אם לא , יה בכח בנפשווהכל ה, א"ש במ"כמ, העולמות
 :י הרוח שמן השמים"ע

, והיא המוציא כח מדות הטובות שבנפשו, והתורה שירדה מן השמים שנמשלה למים( קט
ונמצא הוא נדמה למטר , לגדל ולהצמיח, והמסייעו בעבודת שמים להוציא כל תקונים שלו לפועל

 :ל מה שלקחתי וקבלתי מן השמים"ר, "לקחייערוף כמטר "ש "וז, ממש
טל , דברים' הענין כי יש ב, "יערוף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי"ומה שכפל דברים באמרו ( קי

אבל , רק בנחת ובהשקט, והפרש גדול ביניהם כי הטל אינו בא בטורח ובצער על האדם, ומטר
רק לשמור שלא יתיבשו הזרעים  ,ואינו מרוה את הארץ בכל צרכו לגדל ולהצמיח, פעולתו מועטת

דלף טורד ביום "ש "כמ, כ המטר הוא בא לאדם בטורח וצער"משא, ופעולתו מעוטה, יותר
שהוא מרוה , אבל פעולתו גדולה למאד, "קשה יומא דמטרא כיומא דדינא"ואמרו ', וכו" סגריר

 :שהוציא פרי מאכל גמור לאדם, את הארץ ומולידה ומצמיחה
כמו אדם שלומד , כ"שאין בו טורח כ, הוא חלק הפשוט', א, חלקים' ורה בוכמו כן יש בת( קיא

הגם שתועלת גדול נמשך , פשוטי המקראות ודברי הגדה בפשוטם המושכים לבו של האדם כמים
ולהסיר ממנו מחשבות ', ולהמשיך לבו למוסר ויראת ה, מזה לאדם להסיר ממנו מדותיו הרעות

אבל אין בו תועלת , שמירה לאדם שלא יבוא לידי חטא יותרונמצא שאינו רק בגדר , הבלי הזמן
ז דינים והלכות לידי פרטי המצוות והאיסורים הנצרכים לאדם "שאין יודע עי, גדול לעשות פרי

עד שלומד הלכה ". אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו"ש "כמ, לעשות פרי' לעבודת ה
יגעת ומצאת "ש "וכמ, "ע עליהם"עד שממית א ת מתקיימים"אין ד"ש "כמ, ע הרבה"ןמטריח א

 ":תאמין
כי אם אחרי הטורח , הוא חלק העשה שבתורה שאינו נקנה לאדם, "יערוף כמטר לקחי"ש "וז( קיב

אין , ומיץ אפים יוציא ריב' כי מיץ חלב וכו"ב דברכות "ש בפ"כמ, והיגיעה והצער הגדול לאדם
ז לשון "ולכן אמר ע, "יא חלב שינק משדי אמו עליוכ מק"אא', אדם יודע להבחין בין דם לדם וכו

והוא שממית עצמו כמעט עליו בטורח רב ויגיעה עצומה והשתדלות , עריפה שהוא לשון הריגה
 :וזה חלק התורה הוא נדמה למטר המרוה הארץ ומולידה ומצמיחה לעשות פרי, הרבה
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ש "כמ, פ"חלק תורה שבעוהוא , יום שהיה בהר' ה במ"והוא נקרא לקח שקיבל משה רע( קיג
וכמה , וכמה עמל עמלתי בה, אמר משה לישראל כמה צער נצטערתי עליה על התורה"במדרש 

נכנסתי לבין המלאכים ולבין השרפים , ארבעים יום' שנאמר ויהי שם עם ה, יגיעות יגעתי בה
כשם , נפשי ודמי נתתי עליה, נכנסתי לבין החיות, שאחד מהם יכול לשרוף את כל העולם כולו

 ":כך תהיו לומדים אותה בצער, שלמדתיה בצער
כ "אבל אין בה תועלת כ, לשון רכה, נקרא אמירה, כ"שאין בה יגיעה כ, שבתורה' והחלק הב( קיד

, כ לידי חטא"והוא שמירה לאדם שלא יבוא כ, אלא שמירה לזרע שלא יתקלקל יותר, לעשות פרי
 ":תזל כטל אמרתי"ש "וז

כי ידוע כי כל המדות טובות ורעות הם שקועים , הכוונה בזה, "לי דשאכשעירים ע"ש "ומ( קטו
, הרחמנות ואכזריות, הנדיבות והגאוה וענוה, כגון הכעס והחמלה, בכח בנפש האדם מעת הולדו

שכל המידות הם משמשים , ואילו המידות והפכיות יש בהם טוב ורע. הכילות והפיזור ודומיהם
ד "ר בעה"שכל אדם בנפשו כח הטוב ורע מעורב מעת חטא אדה, ו להיפוך"וח', לטוב ולעבודת ה

ז אמרו "וע, לברר הטוב מן הרע, והאדם נברא שיוציא כוחותיו לפועל, אז נתערבו יחד, ר"טו
ושלא יחשוב האדם . א"וכתבתי בזה במ, "ר"וביצה, ביצר טוב, בשני יצריך, בכל לבבך"ל "חז

, פ שכלו"להשתמש בהם לעבודת שמים ע, צוותיושבלתי עסק התורה יכול לברר הטוב והרע שבמ
 :כגון ספרי אריסטו בספר המדות וכדומה, פ מדות המבוארים בספרים חיצונים"וע

כי , א לברר המדות ולהפך הרע לטוב"א, ה לומר שזה טעות ושקר מפורסם"לזה בא משה רע( קטז
תנהג בכל מדה ומדה והיאך לה, הישרים' שהיא המלמדת לאדם דרכי ה, פ התורה הקדושה"אם ע

 ":קחו מוסרי"ה "ש שהמע"והוא מ, לטוב בעבודה ולהזהר מהיפוכה
ואל תטוש , והוא תורה שבכתב, שנאמר שמע בני מוסר אביך, אין מוסר אלא תורה"ואמרו ( קיז

היאך יתנהג ', ל ימצא מבואר כל דרכי ה"ובהגותו בתורה ובדברי חז" פ"תורה שבע, תורת אמך
 ". :המבזבז אל יבזבז יותר מחומש"ש "כגון מ, תנו לכל דבר מדה וגבולונ, האדם במצוותיו

ו "כדי שלא יבואו ח, "ח צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית"ת"כ "וכן במדת הענוה אמרו ג( קיח
ולכן דימה אותו , וכדומה הרבה, ש"ו ש"ולחוס על כבוד התורה לבל יתחלל ח, ח לידי ביזיון"ת

ב ציווי "שלכן לא נאמר במ, י ידוע שדרכם לצאת בערבוביאכ, הכתוב לשעירים עלי דשא
, ומחשבתו' שכן היה רצון ה, ע"כ יצאו למיניהם כל אחד בפ"ואעפ, ל"ש רז"כמ, בהם" למינהו"

אלא , רק שלא היה זה במאמר, כ היאך אפשר שיצא בריאה בשינוי מרצונו יתברך"שאל
אדם שנתן להם הבחירה לצאת והוא ממש כעין מדות שבנפש ה, במחשבתו ורצונו יתברך

רק שברצונו ומחשבתו יתברך היה , בערבוביא דצדיק ורשע לא קאמר כדי שלא יתבטל הבחירה
 :ש בראשית דרוש הזה"דרך הטוב לבד כמ

והיא דבוקה במחשבתו , ולכן התורה שהיא למעלה ממדרגת הנבראים כולם שנבראו במאמר( קיט
לכן , והיא ראשית המחשבה, "רה שנקראת ראשיתבראשית בשביל התו"ש "כמ, יתברך וברצונו

, מאחר שבמחשבתו יתברך היה כן, לא זולת, י התורה יכול האדם להגביר הטוב על הרע"ע
שהרשיע כל ימיו ונשרש ברע שיחזור , כ לא היה האדם בטוח"שאל, א"שימשול הקדושה על הסט

 :ואין לו עוזר ממקום אחר, א שלטה עליו למאד"מאחר שהסט, לקדושה
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מצד זה מתגבר , שהיא שרשה במחשבה עליונה, י התורה"כי הבחירה ורשות נתונה אך ע( קכ
ויוצר בראשית שברא , "ר בראתי לו תורה תבלין"בראתי יצה"ולכן אמרו , א"הקדושה על הסט

ש רבינו הגאון "וכמ, ל"א להעבירו ולשלוט עליו כי אם בתורה מטעם הנ"ר יודע שא"היצה
 :ש"יעו, "והלוחות מעשה אלקים המה"פ "ע, יםח בספר נפש החי"מור
כפי , הוא מוציא המדות שבנפש האדם כל אחד למינו, ונמצא שמחשבתו יתברך היא התורה( קכא

והוא בירור הטוב , כאשר יצאו הדשאים והעשבים כל אחד למינו ברצונו יתברך, רצונו יתברך
 ":כשעירים עלי דשא"ולכן אמר , והיפוך הרע לטוב

, ל שמלמדים אותו התורה כולה לכל אדם בעת היותו בבטן אמו"ה הטעם אמרו רזומז( קכב
ל שכל נשמה "כי אמרו רז, והוא ענין נפלא', וכו" מי יתנני כירחי קדם בהלו נרו על ראשו"ש "כמ

' צדיק ואל תהי' תהי, משביעים אותו, וכן הולד קודם יציאתו מרחם אמו, קודם ירידתה למטה
 :רשע
וגם מה תועלת בתורה שמלמדים אותו בבטן , הוא תמוה מה תועלת יש בשבועה זוולכאורה ( קכג
וגם ענין מה שמלמדים , מאחר שאחר יציאתו משם נשכח ממנו לגמרי כאילו לא היה מעולם, אמו

אבל דרכי , ובמאמרים כאלו מצאו רשעי עמנו ללגלג, התורה לעובר הוא רחוק מדעת האדם
וכולם , ל"ואין להם דעת ותבונה להבין עומק דברי רז, החכמה הנעלמה רחוקה מכליותיהם

 :והכל הם כפשוטו, וישרים למוצא דעת, נכוחים למבין
ואמרו שנר דולק על , כי באמת הנפש והרוח שבאדם הם רוחניים משכילים, והכוונה בזה( קכד

 כי רק כח הגוף הוא מסך מבדיל מהשגת החכמה ותבונה', ראשו וצופה בו מסוף העולם וכו
אך בעובר כשהוא בבטן אמו שנפשו ורוחו עדיין לא נתלבשו לגמרי באברי ', להבין דעת ויראת ה

 :ולכן אין להם מסך מבדיל, הם כאילו עדיין עומדים חוץ מגוף, הגוף
שנר דולק על "ש "כטבע רוחני שאינו תחת הגבול וז', ולכן רואה וצופה מסוף העולם וכו( קכה

אז לומדים , וקודם הכנס להתלבש היטב בגוף כראוי, ממעל לגופול נפש רוח עומדים "ר, "ראשו
ולפי מה שקיבל בהר סיני , עמו חלק התורה אשר יסוגל לנפשו כל אדם מישראל לפי מה שהוא

וזהו עזר וסיוע מתחילה שיהיה יכול לעמוד נגד יצרו ולתקן מעשיו ומדותיו , לפי שורש נשמתו
 :כולם הנשרשים בנפשו

וזהו השבועה שמשביעים , י שהבחירה מסורה"אעפ, א"ו כח לשלוט על הסטובזה נתן ל( קכו
, והיינן לפי שאז נקשר נפשו ורוחו באברי גופו, י שכשנולד נשכח ממנו הכל"ולכן אעפ, אותו

מ תועלת גדולה היא התורה שלמד "מ, והגוף מסך מבדיל נגדם בכדי שיהיה הבחירה מסורה בידו
 :כך להשיג התורה שלמד מתחילה ז יש לו כח אחר"שעי, בבטן אמו

וכח הזה הוא עניני הרהורי , ולקיים שבועתו שהשביעוהו אז, והיא תעזרנו להעמיד נגד יצרו( קכז
אפילו הרשע הגמור לפרקים מתעורר בו הרהור , תשובה ומחשבות טהורות המתעוררים בכל אדם

, ת היותו בבטן אמווהכל מצד כח התורה ובקדושה שנשרש בנפשו מתחילה בע, ומחשבה טובה
והוא הקשר של השלשלת , ז"והשתקעו בהבלי עוה, י תגבורת יצרו"רק שהם חוזרים ונשקעים ע

 :א"ו לגמרי בסט"שקשר הוא יתברך בישראל ולכל אדם שלא יהיה נאבד ונטבע ח
, כי הוא גורם לו נצחיות, עוד ענין נפלא יש בזה במה שמלמדים לכל אדם התורה בבטן טמו( קכח

ורמזו זה , והוא ענין עמוק, אלפי שנים דהוה עלמא' ב ולקום בתחיה לאחר כלות ו"ת לעוהולזכו
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שנאמר ונתתי פני בכם , אש אוכלתו, אמר רב כל הפורש מדברי תורה"הספינה ' ש בפ"ל במ"רז
 :מהאש יצאו והאש תאכלם', וכו

שנאמר אדם , הנםנופל בגי, יונתן כל המרפה עצמו מדברי תורה' כי אתא רב דימי אמר ר( קכט
שנאמר ולא ידע כי רפים שם , ואין רפאים אלא יורדי גיהנם, תועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח

 :כ"ע" מעמקי שאול קרואיה
שאין לך דבר המכלה כמו , מ"והכוונה בזה כי דבר המפסיד והמכלה מכונה בשם אש בכ( קל

, ועיקר האש הוא כח ההפסד, השורף כל דבר ומפריד חלקי היסודות שהורכב בו כל דבר, האש
ש "כמ, שהוא בעצמו כחו מאין ואפס, א"שהוא כח הסט, ל לאש"שהמשילו חז, וזהו גיהנם

 :למעלה שכל עיקר חיותו ומהותו מצד סילוק היש ומציאות אור הקדושה העליונה
שלמעלה הוא בקדושה שכל דין הוא העלם הטוב והחסד בכדי להעניש , והוא כח הדין חזק( קלא
ובזה מתנקה , ח המשחיתים ומחבלים"ומ, שמצידו נמצא למטה כל הרע המזיקים, ם על עוונוהאד

עת אשר שלט האדם באדם לרע , ש"כמ, א נוטל חלקו ונשאר הטוב לבד"שהסט, הנפש מעוונותיו
, וזהו ענין אש של גיהנם שהוא כח ההפסד המעניש לנפש האדם אשר נטמאה בעוונותיו, לו כידוע

 :ע הדבוק בוומסלק ממנו הר
הן בעוון חוללתי ובחטא "ש "כמ, והנה כח הרע הזה דבוק בנפש האדם מתחילת יצירתו( קלב

שלכן אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא , והם אש ואש שבאיש ואשה, "יחמתני אמי
אך , והוא ההעדר הכרוך בעקבו, "אין מיתה בלי חטא"ש "כמ, ולכן כל אדם מעותד למות, יחטא

 :הוא שורש הקדושה העליונה המשתתף עמהם, יש ואשהה שבא"י
והיא התורה שמלמדים עמו ברחם , שמצד זה נשרש בקדושה, והוא המתלבש בנפש מולד( קלג

ה הוא מקום "אותיות י' כי ב, ל"כ בתחיה לע"ומזה יש לו שורש קיום לעמוד אח, ל"אמו כמש
ם החיים הנצחיים כידוע בכתבי מקו, ושם עוז וחדוה במקומו, ר שולט שם"א ויצה"שאין הסט

ת שהם "א הוא רק מכלים התחתוניים ז"והסט, כ שלא היה המיתה והשבירה שם"שהם ג, י"האר
 ":לא המתים יהללו יה"ולכן כתיב , ה על השם"ו

אמרתי לא "ש חזקיהן בתפילתו "והוא מ, י"ואמרו רק למתים שאין משתמשים בשם ה( קלד
שאמר לו ישעיהו , ל"ש רז"והיינו כמ, "ם עוד עם יושבי חדלה בארץ החיים לא אביט אד"אראה י

ו גם "שחשב שח, ה"פעמים שם י' ולכן הזכיר ב, ולא תחיה לעולם הבא, ז"כי מת אתה בעוה
י שורש "וכל אדם ע, שהוא שורש החיים למעלה, ה"לעתיד לבא לא יקום בתחיה להאיר בו שם י

אותיות ' כ בו ב"אז מאירים ג, שעוסק בתורההנשרש בנפשו כ, ב אותיות שמו הגדול"קדושה שמ
ואז , ש מזה למעלה"כמ, פ"והיא התורה שבכתב ושבע', ד הא"במילוי יו' שהם בכח שם יה' וה

 :שורה בו בשלמות' שמו הגדול ית
אותיות ' שהם ב, ומאירים נשמה, ה של השם"שהם ו, ז קונה הנצחיות ברוחו ונפשו"ולכן עי( קלה

ולכן כל דבר שתכלית שלו הוא מושרש בתחלה , ל באלף השביעי"תחיה לעומזה קם ב, ה כידוע"י
, מלמדים אותו חלק תורתו, ז"לכן בעת שהייתו בבטן אמו קודם יציאתו לעוה, בראשית המחשבה
 :ל וקנין הנצחיות"שבזה יהיה לו הכנה כדי לתקן עצמו בתחיה לע, לפי שורש נשמתו

, שהוא אש אכלו אש, "'לא כה דברי כאש נאום הה"ש "כמ, ושורש הזה הוא אש של מעלה( קלו
, ג המזבח"והוא ענין אש של מעלה שיהיה שורה ע, הוא הגיהנם, ל שמכלה ומאבד כח הרע"ר
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שהוא , שאם חטא מביא קרבן בהמה, ואוכל הקרבנות לכלות כל סיג וכל חטא הדבוק בנפש האדם
נמצא שנשאר בכח , ן התורהש שכל הפורש מ"וז, שמשם שורש כל החטאים, נפש הבהמיות שלו

ש מהאש "וז, ההעדר הקדום לו בטבע לפי מקום יציאתו בחטא ועוון מאש ואש של איש ואשה
 :'וכו" כל המרפה עצמו מדברי תורה"ולכן אמרו , ולכן האש של גיהנם תאכלם, יצאו
יערוף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירים עלי "ה "כ מה שאמר משה רע"ובזה יובן ג( קלז

טל , כל העוסק בטל של תורה, כי טל אורות טלך"פ "ע, ש בסוף מסכת כתובות"והוא כמ, "שאד
 :י טל של מעלה"שתחית המתים יהיה ע, ש"והוא כמ, ה אינם חיים"וע, "תורה מחייהו

' מילואים של ד' י ד"והוא ע, כי כל בנין של אדם הוא כלל כל העולם, ורמז בזה ענין גדול( קלח
, ן ונשמה לנשמה כידוע למשכילים"שהם בנר, ן"ה ב"ג מ"ב ס"שהם ע, גדולאותיות של שמו ה

והם אשר יאירו על גוף , מילואים של שם הגדול' כ שנכללת בד"והוא התורה ג, ל אותיות"ובהם ט
 :י זכות התורה שעסק בה בעת שהיה בעולם"ע, ז לקום בתחיה"ויבנה עי, של אדם בקבר

כי ' כציץ יצא וימל וכו' אדם ילוד אשה וכו"ד "ש איוב י"כמ, "כשעירים עלי דשא"ואמר ( קלט
יש לעץ תקוה אם יכרת ועוד יחליף וינקתו לא תחדל אם יזקין בארץ שרשו ובעפר ימות גזעו 

י הגשם "שאחר שמתייבש חוזר וגודל ע, "כשעירים עלי דשא"ז אמר "וע, "'מריח מים יפריח וכו
, ל"הוא הגורם לו חיים נצחיים לע, חייו כפי יכולתושאדם לומד בה ב, וכמו כן הוא התורה, והטל

 :י טל של תחיה"ע
שנאמר את הדברים , ואין דברים אלא תורה, קחו עמכם דברים"ש "ש מבואר לנו מ"ובמ( קמ

, ש שהתורה שמלמדים עם כל אדם בהיותו בבטן אמו"והוא כמ, "אל כל קהלכם' האלה דבר ה
ל "ר, "עמכם דברים"ולכן אמר , ש"א כמ"על הסטלהתגבר , הוא המסייע אותו לשוב בתשובה

ולמדו זה מפסוק את הדברים , כל אחד לפי שרשו, מושרש כבר בנפשותיכם, התורה שהיא עמכם
ושם , כולם היו עומדים בהר סיני, שכל הנשמות העתידים לבוא לעולם, ש"שבו מרומז מ, האלה

אלוקינו כרת עמנו ברית ' דברים הש שם משה "וכמ, קיבלו כל אחד חלק תורתו לפי שורש נשמתו
ל שכל הנשמות שהיו "ר', וכו" את הברית כי אתנו אנחנו' בחורב לא את אבותינו כרת ה

ל שקבלנו כח חיים הנצחיים "ר, ולכן כולנו חיים, היו שם במעמד הקדוש הזה, ושעתידים להיות
ו מה שתלמיד ותיק ואפיל, הדברות האלו נכללו כל פרטי המצוות והתורה' ובי, כל אחד ואחד

 :ש"יעו, "ד ועליהם ככל הדברים"מ"ב דמגילה "ש בפ"כמ, עתיד לחדש
ש שנמשל "והוא מ, "מתוך האש' וכו' את הדברים האלה דבר ה"ולכן סמך אחר זה אמרו ( קמא

וכמו שה . ו כשפורש מן התור ה"כ ח"משא, שכל הדבוק בו דבוק בחיים הנצחיים, התורה לאש
י "מקריבו על המזבח היה מסלק מנפשו כל טומאה שהיה דבוק בו עקרבן שהיה החוטא 

הוא אש של , וכמו כן התורה שאדם עוסק בה, ג המזבח"שהיה ע, י אש של מעלה"ע, החטאים
והוא יותר גדול , הוא מטהר מנפשו כל טומאה, "'ש הלא כה דברי כאש נאום ה"כמ, מעלה

חטאת מכפרת על חייבי כריתות "ש "כמ, שהקרבן אינו מכפר אלא על עוון פרטי, מקרבנות
 :וכן אשם הוא על דבר פרטי, "ועולה מכפרת על עשה, שוגגין

פ "ל בסוף מסכת מנחות ע"ש רז"וכמ, כ התורה היא מכפרת על כל החטאים בכלל"משא( קמב
, כ"ש הכתוב אח"וז', וכו" צ לא לעולה ולא למנחה"כל העוסק בתורה א, זאת התורה לעולה"
רצונו ומחשבתו של המביאו היה עולה לעילא , וכמו שהקרבן טוב, "ל תשא עווןאמרו אליו כ"
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כמו כן התורה סלקא לה לעילא לרעותא , שאמר ונעשה רצונו, ר לפניו"להיות ריח נחת נ, ולעילא
קחו עמכם דברים ושובו "ח "ל' ר פר"ש בש"וכמ, "וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו"ש "וז, עילאה

ה דברים אני מבקש "ל הקב"א, אומרים עניים אנו ואין לנו להביא קרבנותלפי שישראל , "'אל ה
ר "א"וכן הוא בתנא דבי אליהו דסר ', ואין דברים אלא תורה וכו, ואני מוחל כל עוונותיכם, מכם

מה מים הללו מקוה טהרה הם לישראל ולכל ', שפכי כמים לבך וכו, למה נסמכו אהלים לנחלים
בא וראה כמה , מקוה טהרה הם לישראל בכל מקומות מושבותיהםת "כך ד, אשר נברא בעולם

, ז שבידם"אפילו מע, בזמן שעושים תשובה, גדול כחה של תורה שמטהרת את פושעי ישראל
 :ש"ע, "שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם

שאחד מן הטעמים , ה"שנצטוינו בתורתו יתברך לתקוע בר, והוא ענין תקיעת שופר( קמג
, פסוקי שופרות' ג בתפילת מוסף בי"ז אנשי כנה"וכמו שתקנו ע, ת"ים בו הוא לזכר זכות מהנאמר

ה באלול נברא "שבכ, ה היה זמן בריאת אדם הראשון"כי בר, והוא ענין גדול, ש אתה נגלית"במ
, ע"ואז סרח ונטרד מג, "זה היום תחילת מעשיך"ש "כמ, ה יום השישי נברא האדם"ובר, העולם

, ולכן הוקבע יום זה ליום דין לכל שנה, ונתן שליטה גדולה לשטן על העולם, א"הסטואז נתגבר 
ואז , "ויהי היום ויבא גם השטן"פ "ש בזוהר ע"וכמ, שאז ניתן רשות לשטן לתבוע דין למעלה

, א"והוא תגבורת הסט, מ"ש במדרש בכ"כמ, וגרם חושך לעולם, ר נחשכו המאורות"בחטא אדה
 :להש למע"כמ, שנקרא חושך

והוא יתברך ברחמיו המרובים נתן עצה , ולכן אז בכסה ליום חגנו שהלבנה נכסה לגמרי( קמד
אשר שם אין רשות לשטן , לישראל לתקוע שופר לעורר אור עליון גדול מאד ממקום עליון

ולכן בעת מתן תורה אז נטרד , ושם היה גם כן נתינת התורה לישראל, והוא עולם התשובה, לעלות
ולכן , ט"והביאו התוספות שבת דף פ', וכו" לפניו ילך דבר"פ "ש במדרש ע"כמ, לו השטן והלך

ובגילוי אור גדול מעולם העליון נצחים כל החיצונים , נתנה תורה בקולות וקול שופר חזק מאד
 :י יהיה גם כן קבוץ גלויות"א שלכן ע"וקול שופר מזה כל סט

שיהיו בניו , כנה כאביהם הראשון של ישראלשהיה זה ה, וכל זה הועיל עקידתו של יצחק( קמה
, וניקתה ממידת הדין, א"א שלא יהיה מושל עליהם כח הסט"זוכים לקבלת התורה ולהכנעת הסט
א "בזה הכניע כל סט, י שעקר את יצחק שהוא מידת הדין"וע, שהם שלוחי הדין לפעול החוטאים

זאת למסור נפשם על קדושת שמו י העקידה ירשו זרעו מצוה "והיינו שע, שהיה כפוף תחת זרעו
ולכן ראויים הם לקבלת התורה יותר מכל , על התורה ועל המצוות לעשות רצון יוצרם, יתברך

ה "לכן בכל ר, לזכור זכות העקידה, התורה בקול שופר של איל' ומזה הטעם נתן ה, האומות
א "יר הסטוחטא והגב, כמו שהיה באותו יום שנברא אדם הראשון, כשמתעורר קטרוג השטן

א דיליה "לעורר אור העליון הגדול הזה להכניע השטן וכל סט, נצטווינו לתקוע בשופר, למאד
, השטן מתבהל, ה"ולכן כששומע קול שופר בר, "חרות על הלוחות"ש "כמ, שמשם החרות הגדול

כד שמע אמר דמטי "ש בירושלמי "וכמ, ל"כמו שיהיה לע, שמתנוצץ אותו הארה שגורם לביטול
 :'וכו" זימנא

י חטא העגל אבדו כל המעלות "שע, וזה הטעם שנתנו הלוחות האחרונות ביום הכפורים( קמו
י תפלתו הוריד "וע, ה להתפלל"והוצרך משה רבינו ע, א"וגרמו תגבורת גדול לסט, ת"שזכו במ

שלכן אז זמן , כ בכל יום הכפורים"והוא האור המתגלה ג, אור גדול ממקום שאין שליטה לשטן
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ולכן ביובל ביום , ולכן אין שליטה לשטן ביום הכפורים, העוונות וזמן קבלת התשובה סליחת
והיה זמן מתן תורה , שאז חירות בכולהו עלמין, ועבדים יוצאים לחרות, הכפורים תעבירו שופר

שנאמר , לא היו ימים טובים לישראל כיום הכפורים"ש בסוף תענית "כמ, גם כן ביום הכפורים
 :ש"שהוא גורם תשובה לישראל כמ, "ביום חתונתו זה מתן תורה', בנות ציון וכוצאינה וראינה 

היינו , "ה"אורי בר' ה, אורי וישעי' ה"פ "ש במדרש ע"והוא מה שהקדמנו בראש הדרוש מ( קמז
על ידי תקיעת שופר שמכניעים , זה היה בראש השנה, ניצוץ גילוי אור העליון במקום חשך למטה

, ואז זמן סליחת עוונות, נגד השטן שלא יקטרג, "שעי ביום הכפוריםי"ז הוא "ועי, השטן
 :כמבואר

, יום הכפורים, הגדול' עורו והתעוררו נא לפני בא יום ה, י קומו מתרדמתכם"ולזאת אחב( קמח
מעין אותו , ושפע גדול מתפשט על נשמותיהם של ישראל, שאז נפתחים שערי רחמים גדולים

שאז זמן סליחת עוונות לגמרי לכלל ישראל מיום , אלף השביעיב ב"ל בעוה"האור שיתחדש לע
וזרקתי עליכם מים "וכתיב , "ביום ההוא יבוקש עוון ישראל"ש "כמ, תחלת הבריאה עד סופה

 :'וכו" טהורים
שכל מה שהיה בכל ימות השנה הם עולים ונכללים ביום , ומעין זה מתנוצץ בכל שנה ושנה( קמט

הכל , כמו שכל מעשה שית אלפי שנין דהיה עלמא, ונתקנים בו, שהוא תכלית השנה, הכפורים
אבל אי אפשר , להיות נתקן כל מה שנתקלקל בו כידוע ליודעי חן, עולה ונכלל באלף השביעי

 :י הכנתינו מעצמינו מקודם"לשערים אלו להפתח כי אם ע
ב כל איש אשר מחוי, ימי הביקור והחשבון, שהם ימי התשובה, לכן בימים המקודשים האלו( קנ

בכל מעשיו , בלבו לקבוע איזה שעות בכל יום לעשות חשבון צדק בינו לבין קונו' נגע יראת ה
י תשובה גמורה בחרטה "ולטהר עצמו מכל חטא ואשמה ע, אשר פעל ועשה בכל ימות השנה

הימים כל ' שבז, ל"ש האריז"וכמ, הם כלל כל ימות השנה, ווידוי דברים ובכי ומספד בימים אלו
כי בימים אלו יש לאדם סיוע מן השמים , יום ויום נתקן בו מה שפגם באותו יום בכל ימות השנה

 :ש למעלה"כמ, והוא אור העליון המתנוצץ בנשמתו, לתשובה
, ימים שמראש השנה עד יום הכפורים' מאמרות של ימי בראשית הם משמשים בי' וכל י( קנא

ימים אלו ' שחוזרים כל ימי השנה ונכללים ביבפרט במה , שבכל שנה הוא חידוש הבריאה ממש
הנכללים בו כל השית אלפי שנין , לעלות למעלה כמו שהוא חידוש הבריאה בכלל באלף השביעי

אלא צדיקים יושבים , ל באלף השביעי אמרו שאין בו לא אכילה ושתיה"ולכן כמו לע, דהוי עלמא
ולכן אין בו גם כן , ותה הארה ממשכמו כן ביום הכפורים הוא מעין א, ונהנים מזיו השכינה

ה "שאומר השטן לפני הקב"ש במדרש "כמ, ש נקיים וטהורים"וכל ישראל הם מה, אכילה ושתיה
 ":ש"יש לך עם אחד שהם כמה, ביום הכפור

כמו ולפי ". הנה נתתי לכם כל עשב זורע זרע"ש "כמ, ויום הכפור הוא נגד מאמר העשירי( קנב
לכן נצטוו , באכילת עץ הדעת, י חטא אדם הראשון"ע, ת טוב ורעשנתקלקלו המאכלים בתערובו

ש ולתקן אז מה שנתקלקל בחטא "להיות זכים וטהורים כמה, ביום הכפור לפרוש מאכילה ושתיה
כמו כן הוכן יום זה לכפרה , ר עשה תשובה ויצא בדימוס"וכמו שאדה, מאכל האדם, אדם הראשון

, י הקשר שנקשר בנשמותיהם של ישראל"ע, ארץ ביחדוהוא יום שמתחברים בו שמים ו, לדורות
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אורי בראש , ש ויום הכפורים"רבנן פתרי קרא בראה"א "כ' ש שם במדרש ויקרא רבה פ"והוא מ
 ":עזי וזמרת יה, ממי אירא, השנה

שהוא האור , י התורה"והחבור הוא ע, י נברא העולם הבא"ב, ה שמים וארץ"ש שי"והוא כמ( קנג
אלא סופם להיות מתוקנים , א"ו בסט"ושלא יהיו נשקעים ח, זירם לתשובהשמאיר לישראל להח

אלו שרי אומות , בקרוב אלי מרעים"והוא מה שסיים שם במדרש , ה"לא כאו, ובל ידח ממנו נדח
ה ואומרים לפניו "לפי ששרי אומות העולם באים ומקטרגים לפני הקב, לאכול את בשרי, העולם

 ":מפני מה אלו יורדים לגיהנם, ד"אלו ש, לי עריותאלו מג, ז"ע אלו עובדי ע"רבש
עברות החמורות שנכשלים ' ש שיש עוונות חמורות שהם ממש שקולים כאלו ג"והוא כמ( קנד

כ בזה סובלים "ואעפ, לומר מה נשתנה אלו מאלו, ר"ז הקטרוג גדול מאד בעוה"וע, בהם למאד
כ "ולכן ביוה, התורה שנתנה להם י"ע' י הקשר שנקשר בהם מאתו ית"ישראל מאומות העולם ע

שאז היה זמן מתן , ולכפר על כל עוונותיהם בכל שנה, מתעורר עליהם אור הזה להשיבם בתשובה
, צרי ואויבי לי"ש שם "וז, ולכן אין לשטן שליטה אז על ישראל, ש"תורה בלוחות האחרונות כמ

אמרו ", השטן מקטרגשכל ימות השנה , ד"השטן גמטריא שס', וכו" ה יום"בימות החמה שס
שהבטחתני בזאת יבוא אהרן , לא ירא לבי, של סמאל, ה אם תחנה עלי מחנה"ישראל לפני הקב

ל שבאותו יום היה גמר מתן "ר, שנאמר בזאת התורה, ש שם בזאת התורה"כמ', וכו" אל הקדש
 :תורה לישראל בלוחות האחרונות

, "אשריכם ישראל"ע "ש ראב"מ, ומאובזה נבוא לביאור דבריהם הקדושים במשנה בסוף י( קנה
כ הוא יום סליחת "שיוה' שהבטיחנו בתורתו הק', והוא שבא לומר לנו שאף שבוטחים אנו בו ית

ל כרבנן "שהרי קיי, אף בלי תשובה, לומר שעצמו של יום מכפר, אל יבטח האדם בזה, עוונות
ע בימי "ולטהר א, ע"ולכן צריך האדם להקדים א, כ מכפר עם התשובה"ויוה, דתשובה תולה

ובזה נדמה האדם לטמא שרוצה לטבול מטומאתו במקוה טהרה שאת שמי , התשובה בכל יכלתו
, מ צריך שיסיר מגופו בתחילה כל דבר החוצץ"מ, הם מטהרים האדם, המקוה כשיש בהם שיעור

וכמו כן צריך האדם לנקות נפשו מקודם לפרש עצמו מכל עוון , ואם לאו אין טבילתו כלום
 :י חרטה גמורה ווידוי וקבלה להבא שלא ישוב עוד לכסיל"ע, לוך חטאולכ
ש במסכת יומא "ף ורא"המבוארים ברי, ד דברים המעכבים התשובה"ומה יום להזכר מכ( קנו

 :ו"לבלי להתקבל למעלה ח, שהם דברים החוצצים בפני שערי רחמים ושערי תשובה, ם"וברמב
, האומר אחטא ואשוב"ש מקודם במשנה "במ, טהרהכ למקוה "עוד זאת נדמה כפרת יוה( קנז

הרי , והיינו שמי שחוטא וסומך על כפרת יום הכיפור, "כ מכפר"אין יוה, כ מכפר"אחטא ויוה
והרי , וסובר שעצמו של יום יהיה מכפר בעדו, מראה בעצמו שאין מתחרט ובוש מחטאיו כלל

מאחר שאין מתחרט , ו הראשוניםהוא כאילו סומך על טהרת יום הזה כדי לחזור אחר כך לחטאי
כ לא יקבל טומאה כשיגע "מ שאח"ובאופן זה הוא דומה למי שטובל במקוה ע, על מעשיו כלל

אמרו לו לרבי אליעזר "ה "נדרים דף ע' נערה במס' וכמו שאמרו בפ, שאין טבילה זו כלום, בשרץ
 :'וכו, "ואין מציל על הטהורים מליטמא, מקוה יוכיח שמעלה את הטמאים מטומאתן

ל שצריכים אתם לטהר עצמיכם "ר, "אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים"ש כאן "וז( קנח
ואז אביכם שבשמים מטהר , להסיר כל חציצה וכל סיג וחלאה, בתשובה, הגדול' קודם בוא יום ה

י "ע, שבזה נבדלו ישראל מכל אומה ולשון, י אור הגדול אשר מתגלה ביום הכפור"ע, אתכם
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כי ביום הזה "ש הכתוב "והוא מ, לבל ידח ממנו נדח, בכל איש מישראל' שר הוא יתהשלשלת שק
י "ע, ל שבאמת יצומו של קדושת היום עצמו גורם כפרה לישראל"ר, "יכפר עליכם לטהר אתכם

אבל צריך , שלכן אין שליטה לשטן אז כמבואר, א"אור הגדול המתגלה אז להכניע כל דרגון דסט
 :תטהרו עצמכם' קודם בא יום ה, "תטהרו' מכל חטאתיכם לפני ה"ש "מ והוא, לזה סיוע מאתכם

, המשיל טהרת ישראל למקוה' שהוא ית, "'מקוה ישראל ה"ואל זה הביאו ראיה מפסוק ( קנט
והם עוונות , ושידיח בית הסתרים שלו, שצריך האדם מקודם להסיר ממנו כל דבר חוצץ מגופו

והם חוצצים , ואין מרגיש בהם כלל, שאינו יודע בהם עד, ושעושה אותם בהרגלו, שדש בעקביו
כמו שנתבאר שזה דומה , מ לחזור להם"ו ע"וגם שלא יהיה תשובתו ח, מאד בפני התשובה

וכאשר יהיה תשובתנו כראוי אז ודאי יקויים , כ בשרץ"מ שלא לקבל טומאה אם יגע אח"לטובל ע
אמן כן יהיה , בדמוס בגמר ימי הדין לטוב ובטוחים אנו שנצא', וכו" כי ביום הזה יכפר"ש "בנו מ
 :רצון

 אספר שיח יצחק חלק 

 'דרוש לשבת תשובה ב
, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, ר חנינא"חמא ב' אמר ר"ו "יום הכפורים דף פ' בפ( א

דמעיקרא שובבים , כתיב שובבים, ש רמי"ח בר"ר, שנאמר שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם
 :כאן מיראה, ק כאן מאהבה"ל, ארפא משובותיכםוכתיב , אתם

הנה ". י יסורים"כאן ע, ק כאן מיראה"ל, וכתיב ארפא משובותיכם, י רמי כתיב בנים שובבים"ר( ב
שלפי פשוטו אין כאן , האלו יתפלא במה הוקשה להם בסתירת הפסוק' כל עובר על דבריהם הק

מה שחלו תחילה בחליי , ירפא משובתם, י שישובו"שהכתוב מפרש שע, ולא קושיא כלל, סתירה
וחולק בין , ולמה תירץ באופן אחר, ש"ח בר"כ קושית ר"וגם רב יהודא נראה דהוקשה לו ג, הנפש

 :י שם רחוק מאד"ופירש. ל"ח הנ"שלא כדברי ר, י יסורים"מיראה לע
לשבי שנאמר ובא לציון גואל ו, יונתן גדולה תשובה שמביאה גאולה לעולם' אמר ר"עוד שם ( ג

, י להביא מקרא מדברי קבלה"ואינו מובן מה הוצרך ר, גם מאמר זה תפל בלי מלח. 'וכו" פשע
ושב וקבצך ', וכו' ושבת עד ה', והיה כי יבואו עליך וכו"נצבים ' בפ, והלא מקרא מפורש בתורה

 ולא היה, אז יקרב קץ הגאולה, שאם ישובו ישראל בתשובה, מ אין מספר"ומבואר הוא בכ, "'וכו
 ":ובא לציון גואל"' צריך לדרוש זה מפ

וכל , וכי הוא יסוד שכל התורה תלוי בה, ולבאר מאמרים אלו צריכים אנו לבאר ענין התשובה( ד
והיא עלתה במחשבה בתחילת , על מצוה זו, קיומם ומצבם, העולם ומלואו וכל מעשי בראשית

ועלה במחשבה "ל שם "וז, ג"פ ג"א ה"ש בפרקי דר"כמ, ולולא זה לא היה קיום לעולם, הבריאה
למלך , משל למה הדבר דומה. ולא היה עומד, והיה מחריט את העולם לפניו, לברוא את העולם

אינו מתחיל , אם אינו מחריט בארץ יסודותיו ומבואיו ומוצאיו, שהיה רוצה לבנות פלטרין שלו
 :ל"עכ, את התשובהעד שברא , ולא היה עומד, ה היה מחריט לפניו את העולם"כך הקב, לבנות

ומכל מקום גם לפי פשוטו , המאמר הזה אף שידוע הוא למקבלי חכמת האמת מה שכוון בזה( ה
, במה שיתבאר באריכות היאך כל הבריאה בכללו מרום נברא העליון שבעליונים, יתפרש על נכון
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ורת מקבלי ת, כולם תלויים וקיימים על ישראל, ומדריגה התחתונה שבו, עד עולם השפל הזה
בספרי ' וכבר האריך בזה החסיד האלקי בעל עבודת הק, וכולם לא נבראו אלא בשבילו, אמת

שהרבה לשפוך סוללה עליו על כמה , ס ובמדרשות"ל בש"בראיות ברורות מכמה דברי רז, היחוד
, אשר השפילו מעלת האדם מאד, אשר נמשכו בדעותיהם אחר דברי היוני, מתחכמים בני עמנו

ומה לי , וכי כל צבאי מעלה לא נבראו כלל בשביל האדם, עלת גלגל הירחאפילו למטה ממ
יראה ויתגלה לעין השמש , ל"כי הרואה דברי קדשו של החסיד המחבר הנ, להאריך בענין הזה

וכי תורת אמת היתה בפיהם מקובל מפי , אשר כתבו היפוך דבריהם, אמיתות דברי חכמי האמת
ת האדם מצד נשמתו החצובה ממדריגה עליונה אשר באמת מעל, ה"עד משרע, הנביאים

אם , ולכן כל הבריאה בכלל נמסר בידו, שהוא עולה למעלה ראש מכל הנבראים, שבעליונים
 :להרוס לגמרי כל הבנין, ו"או להיפוך ח, לקיימם ולהגדיל מעלתם

שבכתב ' פ דרכי תורה הק"ע, האמיתי' ומכלל דברים אלו תראה עד כמה גדול העובד ה( ו
עד כמה יגיע , וכן להיפוך, ה"המסור לנו מפי משה רע, בכלליה ופרטותיה ודקדוקיה, פ"ושבע

 :'י עברו על מצוות ה"חורבן הגדול והריסת הבריאה ע
, אשר גרם הפסד אשר לא ישוער, ומזה יתמרמר מאד ויקונן על גודל פשעיו העצומים והרבים( ז

גופו ואבריו מסודרים במספר במפקד  כי האדם בהרכבת פרקי, במה שהיה ממעט את הדמות
אשר הם , וכולם לעומת פרטי חלקי כל הנבראים, לעומת הרכבת כוחות פרקי נפשו ורוחו ונשמתו

ולפי תנועותיו ומעשיו כך , והאדם התחתון הוא הקטן, מסודרים זה על זה ממש בציור אדם הגדול
ואמרו , "'מה הצל הזה וכו', וצלך וכ' ה"פ "ל ע"ש רז"כמ, הוא השתנות תנועת הנבראים כולם

אלא , את אשר כבר עשהו אין כתיב כאן"ל "וז, בקהלת" את אשר כבר עשוהו"' במדרש על פ
ת "וא, ונמנים על כל אבר ואבר משלך ומעמידך על מכונך, ד עשוהו"ה ובי"כביכול הקב, עשוהו

 :כ"ע, "כבר נאמר הוא עשך ויכוננך, שתי רשויות הם
רמז בזה אשר כוחות כל הנבראים כולם , בלשון רבים, "עשוהו"תוב ש הכ"שמ, ירצה בזה( ח

הוא "כתיב , רשויות הם' ו ב"ושלא נאמר שח, והוא נעשה בדמות כולם ממש, מחלקם נתנה באדם
אשר הטביע בו כל , והיינו שהוא יתברך ברא את האדם נחתם בחותמו יתברך', וכו" עשך

" נעשה אדם בצלמנו"ז רמז הכתוב באמרו "וע, וכללם באדם התחתון, הנבראים למחלקותיהם
', ח אברי האדם הוא מכוון ממש בשמו הג"שמספר רמ, ל"ש החסיד האלקי המחבר הנ"וכמ', וכו

, ב נתיבות חכמה"ו אותיות בצירוף ל"שבו רי, ב"והוא שם ע, אשר בשמו המפורש נברא העולם
 :שבו נברא העולם

י "וע, מכוון שיתקן האדם עצמו ונשמתו בהם במספר, ח מצוות עשה"ולכן באו בתורה רמ( ט
כל "ש "וכמ, ה"ולכן אמרו שישראל נקראים בשמו של הקב, עולה ומסתעף התיקון בכל הבריאה

וכי , הורה בזה הכתוב מעלת כבוד האדם', וכו" הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו
, בראשית בפרטות נכללו בו בכלל וכל מה שנזכר במעשי', שהוא נקרא בשמו הג, הוא כלל הכל

, עשייה' ויש מהם בל, יש שכתוב בהם לשון בריאה, מדריגות' שהרי הבריאה כולה מתחלקת לג
' ויצר ה"וכתיב , "ויברא אלקים את האדם"ש "כמ, ובאדם נאמר כל השלשה, יצירה' ויש בל

החצובה מכסא נשמתו ', הא, חלקים שבו' והם על ג, "נעשה אדם"וכתיב , "אלקים את האדם
שהוא , ועל הגוף נזכר לשון עשייה, שנבראת יש מאין ממקום עליון שבעליונים, כבודו יתברך
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י "שע, שהוא דיוקן עליון שבנשמתו, והוא צלמו, ויש בו בחינת אמצעית, למטה גשמי ממש
שבו מתלבשים נפשות הצדיקים , ע התחתון"והוא דיוקן זך מריח של ג, מתלבשת ונכנסת בגוף

 :'וכו" ויצר"ועליו נאמר , כידוע לחכמי האמת שהיא בציור הנפש ממש, של מטה ע"בג
, נבאר מאמר נפלא, וכי הכל מסור בידו, אשר הגדילו מעלת האדם', וכדי לברר דברי חכמינו הק( י

' ר סימון רבות עשית ה"א"ל "וז, ראש השנה' ובירושלמי מס, ל במדרש"אשר נמצא בדבריהם ז
ר לוי משל למלך שהיה "א, מכאן ואילך נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, עשיתלשעבר רבות ', וכו

 :וכיון שעמד בנו מסרו לידו, לו אסרליגין
אחא משל ' אמר ר. כיון שעמד בנו מסרה לידו, ח משל למלך שהיה לו שומירה"אמר ריב( יא

לו כלי א בר בון משל למלך שהיה "אמר ר. כיון שעמד בנו מסרה לידו, למלך שהיה לו טבעת
כיון שעמד בנו , יצחק משל למלך שהיו לו אוצרות' אמר ר. כיון שעמד בנו מסרו לידו, נגרות

, "כיון שעמד בנו מסרו לידו, רבנן אמרי משל לרופא שהיה לו נרתיק של רפואות. מסרם לידו
 :כ"ע

 ומה, וצריך ביאור רחב מה כיוונו חכמים השלמים האלו במליצותם, מאמר זה נפלא הוא( יב
ועתה קורא משכיל בא ושמע דברי . וזה אומר בכך, שזה אומר בכך, חילוק יש במשליהם אלו

שבו כללו כל , והבן וראה עומק חכמתם במה שהסתירו והמליצו במתק לשונם, חיים' אלק
ומזה נבין עד , ו"ולרע ח, והיאך הכל נמסר בידו לטוב, מדריגות האדם השלם העובד האמיתי

 :ויראה לתקן עוונותיו, ואם עוון פעל לא יוסיף, ישראלי לדקדק במעשיוכמה הגיע חובת איש ה
והוא במה , וכללות מאמר זה יובן במה שנקדים הקדמה יקרה ידועה למעמיקי חכמת האמת( יג

, מדריגות' אשר הוא מתחלק לב, פ עומק השגחתו יתברך"שנחקור ענין הנהגת העולם וסדורו ע
ז "שע, כפי שראתה חכמתו יתברך, ימי בראשית' וכן לכך בופ סדורו הטבעיי כפי מה שה"ע' הא

" חכמות נשים בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה טבחה טבחה"' ה במשלי ט"אמר שלמה המע
ז נאמר "שע, ימי בראשית' ה שבה נבנה העולם בו"על חכמה עליונה של הקב, ירצה בזה', וכו

ממנה , ת סידור הבריאה הטבעייתשאם נבחין מחכמ, "בחכמה ברא"ותרגומו , "בראשית ברא"
שהכל נברא , וכי הוא המנהיגו בחכמה עמוקה ונפלאה, ניקח להשיג כח ועוצם ממשלתו יתברך

 :'וכו" את הכל יפה בעתו"ש "כמ, על מכונו
והוא סידור עליון אשר ממנו מתנוצץ , אבל יש עוד הנהגה וסידור יותר עליון ויותר פנימי( יד

שבאמת ענין , ובשארי הזמנים, כמו שהיה במצרים ועל הים, ד הטבעלפרקים סידור הנסיי בשדו
אבל , כמו שחשבו רבים, לא נבראו לשעתו במקרה בעת שהיה צורך אליו, הנסים והנפלאות האלו
וסובב והולך , כ מתחילת הבריאה"התחיל ג, וסדור הנסי יש לו סדר שלם, באמת יש פנים לפנים
אז , רק בעת שהיו ישראל כדאים וצריכים לכך, ומושג לנו ורק שאין נראה, למעלה עד סוף הזמן

באה מלובשת , שהנהגה הנסיית גנוזה ונסתרת, והאיר אל עבר פניו, נפתח השער ונתגלה הנס
ולא כח , שהנראה הוא כח הגוף לבד, כנשמה המתלבשת תוך הגוף, בתוך סדור הנהגה הטבעית

נתבטלו חושיהם , לה עליהם רוח הנבואהבעת ח', רק לעתים מזומנים כמו הנביאים הק, הנפש
וכמו כן בעת גילוי ', וכו" במראה נהפכו צירי"ש "כמ, והנפשי נתגלתה כוחותיה לחוץ, וכח הגוף

וכוחות יסודות , שהוא השמש וצבא השמים וכסיליהם, היה ביטול כח הגוף, הנהגת הנסים
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ונתגלה שימוש וכח , שבלא שימו, וסדריהם והיו כפגרים מתים, התחתונים נתבטלו חושיהם
 :שמגלה כוחותיו לחוץ, שהוא כנפש בתוך הגוף, והוא סידור הנסי, הפנימי המלובש בהם

שכמו , הכל הוא בדמות האדם התחתון ממש, ובאמת כל מה שהוא יתברך עשה בעולמו( טו
מלובשת , שהנשמה באה בכוחותיה הרוחניים החזקים והקדושים, שהאדם מחובר מגוף ונשמה

, לעבוד את האדמה, ואם האדם עוסק רק בענינים השפלים הגשמיים, ות אברי הגוףתוך כוח
ואין נראה , ואז כוחות הנפש מתעלמים לגמרי, "מותר האדם מן הבהמה אין"אז , ולעסוק בהם

ואינו פונה כלל אל , בקדושה ובטהרה, אבל אם הוא עוסק בעבודת יוצרו כל הימים, כוחם כלל
ואז כוחות הנשמה , ואינם פועלים לפי ערכם, כוחות גופו חלשים אז, העולם הגשמי והבליו

ויכול להגיע להשגת הרוח , ומתבטלים חושיו, ז האדם מזכך איברי גופו"ועי, פועלים בשלימות
 :ונבואה וגילוי כוחות הנשמה כמבואר' הק
פעמים ל, היסודות והגלגלים והכוכבים וכסיליהם וצבא השמש, כ הוא בטבעי הברואים"וכמו( טז

כ מתגלה פנימיות "כמו, המגבירים כוחות איברי נשמתם, י הצדיקים"הם שובתים מפעולתם ע
 :כמבואר, אשר מהם הוא סידור הנהגת הנסית, נפש הנבראים העליונים

', וכו" אז ידבר יהושע"וכתיב ', וכו" וידם השמש וירח עמד"ש אצל יהושע "ומזה תבין מ( יז
, אשר נמשכו אחרי פילוסופיה הארורה, אשר חשבו רביםלא כ, והדברים כפשוטם ומשמעם

לומר , ו לנו מאמינים מקבלי דת וחכמה אמיתית"ח, שהוציא הדברים מפשוטם, שפחה בישא
ש "והוא כמ, שבאמת יש פנימיות בצבא השמים, אבל הדברים מאירים ומזהירים, כדברים האלו

, והוא אור הראשון הגנוז, קוםבכל מ' במקום אחר בענין נפש החמה שדיברו בו חכמינו הק
וכאשר , כנפש בגוף, והוא נגנז בחמה החיצונית', שמאיר מסוף העולם וכו, שנברא ביום ראשון

 :יתבאר לפנינו עוד ביותר ביאור
אשר כיון להכרית האמוריים כשאר נצטווה מפי רבו , ויהושע בצדקתו ועבודתו התמימה( יח

, להסיר כל סיג ומחיצה המבדלת, ר מקום הקודששהיה כדי לפנות ולטה, מפי הגבורה, משה
אשר , במחשבתו הזכה והתמימה פעל ועשה רושם גדול בבריאה, להוציא הערל וטמא מן המקדש

אז באמת גרם , אחר יסתלק הענן העב המחשיך אור העליון, האירה הארץ והשמים מכבודו יתברך
כמו הנביא בעת , בביטול כוחותיו וגרם לו לעמוד, במעשיו שביתת כוחות השמש הגופני החיצוני

ונתגלה אור , אשר כוחותיו הטבעיים היו שובתים ועומדים בלי סיבוב טבעי, חל עליו הנבואה
והטעם כי ', ולכן נתגדל היום ולא אץ לבוא וכו, שהוא למעלה מזמן המוגבל, הפנימי של השמש

אין תלוי , נברא בחסדאף שסידור הטבעי החיצוני פעל בטבעו שהוטבע עליו בתחלת הבריאה ש
כנפש , המלובש בכל הבריאה, כ סדור הפנימי הנסיי"אעפ, כי הטבע עושה שלו, בתורה ובמצוות
פ העבודה וטוב טהרת העבודה "ע, י"ומתנועע ע, י התורה והמצוות"הוא תלוי עפ, המתלבש בגוף

ונמצא , בו פ ערך כוחות הנפש המתלבש"כמו הגוף שמסודר ע, י משתנה סידור הטבעי"וע, הזכה
, בתמימות' שמצד זה כל הנהגה השמימית ומשטר הכוכבים וכסיליהם נתונים המה אל העובד ה

 :פ עבודתו"לכל אשר יחפוץ יטה אותם ע, ומסורים בידו
ל בשעה שאמר יהושע "וז, "וידום השמש"פ "ע, ל במדרש ילמדנו"ודבר נפלא הזה רמזו רז( יט

יש קטן פותח פיו ואומר לגדול הימנו , תה אומר לי דוםאמר לו השמש א', לשמש בגבעון דום וכו
ל יהושע בן חורין קטן "א, ואתה אומר לי דום, ואתה נבראת בשישי, אני נבראתי ברביעי, דום
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שנאמר , לא קנה אברהם אבינו השמש וכל מה שבתוכו, אינו אומר לו שתוק, שיש לו עבד זקן
ומי אומר , אתה אומר שאדום, מר לו השמשא', ברוך אברהם לאל עליון קונה שמים וארץ וכו

, ואין אז אלא שירה, שנאמר אז ידבר יהושע, ואני אומר שירה, אמר לו שתוק, ה"קילוסו של הקב
 :ל"עכ, "'שנאמר אז ישיר משה וכו

במאמר הזה היאך באו להרוס יסוד ' והנה המשכיל האמיתי יראה בצחות מליצות דבריהם הק( כ
ש החסיד "והוא מ, אותם הנמשכים אחר דת הנפסד אריסטו היוני ,השקר אשר בנו טיחי טפל

ש באריכות "והוא מ, ונעתיק דבר בקיצור, ה"בספרו היקר חלק התכלית פ' האלקי בעל עבודת הק
ואמר , ועל עניני הנסים והנפלאות, אשר לא דיברו נכונה על צורת האדם, נגד האנשים המתחכמים

ש "כ, ובזותם את צלמו בערך הכוכבים והגלגלים, דםשם שמדעת הנפסד הזה שמיעטו דמות א
והם , מזה יצאו להרוס ולעקור ולהפיל ארצה עמודי התורה והאמונה ואשיותה, בערך המלאכים

 :הנסים והנפלאות
והוא מושפע , כי נותן הצורות הוא השכל הפועל, והוא מה שקבלו מחכמי הישמעאלים( כא

ש שלא תוכל "מכ, לדעתם הכוזב, הנפש נאצלת ממנוואחר ש, ולא יוכל לפעול בהם, מהגלגלים
ויחפו דברים , ומזה יצאו לחשוב, כח העלול יפה מכח העלה' שלא יהי, לפעול בעליונים ממנה

, ג בספריו"ש הרלב"כמ, י יהושע"מענין עמידת השמש ע, על ענין נס המפורסם, אשר לא כן
ינו מה שקבלו חכמי האמת מפי ולא ידעו ולא יב, והפילוסופיה הארורה הטעה אנשים כאלו

ל "ש רז"כמ, ש"כי צורת האדם ונשמתו העולה היא למעלה למעלה הרבה ממדריגת מה, הנביאים
כ אין פלא אשר הצדיקים הגדולים הגזירו אומר בעליונים "וא, בכמה מקומות עצמו מספר

 ":'מי מושל בי צדיק וכו' צדיק מושל וכו"ש "כמ, ובתחתונים
ורמזו , לסתור דעת השקרות הזה, ענין הנפלא הזה רמזו במאמר הנפלא הזה ועתה תראה שכל( כב

שדעת השכלי גוזר , ד ויכוח"והוא ע', וכו" שנענה השמש עם יהושע"ש "והוא מ, ד מליצה"בזה ע
והוא , מאחר שהוא פחות הרבה ממדריגתם, שהאדם לא יוכל לשנות משטרי השמים וסדריהם

שהרי האדם הוא למטה , לגזור עליו לשנות טבעו וסדרוא לו "כאילו אמר השמש ליהושע שא
אחר שנסדרו כל הנבראים , שלכן נברא בשישי, שהוא עלול היותר תחתון, הרבה ממדריגתם

שהוא , ב"והאדם נברא אחרון במ, בגרם השמימי, השמש נברא ברביעי, והוא, העליונים מתחילה
שע יהיה הגוזר לשנות ברצונו סדרי כ היאך אפשר לומר שיהו"וא, העלול התחתון יותר מכולם

כפי סברת אלו החכמים הנמשכים אחר דעה , אשר הם גבוה מאד במעלתם עליו, גרמים השמימים
 :הנפסדת הזאת

שאף שמצד גופו הוא הפחות והשפל יותר מכל , ל במליצתם שהאמת אינו כן"ז השיבו רז"וע( כג
בעבודתו ' שה בו לעשות אשר צוה השנתלב, אשר היא עליונה מאד, מ מצד נשמתו"מ, הנבראים

חרות על "ואמרו ', וכו" בי מלכים ימלוכו"ש הכתוב "וכמ, יכול לשנות סדרי בראשית, הזכה
וכונתם בזה שמצד , "שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, אלא חירות, ת חרות"א, הלוחות

וא כשר ומושל על כל ה, ממקום מחצב נשמותיהם, אשר מעלתה גבוה מאד, התורה שניתנה לאדם
ונמצא שמצד זה , שכולם מתנהגים על ידו, והוא העילה להם, וכולם עלולים על ידו, הנבראים

לא קנה ', שאמר לו יהושע בן חורין קטן וכו"ש "וז, כשר המושל על עבדיו, נקרא בן חורין
להיות ', אשר נבחר לה, שאברהם אבינו הראשון במדריגה זו, א"ש במ"והוא מ', וכו" אברהם
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ושיהיה מסור , אשר ממנו התחיל סדור הנהגה עליונה הנסיית, ראש צור מחצב האומה הזאת
ל "ש רז"וכמ, פ התורה והמצוות"להתנהג ע, בידו וביד זרעו אחריו, העולם ומלואו וכל אשר בו

', ברכתי לנח וכו, ברכתי לאדם הראשון, מתחילה היו הברכות מסורות בידי", "והיה ברכה"פ "ע
היה העולם מתנהג בחסדו , שעד שבא אברהם, וכוונתם בזה', וכו" יו הברכות מסורות בידךועכש

שהם קיום עולם , א שבעה לבד"כ, שלכן לא ניתנו מצוות לנח, פ התורה והעבודה"שלא ע, יתברך
, אשר קיים התורה כולה עד שלא ניתנה, אבל מעת צץ האזרחי הזה, הטבעי וישוב המדינה לבד

 :'פ עבודת ה"כפי הטייתו ע, ם ומלואו בידומאז נמסר העול
ולכן אמר לו מלכי צדק , שהוא היה הראשון במדריגה זו', וכו" אחד היה אברהם"ז נאמר "וע( כד

ל שניתנו בידו השמים והארץ וכל צבאם בדרך "ר, "ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ"
י התורה "ע, תברך כל הבריאהכ קנה אברהם מאתו י"כמו, כמו שקונה חפץ במעותיו, קנין

שכל , כ זרעו אחריו ירשו מתנתו הזאת"וא, בכל לבו ובכל נפשו, והעבודה הזכה שעבד ליוצרו
כי מראש צורים ' מה אקוב וכו"וכמו שאמר בלעם לבלק , השמים וכל צבאם יהיו מסורים בידם

י המשכת "לפעול עשדרכם , א לשלוט הקסם ונחש"ל שא"ר', וכו" הן עם לבדד ישכון' אראנו וכו
ל "ר, "שמכחישים פמליא של מעלה, למה נקרא שמם כשפים"ש "כמ, הכוחות ממשטרי השמים

, למקום אחד שיצטרכו, שהם פמליא של מעלה, שיכולים להמשיך שפע הנשפע ממשטרי השמים
י נחסר "וע, שהם ממשיכים אותם למקום שרוצים, ובזה יתמעט שפעם הנשפע על כלל העולם

, וכוחם נבדל מכל האומות, "הן עם לבדד ישכון"ז אמר שישראל "וע, כידועממקום אחר 
 :ואינם תלויים בסידור הטבעי, שהנהגתם תלויה במעלה עליונה גבוה מעל גבוה

כ מליצה נפלאה להסיר טעות "והוא ג', וכו" אתה אמור לי שאדום"ואמרו שאמר השמש ( כה
שהשמש והמאורות לא נבראו עיקרם בשביל  ואומרים, בהורידם מדריגת האדם, ל"המתחכמים הנ

אבל עיקר סיבובם , כ להארץ ממילא"הכונה שהאור נשפע ג', וכו" והיו למאורות"ש "ומ, האדם
, כדרך העילה המשיג עילתו, שבזה משכילים את בוראם, אלא בשביל עצמם, אינו בשביל האדם

, ובזה עושים רצון בוראם, עהוישכילו שנבראו מפני התנו, והם מתנועעים על צד האהבה והמצוה
 :ל בספרו המורה"ם ז"וכמו שהאריך הרמב

ל שעבודתי "ר', וכו" שאני אומרת שירה בסבובי"וזה שהמליצו בדבריהם שאמרה השמש ( כו
יותר נכבד , שהיא שירתה שאומרת, שהשכלתה והשגתה לבוראה, מעולה יותר מעבודת האדם

כ היאך אפשר "וא, אינו תמידי כעבודת צבא מעלהו, אשר הוא מקבל שינוי והפסד, משירת האדם
, ז אמרו במליצתם"וע, י האדם השפל ופחות הרבה ממדריגתם"שישתנה סדרי תנועת השמש ע

שעבודת האדם יותר יקר , ורצו בזה שהדברים להיפוך', וכו" אני אומר שירה"שהשיב יהושע 
, והוא טבעם ובריאתם, כ"מאחר שהם מוכרחים ע, ונכבד אפילו משירת המלאכים העליונים

ש אומרים שירה עד שאומרים ישראל "שאין מה"ל "ש רז"וכמ, שעושה בבחירתו, כ האדם"משא
גיד הנשה ' ל בפ"ש רז"וכמ, "כ ויריעו כל בני אלקים"ואח, שנאמר ברן יחד כוכבי בקר, תחילה

ש אין "ומה', ש וכו"ומה', שישראל אומרים שירה בכל עת וכו, ש"חביבין ישראל יותר ממה"
 ":וישראל אחר שתי תיבות, תיבות' אלא אחר ג' מזכירין את ה

, בשעה שמגיע זמן לומר שירה", ז שם"פ' עבודת הק' הובא בס, ל"כ וז"ל ג"ואמרו רז( כז
לשמוע ולהקשיב קול , עומד על חלוני רקיע התחתון, והנכבד והנורא' השר הג, שמעיאל המלאך
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להשמיע לפני , מכל בתי כנסיות ובתי מדרשות, ארץהעולה מן ה, שירות ותשבחות וזמירות
עד שפותחים ישראל בשירה , ש לומר שירה תחילה"שאין רשות למה, ומפני מה עושה כך, ערבות

והשתחוו ' רוממו וכו, אלו ישראל, אלוקינו והשתחוו להדום רגליו' שנאמר רוממו ה, של מטה
ים קול שירות ותשבחות של ישראל כששומע, וכל מלאכי רקיע ורקיע, ש"אלו מה, להר קדשו

 :ל"עכ', וכו" שנאמר וקרא זה אל זה ואמר, ק מלמעלה"הם פותחים בקק, אומרים מלמטה
יותר , והרי מבואר מפולש יוצא לנו ממאמר הזה שמדריגת שירת ישראל העולה היא למעלה( כח

היא כביכול ש, שהם ישראל בארץ, "להדום רגליו' רוממו וכו"ולכן הקדים , משירת המלאכים
ולזה אמרו שיהושע ', וכו" השמים כסאי והארץ הדום רגלי"ש "וכמ, ה"הדום רגליו של הקב

 :והבן', שהוא יאמר שירה תחת השמש וכו, השיב
שמאחר שנמסר כל , וממוצא דבר זה תראה ותבין עד כמה העוון גורם לקלקל ולהשחית( כט

וגורם להם תוספת שפע וברכה , ראיםי עבודתו מעלה כל הנב"כמו שע, הבריאה ביד הישראלי
מוריד , אם יקלקל מעשיו, וכן להיפוך, וכולם שמחים ונהנים בעבודתו ליוצרו, ממקור הברכות

אשר הוא קומה שלמה לעומת כל מדריגות , בכוחות הטומאה של אדם בליעל, נפשו בעמקי שאול
ומצד זה , ל"הקדושה רוהוא מורכב מכוחות קלקולים מפסידים ומורידים לכל כוחות , הקדושה

, ש"כמו שבאמת קטרגו על בריית האדם כל מה, כולם נעשים אויבים לאדם ומקטרגים עליו
והאדם נמסר , שפחדו שיגרום להם הפסד וקלקול גדול במעשיו, "הדא עקתא למה מיברי"ואמרו 

שמלפפתו "ואמרו , "קשורה בו ככלב"ש "כמ, בנפשו ורוחו ביד כח הטומאה שהגביר עליו
שכל כוחות הטומאה , "שנאמר ילפתו ארחות דרכם יעלו בתוהו ויאבדו', ולכת לפניו וכווה

שמציאותם נמצא מסילוק , שהם החרבן והכליון והאפס, נקרא תוהו, הנכללים באדם בליעל
כל הגויים כאין נגדו מאפס ותוהו "ש במקום אחר בביאור הכתוב "כמ, והעדר קדושה עליונה

 ":נחשבו לו
תיסרך רעתך ומשובותיך תוכיחוך ודעי וראי כי רע ומר עזבך את ", ('ב' ירמי)הנביא  ז אמר"וע( ל

יראה בעין שכלו היאך גרם , אמר שאם יתבונן האדם במעשיו', וכו" אלוהיך ולא פחדתי עליך
אשר הם קוצים וסלונים ממאירים , ושתה ממים המרים ומאררים לנפשו, תגבורת כח הרע למאד
שכבר נמסר ברשות , נקרא עבד, ולזאת מי שנמשך אחר יצרו הרע, ונפשומכאיבים מאד לרוחו 

ולכן לעומתו גם גופות של ישראל , על רוחו ונפשו, כוחות הטומאה המושלים עליו, אחרים
ז "וע, אלו מושלים מלמעלה ואלו מלמטה, אשר הם שרשם ממקום הרע הזה, נשתעבדו בידי זרים

וכתיב ', וכו" ועבדת את אויביך' לוקיך בשמחה וכוא' תחת אשר לא עבדת את ה"אמר הכתוב 
שהם כלל , ירצה בזה שהעוון בטבעם גרם שהקללות כולם', וכו" ובאו הקללות האלה ורדפוך"

עד שהאדם לא יוכל להמלט , המה רודפים אחריו, כל הקלקולים והמפסידים של כוחות בליעל
י ינצל "שע, ת תחבולות טבעייםעד שיחשוב לעשו, שלא יחשוב שהם באים במקרה הטבעי, מהם
אלא הם , שהעונשים האלו אינם במקרה הטבע, כענין הרפואות המרפאים מחלאים טבעים, מהם

ואין יכול להפרד מהם בשום תחבולה , מאחר שהוא כרוך ומסובך בהם, רודפים אחר האדם
, "אתו יתמךובחבלי חט", את הרשע, "עוונותיו ילכדונו", ('משלי ה)ש הכתוב "וכמ, טבעית כלל

שבמה שהאדם חוא בתחילה בקלות במה שאינו משגיח על דרכיו לפלס , וכפל דבריו ירמוז בזה
כענין , ז נכשל בחטאת שהם שוגגים"ועי, י התורה"נתיב דרכו לשקול כל מעשיו אם הם עפ
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שיהיו נאחזים , ז עושה רגלים ועמודים גדולים לכוחות הטומאה"ועי, עוונות שדש בעקבו
, כ בהרגלו גם במזיד"עד שעושה אח, ועבירה גוררת עבירה, ז מתקשר בהם"ועי, ליוונסמכים ע

 :ו"ז ילכד לגמרי ברשתם בל יקום ח"ועי, שהם נקראים עוונות
אשר , י שחרור מיובל הגדול"א ע"כ, ואין תקנה לצאת משעבוד הקשה ועול ברזל אשר עליו( לא

, והוא ממקום גדול ונורא', וכו" רו שופרביום הכפורים תעבי"ש "כמ, בו יוצאים עבדים לחרות
אבל ביום , אשר הוכן להתנהג בדין ובמשפט באין ויתור כלל, למעלה מסדר הנהגת הבריאה

אשר הוכן ברחמיו יתברך קודם , והוא עולם התשובה, אז נפתחים שערי רחמים, הכפורים
, ם למקומם הראשוןכדי שיחזורו כל הדברי, לקבל הרשעים בתשובה, להמציא תרף מאז, הבריאה

שובו בנים שובבים "שמשם קול קורא בחיל , עלמא דחירו הידוע למשכילים, כמו קודם החטא
ולתקן כל מה , שמשם נרתיק של רפואות למצוא מזור לכל חליי הנפש, "ארפא משובותיכם

יתעלו למקומם ויתקדשו מכל סיג , וכל דרגין עילאין שירדו על ידו, י עוונותיו"שנתקלקל ע
כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר "ש "וכמ, לאה אשר הנחש הקדמוני הטיל בהם ארסו הקשהוח

 ":אתכם
מקום אשר לא הורשה ליכנס בכל , וכן אז היה עבודת הכהן הגדול במקום קודש הקודשים( לב

אשר הוא למעלה , עולם התשובה, כ הנשמות למדרגה עליונה מאד"כי אז עולים ג, ימות השנה
ישמעאל ' חילוקי הכפרה שהיה ר' ז הטעם אמרו בסוף פרק בתרא דיומא בד"ועי ,ממדרגת העולם

, תשובה תולה, עבר על לא תעשה. לא זז משם עד שמוחל לו, עבר אדם על עשה ושב"דורש 
כי באמת במה שעבר על מצות עשה בשב , פ חכמת האמת"והוא מבואר נגלה ע, "כ מכפר"ויוה

רק בחטא , כי אין להם אחיזה, ולא נשתעבד להם, הטומאהלא הוריד נשמתו וכוחות , ואל תעשה
י עברו על מצות עשה אינו מעלה נשמתו "רק שע, שהוא מטמא נפשו באמת, לא תעשה בפועל

אם היה , ונמצאת חסרה ובעלת מום ומחסיר השפע והברכה הראוי לירד בכל העולמות, למעלה
, קורו וחוזר הכל למקום הראוישבזה שב אל מ, ולכן די בתשובה לבד, מקיים העשה כראוי

ונמצא משועבד ועבד אל האדם , והגביר כח הטומאה על נפשו, כ אם עבר על לא תעשה"משא
יובל , אלא צריך להוריד אור ממקום החירות, ולכן אין די בזה במה שישוב בתשובה, בליעל

כ הגדול "היו, והוא הזמן המיוחד לכך, להוציא ממסגר נפשו, העליון המוציא עבדים לחירות
, י שופר יצאו מגלותם לעתיד"ולכן ע', וכו" וקראתם דרור"אשר מעורר השופר עליון , והנורא

ש "וכמ, שאז יתעורר רחמים גדולים מעלמא דחירו', וכו" ביום ההוא יתקע בשופר גדול"ש "כמ
 :'וכו" וברחמים גדולים אקבצך"

זמן שכח הטומאה גובר בעוונות  שכל, א בלי תשובה"ובאמת כמו שמצינו שגאולת ישראל א( לג
כ "כמו, והמה משועבדים מצד נפשותיהם תחת ממשלת האדם בליעל וכל אגפיו ועוזריו, ישראל

ולכן בלתי אפשר , למטה משועבדים ביד זולתם שהם באים מכוחם של מעלה מסיטרא דילהון
ורק , תשובהי "כי אם ע, "ואת רוח הטומאה אעביר"ש "כמ, להסיר ולבער כח הטומאה מן הארץ

והיינו כמו שאמרו , מסטרא דלעילא' והב, מסטרא דלתתא' דרכים הא' שהתשובה הזאת הוא על ב
שאם , מ שהפרש גדול יש ביניהם"ומבואר בדבריהם בכ, "לא זכו בעיתה, זכו אחישנה"ל "רז

אז יקדם גאולתם וגם לא יצטרכו צירוף , ישראל יתעוררו בעצמם בתשובה מאהבה ומיראה
א להתאחר "שא, יתאחר עד זמן האחרון, ו לא ישובו מעצמם"אבל אם ח, י חבלי משיח"ומירוק ע
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י יסורים גדולים וחבלי משיח וצירוף אחר "ע, ואז יצטרך הוא יתברך לעורר ישראל בתשובה, יותר
וצרפתים כצרוף את ' וברותי מכם וכו"וכתיב , "והבאתי את השלישית באש"ש "כמ, צירוף
ודבר זה מפורש נגלה בפרשת ', וכו" ועוד בה עשיריה ושבה והיתה לבער"וכתיב ', וכו" הכסף

והיה כי יבואו "ש בפרשת נצבים "כמ, המדבר בענין התשובה לעתיד בזמן הגאולה, התשובה
' ואתה תשוב וכו"כ "ש עוד אח"וכמ, והרואה יראה כי באו כפולים בפרשה', וכו" ושבת' עליך וכו

המשכיל לדקדק בדברי קודש אלה יראה לעין היאך רמז הכתוב ו', וכו" כי תשוב' כי תשמע וכו
שאם ישראל , והוא, הגאולות האלו' הגאולות וענין ההפרש הגדול שבין ערכי ב' כאן בזמן ב

מאחר שעדיין לא הגיע , אז התשובה יקדם לגאולה, ישובו מעצמם בלא אתערותא דלעילא תחילה
ולכן , ובתם הגמורה יעוררו הגאולה למעלהרק ישראל ממעשיהם הטובים ובתש, זמנו האחרון

והיינו תשובה מאהבה שמגעת עד , "אלוקיך' והשבות אל לבבך ושבת עד ה', והיה כי יבואו וכו"
י תשובה זו תפעלו ותתקרבו למעלה עד מקום שורש "וכיון שע, ל שם"כמאמר רז, כסא הכבוד

כ ממילא תהיה "וא, אכיםאלוקיך ממש למעלה ממדרגת כל המל' שהוא אצל ה, מחצב נשמתכם
כי אין עבד מושל על בן המלך כאשר יושב על , ותצאו מעצמכם לחירות, עליון על כל השרים

כ "ולכן אח, והיינו מאהבה, "ושמעת בקולו בכל לבביך"ש שם "וז, שולחן המלך וקרוב אצלו
 ":ושב וקבצך"

שאז יתאחר זמן הגאולה , כשלא יהיו זכאין, ו"כ מדבר ממדרגה שניה שהוא בעיתה ח"ואח( לד
יקדם התעוררות הגאולה , ואז כשיגיע זמן', וכו" אשר יהיה נדחך בקצה השמים"עד , לאורך ימים

כ "ואח, כי אורות הגאולה ינוצצו מקודם לצד הזמן המיוחד לכם, לתשובת ישראל מדרכיהם
' וקיך וכואל' ומל ה"כ "והוא מה שכתוב אח, יצטרך כביכול הוא יתברך לעורר ישראל לתשובה

כי התשובה הזאת לא תהיה מאהבה , ולא הזכיר כאן בכל לבבך ובכל נפשך, "ואתה תשוב ושמעת
ז אמר הכתוב שהפרש גדול יהיה "וע, י יסורים גדולים ובירור ומירוק וזיכוך כמו שכתבנו"אלא ע

ם שיזכו כול', וכו" אלוקיך בפרי בטנך' והותירך ה"שבזה , למדרגה הראשונה שישובו מעצמם
כי ' כי תשמור וכו", ז אמר אימתי יהיה זה"וע, לשלימות הגאולה בלי מירוק וצירוף אחר צירוף

 ":כאשר נתבאר, והוא ענין תשובה מאהבה, "תשוב בכל לבבך ובכל נפשך
שאם האדם מתבונן בעצמו , הפרש גדול בדרכי התשובה, כ הוא בכל אדם בפרט"והנה כמו( לה

ובמעלת נשמתו ', ובנעימות אור התורה הק, ונן בגדולת יוצרוומתב, לפשפש במעשיו המקולקלים
ואז שב אליו יתברך , ו"הן לתקן הן לקלקל ח, וכי היאך כל העולם תלוי בו, הגבוה מעל גבוה

צ ליסורים ועונשים "וא, ומעורר עלמא דחירו, ואז תשובתו מגעת עד כסא הכבוד, מאהבה מיראה
, ובפיו ודבריו יכול לשוב אליו יתברך, בנקיון כפיוכי הוא עצמו מרחיץ , לטהר חלאת נשמתו

בפיך בלבבך ' כי קרוב אליך וכו', כי המצוה הזאת וכו"התשובה ' ה שם בפ"ש משה רע"כמ
אלוקיך כי כשלת ' שובה ישראל עד ה"כ "ז אמר הנביא ג"וע, שמדבר במצות התשובה, "לעשותו
, והיינו שאם תשוב מאהבה, "וקח טובאמרו אלי כל תשא עון ', קחו עמכם דברים כו, בעווניך

 :בהתבוננות הדעת לראות כי הרבה קלקלתם בעונותיכם
כי ", והיינו אם תשובתכם תהיה מצד שתתבוננו בינה, שמגעת עד כסא הכבוד, "'עד ה"ש "וז( לו

קחו "ש "וז, רק בדברים לבד תתרצו לאדוניכם, ואז לא תצטרכו למירוק ויסורין, "כשלת בעווניך
והדבר נדמה למי שהרס בנין של , ועל תשובה כזאת אין קטרוג ואין שטן ופגע רע, "ריםעמכם דב
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ואז נמתק , שבזה אין עליו משפט עונש כלל, ועומד מעצמו ומתקן בטוב כמו שהיה מקדם, מלך
, "קח טוב"ולא עוד אלא , "אמרו אליו כל תשא עון"ש "וז, בל יזכור עוד בשמו, הדין לגמרי

, וגם וידוי דברים שלו יהיה נחשב כאשים וכניחוחים לפניו יתברך, "שו זכויותשזדונות נע"ש "כמ
, כ על מדריגה השניה"ואמר אח, "ונשלמה פרים שפתינו"ש "וז', להיות עולה לריח ניחוח לה

כאשר ייסר ", שמעורר אותו הוא יתברך, י קדימת יסורים""רק ע, שאם התשובה לא יהיה מאהבה
אוהבם "ואז , ל שאני אצטרך לרפאותם מחולי נפשם"ר, "משובתם ארפא"ואז , "איש את בנו

ש "כמ, כי הרבה מקטרגים יעמדו עליו שלא יתקבל תשובתו, לא מצד הדין והיושר, "נדבה
והוצרך הוא לחתור חתירה מתחת כסא כבודו מפני , י יסורים גדולים"שתשובתו היה ע, במנשה

. ערבי פסחים' ש בפ"כמ, "וכתיב ויחתור לו, "'ויעתר לו ה"פ "ל ע"ש רז"כמ, ש"קטרוגם של מה
 :שב אפו ממנו אחר שהרבה לחטוא' שיהי, בנדבת חסד ומתנת חנם' ש שדבר זה יהי"וז
י הביטו וראו עד כמה מדת הדין מתוח עלינו זה שלש שנים רצופות אשר "אחב, ובהיות כן( לז

ועוד כמה וכמה , ברעב וכמה נפשות מישראל מתו ממש, עברו אשר שפטנו צורינו ברעב גדול
אין ספק שהוא יתברך מעוררינו , אשר ניתן עול ברזל על צוארנו, צרות תכופות זה אחר זה

א לו לצאת מתחת רשותו "וכי איש הישראלי א, ו"ומצאנו עוון ח, ומדוע אנחנו מחשים, לתשובה
יכול גם הוא וכב', אחר שכבר נתקשרנו בקשר אמיץ וחזק וכבר נשבענו שלא נמיר וכו, ה"של הקב

והעולה על רוחכם היה לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה "ומקרא מלא ביחזקאל ', נשבע וכו
ביד ' אם לא בידי חזקה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם והוצאתי אתכם וכו' חי אני כו' כגויים וכו

והעברתי אתכם תחת השבט והבאתי אתכם במסורת ' חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה וכו
הרי כתוב מפורש הוא בשבועה חמורה מאתו , ('יחזקאל כ)' וכו" ית וברותי מכם המורדיםהבר

עד , וביד חזקה וביסורים גדולים ייסרינו, שדבר בלתי אפשרי להוציא אותנו מתחת רשותו, יתברך
 :אשר נשוב אליו יתברך

', י תורתו הק"וע, י ישראל"א ע"כ, א לעולם ולבריאה להתקיים"כי א, ודבר זה מבואר נגלה( לח
הלא ראית ' וכו' ויהי דבר ה' וכו' כה אמר ה( "ג"ל' ירמי)ש "וכמ, אשר הנחיל לנו ממדבר מתנה

וימאסם ואת עמי ינאצון מהיות עוד גוי ' מה העם דברו עליך שתי המשפחות אשר בחר בהם ה
כי אשיב  'גם זרע יעקב ודוד עבדי אמאס וכו' אם לא בריתי יומם ולילה וכו' לפניהם כה אמר ה

הנביא נמצאו בישראל ' שבדורו של ירמי, מבואר נגלה מכתובים אלה, "את שבותם וריחמתים
וכי הורד כבודם ועטרת ראשם , בראותם ירידת תפארתם, אנשים אשר נתיאשו מן הגאולה

וכתר מלכות , והם כתר כהונה שנתנה למשפחת אהרן, שהם שני הכתרים שזכו בהם, מעליהם
, שבזה נבחרו ישראל לעם סגולתו, וחשבו שגם כתר השלישי שהוא כתר תורה, שניתן לזרע דוד

עד אשר לא יקומו עוד , ומאס בהם ונתן גדולתם לאומות זולתם, ניטל מהם על רוב פשעיהם
, א להתבטל מישראל"שכתר התורה א, ז אמר שדבר בלתי אפשר"ע, להיות גוי לפניו יתברך

חוקות שמים וארץ לא ' אם לא בריתי וכו"ש "והוא מ ,כ יחרב העולם ויתבטל כל המציאות"שאל
 ":שמתי

, א שימאס הוא יתברך זרע יעקב"כ א"כמו, א למציאות הבריאה להתבטל"ולכן כמו שא( לט
שמלכותו מכוונת היא , א להתבטל"וגם כסא דוד א, ו"להחליפם באומה אחרת ח, מהיות גוי לפניו

שעמוד , וממילא גם כתר כהונה יחזור לו, כידוע לחכמי האמת, למול מלכות שמים של מעלה
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כ שלא "ע', וכו" כי אשיב את שבותם"ש "והוא מ, ולכן מוכרח הגאולה להיות, העבודה תלוי בו
 :י יסורים גדולים אמלוך עליהם"אזי בחימה שפוכה וע, אם לא ישובו מעצמם, בטובתם

כ כל אדם "כמו, ולבררםוכמו שהוא בכלל האומה מוכרחים להטהר בסוף הימים לצרפם ( מ
כי מות ( "ד"י' שמואל ב)ש האשה התקועית לדוד "כמ, מישראל מוכרח הוא להתברר ולהטהר

נמות כמים הנגרים ארצה אשר לא יאספו ולא ישא אלקים נפש וחשב מחשבת לבלתי ידח ממנו 
 ":נדח
ות אומה וכי הכתוב רמז בזה תיקון נפש, ובא וראה קורא משכיל גודל חכמת האשה הזאת( מא

כי האשה הזאת רצתה , וענין השארת הנפש מבואר במקרא זה לכל רואה האמת בשכלו, הזאת
כי , רק שמאל דוחה וימין מקרבת, לבל ידחנו לגמרי בשתי ידים, לפייס את דוד על אבשלום בנו

כמו שהוא יתברך אינו דוחה נפש החוטאת , האיש המאושר והחסיד צריך שילך בדרכיו יתברך
, אינו אלא כריתתו משרשו, מ"שגם הכרת הנזכר בכתוב בכ, א"כי דבר זה א, ו לגמרי"לכלותו ח

" ואת נפש אויביך יקלענה"פ "ש חכמי האמת ע"כמ, שצריך להתגלגל ולהתברר, ונפילתו למטה
הן "ש "כמ, לירד עוד להתגלגל, אלא נכרת מארץ החיים העליונה, שאינו חוזר תיכף לשרשו', וכו

ל המשילה נפש האדם למים הנשפכים "והאשה הנ, כידוע" עמים שלש עם גברכל אלה יפעל אל פ
, רק שהם יורדים מגבוה לנמוך, א שיתבטל המים ויהיו לאין ואפס הגמור"שכמו שא, לארץ

ובבטן הארץ חוזרים ונובעים ונכנסים לנחלים , אבל מציאותם נשאר קיים, ונבלעים בארץ
 :כידוע למשכילים, ששאין דבר מתבטל להיות אין מי, ולנהרות

י שבא וחוזר לארץ "ע, ל מיתות הרבה"ר, "כי מות נמות"ש "וז, כ הוא נפש האדם ממש"כמו( מב
ו ברב "אבל אינו מתבטל ח, ונמצא שהוא מת כמה פעמים, להתלבש בבעלי חיים בכמה פעמים

, "רעתוואספתו מצ"מלשון , ל שאינם כלים"ר, "כמים המוגרים ארצה אשר לא יאספו"רק , חטאיו
ל שאין "ר, "וישאם דוד ואנשיו"' מל, ל שאינו שורף הנפש"ר, "לא ישא אלקים נפש"כ "וכמו

, "חשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח"ואדרבה , י אשו של גיהנום"הנפש מתבטל לגמרי ע
והטעם כי נפש האדם , עד שמוכרח להיות נתקן, וצירוף אחר צירוף, להביאם בכמה גלגולים

לא תתגודדו "ולכן ', וכו" בנים אתם"ש "כמ, ולכן נקראים בנים למקום, וה ממשונשמתו חלק אל
ולכן , זה בפירושו לתורה' ן על פ"ש הרמב"כמ, כי מיתת נפש הישראלי אינו מיתת עולם, "למת

, כ שורש הנשמה העליונה"כמו, וכמו שהוא יתברך נצחי, כי הבן חלק האב ממש, א להתבטל"א
והוא ביאור נפלא , חלקו ממש, מאחר שהוא בנו, ם על אבשלום בנוובזה רמזה לו לדוד שירח

 :זה' ואמיתי בפ
', וכו" יחיינו מיומים', וכו' לכו ונשובה אל ה"באמרו , .(הושע ו)ודברים האלו רמזם הנביא ( מג

' אני אטרוף וכו' כי אנכי כשחל לאפרים וכו"הקודמת ' באמרו בפ, והוא אשר שקדם שם תחילה
ש למעלה "מ, ורצה בזה, "ל מקומי עד אשר יאשמו ובקשו פני בצר להם ישחרונניאלך ואשובה א

אזי הוא יתברך , ולכן אם לא ישובו מעצמם, שהגאולה מוכרחת להיות לישראל בסוף הימים
, לעזבם ביד שונאיהם, ויסלק השגחתו מהם', וכו" ורמס וטרף"יענישם בעונשים גדולים ומרים 

עד שמרוב , "אלך ואשובה אל מקומי"והוא מה שרמז באמרו  ,וישגיח בניסים נסתרים לבד
ואז , כאשר צר להם, "וביקשו פני", אז יאשמו ויתודו על עוונם, היסורים שיבואו עליהם

ורוב , בסוף אלף השישי, "עד דאתו בזוזי ובזוזי"ש "כמ, אחר גודל המירוק והצירוף, "ימצאונני"
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כי טרף "ש "וז, תה סמים מרים לרפואת גופוכמי ששו, ד רפואה"המכות ממנו יתברך הם ע
 :'וכו" וירפאנו

לא עזבנו באורך זמן הגלות הזה מעת שנחרב הבית באלף , וברוב רחמיו וחסדיו יתברך( מד
והם יום הרביעי ויום , "ה אלף שנה"יומא של הקב"ש "כמ, ב הימים"ונשארנו קיימים ב, הרביעי

 ":יקימנו ונחיה לפניו"אז , שהוא באלף השישי, וביום השלישי, החמישי
ועתה אבאר לך . מכלל הדברים שכתבנו יתבאר לנו שכל הבריאה תלויה בישראל ובעבודתם( מה

 :ל"ועד כמה עמקו דברי רז', ותראה נפלאות מתורה הק, קורא משכיל הענין הזה ביותר ביאור
דכתיב , שיתובשביל משה שנקרא רא, בשביל ישראל שנקראים ראשית, בראשית"והנה אמרו ( מו

והוא מה , והן דברי חכמה עמוקה, "ובשביל התורה שנקראת ראשית חכמה, וירא ראשית לו
, והוא גופי הנבראים, והוא חיצוני, סדור הטבעי' הא, ששני סדרים יש לבריאה, שכבר הקדמנו

 :והוא נגד פנימיות הנבראים, סדור הפנימי התלוי בתורה ועבודה' והב
ואמרו , מאמרות שנברא בהם עולמו' והן י, ולמו הכין שני סדרים אלווכשברא הוא יתברך ע( מז
וצריך להבין מדוע נשתנה מאמר הראשון , "בראשית נמי מאמר הוא, ומתרצו, הני תשעה היו"

, ל"אבל יובן במה שאמרו חכמינו ז, שנזכר בהם אמירה בפירוש, מאמרות' יותר משאר הט
לרבות , את השמים"ש "כמ, הימים' כ בו"חכל מה שנברא א, שבמאמר הראשון נברא הכל

דכיון שנבראו כבר במאמר , וגם זה צריך ביאור, "לרבות תולדותיה, ואת הארץ, תולדותיהם
ומקרא , וכל אחד ביומו, כ מה נתחדש בששה הימים שנזכר בהם יצירה"א', ביום הא, הראשון

שהבריאה היה על , כתבנואבל הוא הענין ש', וכו" את השמים' כי ששת ימים עשה ה"מלא הוא 
 :שני סדרים

והפנימיות של כולם נברא ביום הראשון , נשמה וגוף, וכן כל נברא יש לו פנימיות וחיצוניות( מח
לכן לא , כהעלם הנשמה בגוף, ולפי שהם נעלמים מאד, וכלליהם ופרטיהם, ובמאמר הראשון

, "ראשית"אלא בלשון  ,"ויאמר"ולכן לא נזכר בו לשון , אלא במחשבה לבד, נבראו במאמר
ימי המעשה נבראו ' כ בו"ואח, "סוף המעשה ראשית המחשבה"ש "כמ, שהוא המחשבה

שהזמן הוא נברא , ולפי שהפנימיות אינו תלוי בזמן, כל אחד ביומו ושעתו, חיצוניות כל הנבראים
 ,שאינו מתחלק, אבל הנפש הוא דבר שלמעלה מן הזמן, ותלוי בסבוב הגלגל והשמש והכוכבים

, י עבודתם מתעלים למדרגה פנימית"שע, ועל ענין פנימיות הזה תלוי התורה והעבודה וישראל
וכל הנסים ונפלאות , ז משתנה להם הטבעים"ולכן עי, ומסדר הזמן, שהוא למעלה מסדור הטבעיי

בשביל ישראל ומשה , בראשית"ולכן אמרו , ש למעלה"כמ, י גילוי פנימיות הנבראים"נשפעים ע
 :הוא מבוארו, ותורה

וזרח ' מה יתרון לאדם וכו' הבל הבלים וכו"באמרו , ה בקהלת"ועל ענין זה אמר שלמה המע( מט
והיינו , "אבל למעלה מן השמש יש יתרון, תחת השמש אין לו יתרון"ל אמרו "ורז', וכו" השמש

ללא ובריאתו , ז הבל"חיי האדם בעוה, שלפי הנראה מסידור העולם, ששלמה אמר זה דרך ויכוח
ועוד , לא לטוב ולא להיפוך, י מעשה האדם"העולם וסדורו לא ישתנה ע, כי לפי הנראה, תועלת

ולפי זה אפילו יסוד העפר שהוא הנברא היותר שפל והיותר תחתון , וימי חייו כצל, שמעותד למות
והנסיעה מחיי הבלו , "דור הולך ודור בא"שהרי , הוא משובח יותר מן האדם, של כל הנבראים

 ":והארץ לעולם עומדת"כ "ואעפ, תמדתמ
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והוא , שבאמת יש יתרון לאדם מאד במה שהוא למעלה מן השמש, ז השיב שלא כן הדברים"וע( נ
לעשות , י משנה הוא יתברך טבעי הנבראים"שע, פנימיות השמש שתלוי בדבר שלמעלה מן הזמן

כשמתקן , הוא נפשו הפנימי שעיקר האדם, ובו תלוי קיומו הנצחי לאור באור החיים, רצון יריאיו
להיות , שמיתתו הוא חייו האמיתי, "ןתשחק ליום אחרון"שבזה נאמר , י תורה ומצוות"נפשו ע

ואז מסתלק אור , שגם השמש אף שהיא שוקעת בלילה, ז מביא ראיה"וע, זורח אורו לעולם הבא
למעלה מן , גוףובלילה מסתלק הנפש מן ה, מכוסה ביום בגלגל חמה החיצונה' הפנימי שבו שהי

, הוא הפנימי שבו, ולכן אל מקומו העליון שואף החמה, ל בכל מקום"ז דברו חז"שע, הרקיע
שאז נחשך אורו יותר , כ כשהוא מצומצם ומלובש תוך החמה ביום"משא, שעיקר זריחתו הוא שם
שמה כ בנ"ואעפ, כל אבר לפי תכונתו, כמו הנשמה הפועלת בגוף באבריו, שאינו יכול לגלות אורו

ולולי כוחות , י התלבשה בגופו פועלת לפי ערך הגוף"רק ע, עצמה אינו שייך פעולות גשמיים
 :הנפש אין להגוף שום הרגש ופעולה כלל

י אור "י סבוב השמש בגלגלה הוא מתפעל ע"וכמו כן סדר הזמנים הפועל בעולם הוא ע( נא
פ "ל במדרש ע"ולכן אמרו רז, כ אור הפנימי עצמו למעלה מגדר הזמן"ואעפ, הפנימי המלובש בו

ומאמר זה , "סדר זמנים קודם לכן' מלמד שהי, אלא ויהי אור, ויהי כן אין כתיב כאן, ויהי אור"
שאמר , ל במורה צוה למוחקו"ם ז"עד שהרמב, ונתקשו בו מאד, כבר הרגישו גדולי המחברים

והמה כוונו , ל"אבל באמת כמה עמקו דברי חז, שמאמר זה נמשך אחר דעת מאמיני הקדמות
מורה על , "ויהי אור"שתיבת , מ בזוהר הקדוש"והוא שידוע בכ, בדבריהם דברי חכמה עמוקה

מ בכוונת מאמרם "והרחבנו הדבור בכ, "ועמד וגנזו', אדם צופה בו וכו' שהי", גניזת אור הראשון
מו כל כ, והוא נברא ביום הראשון, שהוא נשמתו, שרצה בזה על פנימיות והאור של השמש, זה

וגם על מאמר זה , "שהאור נברא ממעטה לבושו יתברך"ל "ועליו אמרו רז, הדברים הפנימיים
ובא , וכוונתם ומליצתם בזה הוא עמוק, אבל גם בזה עמקו דבריהם מאד, ל בספרו"ם ז"דבר הרמב

 :ושמע דברי אלקים חיים
צ לפני "ה כש"טף הקבשנתע"ש "כמ, ל מידותיו יתברך ללבושו"כי בכל מקום כינו רז, והוא( נב

והיינו שהלבוש רומז על מדת ', וכו" ג מידות ומקרא מלא לבושו כתלג חיוור"משה וקרא לפניו י
, ובהנהגת המדינה, וכן השרים הגדולים יושבים כסאות למשפט, אם הוא דל ואם עשיר, לבושו

שבזה ניכר , יווכן כינו לפעולות הנהגתו יתברך לברוא, כל אדם לפי ענינו ומדרגתו הוא לבושו
אז נאמר , שלפעמים כשמעניש הרשעים לבער רוח הטומאה מן הארץ, בשם לבוש, לבריותיו

וכשמתמלא ', וכו" מדוע אדום ללבושך"כענין שכתוב , כביכול שהוא יתברך לובש בגדי נקם
ולכן , "לבושו כתלג חיוור"ז נאמר "וע, אז כביכול מתלבש כזקן מלא רחמים, רחמים על בריותיו

 ":מדו כמדתו"ואמרו , "ולבש הכהן מדו בד"ש "כמ, בושים נקראים מדותהל
י התורה ועבודה של "שבו תלוי שינוי הבריאה ע, והאור הפנימי הזה התלבש בחמה למטה( נג

ושכינתו על ישראל נמשך משורש מדותיו , שהוא בא מצד השגחתו יתברך הפרטית, ישראל
אור חדש על "ז אנו מתפללים בכל יום "וע, בושולכן אמרו שהאור הזה נברא ממעטה ל, יתברך

ואז יהיה השגחתו יתברך ', וכו"ה להוציא חמה מנרתיקה"ל עתיד הקב"לע"ש "כמ, "ציון תאיר
לא "ז נאמר "וע, ולשלם שכר לצדיקים עושי רצונו, להעניש הרשעים, נראה לעיני כל חי בפועל

כי הנה החושך יכסה ארץ "וכתיב , "לאור עולם' והיה לך ה' עוד השמש לאור יומם וכו' יהי
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צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים "ולכן אמרו , ('ישעיה ס" )'וערפל לאומים ועליך יזרח ה
בנסים , והשגחתו יתברך בהסתר פנים, ולכן עולם כמנהגו נוהג, שבזמן הזה האור גנוז, "בה

ולזה היטיבו , אלא לשון צעראינו , "ויהי"ובכל מקום שנאמר , "ויהי אור"ז נאמר "וע, נסתרים
ל שבזה שסדר הזמן הנברא המורגש "ור, "סדר זמנים קודם לכן' מלמד שהי"אשר דברו באמרם 

כמו הגוף , י הכל"שע, הוא בא משורש האור הפנימי שקדם לעולם, י סבוב השמש החיצוני"ע
לשנות , יי מתנוצץ לפעמים אור הפנימ"וע, המלובש בו כמבואר, י הנשמה"הפועל כוחותיו ע

 :סדור הזמן לעשות נפלאות בעולם
גיד ' ל בפ"ואמרו רז, "ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל"ועל הענין הזה נאמר ביעקב ( נד

והוא ענין גדול , "אלא שמש שבאה בעבורו זרחו בעבורו, וכי לו לבד זרח השמש", ב"הנשה דף צ
', כד אתא לחרן וכו"ואמרו שם , "שמשויפגע במקום וילן שם כי בא ה"כי בעת שנסע לחרן כתוב 

', ה צדיק זה בא לבית מלוני וכו"אמר הקב, כד צלי יהיב דעתו למהדר', מיד קפצה לו הארץ וכו
י נשתנה סדור הזמן "שע, כי הוא יתברך גלה לו אור הפנימי הגנוז, "מיד שקעה חמה שלא בעונתה

י גילוי אור נפש "ע, ה לו הארץוכן קפצ, ושקעה שלא בעונתה, י סבוב השמש החיצוני"הבא ע
אז מסתלק מגבול , שבכל מקום שמתגלה הקדושה העליונה, שאינו תלוי במקום, הפנימי שבארץ
 :'וכו" עומדים צפופים ומשתחוים רווחים"ל "ש רז"ש באריכות במ"כמ, המקום הגשמי

ום אשר אתה המק"וכתיב , ולכן גם כאן קפצה לו הארץ, "מקום הארון אינו מן המדה"ואמרו ( נה
, וכל דבריהם המה כגחלי אש', וכו" ה את כל העולם"מלמד שקפל הקב"ואמרו ', וכו" שוכב עליו

, ק"מקום הארון בק, מקום אבן שתיה, ש שהמקום אשר שכב עליו"וכוונתם מ, עמוקים מאד
מקום משכן נפש , שבו מרכז הארץ, שהרי מקום הארון אינו מן המדה, שהוא אינו תלוי במקום

והוא נחלה בלי , כולל כל הארץ' ולכן הי, כמו באדם מקום משכן רוח החיים בלבו, ימי שבוהפנ
ואמרו שהוא נחלה , "והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך"שעליו נאמר , מצרים

שגם שבת , זוכה לכך, ולכן מי ששומר שבת כהלכתו, ל שאינו נתפס במקום כלל"ר, בלי מצרים
ולכן לעומתו נתגלה לו גם כן גילוי , שאינו תלוי בזמן ולא במקום, פנימית הזאתתלוי בנקודה 

מה נורא "ז אמר "וע, מרום הקודש, במרכז המכוון לעומת מרכז הארץ, הנפש הפנימי של השמים
ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע "ז נאמר בו "וע, "וזה שער השמים' המקום הזה וכו

הוא קו הפנימי המשתלשל מרום מעלה דרך כל העולמות ודרך פנימיות  שסולם הזה, "השמימה
שאז , כמו הנשמה המתלבשת בגוף, שבו מתקשרים כל הנבראים, עד מרכז הפנימי בארץ, השמים

אז , כ כשמסתלק הנפש מן הגוף"משא, כל האברים מחוברים זה עם זה וכולם פונים להחיותו
 :אבריו נושרים ומתפרדים זה מזה

שהם המלאכים , "מלאכי אלקים עולים ויורדים"ושם , ו הפנימי הזה ידוע לחכמי האמתוק( נו
שהם אינם , הנבראים ממעשי המצוות ועסק התורה וחידושין שמחדשים הצדיקים בעולם הזה

ועלייתם וירידתם תלוי הכל , אשר במחשבה, רק במקום רוחני, תלויים לא בזמן ולא במקום גשמי
, כ יורדים מלאים שפע ברכה עליונה"ואח, ילה עולים ממעשי התחתוניםתח, פ התורה ועבודה"ע

סולם זה סיני חושבנא דידין "ודורשי רשומות אמרו , להשפיע על נשמות הצדיקים למטה
שרצה הוא יתברך , כ"ולכן גם אח, שהוא תלוי בתורה שנתנה מסיני כמבואר" כחושבנא דדין

שלכן , והוא אור הפנימי של השמש, "זרח לו השמשוי"כתיב , לרפאות הכהן שלו ממומו זה יעקב
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וצדיקים , שיוציא חמה מנרתיקה", ל"לע' כמו שיהי, י"ולכן נתרפא ע, כ שלא בעונתה"זרחה ג
 ":וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה"ש "כמ, "מתרפאים בה

המוכר ' ל בפ"ו רזוהוא כי אמר, "כאשר עבר את פנואל"באמרו , וענין גדול רמז לנו הכתוב( נז
ג "כי אנשי כנה, והוא ענין נפלא" ע"משום דאזלא אוורדי דג, דבצפרא סומקא"ד "פירות דף פ

ודבר זה , "ב שנאמר לעושה אורים גדולים"המחדש בטובו בכל יום מ"תקנו בנוסח ברכת יוצר 
קת שהחמה בלילה מסתל"ש "במ', ל הק"לפרש עומק דברי חז, א"פ הענין שכתבנו במ"מבואר ע

שדבר זה סותר למה , "בוקע חלוני רקיע ומתחדשת החמה, ולמחר ביום, למעלה מן הרקיע
בלילה היא , ומסבבת תמיד בכל עת, שהחמה אינה מסתלקת שום פעם, שנתברר בחוש ובחקירה

שכוונתם על פנימיות , וכתבנו שלא ירדו כולם לעומק דברי קדשם, הולכת בחצי אופק התחתון
אף , כמו הנפש המסתלק מן האדם בכל לילה, ור זה מסתלק בכל לילהשא, אור הגנוז בחמה

ש אם הוא "וכ, ואין האדם מרגיש כלל בסילוק נפשו, שגופו נשאר חי וקיים בשכבו על מטתו
שזה , שמאיר עליו מלמעלה בכל עת, אבל הכוונה על פנימיות רוחו ונשמתו העליונה, ניעור

 :ופנימיות אחרמסתלק בלילה ובכל יום מתחדש ניצוץ חדש 
כמספר ימי , מתחלק לכמה ניצוצות, הגנוז בו, כ הוא בענין אור פנימי של החמה"וכמו( נח

, והוא חידושה של החמה, שבכל יום מאיר בו פנימיות אחר, עד סוף אלף השישי, העולם
שבעה רקיעים הם והשני "שהרי אמרו , שהרקיע אינו הגלגל, ובקיעתה בחלון רקיע של מעלה

 ":שבו חמה ולבנה כוכבים ומזלות, יענקרא רק
ע הוא פנימיות "רמזו בזה שג, ע"וזהו ענין הליכת השמש בתחילת היום למזרח אצל וורדי ג( נט

ושם מכוון , וכמו שאדם הראשון היה שם קודם החטא, שלכן שם רוחות הצדיקים, עולם התחתון
ע "וג, ם מקבל חידושו בכל יוםולכן מש, ששם קו הפנימי של פנימיות העולם, ע של מעלה"נגדו ג

והוא , ו"בוי" פנואל"כ כתיב "ואח, ביוד" ויקרא שם המקום פניאל"כי הנה כתיב , נקרא פנואל
רק במחשבה , אשר אינו נתפס בגבול, והיוד נקודה המרכזית, ו הוא קו הגבולי"כי הוי, ענין נפלא

ולכן נבראו בששת ימי , שבהם הם בגבול, מדריגות של הנבראים החיצונים' והם ב, בלבד
והוא יוד נקודה , ש למעלה"כמ, בראשית, במאמר ראשון, והפנימיות שהם במחשבה, המעשה
מגן עדן , שהפנימיות מאיר על החיצוניות, אלו המדריגות ביחד' ע מתחברים ב"ושם בג, מרכזית

לכן נקרא ו, ו"והוא היוד עם הוי, וישראל חיבור הנקודה עם הקו, של מעלה עד גן עדן של מטה
וכאשר תצרף היוד עם , והוא הפנימיות, שמורה על פני אל, ו"בוי" פנואל"ו, ביוד" פניאל"המקום 

לומר שכאשר עבר השמש בעת זריחו , "חושבנא דידן כחושבנא דידן", ע"הוא במספר ג, פנואל
 וכמו שהיה, ובזה נתרפא מצלעתו, "מרפא כנפיה"ששם , משם זרח אור הפנימי הזה, ע"לפני ג

ל "שאמרו רז, "והוא יושב פתח האוהל כחום היום"שנאמר , באברהם אבינו אחר שנימול
 :וזה היה כדי לרפאות את אברהם, "ה חמה מנרתיקה"שהוציא הקב"
כידוע שענין מה , לבניו אחריו' הכנה למה שיהי, ונפלא' היה ענין ג, וכל זה שהיה ליעקב( ס

ויגע בכף ירכו "ואז , בניו בזרעו של עשו אחיו רמז לו על גלות, שנתאבק שרו של עשו בלילה
ושליטתו עד עלות השחר , שנגע בצדיקים שיצאו ממנו, שהם דורו של שמד, "ותקע כף ירך יעקב
ואז יוציא , "ואור החמה יהיה שבעתיים' והיה אור הלבנה וכו"שאז כתיב , ל"וזריחת השמש לע

אספה הצולעה ' ביום ההוא נאום ה( "'מיכה ד)ש הכתוב "כמ, לרפאות שבר עמו, חמה מנרתיקה
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והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה "ומקרא מלא , "והנדחה אקבצה ואשר הריעותי
י "מבואר מזה שע, "את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא' שבעתיים כאור שבעת הימים ביום חבוש ה

שעל כל זה , בר בת עמנוז יהיה רפואה לש"עי, שהוא אור שבעת הימים, גידול אור הפנימי הגנוז
ש "כמ, והאבות הם הכנה לבנים, ש"וגילוי האור לרפאותו כמ, היה רמז שבירת צלעו של יעקב

 :בכמה מקומות
יבואר לנו כמין חומר מאמר הירושלמי והמדרש , פ ההקדמות היקרות האלו שסדרתים"וע( סא

פנימיות , ניני הבריאהע' שכאן רמז הכתוב ב', וכו" רבות עשית"' ש בפ"מ, סימון' בדברי ר
שכבר כתבנו שסידור הטבעי הוא שהטביע יתברך , שהם כמו המחשבה והמעשה, וחיצוניות

אשר אין להם תורה , ודבר זה לאומות זולתנו, עולם כמנהגו נוהג' שיהי, בתחילת בריאת עולם
 שהיה העולם קיים, ת"ו דורות שמאדם עד מ"וכמו הכ, והם קיימים בחסדו יתברך, ועבודה
 :פ"ע' ש בפ"כמ, ח"ו פעמים כל"שלכן נגד זה אמר דוד כ, בחסדו

שהוא , היא פנימיות העולם' והמדריגה השני', וכו" 'רבות עשית ה"ש "ז רמז הכתוב במ"וע( סב
ומשם הם כל , ת ואילך"ונמסר להם מעת מ, ודבר זה נמסר לישראל, תלוי רק בתורה ועבודה

למה נקרא הנסים בשם , מה שתמהו בזה רבים וגדולים, ולכן נקרא נפלאות, הנפלאות שבעולם
, האלו מאתו יתברך יצאו, מאחר ששני הדרכים, ואצלו יתברך אין הפרש בין נס לטבע, נפלאות

שהם , מלשון פלא ומכוסה, אבל באמת נקרא נפלאות, ואין שייך אצלו לכנות הנסים בשם נפלאות
ולכן הם , במחשבה ולא בדבור, אמר ראשוןשנבראו במ, מפנימיות העולם ותלוי במחשבה עליונה

, "נפלאותיך ומחשבותיך אלינו"ז אמר "וע, ולא נמסרו רק לישראל וצדיקים שבדור, נעלמים מאד
וכי רק קודם שקבלו ישראל את , "לשעבר רבות עשית"ש "וז, שהם תלויים במחשבה עליונה

, ם בגדר מעשה בראשיתשה, התורה בהר סיני כבר היה הנהגת הנבראים בחצוניות המדריגות
ש מאמר "וכמ, "נפלאותיך ומחשבותיך אלינו"אבל ממתן תורה ואילך , שנבראו בדיבור ובמעשה

הנה אנכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ "למשה עבדו ' ה
', שעות וכול מורה ה"ר, "ר לוי משל למלך שהיה לו אורלוגין"א", .(שמות לד)' וכו" ובכל הגויים

י סיבוב "שהוא בא ע, על ענין הזמן בכלל הנברא ומסודר מאתו יתברך, ורמזו בזה במליצת לשונם
י התורה ועבודה הוא יתברך משנה עתים "שע, שהזמן בכללו נמסר לישראל, השמש בגלגלה

, אקרא לאלהים לאל גומר עלי"פ "ע, ל מבואר בירושלמי"ובפירוש אמרו רז, ומחליף את הזמנים
הרי , "ד לעבר השנה בתוליה חוזרים"נמלכו ב, אין בתוליה חוזרים, שנים ויום אחד' תולה בת גב

מאחר , ד חדשים ושנים"י קביעת ב"הוא משתנה ע, שגם הנהגה החיצונית המסודר בזמן טבעי
י ישראל יוכל "ולכן ע, והוא ממש כנפש המניע הגוף, שהם תלויים בפנימיות האור הזורח בשמש

 :נותהזמן להשת
ל שהזמן והעת שכל "ר, "לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים"ה "ז אמר שלמה המע"וע( סג

מה שנשפע מחיצוניות שבו , הוא רק תחת השמים, ברואי מטה נתונים תחת שבטו וממשלתו
ואין , הם נישאים למעלה מן הזמן, אבל ישראל מקבלי התורה אשר למעלה מן השמים, למטה

 :יכולים לפגוע בהם כלל, כוחות הטבעיים הנשפעין מהםשינוי העתים והזמנים ו
רבא "ש שם "מ, (ב"מקום שנהגו דף מט ע' ש בפ"מ, כ דברי רבא"ומתוך דברים אלו תבין ג( סד

כאן , ק כאן בעושים לשמה"ל, וכתיב עד שמים חסדך, כתיב כי גדול מעל שמים חסדך, רמי
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שהנה בחלק העבודה ומעשה , יליםמובן למשכ, והוא ענין נפלא מאד, "בעושים שלא לשמה
שבזה גורם תיקונים גדולים , הוא המעשה עצמו' הא, חלקים' יש בהם ב, המצוות שהאדם עושה

והמעשה , לעשות בשביל עשות רצון המצוה יתברך לאהבתו, הוא טוב המחשבה' והב, למעלה
ם עושה ולכן כאשר האד, והמחשבה הזכה וטהורה הוא נשמת המצוה, עצמו הוא גוף המצוה

רק בדרך מצות , אשר צוה עליו, לעשות רצונו יתברך, לא למען כוונת המצוה, המצוה בהרגלו
עמו ' ולכן אין זה כדאי שיעשה ה, אז אינו יכול להעיר ולגלות כוחות פנימיות, אנשים מלומדה

ש שאין החסד מגיע רק עד "והוא מ, והוא מתנהג בנסים נסתרים, נפלאות יוצאים מגדר הטבע
, ועושה המצוה בשמחה ובטוב לבב, כ אם הוא עבד נאמן אצלו יתברך"משא, ים לבדהשמ

ומתגלה טוב מחשבתו , אז מאיר בו נשמת המצוה, למלאות רצון בוראו ולעשות נחת רוח ליוצרו
ולכן , ל"כמש', וכו" נפלאותיך ומחשבותיך אלינו"ש "כמ, כ מחשבה עליונה"לעורר ג, בפועל

חנינא בן דוסא וחבריו ' כמו ר, ומשתנה בעבורו סדרי בראשית, םי פנימיות העול"מתנהג ע
 ":כי גדול מעל שמים חסדך"והם אשר נאמר עליהם , החסידים וקדושי עליון

ששומירה הוא הסוכה שעושה , רמז בזה ענין אחר, "לו שומירה' ח למלך שהי"אמר ריב( "סה
, שם פריץ חיות ולא ירמסנה רגל זרים לבל יעלה, כדי לשמור פירותיו וזרעו, הגנן בגינתו ובכרמו

, כח הטומאה אשר ממנה החורבן וההריסה, והוא מה שנתן התורה לשמור העולם כולו מדרך הרע
שהוא יתברך עשה שורש ובורא רע , "והארץ היתה תהו"ש "כמ, שכוחו מהתהו שקדם במחשבה

טוב , "שה אלהיםאת זה לעומת זה ע"ש "כמ, כפי מספר חלקי הנבראים, בכל חלקי כוחותיו
ש "כמ, לשמור מן המחריב ומהרס הזה, ז נתן התורה"וע, בשביל הבחירה ושכר, לעומת רע

 ":ר בראתי לו תורה תבלין"בראתי יצה"
כרם היה לשלמה "ש "ה בשה"ש שלמה המע"כמ, הנמשל לכרם, והרע הוא המחריב הקדושה( סו

שהיא בשביל התורה , בכללה שהכרם רומז על הבריאה, "בבעל המון נתן את הכרם לנוטרים
, האדם השלם עוסק להוציא פירות מעשיו הטובים המשמחים אלהים ואנשים' שיהי, והעבודה

 :שהעבודה צורך גבוה
ז נאמר גם כן "וע, עליונים ותחתונים, והנטיעות בשכרם הם משל על כל מדרגות הנבראים( סז

לעבדה "ל "ש רז"כמ, "שמרהלעבדה ול"וכתיב , "אלקים גן בעדן' ויטע ה"באדם הראשון 
והיינו שהמצוות עשה מסוגלים המה להוסיף כח , "ולשמרה במצוות לא תעשה, במצוות עשה

ש "כמ, "ואשים דברי בפיך לנטוע שמים"ש "כמ, לברוא שמים חדשים, לעשות חדשות, ועוז
סיר והשומירה הוא לה, י עבודתו בכרם הזה"והוא בהוציא פרי מעשיו הטובים ע, בזוהר הקדוש

, ת"ה ל"והם השס, דרכי הטומאה הדביקים בנפש מצד תאוות היצר כח הטומאה והמחריב הגדול
שהיה , הוכן בגן עדן, כי קודם חטא אדם הראשון', הרוצה לטמא מקדש ה, הם השומירה מנחש

היה מתקן כל הנטיעות שנטע הוא , י גופו הזך בעבודתו שם ליוצרו"וע, ציור כולל כל הבריאה
ובמקומו , נתגרש משם', י חטאו שגרם שנכנס הנחש בגן עדן וטימא מקדש ה"וע, למויתברך בעו

שהיא מכוונת לנגד גן , אשר הם הוכנו לתקן קלקולו של אדם הראשון בארץ הקודש, נתן לישראל
י חטאם שהכניסו צלם בהיכל "וע, במקום בית המקדש, וכוללת גם כן כל הבריאה, עדן של מטה
, נתגרשו גם כן מארץ הקדושה, שהכניס הנחש ונתפתה אחריו, הראשון כמו אדם, קדשו יתברך
, ל בפתיחתא דאיכה רבתא"ולכן דרשו חז, י פריץ החיות"ע, צבאות' ונהרס כרם ה, וגרמו חורבן
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ודנתי אותו ', מה אדם הראשון הכנסתיו לגן עדן וציויתיו וכו, והם כאדם עברו ברית"פ "ע
 ":לארץ ישראל ודנתי אותםכמו כן ישראל הכנסתים , בשלוחים

וכמו ', וכו" כרם היה לידידי, אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו"' ז רמז הנביא ישעי"וע( סח
ועתה אודיע נא "וכתיב , פסוק זה על בית המקדש והמזבח, ל בסוף פרק לולב וערבה"שדרשו רז
ונותרה בת ציון "ם וכן אמר ש, "אסיר משוכתו והיה לבער פרוץ גדרו והיה למרמס' אתכם וכו

שבזה נכלל כל , שמספרו עשר שמות הויות יתברך, "כרם"ורמז גדול יש בשם , "כסוכה בכרם
אשר הם בשמו , אשר שרשם למעלה מעשרה הויות עליונות, הבריאה וכל העולמות וכל פרטיהם

היה הוא יתברך , וקודם שקבלו ישראל התורה, שהוא אחד יחיד ומיוחד בכולם, הגדול יתברך
ומעת אשר צץ ראש צור מחצבתם של , ונוהג בחסדו כל דור, בכבודו ובעצמו שומר העולם

ש "כמ, היה הוא הנבחר לצאת ממנו האומה המקבלת התורה, והוא אברהם אבינו, ישראל
" עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי"לכן אמר עליו יתברך , "ואעשך לגוי גדול"

י שקיים כל "ע, שהוא יהיה שומר כל הבריאה, מסרתי לו, ל שהשומירה שהיה בידם"ר', וכו
אלה "ש "כמ, והוא היה עמוד הראשון שנתקיים העולם בו, ל הקדושים"כדברי רז, התורה כולה

כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ושמרו "וכתיב , "באברהם"ואמרו , "תולדות השמים בהבראם
מה שהיה בתחילה , ומרים כל העולם לקיימול שיהיו הם הש"ר, "לעשות צדקה ומשפט' דרך ה

והסוכה הזאת ידוע שהוא , י שיהיו הם עושים צדקה ומשפט"ע, ה"השמירה מסורה בידו של הקב
י עשות ישראל צדקה "ע, י יחוד הזה נשמר כל הבריאה"שע, יחוד שמו הגדול בכתיבתו וקריאתו

 :ל"שהם נגד שם הגדול המשולב ביחוד הנ, ומשפט
ש "והוא מ, רמז לנו על ענין יותר נכבד', וכו" אחא משל למלך שהיה לו טבעת' אמר ר( "סט

שאני גוזר גזירה , צדיק, מי מושל בי, אני מושל באדם"ל "ואמרו רז, "צדיק מושל יראת אלקים"
 ":י מעשיהם הטובים הם גוזרים ומושלים מעלה ומטה"שהצדיקים ע, וצדיק מבטלה

שגזר על השמש לעמוד באמצע , ש ביהושע"כמ, קיים גזרתווכל נבראי מעלה ומטה מחויבים ל( ע
כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין "ש "כמ, ז רמז ענין הטבעת"וע, השמים
לקיים כל , מורה על שמסר ממשלתו בידו, ומסירת הטבעת ממלך אל השר הגדול הנכבד, "להשיב

', וכו" ויסר המלך את טבעתו"הצורר ש אצל הצר "כמ, אדם מעבדיו את אשר יגזור עליהם
שימני כחותם על לבך כחותם על ", ש"כמאמר הכנסיה בשה, והטבעת הזאת נמסר לישראל

ובחותם ', וכו" אמת קנה"ש "כמ, והוא התורה, "אמת"ה שנקרא "והוא חותמו של הקב, "זרועך
ל "ש רז"והוא מ, ב"שלכן נרמז שש פעמים אמת במ, הזה נגמר כל מעשה בראשית וקיומם

נפל להו פתקא משמיא ", ז"ר דע"ג שהתפללו שיהיה נמסר בידם יצה"באנשי כנה, במסכת יומא
, ז"לבטל יצרא דע, שיהיו גזרתם קיימת, י"ה ע"ורצו בזה שהסכים שהקב, "דהוה כתיב אמת

אותיות ' שהם ג, בראש וסוף ואמצע, והוא קיום הבריאה בכלל, ולמשול עליו להעבירו מן העולם
ונקרא חותם הזה בשם , ש בספר יצירה"כמ, שבהם כל היצור נעשה, ב אותיות"לל ככ, אמת

והוא עזקא ', וכו" כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך"ש "והוא כמ, הנתונה באצבע, "טבעת"
שרשו ועיקרו מה , והוא צירוף השם הגדול, "את השמים"ת "המרומז בר, דחתום בו שמיא וארעא

וחציו השני , חצי שם השרש, בתחילת גילויו אליו במראה הסנהשגילה הוא יתברך למשה עבדו 
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וראו כל "ש "כמ, הם יראים ממנו, וכשהנבראים רואים חותם הזה, מעיקר השם הנכבד והנורא
 ":נקרא עליך ויראו ממך' עמי הארץ כי שם ה

, שהם נחתמים בחותמו של מלך, הם נקראים בנים למקום, ומצד החותם הזה שנמסר לישראל( עא
כ נדמה לה "אין חיה מושלת באדם אא"ולכן אמרו , "ויברא את האדם בצלמו"ועליהם נאמר 

', וכו" ועל הכסא דמות כמראה אדם עליו"ש "כמ, כי חותם העליון מרומז בשם אדם, "כבהמה
והוא , וכל השגחתם בו, ששם זה מורה על כללות כוחות העליונים אשר נברא בהם כל העולם

שהם נדמו , ואז אין אומה ולשון שולטת בהם, מ"בזמן שעושים רש, "אתם קרואים אדם"ש "מ
ולכן כתיב , כאשר יש עליו צלם אלהים ודמות אדם בשלמותו, שאין שולט באדם, לחיה ובהמה

כמנין אדם שגילויו מכלל , והוא שם המפורש במלואו, "נקרא עליך' וראו כל עמי הארץ כי שם ה"
כי , רק האלף אינו מתרבה, שעולה מספר אדם למספר אמת, הנכללים בו, העשרה כוחות עליונים

 :הוא מורה על יחוד עליון
שרמזו בענין חותם הזה שנמסר , ל הקדושים"ואתה קורא משכיל תראה ותבין עומק דברי רז( עב

', עמוד ב' ק דבכורות דף ח"בפ, ח"במאמר אחד מענין ויכוח סבי דבי אתונא עם ריב, לישראל
והוי תלי לה פתקא בצוארה , אמר להו הוה לן כודנייתא דילדה, מילי דכדיביאימא לן "ש שם "במ

אמר להו הא נינהו מילי , אמרו לו וכודנייתא מי ילדה, דהוי כתיב בו דמסקי בבי אבא אלפא זוזי
 ":דכדיבי

ח על מה שהם מגדילים מעלת ישראל על "והוא שהם שאלו לריב, וכיוונו בזה ענין נפלא( עג
, וכל אומות זולתם אך שקר נחלו אבותיהם, ותמו של מלך שהוא אמת נמסר בידםוכי ח, זולתם

', וכו" שפתי אמת תיכון לעד"על פסוק , ק"והוא עצמו שאלת מין אחד ששאל המובא בזוה
כ השקר שאין לו מציאות קיום "משא, ששאל אם כשאתם אומרים שהאמת אתכם והוא קיים לעד

, ולא היה לו קיום, אל שפלים ונבזים וגדולתם מהרה נפסקוהרי אנו רואים ישר, ושקרא לא קאי
לכן לא היה לו , והשקר בישראל, שהאמת אתם, ואם כן מוכח מזה להיפוך, כ אומות זולתם"משא
והיינו , "כוננות לעד"ולא כתיב , "שפתי אמת תיכון לעד"והשיב לו ממאמר הכתוב , קיום

, שהוא מצד גודל עוונותיהם, ה לשפלות ישראלואין ראי, שההאמת תיכון תכליתו וסופו להתקיים
, והאמת יהיה קיים לעד, עד שיתבררו ויתלבנו, וצריכין בירור וזיכוך, שאחזו בסטרא דשקרא

 :והשקר יתבטל מן העולם
ברגע קטון "ש "וכמ, "כי רגע באפו"ש "והוא כמ, "ועד ארגיעה לשון שקר"ז כתיב "וע( עד

אינו נחשב רק , וב אריכות גלותם ושפלותם של ישראלכי לר, "עזבתיך ובחסד עולם רחמתיך
, כי דבר שאין לו זמן ותכלית, אשר יהיה לעד ולנצח נצחים, נגד שלמותם האחרון, כרגע קטן

שאם תאמר , כי אם בערך רגע קטן שבקטנים, אינם נחשבים לכלום, לעומת זה אלפי רבבות שנים
כ הרי נתת גבול "א, ת מרגע אחד ממששאלפים רבבות שנים נחשבים בערך יותר נגד הנצחיו

ועד ארגיעה לשון "כ יפה אמר הכתוב "וא, והוא מובן לכל משכיל, למה שאין לו גבול, לזמן
י "וכל סמיכתו ועמידתו ע, כי אין לו רגלים לסמוך עליו, שאז יתבער השקר מן העולם, "שקר

ויגע בכף "ש "וכמ, דושהשיונקים מסטרא דק, שנותנים להם קצת רגלים, חובותינו ועוונותיהם
בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך ובחסד ( "נד)ש הנביא ישעיה "והוא מ, כידוע למשכילים, "ירכו

הורה בזה ', וכו" וחסדי מאתך לא ימוש', כי ההרים ימושו וכו', כי מי נח וכו', עולם רחמתיך וכו
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כי , זמן הגלות עד מאד י רואם אריכת"ע, ו מן הגאולה"לנחם ישראל לבל יפול להתיאש ח, ש"מ
הוא , מאחר שהחסד אשר ימשך עליהם, רק בבחינת רגע היותר קטנה, באמת אינו נחשב לזמן כלל

, "ההרים ימושו"שאז , שאף בחורבן העולם באלף השביעי, בלי זמן גבולי כלל, חסד עולם
באור ויתחדשו , כמלאכי השרת, שהצדיקים עושה להם כנפים, "וחסדי מאתך לא ימוש"כ "אעפ

 :כידוע לחכמי האמת, אחר חידוש העולם, ב"לעלות למדרגות הנצחיות בעוה, עליון
, "אימא לן מילי דכדיבי"באמרם אליו , ח"כ שאלת חכמי אתונא לריב"ועל כל אלה היה ג( עה

ואנחנו מוצלחים ומאושרים , והשקר אתנו, ל תברר לנו האיך אתם אומרים שהאמת אתכם"ר
והוא ', וכו" הוה לן כודנייתא"ז השיב להם בנועם מליצותיו "וע, ה מטהואתם ירודים מט, בעולם

והוא כמאמר דביתהו דרבי מאיר לההוא , "רני עקרה לא ילדה כי רבים בני שוממה"מאמר הכתוב 
שבזה מיושב , והוא מליצה נפלאה', וכו" דלא ילדה בנים לגיהנם כוותייכו, רני עקרה"מינא 

על כן אפקוד ' רק אתכם ידעתי וכו"ש "והיינו כמ, ישראלהפליאה הזאת בשאלתם משפלות 
בכדי , מחשבתו לצרף ולטהר ישראל מכל סיג ועוון, שהוא יתברך ברחמיו, "עליכם עוונותיכם

לכן מוכרחים ', וכו" וצרפתים כצרוף את הכסף"ש "כמ, שיוכלו לזכות לכל טוב המעותד
מה , שהנחש יקבל את שלו, יתברך עד זמן המוגבל מעומק מחשבתו, להתאחד בגלותם ובצרתם

" עת אשר שלט האדם"ש "כמ, ובזה שליטתו על ישראל לרע לו, שנאחז בהם מצד עוונותיהם
 :'וכו
והיינו שבאמת ', וכו" לי נקם ושילם לעת תמוט רגלם"ה בשירת האזינו "ש משה רע"והוא מ( עו

ה לאדם "ש הקב"כמ, רגלוישראל בעוונותיהם נותנים לו אחיזה ו, שאין לו רגלים, השקר אתם
ולעת קץ אחר שיקבלו ישראל אופיא על כל עוונות שקדמו להם בגמר , "והוא ישופך עקב"

והוא מה שראה דניאל בפתרון מראה , אין להם רגלים, ויפלו בנופלים" תמוט רגלם"אז , הבירור
ין ומחית על חזי הוית עד דהתגזרת אבן דילא ביד", ('דניאל ב)מלכויות ' בצלם של ד, נבוכדנצר

וביומייא די "ש "ופתר ליה דניאל מ', וכו" באדיין דקו כחדא', צלמא על רגלוהי די פרזלא וכו
ומצד זה נמשלו ', וכו" תדיק ותסיף' מלכא יקום אלה שמיא מלכו די לעלמין לא תתחבל וכו

, לגדל פירות תמיד, שאיו להם תורה ומצוות, שאינה עושה פירות, שהיא הפרידה, לכודנייתא
ש "כמ, י ישראל"המתחדשים בכל עת ע, שהם שמים חדשים וארץ חדשה, שבזה קונים הנצחיות

כי כאשר השמים החדשים עומדים לפני תמיד כן ( "ו"ישעיה ס)במקום אחר בביאור הכתוב 
 ":יעמוד זרעכם ושמכם

ינה שא, ונמצא שנמשלים לפרידה זו, "תורה ומעשים טובים, תולדותיהם של צדיקים"ואמרו ( עז
שמצד , ח"ש להם ריב"והוא מ, שאין להם קיום והעמדה כלל, והיא פרידה עקרה, עושה תולדות

מחץ "ש "כמ, שבאמת הם מצד הנחש שנסתרס, עוונותיהם של ישראל גורמים לה קיום והולדה
והוא מצד החובות שנתחייבו ישראל בעוונותיהם לשלם , כידוע למשכילים, "ראש על ארץ רבה

ש "וכמ, מה שותנים לו בזה קיום והעמדה, שהוא הממונה לגבות חובו, ל חלקולנחש הזה שיקב
, והוא גזירתו של יוצר בראשית', וכו" דהוה לה פתקא"ש "וז, "מארי דחובא רחיק"בזוהר הקדוש 

ש "כמ, והוא ענין נפלא, "דהוה מסקא בבי אבא אלפי זוזי"ש "וז, שטר חוב בידו לגבות מישראל
רם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנוטרים איש יביא בפריו אלף כ"שלמה בשיר השירים 

הידועים למשכילים עם התורה , ז דרבנן"ושי, ג מצוות מן התורה"והם במספר מכוון תרי, "כסף
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והם הפירות שמרויחים הצדיקים , הם מכווים במספר אלף ממש, הנדרשת בשבעים פנים, עצמה
, וחוב זה מוטל על ישראל', המבוארים בזוהר הק, סופיןשהם אלף עלמין הכ, בתורתם ועבודתם

 :ל"במספר הנ, להביא פירות מעשיהם הטובים
ומזה , נשארים חייבים אלפי זוזי להאי כודנייתא עקרה, ו כשאין עושין רצונו של מקום"וח( עח

ש "כמ, והם הגובים חובותיו, י עוונות ישראל"היא מוציאה חולדות הנבראים בכל עת ע
מאה אלפי "ס "ויש גירסא בש, והוא תשובה נפלאה שהשיב לחכמים אלו" גינו ביד עוונינוותמוג"

, שהם אוכלתא שלימה, שהם נמנים תמיד בחשבון ששים רבוא, ל שרמז על כלל ישראל"וי, "זוזי
, "כסף"ונקרא , ומאה אלפי זוזי הם שש מאות אלף מעה שמעה הוא המטבע פחותה מן התורה

, והיינו שהחובות של כל ישראל, מ"קידושין ובכ' ש במס"וכמ, "תי כסףהטענה ש"ל "ש רז"כמ
ז "וע, עד שיגיע קץ הימין, גורם לו קיום והולדה לשעתו, שהוא אדם בליעל, שיש להפרדה הזאת

ל שמכיון שאנו רואים הצלחת האומות ורוב אריכות "ר, "וכודנייתא מי קא ילדה"השיבו לו 
הי נינהו מילי "והשיב להם , יו באמת נאחזים בסטרא דשקראמה שאי אפשר להיות אם ה, ממשלם
הן גויים כמר מדלי וכשחק "ש "וכמ, ל שממשלתם וקיומם הוא עצמו דבר שאינו"ר, "דכדיבי

אלא מצד הקדושה , שחיותם אינו מצד עצמם, "כל הגויים כאין נגדו"וכתב , "מאזנים נחשבו
יסור , ובסור הסיבה, "תם בתוך טומאותםהשוכן א"ש "כמ, מצד עוונות ישראל, המלובשת בהם

אלא , לא נאמר" והשיב", "אלוקיך' ושב ה"ש "וכמ, בעת הסתלקות השכינה מגלות, המסובב
 :ונמצא שבאמת אין להם מציאות כלל, "ונתן כל האלות האלה על אויביך"ואז , "ושב"

ן הנצחיות שקנו והוא קני, והוא חותם אמת', ש שמסר להם טבעת וכו"וגם על זה רמזו במ( עט
ואנכי נטעתיך שורק כולו "ש "וכמ, שאמת ענינו דבר הקיים ואינו משתנה, י תורת אמת"ישראל ע
ש "כמ, וחותם הזה הוא טבעת הקידושין שבה הוא יתברך קידש לארוסתו', וכו" זרע אמת

 (:'הושע ב), "וארשתיך לי בצדק ובמשפט וארשתיך לי באמונה"
במה שנתקדשו לו , שבמתן תורה קנו ישראל מדרגות אירוסין, א"במ וביארתי ענין זה באריכות( פ

, כבר נשבענו שלא נמיר אותו, "האמירך' וה' האמרת וכו' את ה"ש "כמ, יתברך לעד ולנצח נצחים
', וכמו שמבואר מקרא מלא ביחזקאל כ, וכבר נשבע הוא יתברך שלא יחליפנו באומה אחרת

' אם לא ביד חזקה וכו' תם נהיה כגויים חי אני וכוהעולה על רוחכם היה לא תהיה אשר אמר"
הכתובים ', וכו" והעברתי אתכם תחת השבט והבאתי אתכם במסרות הברית' והוצאתי אתכם וכו

אשר , ולהוציא מדעת זולתם, ו יתיאש מאריכות הגלות"האלה מעוררים לב האדם המשכיל לבל ח
, שאין לה התרה, בשבועה חמורה' שבע הוהרי נ, חשבו שכבר השליך הוא יתברך אותנו מעל פניו

, במשפט ובחמה שפוכה, הוא יתברך ביד חזקה יגאלם, כי אף שיהיו ישראל רעים וחטאים מאד
 :מצד מקור מחצבתם, א לישראל להפרד מאתו"והוא מטעם שא, כ"ויביאם בקשר בריתו בע

ונמשל דבר זה , והוא קשר האמיץ והחזק שנתקדשו ישראל לו יתברך לארוסה במתן תורה( פא
שהם כתובים באצבע , הדברות' שבו נחקקו י, והוא קשר הלוחות, לטבעת הנתונה באצבע

ושני צמידים על ידיה עשרה זהב "שמסר לרבקה , וכמו שנרמז דבר זה באליעזר, אלוקים
ונתנם , ל"הוא חותם הנ, "תתן אמת ליעקב"ש במדרש על שממנה יצא זרע הנבחר "כמ, "משקלם

קשרם על ' בני שמור אמרי ומצוותי וכו( "'משלי ז)ש "כמ, שראל על האצבעהוא יתברך לי
כמו שהיו , ונכתבים על לוח הלב, והוא המעשה במצוות בידים, "אצבעותיך כתבם על לוח לבך
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, הוא העשיה בפועל' הא, דברים' שכל מצוה צריך ב, והם המחשבה והמעשה, כתובים בלוחות
בכל ' ואהבת וכו"ש "כמ, לעשות רצונו, נחת רוח ליוצרולעשות , במחשבה טהורה שבלב' והב

 ":בשני יצריך ביצר הטוב וביצר הרע"ש "כמ, והם שני לוחות הלב', וכו" לבבך
מה שמסר , בזה רמזו עוד ענין נפלא', וכו" ח בר בון למלך שהיה לו כלי נגרות"אמר ר( "פב

אי הוה בעי צדיקי הוה ברו ", תמיתו' ש רבא בפרק ד"כמ, לישראל וניתן להם כח לחדש בבריאה
שניתן , הורה לנו גודל מעלת הצדיקים הגדולים', וכו" שנאמר כי עוונותיכם מבדילים ביני, עלמא

, ונתן להם מהודו, שהם קרובים אליו יתברך, ולחדש מצד מעלת נשמותיהם, להם כח לברוא עולם
ואשים "ש הכתוב "והוא כמ, כח הטומאה המבדיל בינותם, ורק שהעוונות הם גורמים מסך מבדיל
מה אנא במילולי דילי עבדית שמיא "' ש בזוהר הק"וכמ, "דברי בפיך לנטוע שמים וליסוד ארץ

' בדבר ה"וכתיב , "בעשרה מאמרות נברא העולם"ש "והוא מ, והם דברים נפלאים', וכו" וארעא
ואהיה "פ "ע, שש במדר"כי הוא מבואר במ, ואין צריך להוציא הכתוב ממשמעותו, "שמים נעשו
 ":אני הייתי כלי אומנתו של יוצר בראשית, אצלו אמון

ל כוחות "ר, ה"אשר היא בצירופי אותיות כולה שמותיו של הקב, שעצם התורה, והכוונה בזה( פג
שצוה , וכלל התורה היא מדותיו יתברך, שכל אות מורה על כח נאצל מיוחד, נאצלות מאתו יתברך

, שבהם נברא כל היצור, והם כלל המאורות העליונים, "כת בדרכיווהל"ש "כמ, לבניו ללכת בהם
י אצילות "כולם ע, ע השרפים והאופנים וחיות הקודש שבמרכבה"בי, עלמין' וכל מה שבג

ומצדינו אנו משיגים חלוקי , שהם ביחוד גמור, הנאצלים ממקור שמו הגדול, שמותיו יתברך
כמו שהאריך , הכל ביחוד גמור, בל מצדו יתברךא, עולמות ופרטי פעולותיו והשגחתו במידותיו

 :בספרו הנחמד נפש החיים, חיים' ר ר"בזה הגאון מו
שהם מורים ומרמזים על עצם כוחות מאורות העליונים המתגלים , ונמצא שאותיות התורה( פד

שתנאי "ולכן אמרו , הם הכלי אומנות שנבראו בהם כל הנבראים, למטה מאצילות יחודו יתברך
שהרי הם עצמם , "מתקיימים, אם ישראל מקבלים התורה, ה עם מעשה בראשית"קבהתנה ה

י "שע, ולכן נמשלים אותיות התורה לכלי נגרות, י הם מתקיימים בכל עת"וע, הכלים שנבראו בהם
וכמו כן היה בבריאת , ומסיר הפסולת, ופוסלו ומחתכו בציור הראוי, האומן עושה כלי מעץ

שמים לרום ' כבוד אלהים הסתר דבר וכו", (ה"משלי כ)ה "לך עש שלמה המ"כמ, העולם ממש
ורמז מלך החכם , "הגו סיגים מכסף ויצא לצורף כלי הגו רשע לפני מלך ויכון בצדק כסאו', וכו

 ":דהא בני עלמין וחריב עלמין", ובפרקי רבי אליעזר' ש בזהר הק"והוא מ, דבר נפלא ונסתר מאד
בכדי , שיצא ונברא לשלימות הבריאה, והיצר הרע והנחשוהוא ענין יציאת כח הטומאה ( פה

ונברא כח המתנגד , שנמשל לכסף נקי, שהם הסיגים שיצאו מקדושה, שיהיה שכר ועונש
מלך במשפט "כי , "ויכון בצדק כסאו"י זה "כדי שע, "הגו רשע לפני מלך"ש "והוא מ, לקדושה

ובאמת בחקירה הזאת , א דכיסופאולא במדרגת נהמ, שיהיה הכל לפי רוב המעשה, "יעמיד ארץ
אף , רצון המתנגד לזה, ואיך נמשך מרצון הטוב, האיך יצאה הטומאה ממקום מקור הקדושה

, ש במקום אחר באריכות"כמ, שבזה היה טעות אחר, וקצצו בנטיעות, שמזה טעו כמה בחקירה זו
כבוד אלהים "וב ז אמר הכת"וע, ואין לנו רשות להרהר ולחקור בזה, אבל דבר זה נעלם מהשגה

, הצדיקים הגדולים והקדושים ונקיים מכל סיג וחלאה, ולפי שהתורה נתנה לישראל, "הסתר דבר
שהוא הכלי נגרות שמסר לבניו הקרובים , ולכן היטיב אשר דבר, ז יכולים לברוא עלמין ממש"עי
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ה שיצאה מכח המחשב, שענין הרע הזה, "נפלאותיך ומחשבותיך אלינו"ז נאמר "וע, אליו
ש "כ מ"ורמזו בזה ג, ש"האיך יצאה משם כמ, העליונה דבר מופלא ומכוסה מהשגת כל נברא

לשבר , שכמו שבידו יתברך מטה עוז, שהוא הכלי הקוצץ ומכרית ומחריב, שמסר בידם כלי נגרות
ואנכי "ש הכתוב "כמ, ולבער רוח הטומאה מן העולם, להכרית רשעים מן הארץ, מתלעות עול

לבקרים "ה "ש דוד המלך ע"כמ, וכמו כן נמסר ביד ישראל כח הזה, "בלבראתי משחית לח
ולטהר מקדש , לבער כח הטומאה מן העולם, שדבר זה נמסר ביד ישראל" אצמית כל רשעי ארץ

שזה היה הענין שנצטוו ישראל לכלות ולהכרית כל נשמה משבעה , העליון מן הנחש שאחז שם
וכן מה שנצטוו , טומאה שהיו אוחזים בארץ העליונהז הכריתו כל כוחות ה"שעי, אומות בארצם

והוא , "בעמלק' כי יד על כס יה מלחמה לה"ש "כמ', שהוא מלחמת ה, להכרית זרעו של עמלק
אשר היה ראש המחטיא , שהוא שרו הגדול הידוע, שהיה אחוז בכסא עליון בידו, שרשו למעלה
להכרית זרעו של עמלק , י נגרות הזהואם היו ישראל משמשים בכל, ובכל הדורות, לאדם הראשון

 :אז היה ביעור רוח הטומאה לגמרי, לגמרי
להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם "ש "הוא כמ', וכו" אמר רבי יצחק למלך שהיה לו אוצרות( "פו

ורמזו בזה , המיוחדים לצדיקים בשכר מעשיהם הטובים, והם אוצרות החיים העליונים, "אמלא
ה בעולמו "אין לו לקב"ואמרו " הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"ש "והוא מ, עוד ענין גדול

כי אוצר ענינו , והכונה בזה', וכו" היא אוצרו' שנאמר יראת ה, אלא אוצר של יראת שמים בלבד
, מה שאינו בנמצא במדינתו, שהם היותר יקרים אצלו, הסגולות ואבני חפץ המיוחדים למלך

והיינו שבדבר זה נבדל מדרגת , "יתם לי סגולה מכל העמיםש והי"והוא מ, ומשים אותם לסגולתו
, לעשות כרצונו, במה שנמסר לו הבחירה החופשית, האדם יותר מכל הנבראים היותר עליונים

מעת , רק כפי טבע וחק שניתן לו, שכל אחד פועל שלא בבחירה, שדבר זה אינו בשום נברא
רק מצד , לת כל נברא אינו מיוחס לעצמוונמצא שפעו, ובל ישנה חוקו וגבולו לעולם, בריאתו

ש במדרש "והוא מ, כ האדם"משא, והוא יתברך שהמציאו ועשאו על תכונתו, רצון הממציאו
 ":אני מלך בעליונים והוא מלך בתחתונים, ש על האדם"ה למה"שאמר הקב"

, אותוכמו שמלך הוא נבדל במדרגה זאת אשר רצונו וחפצו פועל בלי סיבה מכריח , ירצה בזה( פז
שכל אשר , כך הוא יתברך נבדל ונקדש בכבודו, רק הוא מושל על הכל, שאין עליו מושל וגוזר

כ "שיהיה ג, והאדם נברא בזה בצלם אלוקים, כ הנבראים שהם עלולים ממנו"משא, חפץ עושה
ולכן בצד זה נקרא האדם , ו"הן לטוב והן להיפך ח, לכל אשר ידבנו לבו, בעל בחירה במעשיו

בהצדיקו מעשיו ללכת , ומצד זה האדם מעלתו גדולה יותר ממלאכי השרת, "חתוניםמלך בת"
ואין , ש שנבראו בתכונה זאת"כ מה"משא, ז בבחירה ורצונו הטוב"שהוא עושה כ', בדרכי ה

כ כל מעלתם ועבודתם ועשותם רצון יוצרם אינו נחשב "א, יכולים לעשות רצונם מצד בחירתם
שאין לו התפארות , י האוחזו וחוצב בו"כענין הגרזן החוצב ע, ברךכי אם ברצונו ית, להם בעצמם

, שלא כדעת האנשים הנמשכים אחרי דעת היוני אריסטו', וכו" היתפאר הגרזן"ש "כמ, ושבח בכך
שהוא בחקירתו , ואפילו משכל הפועל יותר תחתון אצלם תחת גלגל הירח, בהורידו מדרגת האדם

במה שיש , וכבר דיבר בזה האלוהי בספרו עבודת הקדש, ושלא ראה מאור התורה מימי, אמר כן
 :בו די
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שכל מחשבתו יתברך ', וכו" נפלאותיך ומחשבותיך אלינו"כ הכתוב באמרו "ז רמז ג"וע( פח
ובזה , שנברא אדם שיהיה רשות ובחירה בידו, היה כדי להשפיע טוב לזולתו, בבריאת העולם

אשר , מחשבתו יתברך היה רק בשביל האדם השלם ונמצא שעיקר, בעשותו רצון יצרו, יגדל שכרו
מה שאין זה בנמצא בשום עולם , והוא אוצרו הטוב יתברך, יקבל עול תורתו ומצוותיו יתברך

, וגם ענין הבחירה הוא רק במחשבה ולא בדיבור, רק למטה אצל האדם התחתון, ובשום נברא
, מענין הבחירה, גדולי המחבריםשזהו ענין מה שנתקשו בו , "ואלו צדיק ורשע לא קאמר"ש "כמ

כי לא מחשבותי "ש "כמ, והוא תלוי במחשבה עליונה, ובאמת ענין זה נפלא למעלה מהשגה
 (:ה"ישעיה נ" )כי גבהו שמים מארץ' מחשבותיכם וכו

כן יהיה דברי אשר ', כי אם הרוח וכו', כי כאשר ירד הגשם והשלג וכו"ז "ש שם אח"והוא מ( פט
הוא מכריח ואין עוזב אל , ל שרק דבר שבא בדיבור פיו יתברך"ור, "י ריקםיצא מפי לא ישוב אל

בהמצאו ' דרשו ה"ש שם מקודם "כמ', כ דבר שהוא במחשבה טדבר זה מאמר ה"משא, הבחירה
שלא , שדבר זה מורה שהבחירה מסורה ביד האדם, "יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו', וכו

כי מאחר שמימיו היה , א לו לשוב בתשובה"כי א, כל ימיווהיה רשע , יחשוב מי שהרבה אשמה
, והיה יודע שיהיה רשע, אשר מקיף כל מה שבעולם, רשע וטבע בריאתו גרם כן מידיעתו יתברך

לזה אמר שאין , והאיך אפשר לו לשוב בתשובה ולשנות דרכיו הרעים, כ מוכרח הוא במעשיו"א
כי לא "ש "והוא מ, מקום הרשות נתונהמכל , אף שהכל צפוי, שהבחירה חפשית, הדבר כן

אשר נעלם מכל רעיון ומכל , ובאמת הוא מנפלאותיו יתברך, כמבואר" מחשבותי מחשבותיכם
שכל זה היה בשביל , "נפלאותיך ומחשבותיך אלינו"ש "והוא מ, איך אפשר להיות דבר זה, השגה

, כ אוצרו יתברך"גוהוא , שבזה ימלא אוצרותיהם, בשביל התורה הנתונה לישראל, הבחירה
 ":אלוקיך שואל מעמך' מה ה"ש "כמ

שקדמה , ענין זה רמז על התשובה', וכו" רבנן אמרי לרופא שהיה לו נרתיק של רפואות( "צ
, שהוא דומה ממש לחולה שלוקח סמים לרפאות חליו, שלולי זה לא היה קיום לבריאה, לעולם

אין "כן הוא יתברך ברוב רחמיו צפה ש וכמו, לא היה לו תקנה, שאלמלא היה רפואה מזומנת לו
שהיא , והוא מדת התשובה, הקדים רפואה למכה, א להמלט מאיזה חטא"וא, "אדם צדיק בארץ

כי ' לכו ונשובה אל ה( "'הושע י)והוא מאמר הנביא , "ושב ורפא לך"ש "כמ, רפואה לחליי הנפש
ח המחטיא האדם ומחליא ר וכ"ל שאף שהוא יתברך ברא את היצה"ר', וכו" הוא טרף וירפאנו

, שהוא תכלית שלימות הבריאה, במה שהזמין התשובה במחשבה, מכל מקום יש לו תקנה, נפשו
כשעלה "ש שם "מ, ודבר זה מבואר בפרקי רבי אליעזר, כמו שכל תכלית קודם במחשבה

למה , משלו משל, במחשבה לברוא את העולם והיה מחריט את העולם לפניו ולא היה עומד
אם אינו מחריט בארץ יסודותיו ומבואיו , למלך שהוא רוצה לבנות פלטרין שלו, מההדבר דו
עד שברא את , ה החריט לפניו את העולם ולא היה עומד"כך הקב, אינו מתחיל לבנות, ומוצאיו

 :ל"עכ, "התשובה
, מ גם פשט הענין נכון הוא"מ, הנה הגם שיש במאמר זה סוד נעלם ידוע לחכמי האמת( צא

י חטא "מה שמתקלקל ע, לתקן כל קלקול בבריאה, לי ענין התשובה שהכין הוא יתברךשבאמת לו
נפלאותיך ומחשבותיך "ז אמר "וע, ולכן עלה שמחשבה תחילה, היה העולם חרב לגמרי, האדם
י תשובתם והתקונים הראויים לכל "שע, שהוא יתברך מסר ערכי רפואת הנפש אל ישראל, "אלינו
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לכל , ה בידם לרפאות ולתקן כל קלקול וכל פגם שנעשה בכל העולמותבז, שנמסר לצדיקים, חטא
מרפא לשון עץ "ש "כענין מ, וכן באדם כל אבר ואבר שחטא בו יש תקון לנגדו, חטא תקון מיוחד

יש תקון , וכן בכל אבר ואבר שפגם בו, "יעסוק בתורה, מה תקנתיה של בעל לשון הרע, חיים
וכלל כל התקונים הם מכונים , מצוה המיוחדת לאותו אברשיעשה באותו אבר שחטא בו , לנגדו

ש נתבאר "ממ. י"לתקן עצמם וכל העולם ע, שמסר הוא יתברך לישראל, בשם נרתיק של רפואות
 :לכל הקלקולים ופגמים בעוונותיו, שהתשובה היא רפואה לכל מכאובי הנפש

שהוא , תשובה מאהבה', א, והם, ל"מדרגות התשובה שהזכירו רז' ומעתה נבאר ענין ג( צב
והיא פחותה בערכה , הוא תשובה מיראה' והב, המדריגה היותר גדולה והחשובה שבכולם

והיא הפחותה ', שמעוררים האדם לשוב אל ה, י יסורים"הוא תשובה ע' והג, ממדרגה הראשונה
 :ונבאר ענינם אחת לאחת, שבכולם

לילך ' תו וחפץ בקרבתו להוהוא שתשובה היותר חשובה הוא ששב לבוראו מאהבתו או( צג
אשר , מצד הכירו נועם מתיקות העבודה ומגודל צערו', יתברך הישרים ובדרכי תורה הק' בדרכי ה

גדולה תשובה שזדונות "ז אמרו "וע, ותשובה זאת מעלתה גדולה מאד, בעוונותיו נתרחק מבוראו
 :תן טהור מטמאומי י, האיך יתהפך העון לזכות, וצריך לבאר דבר זה, "נעשו לו זכויות

ל אמרו "הנה רז, ל"עומק דברי קדשם ז, ובא ושמע דברי אלוהים חיים, אבל הוא ענין נפלא( צד
וצריך לשום לב לעומק , "ר"ביצר טוב וביה, בשני יצריך, אלוקיך בכל לבבך' ואהבת את ה"

 וכל ענינו, אשר הוא עצם כח הטומאה, ר"האיך אפשר לעבדו יתברך ולאהבהו ביצה, דבריהם
ר שרשו "הנה אמרו חכמי האמת שיצה, אבל גם זה ענין עמוק מאד, ומחשבותיו רק רע כל היום

, ונעשה רע, כ ירד למטה בהחטיאו האדם"ואח, וסמאל היה תחילה מלאך קדש, הראשון כולו טוב
הנה תחילת בריאת היצר הרע היה בעומק מחשבתו לצאת כח הזה , והכוונה בזה, מלאך משחית

, לטובת האדם שיהיה בעל בחירה, יה בטבעו להכניס תאוה לאדם לכל חטא ועווןאשר יה, לעולם
וכוונת יוצר בראשית היה שיהיה נטוע כח התאוה הזה והרצון ובחירה באדם , להרבות שכרו

ולכן ברא הוא יתברך כח נטוע בנפש , אבל שלא יצא מחשבתו לפועל, לעשות כל רע, חפשית
והוא מלאך קדוש , והוא יצר הטוב שבאדם', עבודת הלרדוף אחרי הצדק ו, האדם להיפוך

 :וכן להיפוך כח הרצון לכל חטא, ומשם נמשך כח הקדושה בנפש האדם, למעלה
הרי אין ברצון וכח הזה , והנה אם באמת לא היה האדם מוציא מחשבתו הרעה אל הפועל( צה

לפעול רע ואינו עושה  והיינו שאף שיש בכוחו, ואדרבה הוא כולו טוב וקדוש יותר, שום רע כלל
ל שלמעלה אין הכח הזה "ר, שהוא טוב, וזהו ענין שרש היצר הרע למעלה, בשביל אהבת יוצרו

ואינו מוציא הכח ', ואדרבה אם עובד ה, אבל לא לעשות זר מעשהו, רק ביכולת על הרע בלבד
ש "אהשמטבעו לרדוף אחרי הצדק כמו בכל מל, הזה לפועל הוא יותר גדול מכח הטוב שבאדם

כמו , שהרי הם רצים אחרי מעשה הטוב, שאין בזה כח וגבורה וחשיבות כל כך', וברואי מעלה הק
לפרוש מן החטא שלא , בעבודה זאת, כ"משא, ואחרי ריוח מרובה, האדם שרץ אחרי המציאה

ועל ענין , עבודה זו יותר חשובה מהאחרונה, לעשותו אחר שיש בידו כח והרצון לגמור מעשהו
 :ש"כמ" ל בשני הכוחות הנטועים בנפש"ר" בשני יצריך ביצר הטוב וביצר הרע"זה אמרו 

יותר גדול מעלתו בשמירת , להזהר מכל חטא, ת"אשר עובדו במצות ל, ובאמת העובד השלם( צו
במה שאין לו כח ותאוה לנטותו מצד עשיית הטוב , מעשיית המצוות מעשיות בפועל, החטא
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ל שכח שהמציא הוא יתברך נטיעה וחפץ "ר, לה כולו קדושהובזה אמרו ששרש סמאל למע, ההוא
נחשב במעלה ומדרגה יותר מהנטיעה , הוא קדוש וטהור מאד, ויכולת על הרע בלא לעשותו

שהוא מצד שרש הקדושה העליונה המושכו , שבא מצד יצר טוב שבו, והרצון של האדם למצוה
שזהב במעלה וחשיבות , החסד לכסףו, הדין לזהב, ומצד הענין הזה המשילו חכמי האמת, לכך

, אף שהוא מעלה גדולה, במעשה' והיינו שצד ההמשכה וחפץ שנטוע באדם לעבוד ה, יותר מכסף
, רק מצד כח הקדושה שמשכו לכך, מאחר שאין זה בכח האדם עצמו, מ אין זה נחשב כל כך"מ

, ב במדרגתו יותרהוא חשו, אף שיש לו חפץ ונטיעה לכך, כ במה שנזהר ונבדל מעשות הרע"משא
הוא מצד חסדו יתברך במתנת חנם מגיע שכר עבור , שכח שהמציא הוא יתברך להיות באדם לטוב

שרצה הוא יתברך , הוא מצד הדין, כ הכח שהמציא הוא יתברך להיות נטיעה לרע"משא, זה
שמן , אבל במהשכתם למטה, ולפום צערא אגרא, והשכר חלף העבודה, להעמיד ארץ במשפט

הוא כח הטומאה שיצאה בסוף המדרגות טומאה , הרעה נמשך לפעמים שעושה האדם רעהנטיעה 
 :והבן דבר זה מאד, והוא סיגי הזהב, ממש

שחללה של גיהנום נברא קודם שנברא העולם "ל בפרק מקום שנהגו "והוא מרומז בדברי חז( צז
במחשבה להמציא מה שעלה , והיינו שחללה הוא שורשה העליון, "ואור דידיה נברא ביום שני
כ "משא, ואז שם הוא כולו קודש קדשים, והוא יפרש מזה, לחטוא, בחירה ורצון ונטיעה באדם

והוא הגיהנום שנברא באם יגמור האדם , שיצאה מכח אל הפועל, אז נברא הרע ממש, ביום שני
 :וכמבואר, בבואו למטה אל מקומו לעשות זר מעשהו, ר והסמאל"י יצה"לחטוא בהנה ע, מעשיו

' הא, והם, חלוקי המדרגות בדרכי התשובה' ל יובן לנו היטב ג"פ הקדמה האמיתית הנ"וע( צח
שרוצה , ובטוב טעמה', ובאהבת תורתו הק', ענינו מצד התבוננו באהבת ה, תשובה מאהבה

שאף , זה השב עבודתו שלימה מאד, להתקשר בקדושה ולהעלות רוחו ונשמתו למקום הקדש
, ויש לו נטיעה רבה וכוסף חזק לחטוא מצד שכבר נכשל, ת העווןשכבר הרגיש נועם מתיקו

והוא סר ופירש , "עבירה גוררת עבירה"ש "כמ, והטומאה הדבוקה בו ממשיכו מאד לעשות עוד
, לטוב, שמהפך כח הרע הנטועה בו, ר"ביצר טוב וביצה, בשני יצרים שבו' הרי עובד ה, מו העוון

נמצא שעל כל עוון , תנאי זה עלה במחשבה כל היצר הרע שעל, כפי רצונו יתברך בשורש העליון
והרי כל עוונותיו הראשונים שהם גרמו לו גם ', עובד בזה ה, ועוון שביכלתו ונטיתו לעשותו
מה שלא היה כן , במה שפורש מהם, כ זכויות גמורים"נעשים אח, לאחר זמן נטיה גדולה לעשותם

א אין אחוזה בו "כי הסט, ונטיה גדולה אל הרע לצדיק גמור שלא טעם החטא ואין לו כוסף חזק
ל ששרשו "ר, "מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד"ז אמרו "וע, כלל

ואין כוונתם שעוונות הראשונים שעשה נחשבים לו כאילו , כמעלת הזהב על הכסף, יותר גדול
באותה , איזהו בעל תשובה"ש "מ והוא, כ"אלא הכוונה במה שפירש מהם אח, עשה אז מצוות

ל שאף שמצוייר במחשבתו ונטייתו המתיקות שכבר טעם באותו הזמן "ר', וכו" אשה ובאותו פרק
, זהו תשובה גמורה שאין למעלה ממנה, ש"כמ' והוא פירש ממנו באהבתו את ה, ובאותו החטא

 :והמר למתוק, והוא מהפך הרע לטוב
מן , לעשות רצון יוצרו הוא עושה גדרים וסייגים הרבה, הועוד כי בעל תשובה כזה השב מאהב( ק

מצד , כדי שלא יהיה נכשל בעוון, החייב לעשות משמרת למשמרת לאסור עצמו בדבר המותר לו
יחזקאל )ש "ל לזה ממ"ולזה הביאו רז, שיודע שיש לו נטיה הרבה לחטוא וקרוב להיות נכשל
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והיינו כי משפט נקרא מה , "הם חיה יחיהועשה משפט וצדקה עלי' והרשע כי ישוב וכו( "ג"ל
, וצדקה נקרא מה שעושה לפנים משורת הדין יותר מן החיוב, פ חיוב התורה"שהאדם עושה ע

 :כמבואר, נהפך לו העוונות לזכויות מכאן ואילך, "עליהם חיה יחיה"ולכן 
ואין , נוםאו עונשו של גיה, והיינו מיראת עונש עולם הבא, מדרגה שניה הוא השב מיראה( קא

ודי לו , מאהבתו' כי אין חשיבותו בכוסף לשוב עד ה, מעלתו גדולה כל כך כמדרגה הראשונה
' ואינו מתחרט כל כך להיות מצטער הרבה על עברו מצות ה, כ שלא לחטוא"במה שנזהר אח

לאסור עצמו בדבר , לעשות לפנים משורת הדין, וגם אינו רואה להוסיף גדרים וסייגים, בראשונה
, כ אין חטאיו הראשונים נמחים מכל וכל"א, ודי לו במה שנזהר במה שאסרה תורה, תר לוהמו

אם בחרטה חזקה וצער גדול שמצטער ורוצה שלא היה בא מתחילה , שאין דבר נעקר לגמרי בו
ודבר זה נדמה לחולה שמקבל רפואה שאין הרפואה , י חרטה ופתח"כמו בהתרת נדר ע, לידי כך

הלכה אצל חכם "ד "ל בפרק המדיר דף ע"ש רז"כמ, רק מרפא מכאן ואילך ,עוקר המחלה מעיקרו
והטעם שחכם עוקר הנדר , "אינה מקודשת, הלכה אצל רופא וריפא אותה, מקודשת, והתירה
כי אם תכבסי בנתר נכתם עוונך "ז אמר הכתוב "וע, אלא מכאן ואילך, ורופא אינו מרפא, מעיקרו

מה , וגורם לו עליה גדולה, בעוונותיו מגביר כח הטומאה מאדכי האדם , וירצה בזה', וכו" לפני
הוא , קודם שמוציא כוחו לפועל, שהיה בתחילה שקוע למטה באחורים דאחורים בסוף המדרגות

נמצא , יפגום בכל נבראים ועולמות עליונים, א שגורם קלקול"י הסט"אבל ע, בסוף כל המדרגות
והתשובה אם אינה על , ותובע דין וקטרוג, רךכביכול עומד לפניו יתב, שעולה למעלה ראש

כמו הרופא המרפא את האדם מחליו , פ שמץ טומאה"נשאר עכ, רק מיראה, מדרגה הראשונה
 :א לו להיות בריא וחזק עוד כמקדם"שא, החזק

שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם "ש "במ, ('ירמיה ג)ושני מדרגות האלו רמזם הנביא ( קב
אם תשוב ישראל אלי תשוב ואם תסיר שקוציך מפני ולא ', אלוקינו וכו' אתה ההננו אתנו לך כי 

, והוא מאהבה, כוונתו היה שישובו מצד מדרגה העליונה, "שובו בנים"ש "והיינו שמ', וכו" תנוד
ועדיין , שלזה צריך רפואה ותקון למה שפגמו, היינו מצד היראה, "ארפא משובותיכם"ש "ומ

 :ש"כמ, נשאר רושם הקלקול
ובאהבתו יתברך , עמו' היינו מצד שהם חלק ה, והוא מה שהנביא מלמד שישובו מצד אהבה( קג

ש "וז, והחלק אל הכל, וכטבע אהבת הבן לאביו, והוא יהיה להם לאלוקים, בחר אותם לו לעם
אלי "אז , במדרגה זו" 'אם תשוב ישראל נאום ה"ז אמר "וע, "אלוקינו' הננו אתנו לך כי אתה ה"

, ונפשו קשורה בנפשו, וכאב האוהב את בנו ומקרבו אצלו, ש שמגעת עד כסא הכבוד"כמ, "תשוב
שהוא מסך המבדיל בינו יתברך , וכח הטומאה, כי המות לא יפריד ביניהם, מצד אהבה שביניהם

 :שלא ישאר ממנו אפילו רושם בעלמא, יסיר מכל וכל, ובין ישראל
שהם שקוצים , שנברא בעוונותיו, חות הטומאהשהם כו, "ואם תסיר שקוציך מפני"ש "וז( קד

זר לא יבוא "מאחר ש, ל שלא תתרחק מפני"ר" ולא תנוד"ואז , מבדילים בינו יתברך ובין ישראל
ותשובה , שתהיו קרובים לפנים ממחיצת מלאכי השרת, והוא מדרגה עליונה מאד, "ביני וביניכם

והוא מצד הבושה , ם זה בזה כידועשהם כלולי, הוא אהבה הדבוקה ביראה עליונה, זו מאהבה
ש משה רבינו עליו השלום "והוא מ, שהאדם מתבייש מחטאיו בהכירו חטאו בזוי ומשוקץ בעיניו

והכירו , ודבריו שמעו מתוך האש, בעת שראו את כבודו ואת גדלו יתברך, לישראל במתן תורה
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האהבה הגדולה אשר והוא ', בזה נקשרה נפשם ודבוקה עם ה, כולם גדולתו של יוצר בראשית
, הביאני אל בית היין"ואמרו במדרש , "הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה"ש "כמ, הגיעה להם

, כך נתלהב שם לבם כאש בנעורת, שכמו שהיין מפקח הלב ומשמח ומלהיב לב האדם, "זה סיני
בור ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבע"ואמר להם משה , לאהבת יוצרם, ובשמחה גדולה

זה "ואמרו במדרש , "נסות אתכם בא האלוקים ולבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו
כ כשלימד "ולזה אמר שם הנביא ג, והיינו היראה הגדולה הבאה מצד האהבה החזקה, "הבושה

רק מצד בושת , שיהיה לא מצד יראת העונש ולא מצד אהבת השכר', אותם האיך לשוב אל ה
נשכבה בבושתינו ותכסינו כלימתנו "ש שם "וז, בהכירו גדולתו וכבודו, תברךהחטא בעצמו נגדו י

 :'וכו" אלוקינו חטאנו' כי לה
וכתיב ארפא , כתיב שובו בנים שובבים, דרמו קראי אהדדי"ל במה "ובזה מובן מאמרם ז( קה

 שמענין הכתובים שהנביא מלמד לישראל האיך לשוב אליו, והיינו שהוקשה', וכו" משובותיכם
כ מה זה שאמר "א, ש"ואדרבה יתהפכו לזכויות כמ, שבזה יוסר החטא מכל וכל, יתברך מאהבה

ולכן אמר , ורושם החטא עדיין נשאר, שענין רפואה הוא רק מכאן ולהבא, "ארפא משובותיכם"
 :מיראה' וא, מאהבה' והיינו א, מדרגות החלוקות בתשובה' שבאמת ירמוז הכתוב לב

שובו בנים "ש שם "והוא מ, ונקט קרא קמא אשר שם, אחרינא אהדדי ורבי אמי רמי קראי( קו
שפסוק זה , "כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה' שובבים נאום ה

י "ע, אלא מסטרא דלעילא, שאינה מצד האדם, מדבר מענין התשובה היותר גרועה במדרגה
, וכמו שהובטחו ישראל על הגאולה העתידה ,עד שבעל כרחו ישוב, ה עליו"יסורים שמביא הקב

ה מעמיד מלך כהמן ומחזיר "שהקב"ש "כמ, שהוא קץ של בעתה, ו"בזמן שלא יהיו זכאים ח
" וברותי המורדים והפושעים בי"ש "כמ, והוא על ידי הבירור והצירוף הגדול, "אותם למוטב

כאדון המושל על , "מכם ואנכי בעלתי"ש "והוא מ" אחד מעיר ושנים ממשפחה"ש "והוא מ', וכו
כאן "ש "וז, א לישראל להפרד מאתו יתברך"כי א, ומביאו תחת שבט עבודתו שלא בטובתו, עבדו

 :ש"כמ, שפסוק הראשון מדבר מתשובה היותר גרועה במדרגה, "י יסורים"מיראה כאן ע
י אז, אם לא מעצמם, פ לעת קץ"שהתשובה לכלל ישראל הכרחית היא עכ, ש"מבואר לנו ממ( קז

והטעם שעיקר , מ בדברי הנביאים עצמו מספר"ש בכ"וכמ, י יסורים"ע, יהיה מסטרא דלעילא
" אם לא בריתי יומם ולילה"ש "וכמ, ד זה נכרת ברית"שע, קיום כל העולם בשביל התורה וישראל

אם ימושו החוקים ', נותן שמש לאור יומם וכו' כה אמר ה", (א"ל)ש בדברי ירמיה "וכמ', וכו
אם ימדו שמים ' כה אמר ה, גם זרע ישראל ישבתו מהיות גוי לפני כל הימים' ני נאום ההאלה מלפ

א להתבטל קשר החזק "הורה בזה שא', וכו" גם אני אמאס בכל זרע ישראל', מלמעלה וכו
, היה מתבטל כל הבריאה, שאם היה הקשר הזה נפסק, והברית אשר בינו יתברך ובינינו, והאמיץ

גם , אלא גם השמים מלמעלה, ם השמש והירח המושלים בעולם השפלשה, לא לבד התחתונים
ובהיות הדבר , אם היו מתבטלים ישראל מהיות גוי לפניו יתברך, ו מציאותם מתבטל"הם היו ח

, שבזה יהיה גאולה לכלל כל העולם וכל הבריאה, מוכרח הוא יתברך להביא גאולה לישראל, כן
אשר ידו שלטה עד , א"תעבדו תחת הרשות כח הסטאשר בגודל חטאינו כביכול כאילו הם נש

והוא כח קיטרוגו ', וכו" כי יד על כס יה"ש בעמלק "וכמ, כביכול עד מקום הכסא, למעלה
, שיפנו להשפיע למקום באר צרה ונכריה, אשר כל העולמות הם תחת יד הקטרוג הזה, ושליטתו
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, וגם לישראל, יה גאולה לעולםבכדי שיה, כ"ולזה יהיה הוא יתברך המעורר אותנו לתשובה בע
ובא לציון גואל ולשבי פשע ( "ט"ישעיה נ)כ "ש הנביא ג"והוא מ, ויתקיים הברית לקיום הבריאה

בשפלות ', ש שם הנביא בנבואה מפי ה"והוא אחר מ, "'ואני זאת בריתי אותם אמר ה, ביעקב
גבר בעקבתא י כח הטומאה שית"אשר רבו בו הפושעים והשקר גבר ע, הדור האחרון הזה

כי רבו פשעינו והוסג אחור משפט וצדקה מרחוק "ש שם "כמ, י נשיכת הנחש בעקב"ע, משיחא
ז אמר "וע, ר בדור האחרון הזה"אשר אנו רואים בעינינו בעוה, ותהא האמת נעדרת, "תעמוד

ק "ש בפ"הוא כמ', וכו" ותושע לו זרועו"ואז ', וכו" וירא כי אין איש"הנביא בשמו יתברך 
שענין , א"וכבר כתבנו בזה במ, "ה מניח תפילין"שהקב, אלו תפילין, ובזרוע עוזו"ות דברכ

, ת"הוא כמו שאנו מניחין תפילין לאות על קשר שנתקשרנו בו יתברך במ, תפילין דמרא עלמא
שהם ענין , וגם בעבודה בטהרת המחשבה והלב, בעבודה במעשה, "האמרת' את ה"ש "כמ

בל יפרד , כ מתקשר בנו"שכביכול הוא ג, כן הוא יתברך לאות נתן כמו, תפילין של יד ושל ראש
וראו "ש "כמ, ז תפילין של ראש"שמורה ע, מדרגות בהשגחה נסיית גלויה' בב, הקשר הזה לעולם

או בנסים נסתרים כמו , "אלו תפילין של ראש"ואמרו , "נקרא עליך' כל עמי הארץ כי שם ה
 ":לך לאות ולא לאחרים לאות", מכוסהה, שהוא קשר של תפילין של יד, בגלות

א "כי א, שהוא כביכול מעורר אותנו יתברך לישועה העתידה, וענין הקשר של תפילין הזה( קח
להיות , "וצדקתו היא סמכתהו"ז אמר "ע, ואף שאין אנו זכאים לכך, לקשר הזה להיות מתבטל

למצוא , רות אחת לאחתלצרף מעשים טובים שבכל הדו, כביכול הוא יתברך מתלבש במדת טובו
מה השריון הזה כל קליפה "ב "ק דב"ש בפ"כמ, "וילבש צדקה כשריון"ז אמר "וע, חשבון

שיגלה כבודו , הוא כביכול תפילין של ראש, "וכובע ישועה בראשו"ז "ועי', וכו" וקליפה מצטרף
ובא "ז "ואמר אח, "כיום צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"ש "כמ, יתברך עלינו בנסים גלויים

ולשבי פשע "כ "שהרי אמר אח, א לפרש הגאולה על ישראל"מדקדוק הכתוב א, "לציון גואל
, והוא מה שכתבנו בביאורו, אין על ישראל, ש בתחילה"מזה מוכרח שמ', בתוספות ו, "ביעקב

וכל נבראי מעלה אשר הם כביכול כאילו נשתעבדו למלא רצון האי , שמדבר בגאולה לכלל העולם
 :אעבדא ביש

מציון "ש "כמ, שכל דבר נקרא על שם נקודה מרכזית שבו, "ציון"וכלל העולם מכונה בשם ( קט
שאליו היה עיקר כוונתו יתברך , שהוא מרכז האמצעי, מציון משתיתו של עולם" מכלל יופי

הסולם , שהוא מקום הקשר של כל העולמות, שנתאוה להיות לו דירה בתחתונים, בבריאת עולמו
ובא לציון "ז אמר "וע, נצב עליו' וה, ששם שער השמים, וראשו מגיע השמימההמוצב ארצה 

י שהוא "ע, ז יהיה גאולה גם לשבי ביעקב"ועי, שעיקר רצונו יתברך בשביל תיקון הבריאה, "גואל
ואינו בבחינת , כי באמת צדיק ורשע לא קאמר, "'נאום ה"ש "וז, יתברך יעורר אותנו לתשובה

כי כבר , א"ז אמר כי דבר זה א"וע, "'נאום ה"ש "וז, ו"לא נהיה זכאים ח אם, דיבור מאתו יתברך
" 'ואני זאת בריתי אותם אמר ה"ש "והוא מ, "זאת"הנקראה , י התורה"נכרת ברית לקיום העולם ע

אף בתוקף הגלויות , ולכן כבר הבטיח הוא יתברך שלא תשכח התורה מזרעו לעולם', וכו
לא ימושו ' רוחי אשר עליך וכו"ש "וז, ו"זה היה חורבן העולם חכי בלעדי , והשעבודים הגדולים

גדולה תשובה "ש "מ, ל במסכת יומא"ומעתה יוצא לנו מפולש כוונת מאמרם ז', וכו" מפיך
ותכלית הבריאה היה בשביל , ל שהתשובה היא כלל כל קיום העולם"ר, "שמביאה גאולה לעולם
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להיות יוצא חפשי , היה גאולה לכלל העולםכי בלעדי זה לא , והוצרך לעלות במחשבה, זה
ובא לציון "ש "ולכן שפיר הביאו ראיה ממ, משעבוד הסטרא אחרא וכח הנחש המקטרג למעלה

פ יגרום גאולה "שמשם מבואר לנו שתשובת ישראל שיהיה לעתיד לבא עכ, "גואל ולשבי פשע
ל "וונת דברי חזלבאר עומק כ, וזה מה שרצינו לבאר בדרוש הזה, כ לכלל העולם"שלמה ג

' וכן נזכה כולנו בנועם ה, דברי הנביאים הקדושים, וכי דבריהם מיוסדים על אדני פז, הקדושים
 :ר"אכי, לעבדו שכם אחד

 (אפיקי ים)ספר ביאורי אגדות 

 א"שבת דף קד ע
עלמין ' ש שהם בג"ר י"ק ט"כבר כתב רבינו הגדול בליקוטים בענין אתוון ח' רשע וכו' קדוש ר' ק

', א שניהם רעים בעשי"ק בסט"וח. א"וכמו שהוא בקדושה ימינא ושמאלא כמו כן בסט, ע"בי
בשמאלא דקדושה ' והנה כמו כן ק. ד"לפנינו במקומו בס' וכמו שית' ר ביצירה טוב ורע וכו"וט

א רישא "של יצחק שהוא בסטרא דדינא בשמאלא ובסיום הגבורות משם יניקת הסט' הוא סוד ק
' והוא סוד ק. 'ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו וכו( בראשית כה כח)ולכן  ,דיצחק' דעשו בעטפי

והוא המקטרג , ומשם המחלוקת( תהלים קמ יב)' א איש לשון בל יכון וכו"דשמאלא דסט
( ב"צט ע' ד)מ "אמור ברע' אחרי מות ופ' ש בזוהר פ"וכמ, ד של מעלה ועשה לי מטעמים"למדה

ש "יעו' תבשילין דכל עלמא כל חד לפום ארחוי וכו' א ליה קרי יצחק לעשו לאטעמ"ביומא דר
הוא בסיומא ' וק. דשמאלא ולכן יצחק נתקדש בעקידה' ונודע כי הקדושה הוא בסט. באריכות

ר "דט' בהתחלת הרע שהוא ר' דיצחק שמשם בצנור השמאלי שבו מקבל משם הנחש ברישא דילי
, וריים שלו כדי שלא יקבל הארה יתירהכ אינו מסתכל בעשו בפניו אבל רק באח"ואעפ, דיצירה
דובר ( תהלים קא ז)ש "כמ' אמר איני יכול להסתכל וכו' וכו' דר' ט מהדר אפי"ש מ"והוא מ

', הולך אחר הר' כ הק"ואעפ. ל שהוא המקטרג"והוא איש לשון הנ, שקרים לא יכון לנגד עיני
וכל ', ביה סלקין וכו, ס"במו ק בסוד הבירורים דשם"והוא ענין עמוק תלוי בסוד קו המדה דבוצד

והם מלכין , ענין הגבורות ושליטת הדינים הכל לברר הטוב מן הרע לאפכא מרירו למתיקו
בסוד כל אלוף מלכותא בלא , א שהם הכתרים שנטלו מהם"קדמאין דמיתו ונפלו הניצוצות לסט

וא בסוד שברי שה', וישבר את הלוחות וכו( שמות לב)וכן בסוד העגל (. ב"סנהדרין צט ע)תגא 
וישבר ' האורות עלו למעלה והכלים נפלו למטה וישלך מידיו וכו' כלים שהאותיות פורחות וכו

ד וזיונייהון לא "א דס"ש בפ"ויתנצלו בני ישראל את עדים וכמ' ולכן כת, אותם תחת ההר
והקדושה מחזרת תמיד , ר דנסתלקו מהם"והם סוד המוחין ג, רבינו שם' ש בפי"אשתכחו וכמ

ד ועונשי ישראל על עונותיהם שבהם מטוהרים "י מדה"רר הטוב ולהעלות הניצוצין למעלה עלב
ה אם הוא חוזר "אמר הקב' ט מהדרא תגא דקוף לגבי ר"ש ומ"וז. ומתקדשים ומתהפך הרע לטוב
ה להחזירם לנו "ועתיד הקב( א"פח ע)עקיבא ' ר' ל בפ"ש רז"וכמ' בו אני קושר לו כתר כמותי וכו

כתרים שקשרו לכל ' והם ב', שמחה שמעולם וכו' ושמחת עולם וכו' ישובון וכו' יי הופדו' שנא
 .מישראל' א
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' ג וכל א"ח וה"נונין ה' ג שמאימא והם מתפלגין לב"עטרין של הדעת חו' כתרים הם ב' וענין הב
' דכור', מה' נ כל א"והם נון כפופה ונון פשוטה שכתבתי למעלה שהם דו, ב כידוע"בסוד נש

 .ג"בה' ח ונוק"בה
נונין שהוא כשחוזר בתשובה לאימא עילאה אז הנשמה מאירה באדם ' שנתחלק לב' והוא סוד הק

מתפלג להם חמשים לולאות ' ן והק"נו' עטרין של הדעת לכל א' שהם רוח ונפש שלו ונותן לו ב
 .'וחמשים לולאות וכו

ל "ש רז"קבל שבים וכמשהוא בינה תשובה עילאה שהיא פשוטה ל' ונ' ס צורת ק שהוא ר"וז
שהוא חותר חתירה מתחת כסא הכבוד לקבל ' וידי אדם מתחת כנפיהם וכו( א"פסחים קיט ע)

 .ד"שבים מפני מדה
והם , ל"ט וסנד"ששם מט' עלמין יצירה ועשי' הוא סוד עמוק כי אחיזת הרע הוא בב' וענין החתי

ס של "שט, י החטא"על שבהם נאחז והם בנפש ורוח שבאדם שבהם הפגם "מ דסמא"סוד סו
 .להיכלות' ש רבינו בפי"ר וכמ"הנפש יורדים למטה ומרוח נסתלקו הג

ז "ועי, י התשובה מעורר האדם הארת בינה מעלמא דחירו דמקנן בבריאה ששם כסא הכבוד"וע
 .נתקנים הרוח ונפש שבו

שהוא ', וכו' שני מלכים משתמשים בכתר א, לנפש' לרוח וא' כתרים א' והם הכתרים של האדם ב
 .נונין' ומתפלג שם לב' הק

' ח פרקין די"והדעת כולל כ, ר שלו"וכשהאדם חוטא אז מסתלק הדעת ממנו שכולל כל הג
ובתשובה , ג"ח וה"ח והם כללות ה"ואיש דעת מאמץ כ( משלי כד ה)אצבעות של הידיים בסוד 

בו דשמאלא נכלל ' י החסדים דאבא והגבורות נכללי"ועיקר קבלת התשובה ע. מאיר בו הדעת
 .'בימינא והוא ימין הפשוטה לקבל שבים וכו

שיד שמאל אינו ניכר בכתיבה רק ' וכו' ידו כתי' ד וידי אדם וכו"מ( א"קיט ע)פ "ע' ש בפ"והוא מ
וביחזקאל ', רון שש כנפים וכו"וכנפי החיות הם שית סטרין דמטט. בדבור שהוא כלילותו בימין

 .ן שבו"ארגמחיות ' כנפים והם בסוד ד' הם ד
ד "ומאיר הארת אימא דמקננא בבריאה גם ביצירה והוא שריית אימא לקבלם בתשובה מפני מדה

 .והיא למעלה משורת הדין, יין המשמח, שבאימא הדין מתמתק', וכו
שנשר הוא ', כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרוש כנפיו יקחהו וכו( דברים לב יא)והוא סוד 

סוכת שלום לאגנא על השבים בתשובה להעלותם למעלה מן הידיים לפתח אימא דפרישת גדפהא 
 .כ"והוא החתירה שתחת כסה, התשובה עמיקא דבירא

עילאה ' והוא סוד ה, וצורת ק הוא ממש צורת ה רק שהרגל השמאלי מתארך ומתפשט למטה
ולכן עומד הרגל לצד שמאל ששם מקום . אימא שפושטת ידה למטה להעלות הרשעים למעלה

והוא , אלקים באחוריים' ואחריו ר, ף מילואו שם אלקים פשוט"והנה אותיות קו. הרשעים שנדחו
 .ד שבקדושה"א היונק מאחורי מדה"הרע הסט
ג מדות הרחמים "שהוא בסוד י, ץ"ם מצפ"אלקים בגילופי יודין ברחמי' ש ש"ש הוא א"ומלוי רא

' ש', שאחר הר' כ ש"והוא ג, יםשהוא מזלא תשובה אימא עילאה שמקבלת שב, ד כידוע"ג ת"י
' י הניצוץ הקדושה שבהם יכולי"לפנינו שע' של שקר שהוא שורש הקדושה שבהם כמו שית

 .לחזור בתשובה לעלות למעלה
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ט תליא כרעא ד ק "ש מ"והוא מ. ש עלמין דעלמא דאתי תשובה עילאה"כ י"ש הוא ג"ובמילוי רי
דאימא עילאה לצד גג ' כ למעלה בסט"ת כסהוהוא החתירה שתח', ליעול בהך וכו' דאי הדר בי

י סיוע מן השמים למעלה מגדר הבחירה "א לעלות מעצמו אם לא ע"שא, נגד הכתר תגא דבסופו
 .ש במקום אחר באריכות"ת כמ"שהבחירה והרשות הנתונה הוא בז, שהוא בבינה

ב הקדושה א קשורה ככלב שלא יחר"י הסט"שע, ק לעולם"והוא סוד הרשימו דמוחין שנשארו בו
והוא רושם , שדבר זה נעשה בעולם התיקון אחר השבירה שלעולם רשימו דמוחין אינן מסתלקים

י מתעורר לעשות תשובה ומסייעים לו מן השמים "הארת הנשמה שמאיר באדם ודופק בלבו שע
 .לעלות למעלה

בא ' וכו בא ליטמא' אם ללצים וכו' והוא מה דמקשה וליעול בהך ומשני לא מסתייע מילתא דכתי
 .'לטהר וכו

א שהבחירה נתונה וכל "ל שפתח התחתון שב ק למטה הוא היציאה מקדושה למטה לסט"ר
שהוא סוד סילוק הקדושה שנשאר למטה מקום ריק ופנוי מקדושה שהוא ', הרוצה לצאת וכו

כל הגוים כאין נגדו מאפס ותוהו ( ישעיה מ יז)' ש במקום אחר על פ"א כמ"מקום עמידת הסט
 .'וכו

והוא בסיומא דגופא שהוא הטחול שבאדם בסוף הגוף ששם השחוק של הרשעים לילית שבתאי 
 .שהיא הזונה המפתה לאדם' וכו

והוא סוד ליצנות דמשכי בלצנותא שחוק הכסיל שבו מפתה לאדם להיות נמשך בתר ענוגין דהאי 
 .לתיקונים' מ בפי"ש רבינו בכ"עלמא כמ

חמרא דפרוגייתא ( ב"שבת קמז ע)ואמרו ' לץ היין וכו( א משלי כ)ש "וכמ' ש אם ללצים וכו"וז
א לשוב לעלות "שבעל תשובה א' ומתרץ לא מסתייע מילתא וכו' ופריך וליעיל בהך וכו. 'וכו

אלא , א הדבוק בו אם יפרוש מן הרע והעון לבד דרך שיצא לתרבות רעה"לקדושה ולהסיר הסט
תירה תורה שהוא סוד תשובה אימא עילאה צריך להוסיף גדרים וסייגים ולהחמיר גם במה שה

ש שצריך "וז, דבינה כידוע' וצריך להתנהג בדרכי חסידות בסט, ת שבהם תורה ומצות"למעלה מז
 .דנשמתא דמקננא בבריאה והבן' כ בסט"ל שבכה"לכנס בפתח העליון שהוא החתירה הנ

 א"שבת דף קיח ע
ש "כי עונג שבת הוא באימא כמ' וכו י כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלא מצרים"אמר ר

נד )בשלח ' ש בזוהר פ"כמ' על ז' שהוא בעתיקא שהיא א', וכו' ז תתענג על ה"א( ישעיה נח יד)
 .ודאי' והוא על ה( א"ע

, ת"שהגבול מתחיל מז, והיא נחלה בלא מצרים, ג ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן"ושם סוד ענ
 .ם למעלה מגופאר שה"כ אימא מג"משא, ימי בראשית' ז

 .ש בלא מצרים"וז, ומשתכחין כל עוצבין וכל רוגזין, עלמא דחירו, ר"וגם שם אין שטן ואין פ
והוא , בני בכורי ישראל( שמות ד כב)ש "כמ, ברא בוכרא פטר רחם דילה' והוא נחלת יעקב וכו

' לות פש בהיכ"ומשם יורד אל היכל הזכות כמ, ע שמשם שלחן בצפון"ב נקודה דג"עונגא דעוה
ז כדור אנוש מוחלין "עובד ע' ואפי' ולכן כל המענג את השבת נותנים לו משאלות לבו וכו, פקודי
, מזלא תתאה, בסוד ונקה, כ"כידוע בסוד יוה, כי הוא דרגא דתשובה ומשם מחילת העון' לו וכו

 :ש"ב יעו"ד פ"ש בס"ומשם מתפתחין תרעין דרחמי בעלמא עילאה כמ
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 ב"שבת דף קיט ע
' ר מקשרים כל הז"שבכוונת איש, ל"ש האריז"כמ' ר מברך וכו"ל כל העונה איש"יבאמר ר

שמות בכל ' ב שהם ז"בסוד שם מ, ק"ק' היכלות זה בזה דרך החלון שמהיכל התחתון עד היכל הז
שנים שהם ' היכלין הם ע' והז. ה גילופין וגילופין דגילופין"אתוון דהוי' והם בסוד ד, אתוון' ז' א
, ה"ח מ"ה כ"והוא בסוד חכמ. ה"ר גילופי דגילופים דהוי"ח אתוון דאיש"והם כ. 'מי 'ת כל א"ז

וקישור ההיכלין הוא . ח אתוון דעובדא דבראשית"והם כ, ח בבינה"ה הוא בחכמה וכ"שמ
 .ד ששם סוד התשובה ומחילת העון"ולכן קורעים לו גז, עלייתם למעלה לבינה

. היכלות' נגד ז' תי' והם ז' ש בפרוע פרעות וכו"והוא מ .ל"היכלות הנ' שנים ז' ד הוא של ע"וגז
איהי סלקא בכל סטרין ' ח קדושתא דא לאו איהו וכו"ת( ב"קכט ע' ד)תרומה ' ועיין בזוהר פ

לעילא ותתא ובכל סטרי מהמנותא ותברא מנעולין וגושפנקין דפרזלא וקליפין בישין לאסתלקא 
ר "לישנא דסטרא אחרא ולאתבא בחילא תקיף אישה על כלא ואנן בעינן למימר לה ב"יקרא דקב

ז "ועי, א"והוא תבירו דסט' ש כאן בפרוע פרעות וכו"והוא מ. 'א וכו"מברך בגין דיתבר חילא דסט
 .ד"קורעין לו גז

 ב"פסחים דף קט ע
שכמו כן ביום רביעי מארת חסר שבו , בו צד קללה וחסרון' מספר נפרד זוגי הי' ובכל מקום שהי..

וכן ביום , דפרודא' כ סט"קטרוג הירח עם השמש ג' ובו הי, (ב"תענית כז ע)' וקות וכואסכרה לתנ
וכן , היסוד' כ בשביעי בעט"עד שנשלם אח', ש בבריאת האדם מה אנוש וכו"קטרוג מה' ששי הי

 ..ש במדרש"כ כמ"ק בשביעי שאח"י תשובה ביום ש"ע' ד ותיקונו הי"חטא ביום ששי בעה

 ב"נדרים דף לב ע
יש במאמר זה כוונה ' וכו' תלת מאה ושיתין וארבעה הוי' ן בחושבי"השט' אבא וכו' ראמר 

מלבד , א ולשטן"ן כמספר הימים שיש בהם שליטה לסט"עמוקה וסוד נסתר שהנה מספר השט
ט שהאדם עושה בכל יום "והענין בזה שכמו שידוע שהמצות ומ, יום הכיפורים שאין בו שליטה

, ן לך יום שדומה לחבירו והארכתי בזה במקום אחר בדברים נפלאיםיש בו תיקונים חדשים שאי
עליונה מאוד ' כ אינו מכללם אלא הוא בחי"שיוה, ד"והנה ידוע כי ימי השנה הם באמת שס

והוא בסוד בינה תשובה עילאה שבו עולים ונתקנים כל ימות השנה ונתקנים על , שכולל כל הימים
ת בהם "וז, וימים בדכורא' שחדשים בנוק, ק"א בו"בז כי ימות השנה הם, ידה מה שנפגם בהם

אחרת ' קלי' בכל יום יש בחי, ר שולט והשטן יש לו שליטה בהם"טוב ורע ובהם יצה' סוד הבחי
כ הוא "אבל יוה, אחרת וקלקול אחר' שהם חיילין ושייפין דשטן שפועל בהם בכל יום בחי

, שהוא היחוד שבו עולים כל הימים מעלמא עילאה בינה עלמא דחירו שאין שם שטן ופגע רע
שהוא ( יחזקאל לו כה)' ואז וזרקתי עליכם מים טהורים וכו, ב דכולא סלקין לאימא"וכמו בעוה

וכמו כן הוא , ג"י מזלא שהוא הי"דאתחריב כולא בתריסר שעתי ונתקנים ע, ג"המים תיבה י' תי
' מקוה ישראל ה( ב"יומא פה ע)ש "וכמ' כי ביום הזה יכפר עליכם וכו( ויקרא טז ל)ש "כ כמ"יוה

וכמו כן בעת שיתגלה אימא אז הרע ', ואז ואת רוח הטומאה אעביר וכו' מה מקוה מטהר וכו
כמו כן , ל באלף השביעי בכלל"כ מתנוצץ הארת אימא כמו לע"וכמו כן בכל יוה, יתהפך לטוב

וענין (. ו"א פמ"פדר) 'כ ואומר יש לך עם אחד וכו"ולכן נעשה מליץ ביוה, כ הוא בפרט"בכל יוה
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והם , מספר הזה הוא כי בכל ימות השנה שליטת מלכין קדמאין שהם הולכים ומתבררים בכל יום
ק דהאי אומנא דאכחיש "ן זיקין ניצוצין דאתדעו מסוד בוצד"ג בסוד ב"שיצאו מסוד שם ס

ש "כמג "ש מסוד שם ס"והוא סוד הגבורות שיצאו בסוד א, בפרזלא וזריק ניצוצין לכל עיבר
ן ולכן הוא המקטרג ומסטין "ומסיגים שלהם יצא השט', ג יחדיו נאלחו וכו"כולו ס( תהלים נג ד)

כ שאז ישראל כולם חוזרים בתשובה וסלקין לאימא "י יוה"ותיקונו ע, ורוצה להחריב העולם
ב אין בו לא "עוה( א"ברכות יז ע)ש "וכמ' ולכן הוא יום שאין בו אכילה ושתיה וכו, עילאה

 .והבן' לה ולא שתיאכי

 א"סוטה דף יא ע
א ובו "והוא דרגא דעד, בלא מחלוקת' ה זכה להלכה למשה מסיני על בורי"והנה משה רע..

כלול ' והם שית סדרין דילה שכל א', פ נכללת בימין בתורה שבכ"תורה שבע' השלום שתמיד הי
 .שלום' ו ה"ז נאמר ויקרא ל"וע. ו"ל' והוא סוד תי' מו

ר ותתצב הוא טמירא לעילא דהוא כתר "הם כל דרגין דהאי נהר דזכי לה משה כמדזה ' וכאן בפ
' ההוא דסתים והיינו ה' אני ועלה שרי' בראשית שם וההיא נקודה נק' ש בהקדמת פ"כמ, דילה

ש כאן ותתצב בסתימות שהוא טמירא דלא "וז, רבינו שם' ש בפי"והוא כתר דילה כמ', וכו
מרחוק הוא מגדלא בינה , אחותו היא חכמה דידה, ויתיצב' וא הש ויב"וז', אתגליא ואיקרי ה

שלום לרחוק ולקרוב ברישא ( ב"ברכות לד ע)' ששם תשובה ומקום שבעלי תשובה עומדים שנא
' עטרין של הדעת שמתפשט בב' ב ב"שהם חו' מה יעשה וכו, לדעת הוא דעת דידה', לרחוק וכו

לו הוא התפשטותו דהאי נהר עד יסוד , ב"חו ג ענפי"חו, ח מה"והוא כ, ידיים שבהם המעשה
 :דרגא דשלום והבן מאוד

 א"בבא דף בתרא עג ע
ש בביאורי מאמרי הזוהר "כבר כתבתי למעלה בשם רבינו הגדול מ' אמר רבה אשתעו לי וכו

שבהם גנוזים עמקי חכמה , ס"מ בסודות אלו המאמרים התמוהים הנמצאים בש"ותיקונים ורע
והוא אשר נגזר על רעיא , דות במליצות כאלו אשר כל רואיהם ילעיגו למוהעליונה והלבישו הסו

והוא מחולל מפשעינו ' לא תואר וכו( ישעיה נג)ש "וכמ' מהימנא להתלבש בצלמא דלאו הגונה לי
ובזה יסכר פי דוברי שקר הדוברים על צדיק עולם עתק והמלעיגים על . דאתלבש במילין דחול

ר והוא גלותא "והם אשר נשמתן דלהון מע, לי אש בועריםאשר הם כגח, דבריהם הקדושים
ש "ח הם ניצוצי נשמתו וכמ"שכל ת, י"ר והוא מתייסר ע"מ לכפר בעדו על שקיבל הע"דרע
והוא דבלע כל נוני ימא שהם , מ אנת הוא לויתן נחש תנינא דאורייתא שהוא קבור בגחון"ברע

והוא הלכה למשה מסיני בת מלך פנימאה , לדגי הים וכולם הולכים לפיו של לויתן' ח שנמשלי"ת
פ שאינו יכול "ה כבד פה ולשון בגלותא באורייתא דבע"ומשה רע. שהיא הפה' ארוסה דילי

. ונסתם הפה מעיין חתום ונתלבש בנחש בטינרא תקיפא, להתגלות על אשר לא דבר אל הסלע
מג ' ד)בתיקונים  ש"וכמה מארי תריסין אתכנשו על האי טנרא לאגחא קרבא עם האי חויא כמ

א שם אניות יהלכון בימא "קרבא על ימא כד' וכמה מארי קרבין אגחו עמי' ויפן כה וכה וכו( א"ע
וכמה אניות מנייהו אתברו ונפלו בימא עד דייתי מורשה דילה וקרע ימא דאורייתא ' דאורייתא וכו

שאין בעל , מסוכניםועיין באריכות בביאורי רבינו בזה שהם מקומות עמוקים בחכמה זו ו. 'וכו
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ש כאן אשתעו לי נחותי ימא "והוא מ. ש באריכות"יעו' במשוטין וכו' יכול להוליך האני' האני
מ דהיא מאורסה "י הארת ניצוץ רע"לשוט בימא רבא ע' ח שהולכים שם באניות ויכולי"שהם ת

ופא ג( השכינה)האי גלא דמטבע לספינתא ידוע כי ספינה היא . דילה דקרע ימא דאורייתא
ש "ויונה ירד אל ירכתי הספינה כמ( יונה א ה)ש "נ כמ"דשכינתא שהשכינה היא שורה בגופא דב

' דא שכינתא תתאה דאתמר בי' זימנא ויונה ירד אל ירכתי הספינה וכו' בי( א"ס ע' ד)בתיקונים 
ומאן ' א וכו"ותגל מרגליתיו ותשכב שכיבת לעפרא ואמאי נפלת בגין דפרח מינה רוח דאיהו עד

 .'גרים נחיתו דילה בגין דבטילו ישראל אורייתא ומצוה וכו
והרוח ניתן בו , לתקן נפש הבהמית שלו שהוא למטה ממדריגתו' והענין שעיקר בריאת האדם הי

ן שבו היה "ה בא לתקן הב"ששם מ, ן בזיווגא שאחר המתקלא"ה וב"לתקן הנפש והוא בסוד מ
נ דאסתלק דכורא מינה ושכינתא "פירוד בין זוי החטא גורם האדם "וכמו שע. השבירה והקלקול

וכמו כן הוא באדם בפרט שבעת שחוטא , נפלת דלית מאן דמיקים לה שהוא בעלה דאסתלק מינה
ולעומתו ניצוץ נשמתו הקבוע בשכינה יורד , ואז נפשו יורדת ונפלת לתתא' אז אסתלק רוח מיני

יתא ומצוה שתורה ומצות הם ברוח והוא בגין דבטילו אורי, למטה בסוד הנפילה למטה ברגלין
ר שעולם הזה "ט על יצה"ז בשביל הבחירה שיגביר יצ"והאדם ביאתו בעוה. נ כידוע"ונפש בזו

 .א שלטא"ר וכל סט"הוא מקום מסוכן שבו יצה
והגוף הוא קן לנשמתו הוא הספינה השוטט בים שבו גלים הומים ורועשים ורוצים להטביע 

ר וכל כוחות "א ויצה"ולכן הסט. י העונות"טביע לנשמתא עא שרוצה לה"והוא הסט, הספינה
ן שבמילוי וגילופי דגלופין הם "והענין כי הם מסיגי שם ב. ומדות הרעות הם נמשלים לגלי הים

' כי שמת מעיר לגל וכו( ישעיה כה ב)ש "והם בסוד שברי כלים ומקום חורבה כמ, ל אותיות"כ
בסמוך ' י חטא האדם וכמו שית"עולם לתוהו ובהו עוהם אשר רועשים ועולים ורוצים להחזיר ה

. ותשליך במצולת ים כל חטאתם( מיכה ז יט)ש "גלי ים שהם מסוד מצולות ים וכמ' ונק. ד"בס
א הם אשר יצאו מגבורות הקשות "וכוחות הסט' ש שהקלי"כמ' מתחזי כי צוציתא דנורא וכו

חזו כי גוריא דנורא ( ב"מא סט עיו)ש "כ נורא וכמ"ג' ר נק"ולכן היצה, ש שלמעלה"שהוא א
ושם הוא יין המשמח סוד , ק הוא בינה שמינה דינים מתערין"וק, דנפיק מבית קדשי הקדשים

בשביל הטוב כדי לשלם שכר טוב לצדיקים ' ב שתכלית הדין והוצאות הרע בסופא דדרגין הי"עוה
ה "סד שהמציא הקבוהוא הבירור לאפכא מרירא למתיקו והוא הטוב והח, ר"אשר גברו על יצה

 .לברואיו
ש "וכמ, ל ששורש הדין למעלה הוא הטוב והחסד"ש כי צוציתא דנורא חיוורת ברישא ר"והוא מ

והוא סוד הבירור , ר שהוא יותר טוב מה שהרע נהפך לטוב"ט מאוד זה יצה"טוב זה יצ( ט"ר פ"ב)
שם אם יהיו ושם באימא סוד התשובה שהיא תליא במזלא ו, ק דגניז במעוי דאימא"בבוצד

ן "והתשובה הוא הרע הנהפך לטוב והוא בסוד אלף השביעי דב', חטאכם כשני כשלג ילבינו וכו
ועוד כוונתו לסוד האי אשה . רבינו שם' ד ובפי"ש בסוף ס"ג קרן ביובל אתעטר כמ"סליק לשם ס

לתיקונים ' ש רבינו בפי"ר שבו שהוא נשמתא דגלת לטחול כמ"זונה דמפתה לאדם שהוא היצה
והוא שחוק הכסיל שהוא לילית אוכמא והוא , כי נופת תטופנה שפתי זרה( משלי ה ג)ש "וכמ, שם

ש "הוא בשחוק כמ' שבתחי, מרה שחורה ומרה לבנה כידוע שהם עצבות ושחוק לילית ומחלת
לשחוק ( קהלת ב ב)ז נאמר "טחול שוחק והוא במה שמראה לו הנאת ועינוגין דהאי עלמא וע
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ולבסוף היא גורמת לו יללה והוא לילית , ז מחלת"השחוק של רשעים בעוה אמרתי מהולל והוא
זבחי ( משלי ז)ש "ואחריתה מרה כלענה וכמ' ש כי נופת תטופנה שפתי זרה וכו"גיהנם וכמ

ש מתחזי "וז. 'כשור אל טבח יבא וכו' וכו' הולך אחרי' וכתי' לכה נרוה דודים וכו' שלמים עלי וכו
היא מחלת מרה לבנה והוא אש התאוה שחוק הכסיל ' ברישא שבתחי כי צוציתא דנורא חיוורת

כי ' ואמר צוציתא וכו. ש"ולבסוף הוא אש שחורה חשך של גיהנם בלילית כמ, ענוגין דהאי עלמא
א נוקבא "י כח הסט"נשאר שקוע אם לא ע' אבל הי, עיקר האש והתאוה הוא בטבע נפש האדם

ש כניצוץ מבעיר "לה כח האש שבאדם לחוץ וכמשהוא כניצוץ האש המבעיר גחלת ומג' דילי
והוא מטה , א הוא בשרשו כידוע"ביטול הסט' ומחינן לה באלוותא וכו. 'גחלת כן בתיהם תלא וכו

', מצרים ופרעה הנחש תנין הגדול וכו' ה שבו הכניע כח קלי"האלקים שלכן ניתן למשה רע
ן שהוא מטה הנהפך לנחש "וא בשמאלא נחש והקדושה מימינא מטה כידוע בסוד מטטר"שהסט

ט "דבינה עלמא דחירו והם מ' ומטה הם גבורות הקדושים מסט. ר"ד טו"ומנחש למטה שהוא עה
 .ששם זה הוא באימא' ק וכו"ש דחקיק עלה אקי"וז, הוא שער החמשים דילה' ב וה"ש

 ב"בבא דף בתרא עג ע
י כח "האדם להחטיאו ער המפתה אחר "א ומיצה"כאן מדבר מסוד כח הסט' ח וכו"ואמר רבה בב

כי נופת תטופנה ( משלי ה ג)ש "ר כמ"י חטא אדה"ר שגרם ע"ד טו"הטוב המעורב בו בסוד עה
ובזה נח , י מעט טוב שמראה לאדם היתר בכל עון וחטא"כי ע, שפתי זרה וחלק משמן חכה

 רתרא האשה כי טוב העץ למאכל( בראשית ג ו)ש "וכמ' וכמו שאמר הנחש לאשה וכו, להתפתות
כוורא ' והוא הנק, וכבר כתבנו כי כח הרע אשר נברא בשביל הבחירה הוא מסיגי המלכים. 'וכו

והיא השוטטת במצולת ים שכל , א אשה זונה"והיא הדגה לילית נוקבא דסט, לטעם שכתבנו
ויאמר דיתבה . 'ותשליכני מצולה בלבב ימים וכו( יונה ב ד)ש "הנמשך אחריה נטבע בים הזה וכמ

גביה והוא מעט טוב הנמצא בה שבה מפתה האדם לחשוב כי יבשה היא ולא יטבע ליה חלתא א
והוא חול אשר שם גבול לים כח הקדושה העומד נגדה לבל יחרב העולם ברוב , במצולת ים זה

ש למעלה שגבול ניתן לה והקדושה שומרת אותה והיא ככלב "כמ, והרע הנמצא בה' פיתויי
ז נאמר והוצאתי את בלעו מפיו "א שע"שר נבלע בסטומעט הקדושה הוא א. הקשור בשלשלת

ל "ז הסוד רמזו רז"וע. 'ואת רוח הטומאה אעביר וכו( זכריה יג ב)ש "והוא מ, (ירמיה נא מד)' וכו
והוא אשה , גבה' היכא דמי אשה רעה מקשטא ליה פומה ומהדרא לי( ב"יבמות סג ע)י "הבע' בפ

ש כי נופת "פומה כמ' ונה דבפומא מקשטא ליה במשלי שהיא אשה ז"רעה שדיבר בה שלמה המע
. ש"והוא תלתא דיתיב על גבה שהוא מעט טוב הנמצא בה כמ, גבה' ומהדרא לי' תטופנה וכו

והוא הנמשך , ל שהטוב המעורב בו הוא הקדושה שמשם יניקתו"ר' אגמא עילוי' וקדחה לי
ט "ש מ"בלק במ' לפ 'ש רבינו בפי"ם כמ"ה ברקיע שהוא אג"מאחורי מלכותא דרקיעא שם אהי

 .ש"יעו' ל ברטיבא שראי לי"לא רכבת אסוסיא א
בסוברו שאין בזה עון ואין בו ' ש שבזה מתפתה האדם לילך אחרי"ש סברינן יבשתא היא כמ"וז

ר הממשיך האדם להיות "הוא כח היצה' וסלקינן ואפינן ובשלינן אגביה וכו. סכנת טביעה כלל
א על האי "דסט' בהיכל ו( ב"רסו ע' ד)פקודי ' ש בהיכלות פ"וכמ, נמשך בתר עינוגין דהאי עלמא

ונעתרות נשיקות שונא בגין דהכא כל אנון נשיקין בישין ותיאובתין בישין וכל עדונין ' היכלא כתי
בהיכלא דא מתלכדי רגלייהו דטפשאי ' כי נופת וכו' ועל האי היכלא כתי' דגופא דהאי עלמא וכו
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לטפשאין בהאי היכלא קיימא ולא קיימא נחתא ומפתי סלקא והכא קיימא זונה לאפתאה ' וכו
והוא סוד , ש באריכות"יעו' א בביתה לא ישכנו רגליה פעם בחוץ פעם ברחובות וכו"ואסטיאת כד

והוא נון כפופה , מת' מפתה ובזנבא דילי' בפומי' לויתן נחש עקלתון שהוא הנוקבה זנבא בפומי
 .ש במקום אחר באריכות"של נחש כמ

ומחמם יצרו ואז מתגברת ' ל כאשר האדם נמשך אחרי"ש כאן וכד חם גביה אתהפיך ר"מוהוא 
ש "וכמ' ש כאן בביתה לא ישכנו וכו"וכמ, ומתהפכת לאסטאה לעילא ומתהפכת מאוהב לשונא

והוא ההתהפכות שהזכיר כאן שרוצה להטביע ', יורדות וכו' רגלי' ואחריתה מרה כלענה וכו
הוה מקרבא ספינתא הוה טבעינן והוא השכינה שהוא התיבה ש ואי לאו ד"והוא מ. האדם

והוא כח הקדושה הנטועה , ו"נטבע במצולת ים ח' שמהלכת על פני המים להציל האדם שלא יהי
 .י הוא שב בתשובה"באדם מלמעלה שע

והוא שמו , ו"א כח להחריב הקדושה לגמרי ח"לסט' וכן בכלל השכינה שומרת ישראל שלא יהי
לו מפתח של ' משל למלך שהי( ב"ירושלמי תענית פ)ש במדרש "שותף בישראל כמהגדול המ' ית

' והוא השומר אותנו לבל נהי, א"ש במ"וכמ' אמר הריני קובע בה שלשלת וכו' פלטרין וכו
כי באו מים עד נפש טבעתי ביון ' הושיעני ה( תהלים סט)ש "ו במצולת מים וכמ"נטבעים ח
ובשמו הגדול אנו ', לנו אזי המים עזים שטפונו וכו' שהי' ולי הל( תהלים קכד)' וכתי' מצולה וכו

 .ודי בזה, בטוחים להגאל

 ב"סנהדרין דף צא ע
ח "ז ידוע שהוא זמן העיבור שהולכים ומתבררים בכל יום ויום במשך ימי העיבור שהם רפ"וכ

( ב"ל ענדה )ש "ואימא ממשכת עליו מאורה להסיר ממנו הסיגים והוא מ, ניצוצין שנכנסים בו
והם מאורות אימא שינקת מלמעלה ששם עלמא דחירו לעולם ', שאוכל ממה שאמו אוכלת וכו

' ש ויציצו מעיר וכו"מ שהארץ מוציאה אותם ממנה כמ"וכמו כן הוא ענין תחה. 'שכולו טוב וכו
ועדיין קצת סיגים יש בהם עד ' ן שמעלה הנוק"והוא המ, (ב"קיא ע)בתרא דכתובות ' ש בפ"כמ

יעלו מן הארץ ' והוא הנשמה שניתן בהם וכידוע שתחי, ה"עמהם הארת שם מ שמתחבר
, מ באלף השביעי דכולם סלקי לאימא"ואז אימא יטהר אותם לתחה, ובירושלים יקבלו נשמתם

א תליסר יקום לון ברחמי ומתחדשים "ד פ"ש בס"וכמ' ב ת"והוא העיבור תריסר ירחי שתא י
והוא סוד יום הדין . י הארת אימא"ז סרים מהם כל הסיגים עוא, שם' ש רבינו בפי"כקדמייתא וכמ

יומא פה )ש "כמ, המים, כ"בתשובה עילאה דרגא דיוה' כ נטה ת"ואח, מ"בעת תחה' הגדול שיהי
ש וזרקתי עליכם "ל וכמ"והוא הארת אימא במים הנ' מה מקוה מטהר וכו' מקוה ישראל ה( ב"ע

ונודע כי ענין בעלי מומים הוא שאיברי הגוף הם . 'וטהרתם מכל טומאותכם וכו' מים טהורים וכו
ומי , ג אורות ברוח שמתחברים יחד"ג אורות בנפש ותרי"לפי איברי הנפש ורוח שבאדם שהם תרי

ג שבנפשו לעומתו אין מאיר הארת ניצוץ הנפש הזה באותו אבר "מתרי' שהוא פגום באבר א
לעבודה כל איש אשר בו מום ' פסולישלכן בעלי מומין , מ שהוא אתר פגום"שבגוף ונשאר בע

, ז שלא נתחבר עמהם הרוח והארת אימא שמטהרת אותם"ולכן בתחילה יעמדו במומן כ. 'וכו
' וכתי, ל"המים הנ' ל מאימא ת"ק לע"והם מים שיוצאים מתחת קה, י הארתה"כ מתרפאים ע"ואח

אימא וצילא  ל שהעלים הוא הגנת"למאכל ועליהו לתרופה ר' והיו פרי( יחזקאל מז יב)
ב באימא "הוא שכר הנשמות לעוה' וכו' ופרי, א ולהסיר הסיגים ממנו"דמהמנותא להגן מכח הסט
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( שם סה יג)ש "וכמ' וכו' אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעללי( ישעיה ג י)ש "וכמ' יין המשומר וכו
ל שלכך "ר' כי נבקעו במדבר מים וכו' אז ידלג כאיל פסח וכו' ש הכ"וז. 'הנה עבדי יאכלו וכו

שהוא סוד , א שולט"כח הסט' מ שהי"יתרפאו ממומם כי אימא שהיא סוד המים יתפשט הארת בכ
והזכיר פסח ואלם שהוא כלל . 'ש מקום נחש שרף וכו"המדבר עלמא דחורבה ממאנין תבירין כמ

והוא צולע ' ותקע כף ירך וכו( בראשית לב)ש "החורבן קיימא דחד סמכא שהם אחידין ברגלין כמ
אין ( א"ז י ע"ע)ש "וכמ' ש ותפרדו וכו"א כמ"וסוד הלשון הוא המכריע שאינו בסט, על יריכו

 .להם לא כתב ולא לשון

 א"סנהדרין דף צב ע
ד שאול ועוצר רחם "מ' טבי וכו' אמר ר. ודי בזה' ברית כרתי לעיני וכו( איוב לא א)ש "והוא מ

לפי שהארץ הוא אם של האדם , הטהור ל"ב וז"ברכות פ' למס' מאמר זה בארו רבינו בפי' וכו
ש בתר דינקא להו הדר אתעברת "והוא העיבור להוליד וז' ש ערום יצאתי מבטן אמי וכו"כמ

ש בביאורי שם שכמו שלמעלה "והוא כמ. ודבריו אלו הקצרים הם ענין גדול ונורא, ל"מנייהו עכ
וכן הוא בכל אדם בפרט , א מתגדל בתכלית שלימותו"עיבור שני הוא עיבור של המוחין שאז ז

, ת"ז' ק והם שבעים שנה ימי שנותינו וכו"ז הוא בסוד יניקה ו"ביאתו לעולם בעוה' שהאדם תחי
כ מיתתו שנקבר בארץ הוא סוד עיבור שני "ואח', מלכים וכו' והם בסוד הנשמות הבאים מז

וה ר שאימא מטהרת אותו מכל סיג שהוא המק"והם ג, דסליק לאימא ושם מקבל שלימותו
והוא סוד חיבוט הקבר שהסיגים , ד"עוד בסמוך בס' ל וית"המטהר האדם תשובה עילאה וכמש

, ב באלף השביעי"שהוא בעוה' ר דילי"אז הוא שלם בג' כ כשקם בתחי"ואח, מתפרשים ממנו
וסוד הלבושים הם שהצדיקים עושם לנשמותיהם . פ אלקים דויכולו"סעודות של שבת ג' שהם ג

( ב"סנהדרין צ ע)ש "וז, מ בזוהר ובהיכלות בראשית ופקודי"ש בכ"ות וכמז בתורה ומצ"בעוה
 .ז"ט שסיגלו בעוה"צדיקים שנקברים בלבושיהם הם מ', ו מחטה שנקברת ערומה וכו"ק

 ב"סנהדרין דף צב ע
חורבן העולם ואתחרב כולא בתריסר ' הוא באלף השביעי שאז יהי' ואם תאמר אותם שנים וכו

ש למעלה בסוד "שאז כולם יסתלקו לשם כמ, י שבת עילאה דרגא דבינהשעתי שהוא יום השביע
ל "א שכן לע"ד פ"לס' ש רבינו בפי"וכמ, עיבור שני דלאחר דינקא להו הדרת ואתעברת מנייהו

כ באלף השביעי "ואח, י מלך השמיני חסד שיתגלה בעולם"בסוף אלף הששי יחזקנו כולם ע
' ד קרן ביובלא אתעטר וכו"ש בסוף ס"וכמ, אמהיחזורו כולם לאמם ואתבטלת ארעא שתשוב ל

ל בינה "לבדו ביום ההוא ר' ש ונשגב ה"ואז אתתקף בלחודוהי כמ', וכולא תייבין לאתרייהו וכו
, ואז תליסר יקום לון ברחמי ומתחדשן כקדמייתא וקמו כל אנון שבתא, שלטא לבד ביום השביעי

י יתחדשו כל "ג שהוא חסד עילאה וע"ל שכולם יתחדשו בתיקון י"שם שר' ש רבינו בפי"וכמ
והוא סוד מזל ' והארץ הייתה תהו וכו' המים שבפ' והוא תי, ק וכל הנשמות שבהם נבראו"הו

כי ביום הזה יכפר עליכם ( ויקרא טז ל)ש "ה שהוא מקוה המטהר ישראל תשובה עילאה כמ"ונק
י דאלף השביעי דאתחרב ב שעת"שהם י, והארץ' שבפ' ב תי"זה נגד י' שבפ' ב תי"והם י', וכו

לבדו ביום ההוא ' ש ונשגב ה"כמ' ש כאן אותם שנים שעתיד וכו"וז. ג"י' י תי"ויתוקנו ויתחדשו ע
( ב"קלד ע' ד)ר "ש באד"יום ההוא כמ' ונק', לא יום וכו' יוודע לה' שהוא בינה שהוא יום א' וכו
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זמין לאוקיר ' יום אחד דביאתקרי ' בההוא זימנא וכו' ודא יומא לא אתכליל בהדייהו אלא וכו
ההוא ' ונק, ד"ג ת"ד בסוד י"אח' ונק, דיקנא והוא בלחודוי אשתכח לא אתקרי לא יום ולא לילה

ש "וז, ר"ש שם באד"כמ' אתמר הוא שמי וכו' ועלי' שהוא דרגא דעתיקא טמירא לית דידע לי
כנפי יונה נחפה  ש"כמ, ז"והם התורה ומצות שסיגלו בעוה' צדיקים מה עושה להם כנפיים וכו

', כך ישראל מצות מגינות עליהם וכו' מגינות עלי' מה יונה כנפי( א"שבת מט ע)ואמרו ' בכסף וכו
' וידוע כי ג. ג דיקנא ימא רבא"ם שכתבתי שהוא י"המי' ם שהוא תי"ובהם שטים על פני המי

ש רבינו "מ כמ"י דיצר דאנכ"ובינה הוא נש, נ"עלמין בינה ודו' דרגין הם ציפור ויונה ונשר והם בג
ואז סלקין , ז נאמר ואשא אתכם על כנפי נשרים"וע, ש"יעו' האזינו כנשר יעיר קינו וכו' לפ' בפי

זו ' ל שעלי"ר' ושמא תאמר יש להם צער וכו. 'כולם לאימא ולכן שיעשה להם כנפים כנשרים וכו
א והוא תענוג הנשמות רק תיכף יחזורו כולם לאימ, ו"דסלקין כולם לאימא לא יהיה בגדר מיתה ח

הספינה ' בפ' ש בפי"מ וכמ"ש בכ"כמ, הכל שם' ב וסוד הלויתן ויין המשומר בענביו וכו"בעוה
ז צדיקים כשעולים למדריגה גדולה יש להם צער לכבוש את "עוד יכוון בזה כי בזה. באריכות
הבחירה ולכן  ז הוא זמן"כי בזה', כל הגדול מחבירו יצרו גדול וכו( א"סוכה נב ע)ש "יצרם כמ

רק זמן ' ר ויהי"ב שאז אתבטל יצה"כ בעוה"משא, להם צער בכדי להרבות שכרם' צריך שיהי
ש "כמ', ש שיעשה להם כנפים כנשרים דנשר לא דחילת מכל ענפין וכו"והוא מ, קיבול שכר לבד

ואז יעלה ממדריגה למדריגה ', ברכות שהוא בדרגא דבינה ששם אין שטן וכו' למס' רבינו בפי
ת כך הם מספר המדריגות "ז בז"ר לפי ערך המדריגות שתקנו בעוה"בסוד עליית העולמות בג

' ומה שירה אמרו ה. 'ש ירוצו ולא ייגעו וכו"וז, ז"ר לפי ערך התורה והמצות שעשו בעוה"בג
בראשית מט )ש "וכמ' יורדת וכו' דצדק דרגלי' כי המיתה בסט' ממית בצדק ומחיה ברחמים וכו

י בזוהר כל יומא מסתפינא דלא "ש רשב"גליו אל המטה והוא שלהובוי דצדק כמויאסוף ר( לג
ומחיה הוא ברחמי דעתיקא מטלא דגלגלתא דאנער מרישא לרישא , יוקי דעלמא בשלהובוי דצדק

ג מחיה מתים ברחמים רבים שהם רחמים גדולים "וכן יסדו אנשי כנה, ז"ר ואד"ש באד"א כמ"דז
 .ק"דע

 א"סנהדרין דף צג ע
ד מליצתם "ולענ, א"בחידושי מהרש' עיי' ושמואל אמר ברוק טבעו וכו' בנן להיכן אזלו וכוור

יש לכם אלוה כזה ( לעיל)ש "גדול מאוד כמ' אז חילול ה' היא שמתו לכפר בעד עון הדור שהי
ולכן , בתרא דיומא' ש בפ"י מיתה כמ"כי אם ע' אין כח בתשובה לכפר וכו' ועון חילול ה', וכו

בהם כדאי לכפר על כולם ' ולכן הי, אבות שהם כלל כל ישראל' צדיקים שהיו ענפי ג' הגמתו אלו 
 .להם תקנה' כאלו מתו כולם ובזה הי

 א"סנהדרין דף צד ע
לכן מתקבצים , הנדחות מהיכל ראשון דקדושה ונטיל לון האי דומה' והנה כל הנשמות והתפי

חסד בפומא דאמה שהוא שלמה דביתא אליו כל הרוחות שהם מצפים לימות המשיח שאז יתגלה 
ואז דקבילת דכר אתקרי לילה ולכן רמזה יעלוז קשר הנשמות האלו , וכל הרחמים הגנוזים שם

ז משיב להם אמר שומר אתא בוקר "וע, ויזדככו ולכן אומרים שומר מה מלילה שומר מה מליל
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שובו אתיו ששם סלקין ' ועוד אמר להם אם תבעיון וכו, ה מדקבילת דכר"דאברהם ואז אתקרי ליל
 .צלותין אם הם כראיו בעלי דמעין וגם בעלי תשובה כמבואר ודי בזה

 ב"סנהדרין דף צו ע
' ל להוציא מלב שלא נחשוב שאין לנו אלא קץ א"ר' שמא תאמר אנו מחכים והוא אינו מחכה וכוו

נגד עינינו כ אין שייך חיכוי רק מצדינו שנסתר מ"א לבוא וא"שקודם לזמן זה א, של בעתה לבד
כ אין שייך אצלו שהוא "שגלויות לו נסתרות וזמן קץ האמיתי וא' כ אליו ית"משא, זמן של בעתה

שזה , י"לזה אמר שאין הדבר כן שיש קץ של אחישנה לזמן ביאת משיח ב, יחכה על ביאתו' ית
שוב שגם הוא מחכה אילו נ' שייך לומר בו ית' וכיון שהכל בידי שמים חוץ וכו. תלוי בתשובה

ל שלא יקשה מאחר שאנו "ר' וכי מאחר שהוא מחכה וכו. בתשובה להיות נגאלים קודם הזמן
שעל קץ של אחישנה אין שייך אצלינו חיכוי מאחר שתלוי הדבר , מחכים על קץ של בעתה

אם לא נשוב מעצמינו ' פ אפי"כ מובטחים שעכ"וא, ואין זה שייך רק בקץ של בעתה, במעשינו
להכין ' כ מדוע מתאחר הדבר מי מעכב בידו ית"וא', י שמעמיד מלך וכו"ה עלמענו יעש' הוא ית

ואף שכך עלתה במחשבה לפניו להיות . ומדוע יאריך הזמן בחנם, לבבינו אליו שיבוא משיח מיד
אין זה שייך בקץ , להסיר יצרינו' ש הרשות נתונה אף שבידיו ית"פ הבחירה כמ"הנהגת העולם ע

אם לא ביד ( יחזקאל כ לג)ש "ת עיקר ביאתו אין תלוי בבחירה כמפ באמ"של משיח מאחר שעכ
ל שרצונו "ד מעכבת ר"ז אמר מדה"וע. כ בחנם הוא מאריך הזמן"א', אמלוך עליכם וכו' חזקה וכו

דלעילא מצד ' פ דין גמור ולא בסט"ביאת משיח מצד מעשינו ע' פ שיותר טוב שיהי"עכ' ית
' זכו עם ענני שמיא וכו( א"סנהדרין צח ע)ש "דולה כמביאתו במעלה יותר ג' שבזה יהי, החסד

ז שלא הגיע זמן של בעתה הוא מחכה על תשובתינו "ולכן כ, ולא יצטרכו לחבלי משיח וליסורים
מוכרח להביא ' כ לא ישובו כראוי אז יהי"ו באורך הזמן ג"רק שאם ח. ש"י וכמ"להביא משיח ב

ד מעכבת "וכי מאחר שמדה. 'למעני אעשה וכו( ישעיה מח יא)ש "וכמ' בעתה שאם לא עכשיו וכו
שיאריך זמן ' ל שבאמת ענין מה שנסתר קץ של בעתה הוא שצפה הוא ית"ר' אנו למה מחכים וכו

ולזה מסתיר הקץ ובזה שייך לנו שאנו מחכים בכל יום , ו מן הגאולה"הגלות מאוד ולא יתייאשו ח
שגם הוא ' ו של אחישנה שבזה שייך לו יתוכיון שבאמת יש קץ מוקדם ל, שיבאו אולי הגיע הזמן

, כ לא יתייאשו ישראל מן הגאולה שהרי יוכל לבוא בזמן אחישנה"א, מחכה אימת נשוב אליו
כ אין כאן "לו לגלות הקץ של בעתה ולא נצטרך לחכות אליו רק לזמן המוגבל ואעפ' כ הי"וא

אף שמוכרח לבוא גם  ל שבאמת קץ של בעתה"ר' לזה אמר כדי שיקבל שכר וכו. ש"יאוש כמ
מ צריכים ישראל להיות להם איזה זכות לזה והוא זכות האמונה והבטחון "מ, פ מעשינו"שלא ע

בא חבקוק ( א"מכות כד ע)ואמרו ', צדיק איזור מתניו והאמונה וכו' והי( ישעיה יא ה)ש "וכמ
הקץ ' הסתיר הוא יתולכן , זכות אמונה והוא כולל כל התורה' מ הי"וכן ביצי', וכו' והעמידם על א

י רוב הבטחון והאמונה בכל עת שחושבין אולי הגיע והם מקווין וחוזרים ומקווים בזה יגדל "שע
 .כ"שכרם ויהיו כדאי לביאת משיח אף שאין זכאים כ

 א"סנהדרין דף צט ע
שאף שזמנו לבא , ל שמחלוקתם הוא על קץ של בעתה"נ' א אומר ימות המשיח וכו"תניא ר

ל כן שהרי מסורת "כ צ"וע, א לו להיות פחות מזמן שאומר"אמר שא' מ כל א"מלפומא לא גלי 
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א שאמר למעלה שאם "ש למעלה שגם ר"למ' ומכאן ראי. בידינו ששית אלפי שנין הוה עלמא
, כ בלא תשובה אינו מדבר אלא בקץ של אחישנה"ישובו בתשובה דווקא יבוא משיח משא

היום אם בקולו ' ו זמן שהרי הדבר תלוי בבחיכ קשה מה זה שאמר שקץ של משיח יש ל"שאל
 .תשמעו

 א"סנהדרין דף קב ע
אחר ' כוונתם בזה שפשט הכ' ה בבגדו וכו"אבא אחר שתפס הקב' אמר ר' חר הדבר הזה וכוא

הוא אחר המעשה שנזכר למעלה בנביא בבית אל שקרא על המזבח בעת שהקטיר עליו ' הדבר וכו
ויחל ' ותשוב ידי וכו' ויאמר ירבעם חל נא וכו( שם שם ו)' וכתי 'ותיבש ידו וכו( א יג ד"מ)' דכתי

כ תפילת "וכי הועיל אח, שאף שראה בעיניו הנס שעשה ביבושת ידו על שהקטיר' ותשב וכו' וכו
' גדולה מדוע באמת נתקבל תפי' ובאמת התמי. כ לא שב"ואעפ, לו להתחרט על מעשיו' נביא והי

ל שזה היא בכוונה "ולזה דרשו רז, אלקיו והכעיסו במעשי ידוהנביא שישוב ידו אליו אשר מרד ב
לעורר לבו לתשובה כשיראה שנתקיים דברי הנביא בשבירת המזבח והדשן שעליו וגם ' מאתו ית

וכבר אמרו , חוטא ומחטיא את הרבים' אף שהי, הנביא' י תפי"ביבוש ידו וחזרתו לאיתנה ע
אבל לגודל מעלת ירבעם וזכות ', ספיקין בידו וכואין מ' כל החוטא ומחטיא וכו( א"סוטה מז ע)

ודרשו למעלה שחידשו דברים שלא שמע אוזן ' והוא מתכסה בשלמה חדשה וכו' תורתו שכתי
וזה גרם , י תורתו ומצותיו"והוא מלבוש נשמתו שהאדם עושה ע, בו דופי' מעולם ותורתו לא הי

ה לירבעם "ל באמרם שתפס הקב"וזהו מליצת חז. לו זכות שיסייעו אותו מלמעלה לתשובה
ל שסייעו אותו מלמעלה "י אמר לו חזור בך ר"וע, והוא מלבוש נשמתו וזכות תורתו' בבגדו וכו

רם ונשא ' והוא רמז נפלא על מעלת שורש נשמתו שהי' ואמר ואני ואתה ובן ישי וכו. לתשובה
, ודוד הוא נוקבא', דכויסוד ד' ד שהוא סוד מלוכת אפרים בעט"לס' ש רבינו הגדול בפי"מאוד כמ

בבריה דרב ( א"ע' ו' ד)ש בהקדמת זוהר בראשית "ושניהם צריכים להיות בחיבורא חדא וכמ
ואיהו מגדול חד דפרח באוירא ואנון דדיירין בהאי ' ואמר שם אתר בית מותבי וכו' המנונא וכו
והוא ', הפורח וכורבינו שם דמגדל חד הוא בינה מגדל ' ועיין פי', ה וחד מסכנא וכו"מגדלא קוב

ורב המנונא הוא סוד וכולם סלקין לבינה , נ"ה וחד מסכנא הם זו"וקוב, טב עולם שכולו טוב
ובן ישי הוא , היסוד' ואתה הוא יסוד שירבעם מאפרים עט, ה"וכן אמר כאן אני הוא קוב. ש"יעו
נה ששם הוא והכל בדרגא דתשובה עילאה שסלקין לבי, ע בינה"וכולם נטייל בג, חד מסכני' נוק

בו טורדתו מן ' שגסות הרוח שהי( ב"סנהדרין קא ע)ש "ל כמ"ר' אמר לו מי בראש וכו. תשובה
מ מצד גסות רוח שבו שראה "מ, ז"וכן כאן אף שראה הנס עין בעין והכיר שאין ממש בע, העולם

 ד יושב ושבו אל"ד יותר ממנו שהוא עומד וב"שאם יעלו ישראל לרגל ויראו חשיבות מלכות ב
' ה מדבר עם ירבעם והוא הי"הקב' ל כאלו הי"והיא מליצת חז. ולזה לא שב מרעתו, רחבעם

מעוררים אותו לתשובה ' והיינו על מחשבתו הרעה שלא הועיל לו מה שהי, ה"משיב להקב
 :ש"מלמעלה וכמ

 א"סנהדרין דף קג ע
' ל בפ"ש רז"הוא מ' מלמד שעשה מחתרת וכו' ויחתר לו וכו' ד וכו"י מ"י משום רשב"אמר ר

מעיילי ליה וליעיל בהא לא ' דאי הדר בי' וכו' ט תליא כרעא דה"מ( ב"חולין כט ע)הקומץ 
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ראוי ' פ דין לא הי"שע, ד"והוא סוד עמוק כי התשובה היא למעלה ממדה', מסתייע מילתא וכו
ולכן בעלי תשובה , פ הבחירה ושם אין ותרנות כלל"ת שהוא מתנהג ע"והוא בז, לקבל בתשובה

, ג מדות כידוע"א ושם הוא ברחמים י"דבינה עלמא דחירו ששם אין קטרוג מס' צריכים סיוע מסט
דנפיק ' ק דדכו"ל הוא ברא בוכרא דילה ו"הנ' שו' שבתוך הה' ס הפתח העליון למעלה מן הו"וז

ש שעשה "וז. והפתח של מעלה הוא בבינה עילאה ומשם מסייעים אותם לקבלי בתשובה, מינה
ש "וז, דבינה ששם אין ידיעה לשטן שאין לו שליטה שם' הוא פתח העליון של ה 'מחתרת וכו

 .למטה' ד הוא בו"ל דמדה"ד ר"מפני מדה

 א"סנהדרין דף קיא ע
לא ' וארחא תתאה תיקון ה, ועובר על פשע' ג' ארחין ארחא דשפה לעילא תי' והענין כי הם ב

עלמא , כידוע והם מעלה ומטה שמים וארץה "השפתיים הם נו' והיינו כי ב', החזיק לעד אפו וכו
ק דמשם "וארחא דלעילא עובר על פשע מחוטמא דע, ז"ב ועלמא דלא אריכא עוה"אריכא עוה

ולכן הוא פנוי משערות ששערות דדיקנא אף שהם צינורי , נשיב רוחא לפומא דיימא סלחתי
שלכן , ס"ממומ הם בשיקולא שהם צמצום משח רבות שמתלבש בהם בפנים "מ', רחמים גדולי

ז שם הארחא שלא "ולכן כאן בשפה תחתונה שהוא בעוה. שערי דדיקנא תקיפין וקשישין כידוע
ז שלא יתגלו אלא "והוא פנוי השערות שהם צינורי רחמים בעוה, להחזיק האף אלא להענישם פה

ב שם פינוי השערות בשביל נשיבו דרוחא "כ שפה עליונה שהוא עוה"משא, ב"להענישם בעוה
 י תשובה שלא להיות שום דין כלל"ק לעבור על פשע לגמרי ע"דחוטמא דע דחיי

 א"עבודה דף זרה דף ח ע
. כ"רמזו בזה סוד נסתר אף שהדברים הם כפשטם ג' עמד והקריב שור וכו' ר יום שנברא וכו"ת

ואילן ', הגבורות מבוסמים בסוד יין המשומר בענביו וכו' הי' ר כי בתחי"והענין כי חטא אדה
והוא נאסר ( ט"ר פי"ב)' וחוה סחטה ענבים וכו( א"ברכות מ ע)' וכו' ר גפן הי"ממנו אדה שאכל

שבסיומא דלהון יש להם אחיזה בטלפי השור , א מסופי הגבורות"במגע הנחש שבזה נתחזק הסט
והוא בסוד נשיכת הנחש ברחם הנקבה זוהמא דאטיל , ש למעלה"ששם הסדק ככף רגל עגל כמ

הירך כף רחם שהוא לבנת ששם הכף סדוקה כשעורה רוח סערה באה מן  והוא בכף, נחש בחוה
, כידוע בסוד זהב התנופה' כל הקלי' והגבורות למעלה הם קדושים ומשם מתבטלי', הצפון וכו

, לשור במצחו' בסוד קרן אחת שהי' הכל בקדושה והי' קודם החטא הי' ותחי. והוא קרני השור
מחייב ' מזכה וא' ד א"והוא ב, ד רצון העליון במצח הרצוןדיחודא דינא בזכותא בסו' בסט' שהי

, שהם מוכרעים' ש בהיכלות שכל הדינים עולים לפני האמצע וכו"והאמצעי מכריע לכף זכות כמ
קרניים ' ואחר החטא אז נתחלק לב. שם' ש רבינו בפי"והמשפט יוצא מקו האמצעי של גבורה כמ

' ונ, ר"ק ט"דח' ר'והוא לק, משם תפתח הרעה מתפשט לצד צפון אשר' לימינא לקדושה וא' א
הוא למעלה בבריאה ששם מקננא אימא ומשם מתפשט עד הפרסות שהם סדוקים למטה ואת 

ז "ובעוה, אכלה ומדקה ושארה ברגלה רפסה( דניאל ז ז)ש "וכמ', החזיר כי מפריס פרסה הוא וכו
כי יצר לב האדם רע ( ד"לר פ"ב)ש "ר שולט מיד כמ"קדמה לפרי שיצה' ר הקלי"אחר חטא אדה

הגבורות ' אבל קודם החטא שהי, ואז פרסותיו קודמות לקרנותיו' מנעוריו משעה שננער וכו
ל שאז יתבסמו הדינים "כמו לע' וכן סוף מעשה במחשבה תחי. קרנותיו קודמים' מבוסמים הי
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והוא , משיחו וירם קרן( א ב י"ש)ש "לגמרי ואז וכל קרני רשעים אגדע ויוחזר הכל לקרן אחד כמ
י כח "ר שאחר שחזר בתשובה וראה שנתקבלה תשובתו שלא נחרב העולם ע"סוד קרבנו של אדה

' אז הקריב שור שקרניו וכו, אלא היום מאפיל ומאיר לומר שעתיד העולם להיות נתקן, א"הסט
 והבן עומק דברים, וקרן אחת היה לו במצחו שהוא תיקון הגבורות ויחודם בשרשם ברצון העליון

 :אלו מאוד מאוד

 ב"מנחות דף כט ע
דבר זה ידוע שאותיות הם מבינה ' אמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום מצאו וכו

י נמדד מדת כל הבריאה והם "ק גניז במעהא וע"שבינה שם בוצד, ותגין מכתר ונקודות מחכמה
חלקי המאורות  וכל בריאה מיוחדת שמו הוא כפי מדת חיבורי, האותיות שבהם נברא העולם

. שכל אות צורתו ומדתו יורה על מדת כוחות עליונים שבו, וכוחות עליונים שנתחברו בו
והאותיות הם גופי , והנקודות הם הרוח שבו כמו הנקודות שבהם מתנועעים האותיות לכל צד

 והתגין הם. שכמו כן אותיות בלא נקודות אין להם הברה וחיות כלל כמו גוף בלא רוח, הנבראים
ל שהם כוחות יותר עליונים שהם יותר ממדריגות מדת הנבראים וסידור "הכתרים של האותיות ר

והנקודות שרשם מאוירא עילאה שהוא אור דנפיק . ק"כוחותיהם שנמדדו בקו המדה מבוצד
והמשכילים אילין אתוון יזהירו ( ד"ח כו ע"תיקונים מז)ש בתיקונים "וכמ, מאויר שורש החכמה

והתגין הם כוחות יותר , ואשתאר אור' ר וכו"ד דנפיק מאוי"ר יו"י או"ו הוא ויה"זהיראלין נקודין י
ושרשם מגלגלתא כתר , עליונים הבאים לצורך שלימות הנבראים להעלותם במדריגה יותר גדולה

וכן הוא בתורה שהאותיות הם גופי המצות כפי שנתנו . תגין כתרים עליונים' עילאה שלכן נק
והתגין הם הלכות שדרשו בהם חכמים , י סוד הבריאה שבתורה נברא העולםבסיני שנמדדו לפ

כ בתיבות יתירות או "שאף שההלכות הם הלכה למשה מסיני ונרמזים ג, ע בן יוסף"ובראשם ר
ק שהם לפי הצורך "מאותיות יתירות ובכל המדות שהתורה נדרשת בהם הם לפי המדה מבוצד

ע רמזם בתגין וכתרים שלהם על סוד שרשם העליון "ראבל , ז שבו המדה והגבול"לקיומם בעוה
' ב אין בו וכו"עוה( א"ברכות יז ע)ז נאמר "שע, והיאך הם עשויים ליתן שכר למקיימים אותם
ת באלף השביעי מלכות "והוא סוד תגא בראש ס', אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם וכו

ש קווצותיו "ר כמ"ש באד"לגלתא כמואלו הם סוד קוצי השערות דג. דסלקא לעילא לעילא
והם , שהם מבועין דחכמתא' ואמרו על כל קוץ וקוץ תילי תילים וכו. 'תלתלים שחורות כעורב וכו

וקוצין של השערות הם לבנים ושקועים בפנימיות הגלגלתא , אותיות התורה שחורות על הלבן
והם סוד הלכות , מר נקיק ששם הם חיוורין כע"ושרשם בגלגלתא דע, ס ומאוירא"ובוקעים ממו

תאנא בגולגלתא דרישא תליין ( א"קכט ע' ד)ר "ובאד. שהם מסוד הכלה דסלקא לעילא לעילא
ס דבתר כותלא ונהיר "ובכל נימא ונימא אית מבועא דנפיק ממו' קוצי דשערי וכו' אלף אלפין וכו

והם ', רין שבילין וכווכדין נגיד ההוא מוחא לתלתן ות' א ומהאי מתקן מוחי"לנימין דז' ונגיד וכו
דכל ישראל שהוא נובלות חכמה ' דבראשית עד ל' חכמה שהם כלל התורה מב' ב נתי"סוד ל

ב נתיבות וכמו "ע לדרוש בקוצין של האותיות שהוא עלה במחשבה בל"ומשם זכה ר, שלמעלה
אל כי הוא ניתן לישר, רק ברמז' וענין הכתרים הללו לא נכתבו בתורה בפי. ד"בסמוך בס' שית

ח בתורה שמחדשים "י טורח ת"הארה הניתן לנבראים ע' והוא תוס, שיחדשו הדבר בפלפולם
ז ממשיכים הארה "ולכן עי. ב לפום צערא אגרא ולכן נתנו ברמז"והוא שכרם לעוה, חידושים
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ק הוא סתימא דכל סתימין ואינו לפי המדה "שע, ק למוחא תתאה"משערות וקוצין דגלגלתא דע
הארה לפי ענין השכר שיקבלו באלף השביעי ' רק בסוד תוס', ראים מתחיוהגבול שניתן לנב

בסמוך שהם הכתרים ' ץ כמו שית"ז ג"זיונין דשעטנ' ר שהם ג"למעלה מן הגבול והמדה בסוד ג
ל למה לא נכתבו הדברים "ע מי מעכב על ידיך ר"ה רבש"ש לו משה להקב"וז. של הצדיקים

' וכו' ה עתיד אדם א"והשיב לו הקב, האותיות עצמם בתורה כמו' המרומזים בכתרים ההם בפי
ע "והזכיר ר, י טורחם ויגיעם"ח שבדורות שכר ע"ל שדבר זה לא ניתן לכתוב כדי שיקבלו ת"ר
ל חזור "א' אמר לפניו וכו. 'ש שעתיד לדרוש וכו"וז, כלל החכמים וראשם כידוע' י שהוא הי"ב

בסוד אחוריים ' תחי' והי, נוגה שנתברר לטוב' ימסוד הגרים מקל' ע הי"כי נשמת ר' לאחוריך וכו
היסוד מילה שנתנה בשמיני ' ל שנכלל בקדושה בעט"כ עלה לקדושה בסוד חשמ"דקדושה ואח

ש הלך וישב לסוף שמונה "והוא מ, ם"ם ונכנס בשלו"עלה בשלו( ב"חגיגה טו ע' עיי)ש "כמ
יודע ' ולא הי. ע"יצא נשמת ר היסוד שמונה דרגין ושם' שורות כי משה זכה לבינה ומשם עד עט

וזה , ע כפי שרשו מה שצריך לחדש בימיו"ש שחידושי תורה אלו נתנו לר"כמ' מה הם אומרים וכו
ה רק מה "ה ומידו למשה רע"דבור וכתיבה מפי הקב' ת ולא בא בבחי"בשעת מ' לא נתגלה בתחי

רה שנדרש שהם הלכה פ דרכי התו"שיחדש בדורו להוציא ממקור חכמה עליונה מרמיזין דתגין ע
' אמר הלכה למשה מסיני וכו' א וכו"ש כיון שהגיע לד"וז. למשה מסיני בסוד הכלה ועטורין דילה

ע ידע לרמז בתגין שהם עטורי "אך ר, ל ששורש החידוש ומקורו הוא הלכה למשה מסיני"ר
 'כ לבינה שהי"מנשמת משה שזכה ג' כ ממקור א"ע ג"ונשמת ר. הארה שלהם' הלכות ותוס

מבני יששכר ( י א יב לג"דה)ש "להיכלות וכמ' ש רבינו בפי"מתעבר בו נשמת יששכר בן יעקב כמ
ל "א' ע יש לך אדם כזה וכו"ולכן אמר לפניו רבש. ש בדברי רבינו באריכות"יעו' יודעי בינה וכו

, ש רבינו שם"ש כמ"ששכר בסוד י"ש רבינו שם שזכה לנשמת י"שתוק כך עלה במחשבה לפני כמ
ט "לא ידעו ע' א' ונתי, כלול מעשר' ב נתיבות כל א"ך עיבר שהם ל"ק זריק ניצוצין לש"דדבוצ

ש ניצוצין ומלכות שבהם לא "לא נתברר רק י' ובתחי, ש"חכמה י' ואינו ניתן להשגה שלכן נק
בו ' שכל א', ב נתי"ך ניצוצין הם שמונה מלכים שהם ל"ואלו ש. אתבסמא כלל דארעא אתבטלת

אחרונה מלכות שבמלכות לא ' וה, כלול מעשרה שהוא פרצוף שלם' וכל א, ה"אותיות הוי' ד
אצבעות הרגלין בעקב שהוא ' ניצוצין דרך י' י שיצאו י"ר שנתהפך לקר"אתבסמא והוא סוד יק

ב אבינו "ר שבו נתעבר נשמת יעק"מיששכ' ע הי"ור. והם עשרה הרוגי מלוכה, עקב' עקב י'סוד י
' הרוגי מלוכה השלימו י' ואלו י. 'אלי תבוא כי שכור שכרתיך וכו (בראשית ל טז)ש "בעצמו כמ

ל חזור לאחוריך "ש הראיתני תורתו הראיני שכרו א"והוא מ, א"ל וגופין דלהון אתמסרו לס"הנ
' ה וכו"ב מ"ה חש"ואמר שתוק כך עלה במחשב, א"שהוא הגוף שלו דאתמסר לאחוריים לס' וכו
מלכים שבהם ' ואלו שמונה שורות הם סוד ח, נוראים מאודש בדברי רבינו באריכות סודות "יעו

שניהם שווים ' וה' הענין כי צורת הח' אמר רב אשי חזינא להו וכו. ל והבן"ך ניצוצין הנ"סוד ש
ורק ', כמו שית' ר והרע נמצא בו שלכן פתוח מצד א"ז שבו הבחירה ויצה"מחיצות שהוא עוה' בג

' וח. 'מורה על תיקונו בסוד התשובה כמו שית' וה, ז"והמורה כפי מציאות ע' שהפרש ביניהם שח
ר שמפתה אותו במעט טוב שבו "בימינא חינף ומרע שהוא הזונה ויצה' ק שהוא בעשי"דח' הוא ח

והוא בסוד שמונה מלכים שמסיגים שלהם ', כי נופת תטופנה וכו( משלי ה ג)ש "שהוא ימין כמ
ז בשביל התיקון בסוד הבירור "אדם לעוהכ ביאת ה"ואעפ, א שהם ממלכין דמיתו"יצא הסט
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דגגו של חית שהוא כתר שלהם שהסיגים ' והוא סוד חטרי, ה החדש"י שם מ"להחיות המלכים ע
ף מלכותא בלא תגא שהם בסוד עשו "וכל אלו, א אלופי עשו שיצאו משמונה מלכים"הם י

שהוא יעקב  שלא יש בהם סוד המכריע, ם מאברהם ויצחק"ל ואלקי"השמות א' וישמעאל בב
שבזה הוא חי ', א והוא הכתר של ח"י המכריע עד"והתיקון הוא בסוד המתקלא ע, שמטתו שלימה

נ "והתיקון הוא בסוד מתקלא דסלקין דו, ברומו של עולם שהבירורים כולם סלקין לעילא לעילא
זיינין ' שהוא ב' והוא צורת ח, פקודי' ש בהיכלות פ"כמ' היכלות דנוק' בז' ס דדכו"בזיוגא חדא ז

' דה' לכרעי' ותלי. והוא כתר שלהם שותף השלישי המייחדם', דגגי' י חטרי"ומתחברים יחד ע
ז שהם "עוה' ב ובה"עוה' ה צור עולמים בי"ש כי בי"ה נוקבא כמ"אחרונה דשם הוי' הוא ה' וכו

 ז הוא נוקבא בריאה"ועוה, ברכות' למס' ש רבינו בפי"נ כמ"עלמא אריכא ועלמא קצרה שהם זו
והוא פתח התחתון של ', יורדת מות וכו' רגלי( משלי ה ה)ש "א שלטא כמ"ר וכל סט"שבה יצה

לפתח חטאת ( בראשית ד ז)ש "ושם הפתח שהרשעים יוצאים שם וכמ, ר למטה"שיורד לתה' הה
חכמה ' ב הוא עלמא אריכא בי"ועוה. עילאה' י אימא ה"תתאה נבנה ע' שה' ונברא בה, רובץ

' תלויה הוא פתח התשובה שהוא למעלה בצפון סמוך לגג שהוא בינה ה 'וכרעא דה. עילאה
, ת שאין יכולה לקטרג עליו"י עולה בע"ולכן ע, א"ששם אין שליטה לסט, עילאה עלמא דחירו

כ בפתח התחתון אין יכול לשוב כי שם עיקר שליטתם "דאימא משא' וצריך סיוע מלמעלה מסט
( ב"ברכות יח ע)ש "מת כמ' שהחוטא נק' ר בו וכואם חוז' תגא וכו' ט אית לי"מ. כמבואר

והוא סוד ', דמלכין דמיתו דירדו מדרגא דהוה בי' שהם מסט' הרשעים בחייהם קרואים מתים וכו
ס של הנפש שבו שהוא סוד ארעא דאתבטלת ומלכין מיתו והם סילוק "ר של רוח שבו וט"סילוק ג

התשובה נתקנים בסוד החיים והם הכתרים  י"וע, שבהם הזיונים שירשו מהר סיני' ר כתר וכו"ג
 :א"ד פ"לס' ש רבינו בפי"שחוזרים להם וכמ

 ב"בכורות דף ח ע
במה שאנו אומרים ' ח הי"והוא ששאלתם לריב, רמזו בזה ענין נפלא' תרי ביעי וכו' אייתו לי

כ אינו יכול לחול אלא עליהם "שנפש העליונה מכסה, שנבדלו אומה הישראלית מכל האומות
יעקב ובניו מטה ' ר עד שהי"מזרע האבות שנתבררו ונטהרו מזוהמת הנחש בחטא אדה שהם

ישראל שעמדו על הר סיני ( א"שבת קמו ע)ש "וכמ, כ האומות"משא, שלימה זכים וטהורים
כ מדוע גם בזרע ישראל נמצא ביניהם הרבה רשעים ומינים "וא', ה וכו"כ או"פסקה זוהמתם משא

ואנכי נטעתיך שורק כולו זרע ( ירמיה ב כא)ש "וכמ, וב יצא ענף רעואפקורסים והיאך משורש ט
עד שברוב הזמן באורך הגלות נמצאים רשעים הרבה בישראל עד ', אמת והיאך נהפכת לי וכו

כ כל אפי שווין והיאך אתם אומרים "וא, ה"שכמעט אין הפרש בין רשעי ישראל לרשעי או
' ביצים שהביא א' ז רמזו לו במשל הב"וע. וןשישראל נבדלו בצורתם ונשמתם מכל אומה ולש

האי שחור ( ב"חולין מז ע)ש "שהטוב נדמה ללבן והרע לשחור כמ, משחורה' מתרנגולת לבנה וא
שדימה מעשיהם הרעים ' היהפוך כושי עורו וכו( ירמיה יג כג)' וכתי' אדום הוא אלא שלקה וכו

, לתרנגולת שחורה לפי דעת ישראלה "וכן דימה כאן ישראל ללבנה ואו, של ישראל לכושיים
וכמו כן נמצא שאין , להם ואין הפרש בין זה לזה' כ אין הפרש בין הבצים שלהם שדמות א"ואעפ

ז הראה "וע. ש"ה ששניהם רשעים גמורים וכמ"הפרש בין זרע ישראל דאבות הקדושים לזרע או
והענין ישמע חכם ' וכומעיזא חיוורת ' גבינות א' ח בחכמה עמוקה במה שהביא להם ב"להם ריב
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טיפות ' הם ב' ובתחי, טיפות שלהם' והוא כי ידוע שהולד נולד מכח האב והאם מב, ויוסיף לקח
כ מתרקם הולד בבטן האם ונברר כל אבר לבד שבכח הזרע והטיפה האיברים הם בכח "לבד ואח

כני וכגבינה הלא כחלב תתי( איוב י י)ש "כ בימי העיבור האם היא מציירת הולד וכמ"משא, לבד
כ צייר הולד לגבינה הנקפת האוכל לבד והמים "הזריעה שלהם לחלב ואח' תקפיאני דימה תחי

והנה כבר אמר שלמה בחכמתו . 'זיריתני וזרזתני וכו' ותזרני וכו' וכמו כן כתי, נזרקים לחוץ
מצד וכתבו המקובלים שהענין שבן חכם הוא , בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו( משלי י א)

שלכן , כ אם כח האם גובר יותר אז הוא בן כסיל"משא, דימינא' שגבר בו כח אב שהוא הטוב בסט
ר יותר שולט בה "דשמאלא ובה נאחז הרע יותר וכח יצה' לחוה שהיא בסט' כ בתחי"הנחש בא ג

' בני אמי נחרו בי וכו' פ אל תראוני שאני שחרחרת וכו"ש ע"לשה' והנה רבינו הגדול בפי. מבאב
ערום ( איוב א כא)ש "אמו כמ' מצד הארץ נפש היסודי והיא נק' נפשות א' תב שכל אדם יש לו בכ

ומצד נפש , כח האב' משמים נשמה עליונה והוא נק' וא, יצאתי מבטן אמי וערום אשוב שמה
כ "משא, בני אמי שהם אחים לישראל מצד אם' ה ולכן נק"הארץ היסודי בזה שוים ישראל עם או

ולכן אמרו , ה"כ או"דקדושה משא' יונה אינם שוים כלל שנשמתם של ישראל מסטמצד נפש העל
ה קרויים אדם שנשמה עליונה היא מאב בסוד שם "אתם קרויים אדם ואין או( א"יבמות סא ע)

' כ מזה נמצא שיש רשעים גדולי"וא, ן"כ נפש היסודי מארץ היא נפש הבהמית מצד ב"משא, ה"מ
והתמשכם אחר נפש הבהמי היסודי שהוא כח האם המציירת  גם בזרע ישראל מצד התדבקתם

י ציורו "ל ע"ר' כי יצר לב האדם רע מנעוריו משננער מבטן אמו וכו( ד"ר פל"ב)ש "הגוף וכמ
והוא מה . י שכל חייו הגופניים באדמה הזאת נמשך אחר תענוגי הזמן"וכן האדם ע, ש"באם כמ

שאין זה דמיון טוב שהרי , תרנגולות' של בביצים ' ח שהם דימו דבר זה לב"שרמז להם ריב
ובזה אין טוב ורע שייך כלל כל זמן שלא נתרקמו , הביצה אין בה רק זרע האב והאם קודם הריקום

שהוא אחר ' גבינות וכו' ולכן דימה הוא הדבר לב, ר"באיברים בבטן האם שמצד זה נמצא היצה
אמרי . תשובה ניצחת על דבריהם והבןובזה השיב להם , ש וכגבינה תקפאני"הריקום והציור כמ

והוא שאחר שהוכיח , דבר שאלה זו הוא שייך לשאלה ראשונה הקודמת' ורצוצא דמית וכו' לי
והרשעים שנמצאים בהם הוא רק מצד , להם שבאמת נשמות ישראל נשגבה מקדושה עליונה

ני בני ישראל כ קט"וא, ז"דביקות נפש הבהמית מיסוד הארץ אחר שנתגדל בה ונשרש בתאות עוה
מדוע נגזר עליהם לפעמים מיתה ' אשר עדיין לא נשרש בהם כח התאוה הרעה מנפש הבהמיי

ל שאין הפרש "כ צ"וע, א על הקדושה"ומדוע נתגבר הכורת וכח הרע והעונש שהוא סט, וכליון
. פ העבודה והתורה"ה והכל במקרה וטבע ואין הדבר תלוי בהשגחה ע"בין נפשות ישראל לאו

שלפעמים מת כשהוא קטן מצד , ל כידוע בסוד הגלגול והעיבור"שיב להם מהיכא דעל רז ה"וע
והוא . צריך לבוא מחדש בגלגול להשלים ימיו הראשונים' חטא הקדום לו בגלגול הקודם שהי

וכידוע , ל גלגולו הראשון שהביאו להתגלגל פעם שנית מצד מעשיו הקדומים"ש מהיכא דעל ר"מ
אחוי לן מנא . במעט ימים שחי משלים את חוקו מה שחסר לו בראשונהז למשכילים בחכמה ש"כ

ח להוכיח שאין הדבר תלוי במעשה התורה "גם זה שאלו בויכוחם לריב' דלא שוי לחבילא וכו
שהרי כל פועל אומן משכיל אינו פועל שום דבר , והשגחה ולא נברא העולם בשביל תכלית זה

ים שכמה בני אדם באים לעולם ומבלים ימיהם בתאות כ אנו רוא"וא, לריק שיצא שכרו בהפסידו
הדבר ' בכוונת הבריאה והיאך יתכן שהי' כ לא השלימו רצונו ית"וא, ז וגם מרבים לחטוא"עוה
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נעלם מברואיו תכלית ההעלם ' כ הוכיחו מזה שהוא ית"וע, ובהשגחתו' הזה בכוונה מאתו ית
נמשך מן הכותל וכדעת הפלוסופים וכל הבריאה הוא רק כצל ה, והסילוק ואינו מטפל בהם

גם בזה הייתה תשובתו ' אייתי בודיא וכו. הקדמונים שהם היו סבי דבי אתונא כידוע במחברים
ש "ש שבאמת גם הרשעים הבאים לעולם יש בהם צורך לעולם כמ"להם בחכמה נפלאה כמ

וב שיצא בו מה שיש כמה דרכים בזה או שצריך לו לאיזה דבר ט, וגם רשע ליום רעה( משלי טז ד)
ולטעם זה אף שרעותיו ועונותיו הם מרובים מזכיותיו , י אחר"שדבר זה לא יוכל להיות נעשה ע

שכל , א לבריאה להיות נגמר בלעדו"כי א, מ בשביל דבר הטוב המעט שבו צריך לבוא לעולם"מ
חסר דבר  'ואם יהי, תלוי ונקשר זה בזה' עד סוף שית אלפי שנין הוא סדור א' סדר הבריאה מתחי

וגם לפעמים צריך הרשע לחיות בעולם בשביל להיות נצפן . אין הבריאה בשלימותה ותיקונה' א
י כמו "הצדיק נענש ע' או כדי שיהי, יכין וצדיק ילבש( איוב כז יז)ש "לצדיק חול חוטא וכמ

כל  ועל, אשר נעלם מאתנו' וכמו כן כמה דרכים לפניו ית. ה וכל זה לתכלית הטוב"י או"ישראל ע
וזה הראה להם במשל המחצלת אשר . 'כי לא מחשבותי מחשבותיכם וכו( ישעיה נה ח)' זה כתי

, אף שהפסד הכותל יותר הרבה מכל שיווי המחצלת, פשטו אותה וצריך לסתור הכותל להוציאה
א להוציאו מן הפתח באופן אחר הוא סותר "וא, א לו זולתו"מ אם צריך הוא למחצלת שא"מ

 :הוא ענין זה והרי זה תשובה נצחת מאוד להשיב לאפקורוס והבן וכמו כן, כותלו

 ספר אור תורה

 אאות  -
, שנאמר, למה נמשלו דברי תורה לנחלים, א"ז ע"ל במסכת ברכות דף ט"וזה שאמרו חכמינו ז( א)

כך דברי , מה נחלים הללו מעלים את האדם מידי טמאה לטהרה, (ו, במדבר כד)' כנחלים נטיו כו
והיינו שבאמת עקר הענין תשובה הוא על ידי . מידי חובה לידי זכות, תורה מעלים את האדם

ובעת שעושה , בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין, (ב, קדושין ל)והטעם כמו שאמרו , התורה
וכמו שכל דבר , שלא יבא עוד לידי עון, תשובה צריך לעשות גדרים לשבר את יצרו ולהתישו

, כמו כן על ידי התורה, ומזככים אותו, מנקים אותו על ידי מים שמרחיצים אותו, המלוכלך ומזהם
כמו שנאמר , שנקראים בגדים צואים ומזהמים, מת הנפש וחלאתה שהם העונותמזכך האדם זה

ויאמר ראה העברתי מעליך עוניך ', ויאמר הסירו הבגדים הצאים מעליו כו, אצל יהושע בן יהוצדק
שהוא , ששם רמזה התורה דרכי התשובה, וגם מרומז ענין זה בפרשתו של קין(. ד, זכריה ג)' כו

ואמר לו עשיתי , ואמר לו מה נעשה בדינך, פגע בו אדם לקין, במדרשוכדאיתא )היה הראשון 
ואמר , (יג, בראשית ד)' וכתיב ויאמר קין גדול עוני מנשוא כו. אשר התחיל בתשובה( 'תשובה וכו

; א, ברכות ה)ל "ואמרו רבותינו ז( ז, בראשית ד)' לו הקדוש ברוך הוא הלוא אם תיטיב שאת כו
כי יצר לב , והטעם כי יצר הרע הוא עצם הרע, אין טוב אלא תורה( ועוד בכמה מקומות, ב, מח

והתורה , שהקדוש ברוך הוא קראו רע( ב, קדושין ל)ואמרו ( כא, בראשית א)האדם רע מנעוריו 
והיה במחשך , כמו שנאמר, שיצר הרע הוא החשך, והוא עצם הטוב הגמור, הוא כלל כל הקדשה

, שמאיר הדרך לאדם, והתורה נקרא אור, (יט, משלי ד) 'וכתיב דרך רשעים כאפלה כו, מעשיהם
וכתיב את האור כי , כי נר מצוה ותורה אור, (כג, משלי ו)וכמו שנאמר , לידע באיזה דרך יהלך

, לפתח חטאת רובץ, ואם לא תיטיב, ונתכפרו עוניך, שאת, ועל ידי הטוב, (ד, בראשית א)טוב 
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זנח , ועל זה אמר הכתוב, זה יצר הרע שולט בואז על ידי , שאם פורש מן הטוב שהוא התורה
', אין טוב אלא תורה כו( אבות פרק ו משנה ג ועוד)ואמרו , (ג, הושע ח)ישראל טוב אויב ירדפו 

כאשר מפרסם , ואמות העולם שולטים על ישראל, הגלות מתגבר, כי כמו שעל ידי עון בטול תורה
, כמו כן הוא בגלות הנפש( ב, וזהר חדש י ,ה"זהר בראשית קפ)בגמרא ובמדרשים בכמה מקומות 

והוא מה , רחמנא ליצלן, אז היא בגלות מסורה ביד הסטרא אחרא, שבעת שהיא מלכלכת בחטאים
, אלא חירות, אל תקרי חרות, (טז, שמות לב)חרות על הלחת , (אבות פרק ו משנה ב)שאמרו 

רות מסטרא דיצר הרע וחילין והוא חי, ואמרו שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה
שהם המושלים ורודים , ל הוא ראש לכל משריין ושליטין דסטרא אחרא"שכמו שהסמא, דיליה

כמו כן היצר , וכל אמין דעלמא, ומשם ממשלת אדם, בכל מיני שעבודים וגזירות עצמות, בישראל
, דיצר הרעהם משיריין , המושכים אותו לכל עון ולכל חטא, הרע וכל כחות התאוה שבאדם

, עשו וישמעאל, ורהב, ל"שהם נגד סמא, והכעסני, נפש התאוני, שתי בנות לוט, ושרשין דלהון
ה לא תעשה "ואלו שני דברים הם שרשין עלאין לכל השס, (יג, שם כ)לא תרצח לא תנאף 

שמפי הגבורה , (ג, שם שם)אנכי ולא יהיה לך , מצות עשה ולא תעשה' ונגדם הם ב, שבתורה
' על ידי אהבת ה, הוא לשבר כח התאוה' שאנכי כו, שהם שרשים לכל המצות עשה, שמענו

, שעל זה הוציאנו ממצרים, אשר הנחילנו לו לעם נחלה, אשר הוא המשגיח הפרטי, והתדבקו בו
וכן . ולשבר תאותו, לקים מצותו באהבה', תבער בו אהבת ה, ובהתבונן האדם בענין הנפלא הזה

כל הכועס כאלו עובד עבודה , (ב, שבת קה)וכמו שאמרו , כח הכעסנישרשו לשבר , לא יהיה לך
ובא לעשו , ולכן כשחזר הקדוש ברוך הוא עם התורה, והוא אל זר שבגופו של אדם, זרה

והם , שהוא שרש הכל, לא רצו לקבלה, "לא תנאף", "לא תרצח"אמרו מה כתוב בה , וישמעאל
ח "של, ועל זה רמז הכתוב, אלו' ושרשיה דלהון ב ,אמין' שנתפזרו ישראל בין ע, כלל כל הגליות

שבאמת הכל דבר אחד שבעת , ב"ל ורה"שהם בגימטריא סמא, (א, ירמיה טו)מעל פני ויצאו 
על ידי שבטלו מן , התאוני והכעסני, כתות דליה' מב, שהשליטו בנפשותיהם כחות היצר הרע

דבר , (א, נדרים סא)ל "מרו רבותינו זועל זה א, וכמה עבירות, ובאו לידי בטול מצות עשה, התורה
ולא פרשוהו עד ( יא, ירמיה ט)על מה אבדה הארץ , זה שאלו לחכמים ולנביאים ומלאכי השרת

, (יב, שם מ)' על עזבם את תורתי כו' ופרשה שנאמר ויאמר ה, שבא הקדוש ברוך הוא בעצמו
וגלוי , עבודה זרה, עונותשלא ידעו היאך באו ישראל לידי כמה , והכונה בזה לפי עניות דעתי

אחר שגדרו בכמה גדרים וסיגים וסוגה בשושנים כתיב , המבואר בנביאים, ושפיכות דמים, עריות
ולא ידעו , וגם קדשת הארץ שהיה מגין בעדם, לבל יעבור בה פריץ חיות, (ג, שיר השירים ז)בהו 

כמו שאמרו , פואתווידע מה ר, אשר ברא היצר הרע, עד שבא הקדוש ברוך הוא בעצמו, סבתו
ופרשו על עזבם את תורתי שמזה באו לכל , בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין, (ב, קדושין ל)

כמו כן לעמת זה גברו על , וכמו שנתגברו על נפשותיהם כחות היצר הרע, עון ולכל חטאת
שהוא , (ג ,הושע ח)ולכן אמר זנח ישראל טוב , וכל משיריין דלהון, כל אמין דעלמא, גופותיהם

כמו שנאמר אם רעב שנאך , וכמו כן היצר הרע שנקרא שונא, (שם)על ידי זה אויב ירדפו , התורה
בראשית רבה )ל "שהוא לחמה של תורה כמו שאמרו רבותינו ז, (כא, משלי כה)האכילהו לחם 

, והם שבעה מלכי אדום של עולם התהו, ם"שנא הוא שבעה פעמים אדו, ועל פי הסוד(. פרשה ע
שהם , (טו, משלי ל)ב "ב ה"ה, לעלוקה שתי בנות, והם שבעה מדורין של גיהנם, ע"הוא סוד רש
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, שהם כוללין כל שבעים אמין דעלמא, שהורישו ישראל, אמין' ומשם ז', כפולים כל אחד מז
ב הוא מלך הדר שהוא "וטו, בנות' ד הם ב"וי, (יא, תהלים עה)י רשעים "ובהכפלם הם בסוד קרנ

, ש"והוא הנח, א"בא לנגדם שנ, ב"ועל ידי שזנח ישראל טו, א אור שמתגלה שםוהו, התורה
 :והבן, ועל ידי זה אויב ירדפו, (ט, בראשית ג)' ואיבה אשית כו

 טאות י -ספר אור תורה 
, כי היצר הרע הוא מסטרא דמסאבא, (אבות פרק ו משנה א)ומה שאמר ומרחקתו מן החטא ( יט)

הסטרא , אבל התורה שעוסק בה לרוב קדושתו. ודף אחריו מאדוכל חשקו להתדבק בקדושה ור
, (ג, תהלים סח)יאבדו רשעים מפני אלקים , אחרא בורחת ממנו כמו שנאמר כהמס דונג מפני אש

ולכן אין שום , (כט, ירמיה כג)' שהתורה נמשלה לאש כמו שנאמר הלוא כה דברי כאש נאם ה
ה כמו שאמר דוד המלך עליו השלום רחוק תחבולה להנצל מיצר הרע רק על ידי עסק התור

שרחוקים הם להיות נושע מן השונא , (קנה, תהלים קיט)כי חקיך לא דרשו , מרשעים ישועה
כי התורה נתנה באש , ואויב פנימי שהוא היצר הרע שנקרא שונא על ידי שחקיך לא דרשו

. א, ט)רק אין דורשין ס ובמסכת חגיגה בפ"וכן מצינו בכמה מקומות בש(. יח, מכילתא יתרו יט)
שהיתה אש מלהטת סביבותיהם כשהיו ( בשם הירושלמי, תוספות דבור המתחיל שובו בנים

על יונתן בן עזיאל ( א, כח)ובפרק ב דסכה ( א, קלד)וכן איתא בפרק יש נוחלין . עוסקים בתורה
' נחה כוולכן כתיב זאת התורה לעולה למ, כשהיה עוסק בתורה היה עוף הפורח נשרף בהבל פיו

כל העוסק בתורה אין צריך לא עולה ולא מנחה ( א, מנחות קי)ל "ואמרו רבותינו ז( לז, ויקרא ז)
והיינו על ידי שהיה , כי כמו שבקרבן היה אש של מעלה על גבי המזבח ואוכל את הקרבנות. 'כו

נפרד היה , וכן על חטאת ואשם וסמך ידו עליו, חוזר האדם בתשובה ומתודה על עולה עון עשה
אבל . והיתה נדחת ממנו על ידי אש של מעלה, ממנו הטמאה שהיתה אוחזת בו על ידי החטא

היא מטהר ומזכך הטמאה הדבוקה בנפש הבהמית , העוסק בתורה שהיא עצמה אש של מעלה
וגורם לו להתרחק מן , שהוא ממש מכפר כמו קרבן, ולכן עקר התשובה הוא העסק בתורה. שלו

וכמו שאמר משה רבנו עליו , קשי"חטא "רשע "ק הוא ראשי תיבות "חועל דרך רמז ר. החטא
רשעו ואל "קשי העם הזה ואל "אל תפן אל , השלום זכור לעבדיך לאברהם ליצחק וליעקב

תפלות ' ג, ע"ואותיות השניות הם בצ, אבות' והם אותיות שלישיות של ג, (כז, דברים ט)חטאתו "
ם נגד קרבנות תמיד של שחר ושל בין הערבים והקטרת וה, האבות' ערב שתקנו ג"צהרים "בקר "

' שהוא לפנים מג, כי הוא מבחינת משה רבנו עליו השלום, ועסק התורה עולה על כלם. אימורין
והסנה איננו , וירא והנה הסנה בער באש, היה באש, ולכן תחלת נבואתו בסנה, האבות וכולל כלם

', תלמידי חכמים אין אש של גיהנם שולטת בהם כו( א, חגיגה כז)כמו שאמרו , (ב, שמות ג)אכל 
וכמו שאמרו שם בסוף חגיגה תלמידי חכמים שכל גופם , כי אש של מעלה דוחה אש של גיהנם

והענין בזה כי עקר כל החטא הוא כחות (. כט, ירמיה כג)' אש שנאמר הלוא כה דברי כאש כו
שבכל , ריאה רק הם בבחינת העדרשכלם אין להם מציאות כלל בב, הסטרא אחרא ומשירין דיליה

וזהו מציאותו וכמו שנאמר כל הגוים כאין , שם הסטרא אחרא נמצא, מקום שהקדושה מסתלקת
אבל התורה . באריכות כמו שכתבתי בזה במקום אחר, (יז, ישעיה מ)מאפס ותהו נחשבו לו , נגדו

תפשט הבל פיו ובכל מקום שמ, ובו מחיה את כלם, שבזה נברא הכל, שהיא הבל פיו יתברך
כי , ולכן מכרחת הסטרא אחרא לברוח משם, אין ריקות נמצא, מקום שעוסקים בתורה, יתברך
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, ואש של גיהנם הוא עצמו הסטרא אחרא שנברא בעונו. יראה לנפשה שנתבטל מציאותה לגמרי
כמו שנאמר לכו באור אשכם ובזיקות בערתם מידי היתה זאת לכם , שבזה נדונים הרשעים בגיהנם

נתקדש גופם ונפש , ולכן תלמידי חכמים שעוסקים בתורה בכל עת, (יא, שם נ)עצבה תשכבון למ
חגיגה )והוא מה שאמרו , וממילא אי אפשר לגיהנם לשלוט בהם, היסודי שבהם באש של מעלה

וזה שכתוב ומרחקתו מן ', תלמידי חכמים שכל גופם אש כו', קל וחמר מסלמנדרא כו( א, יז
 :החטא

 חאות ל -ה ספר אור תור
' א, וכידוע שהם ארבע בחינות, אדם, איש, גבר, אנוש, והענין כי ארבעה שמות יש לאדם( לח)

והם , בבחינת גדלות' וא, בבחינת יניקה' וא, בבחינת עבור תלת כלילן בתלת' וא, נקודה לבד
כי כאשר הוא חס ושלום רשע גדול מסתלקים כל חלקי הנפש , ארבע חלוקים גם כן בנפש שבו

ואף על פי כן יש לו תקוה לשוב , דקדשה שבו ויורד נשמתו בבחינת עקבים והוא רק נקודה לבד
אפלו נחש כרוך ( ב, ברכות ל)ה בפרושו לתקונים בבאור אמרם "בתשובה כמו שכתב הגאון זלה

. כל זמן שנשאר בו נקודה אחת והוא בחינת אמונה שהוא כלל כל התורה, על עקבו לא יפסיק
, כי עדין נשארים בו כל כחות נפשו רק בהעלם ובסתום מאד, ל לבא לידי תשובהולכן מזה יוכ

' ויחסר א, ש שנפשו חלושה מאד"ואז הוא במדרגת אנו, כענין אברי האדם הכלולים בטפת הזרע
ולא נכנס לסטרא דנחש , שעדין לא נכרת הנפש לגמרי, והוא הנקודה הנשאר בו, ש"מבחינת נח

שלכן נקרא , ג מצות"שכולל כל תרי, ות מילה שהוא חותם הבריתוהוא בבחינת מצ, מכל וכל
ומצד מצוה זאת נשרש באמונה שהוא הברית שכרת הקדוש ברוך , ת כמו הנקודה הכולל הכל"ברי

להיות לך לאלקים ', שאמר לו התהלך לפני והיה תמים ואתנה בריתי כו, הוא לאברהם אבינו
ורמזו בזה למי . א כשבעל נכרית דאז משכא ערלתיהאם ל, (ז, ב, א, בראשית יז)ולזרעך אחריך 

, ז; טז, משלי ב)שהיא אשה זרה שהזכיר שלמה המלך עליו השלום , שנמשך אחר חכמה חיצונית
לא ( א, ברכות לז)שעל זה אמרו , שעל ידה רחמנא ליצלן נמשך למינות ונעשה כופר בעקר, (ה

ואז הוא אינו נקרא אפלו בגדר , שם ב פוסק כמו שכתב הגאון בפרושו"שנו אלא נחש אבל עקר
. ועין זהר במדבר רנט. ב, סוטה ג)ועל זה אמרו ( כא, תהלים מט)אנוש אלא נמשל כבהמות נדמו 

, שממשיך הערלה, והוא המינות, מה"כלב שהוא בה"קשורה בו כ( א, ומסכת עבודה זרה ה
ולכן אברהם , בפרטומסתלק הברית שכרת לו לאברהם אבינו מצד בחינת חלק נפשו המגיע לו 

מאחר שעדין נשרש , ומעלה משם הרשעים אחר שקבלו ענשם, אבינו יושב על פתחה של גיהנם
וכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא לבד מי שבועל ארמית שנמשך אחר , בסטרא דקדושה

ונמשך , שהיה ראש אמנה, שיצא מכלל הברית ואינו מתיחס אחר זרע אברהם, האשה הזרה
והערלה החופה על הברית הוא (. א, ערובין יט)ת שרש נפשו לגמרי ולא מבשקר ליה ונכר, למינות

והוא בבחינת , ומה שאין משיגו הוא מכחישו, שנמשך להאמין שהכל בטבע, מחקר הטבעי
שהוא עטרת הברית שמשם , הנהגת הטבע החופה על מקור שפע השגחתו ואורו יתברך, הערלה

שבזה הוא יתברך מחדש בכל יום מעשה בראשית כמו , והוא האור המתגלה בברית, שפע הכל
האור הפנימי אור , (ג, בראשית א)כי טוב , והוא האור', המחדש בטובו בכל יום כו, שכתוב

והוא הנהגה שלמעלה מן הטבע , שנברא ביום ראשון שנגנז אחר כך במאורות וכוכבי השמים
ומיום שבא , בלי לבוש הטבע, שאין הרשעים כדאים להיות מתנהגים על ידה, המתלבש בטבע
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בראשית )כמו שאמרו , להיות האור הזה נתן לו בגלוי ולזרעו אחריו, אברהם נתנה לו ברית מילה
והוא , שהגביהו למעלה מן הככבים, (ה, בראשית טו)' ויוצא אותו החוצה כו, (יד, רבה פרשה מד

ואיתא , (א, שם יח)יום והוא ישב פתח האהל כחם ה, באלוני ממרא' וירא אליו ה, מה שנאמר
מלאכי )' הנה היום בא בוער כתנור כו, בזהר הקדוש שהוא יושב על פתחה של גיהנם כמו שנאמר

וענוגין דהאי , האש שבו בא מצד שהאדם נמשך אחר עניני עולם הזה, והינו כי הגיהנם(. יט, ג
מו שאמרו כ, מן המלבוש החיצון החופה אור העליון שבתוכו, אשר הוא תחת השמש, עלמא

אבל יש , (ג, קהלת א)מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש , (א, ויקרא רבה פרשה כח)
והינו תורה ומצות שהם מעוררים אור הפנימי הגנוז תוך , יתרון במה שהוא למעלה מן השמש

והוא מרומז , והגיהנם הוא אחורי השמש, ולכן נקראת תורה אור, השמש שהוא הנהגה עליונה
האי שמשא סמקתא היא בצפרא דחלפא אבי ( א"דף פד ע)ל בפרק הספינה "רבותינו ז בדברי

והוא כמו שאמרנו שבכל יום נכנס בחמה ניצוץ . ובפניא דחלפא אפיתחא דגיהנם, ורדא דגן עדן
ותקנו אנשי כנסת הגדולה בתפלת שבת ', שעל זה נאמר המחדש בכל יום כו, חדש מאור הפנימי

ומחזיר נשמות , והוא כמו שבכל אדם מתחדש בו הנשמה', שערי מזרח כוהפותח בכל יום דלתות 
וכמו כן הוא בכל יום נכנס אור , לפגרים מתים בבקר שאז נכנס בו ניצוץ מנשמה שבו להנהיגו

ומשם מתאדם שהוא , והוא תענוג הצדיקים בגן עדן שנהנים מאור הזה, חדש מאור הראשון שנגנז
מסתלק הנשמה , כמו בלילה, אז מסתלק הנפש מן החמהובפניא ש. אש דקדשה אור התורה

והתוכנים לא , שבלילה החמה הולכת למעלה מן הרקיע( ב, פסחים צד)והוא מה שאמרו , למעלה
ולכן אז מתגבר נגדו האי , באריכות מזה ל כמו שכתבתי במקום אחר"ירדו לעמק דעת חכמינו ז

ת הלילה בעת בא השמש ואז מתחיל שהם מתגברים בתחל, חויא בישא כת הסטרא אחרא כידוע
אלא הקדוש , שאין גיהנם לעתיד לבוא( ב, נדרים ח)ל "ולכן אמרו רבותינו ז. לבער אש של גיהנם

והינו שבעולם הזה . 'ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה רשעים נדונים בה כו
אז הגיהנם , גנז בענין טבעישהאור בגוף השמש שהוא הנרתק וכן האור העליון הנהגה עליונה נ

לאור ' והיה לך ה, אבל לעתיד לבוא שאז כתיב. 'יש לו מקום מצד שגם בני אדם נוטים מדרכי ה
שיסתלק הנרתק מן , לא יהיה מקום אחיזה לגיהנם, וכלם יכירו כבודו יתברך, (יט, ישעיה ס)עולם 

ם בקדשה יתבטלו ממילא והרשעים הקדומים שאין להם מקו, האור הפנימי שמשם אחיזת הגיהנם
ולכן ביעקב כאשר נאבק עם שרו של עשו . וצדיקים מתרפאים בה, בהתגלות האור הנזכר לעיל

ויזרח לו , אבל אחר כך. שאז שליטת הסטרא אחרא, (כה, בראשית לב)כתיב עד עלות השחר 
, מששאז נתגלה ליעקב והאיר לו אור הפנימי של הש, (לב, שם שם)השמש כאשר עבר את פנואל 

והוא . והוא כאשר עבר בבקר על שערי גן עדן שהוא פניאל אור פניו יתברך ואז נתרפא מצלעתו
מרגלית טובה היתה תלויה בצוארו של אברהם , (ב, בבא בתרא טז)ל "גם כן מה שאמרו רבותינו ז

כמו , וכשמת תלאו הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה, אבינו וכל חולה שרואה אותה מיד נתרפא
, וזכה שנתגלה לו אור הפנימי הזה, שאברהם אבינו פרסם גדלתו יתברך והשגחתו בעולםשאמרנו 

ונמצא שכל חולה נתרפא בצוארו , ועל ידי זה היה עושה נפשות בחרן והכניסם תחת כנפי השכינה
אבל כשמת . קול ודבור שיצא ממנו רפא בזה כל חולי נפשות דורו כיון שזכה לאור הפנימי הזה

, ונשאר לזרעו אחריו זרע ישראל שהם תלוים באור הזה, גנז בנרתק של חמהנתעלם האור ונ
אדלי , (שם, שם)ואז מאיר בו אור הפנימי כמו שאמרנו , ובבקר שאז זמן שחסד מתגבר בעולם
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' וראו כל עמי הארץ כי שם ה, וכן בזמן גדלתם של ישראל שנמשל לבקר שאז. יומא אדלי קצירא
והכירו גבורתו של יוצר בראשית וגדלתם ומעלתם של , (י, כח דברים)נקרא עליך ויראו ממך 

עד , אז הסטרא אחרא מתגבר והוא נדמה ללילה, ובגלות שאז הסתיר פניו הוא יתברך. ישראל
, שבעוונותינו הרבים כמה נפשות ניצודו בחסרון אמונה ונמשכו אחר אשה זונה בת אל נכר

, אשר עומד בשערי גן עדן( כד, בראשית ג)להט החרב המתהפכת , והוא, לתלות הכל על הטבע
שעל ידי זה אברהם אבינו יושב בפתחה , ולכן עקר זכותם של ישראל בגלות הוא בחזוק אמונה

 (:א, שם יח)' של גיהנם ומוציאם משם והוא ישב פתח האהל כו
לפעמים מטה לטוב , והוא בחינת הבינונים שאחוזים בעץ הדעת טוב ורע, נקרא גבר' בחינה ב

ולכן נקרא גבר שלפעמים הוא מתגבר על יצרו אבל עדין לא , לפעמים לרע וזה וזה שופטםו
שהוא בגדול אבריו שיצאו מכח לפעל אבל לא נתגלה , וזה נקרא בחינת עבור, הכניע ליצרו לגמרי

ועדין הוא בבטן אמו נמשך אחר עניני עולם , שגם יצרו מתגבר עליו לפרקים ושקולים הם, לגמרי
שמשם נפש הבהמית שלו מן הארץ כמו שכתב הגאון בפרושו לשיר , א אמו של אדםהזה שנקר

אך עומד , (ב, גטין כג)ונקרא על שם עבר ירך אמו הוא . 'בני אמי נחרו בי כו, השירים על פסוק
 :כי יש בו חלק הטוב מאביו שבשמים הארת הנשמה העליונה, לצאת משם

ונקרא איש שמתגבר על יצרו , שר מלאים זכיותוהוא מדרגת הצדיקים א, נקרא איש' בחינה ג
שופטים )כי כאיש גבורתו , (ג, שמות טו)איש מלחמה ' ה, וכבשו תחתיו עד שהכניעו כמו שנאמר

וזה נקרא , ד שבאיש חלק האב שבו"והוא היו, ואחוז באיש שלמעלה בסטרא דקדשה, (כא, ח
ואינו נמשך כלל בתר ענוגין דהאי  בחינת לידה שנתפשטו אברי נפשו בגלוי גמור ויצא מבטן אמו

אבל עדין אינו בתכלית שלמות האדם מאחר שיש בו מעוט עונות ונקרא איש שיש לו עדין , עלמא
ולכן לא נשלם להיות נקרא אדם בשלמות והוא במדרגת , יניקה קצת מבחינת נפש הבהמית שלו

למה צדיקים דומים , (ב, מ)והוא במסכת קדושין . שאחוז עדין קצת בסטרא דרע, צדיק ורע לו
נקצץ נופו נמצא כלו , לאילן שכלו עומד במקום טהרה ונופו נוטה למקום טמאה, בעולם הזה

ולכן רע להם בעולם הזה לסלק מהם קצת אש של הדיוט האחוז בהם מבחוץ , עומד במקום טהרה
שבו  ,ולא נשלם כח המדבר שבו, וכן ביניקה האדם עדין לא נשלם בדעתו. ש של איש"והוא א

 :הוא נקרא אדם שנבדל בזה מכל הבעלי חיים נגד יסוד האש כמו שכתבתי למעלה
שבזה הוא מתגדל , הוא הצדיק הגמור הדבוק בתורה ואינו סר ממנו לעולם' אבל בחינה ד

ונשלם בחינת המדבר שבו שנתנה לו רק בעבור , וסר ממנו כל סיג וכל טמאה, ומתקדש לגמרי
, והוא מרחק לגמרי מעניני עולם הזה, (טז, ישעיה נא)' י בפיך כוואשם דבר, התורה כמו שנאמר

, שם יד)אדמה לעליון , שבזה נקרא לו שם אדם מלשון, והוא דבוק בשמו יתברך והוא התכלית
והוא צורתו של יעקב החקוקה בכסא , (כו, יחזקאל א)' ודמות כמראה אדם כו, וכמו שנאמר( יד

שדבוק ביוצרו , קראו הקדוש ברוך הוא ליעקב אל שלכן, הכבוד שהוא פני אדם שבמרכבה
(. א, ישעיה מג)בוראך יעקב ויצרך ישראל ' כה אמר ה, שכל הבריאה תלוי בו כמו שנאמר, יתברך

שאמר הקדוש ברוך הוא עולמי עולמי מי בראך יעקב ( ד, ויקרא רבא פרשה לו)ואיתא במדרש 
כי נעשה שתף להקדוש ברוך הוא  שהוא מקים כל הבריאה על ידי עסק התורה', בוראך כו

והוא השלים , (כז, בראשית כה)וזכה לזה יעקב בזכות שהיה ישב אהלים , במעשה בראשית
. והוא יעקב שהלך בערמה עם עשו כמו הנחש עם אדם, מדרגת אדם שפגם על ידי הנחש בדבורו
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יים כמו אדם שהיה דבוק בעץ הח, שיעקב אבינו לא מת( ב, תענית ה)ל "ולכן אמרו רבותינו ז
עבודה )ל "וישראל גם כן היו זוכים לזה במתן תורה כמו שאמרו רבותינו ז, הראשון קודם חטאו

ועל זה נאמר על משה רבנו , (ו, תהלים פב)אני אמרתי אלקים אתם ובני עליון כלכם ( א, זרה ה
ויהי , ועל זה נאמר, (יט, שם סח)לקחת מתנות באדם , עלית למרום שבית שבי, עליו השלום

שבזה הוא דבוק בעצם החיים שהוא , לרוח ממללא, ותרגומו( ז, בראשית ב)האדם לנפש חיה 
כמו שאמרו , (יד, במדבר יט)אדם כי ימות באהל , זאת התורה, ולכן אמר הכתוב. התורה כמבואר
שאין התורה מתקימת אלא במי , ימית את עצמו, מה יעשה אדם ויחיה, (א, לב)במסכת תמיד 

ולכן בשם זה נבדלו ישראל כמו . שאז הוא דבוק בעץ החיים ונקרא חי ממש, ו עליהשממית עצמ
אתם קרויים אדם ואין אמות העולם קרויין , (לא, יחזקאל לד)אדם אתם , (א, יבמות סא)שאמרו 

 :'בלומד תורה לכותי כו( א, חגיגה יג)שהתורה לא נמסרה רק לישראל לבד כמו שאמרו , אדם

 םוטיליק -ספר אור תורה 
ולא מעבר , לא בשמים היא", מאי דכתיב, אמר רב דימי בר חמא, (א, ערובין נה)עוד אמרו שם 

ולא , אתה צריך לעלות אחריה, שאם היא בשמים, לא בשמים היא, (יג-יב, דברים ל" )לים היא
, ודבריהם אלו צריכים באור. אתה צריך לעבור אחריה, שאם היא מעבר לים, מעבר לים היא

לא "שהתורה , שהרי הכתוב בא לומר לישראל, ל"נראה מן הכתוב היפך מה שדרשו ז שלכאורה
, ועל זה אמר, שלכך אין יכולים להפטר ממנה, (שם פסוק יא" )'ולא רחוקה היא כו, נפלאת היא

שאם באמת , ואם כן יראה, (שם פסוק יד" )'כי קרוב אליך הדבר מאד כו', לא בשמים היא כו"
וגם אין הבנה למה שאמר שאם היא , היו יכולים להפטר ממנה, לים היתה בשמים או מעבר

אבל . והיאך אפשר להיות דבר זה, וכי מי יעלה שמים וירד, בשמים אתה צריך לעלות אחריה
וכבר כתבתי , נגלה ונסתר, חלקים' שהנה התורה ידוע שיש בה ב. ל"הנראה בכונת דבריהם ז

מים שעל ' א, חלקים' שבחינת מים יש בהם ב כמו, שלכן נמשלה התורה למים ,במקום אחר
בראשית " )'יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל כו", כמו שנאמר, מים שתחת השמים' וא, השמים

יקוו המים מתחת השמים אל מקום ", כמו שנאמר, והמים שמתחת השמים הוא בים ותהום, (ו, א
נגלה , בחינות שבתורה' והינו ב ,(י-שם פסוק ט" )ולמקוה המים קרא ימים", וכתיב" 'אחד כו

. רק שמים השני הוא נעלם ונסתר, ם"מ, ד"יו, ם"מ, שמים במלואו גם כן מים, רמז לזה, ונסתר
כיון שחלק , רצה לומר שלא יחשוב האדם, "'לא בשמים היא כו", וזהו כונת הכתוב במה שכתוב

אם כן , מהשגת אנושיוהוא למעלה , הנסתר מן התורה הוא למעלה ומורם מעניני עולם השפל
שביום הדין , ל הרבה"וכבר החמירו בזה חכמינו ז, יפרוש ממנה ולא ירצה לעסוק בה כלל

שכל , ובאמת לא כן הדבר, כאשר האריכו בזה המקבלים, נסתכלת במרכבה שלי, שואלים לאדם
כמו , והאדם אחרי יגיעתו וקדשת מעשיו יוכל להגיע עדיו גם כן, התורה כלה נמסר לישראל

רצה , וזה שאמרו לא בשמים היא, (ו, משלי ב" )מפיו דעת ותבונה, יתן חכמה' כי ה", שנאמר
גם כן לא נתן , שהוא בבחינת מה שעל השמים שהוא ענין רוחני, לומר שגם חלק הנסתר ממנה

אתה , שאם בשמים היא, וזה שאמרו. רק לבני אדם אשר בעפר יסודם להשיגה, למלאכי השרת
כמו שאמר דוד , רצה לומר שגם חלק השמימי שבתורה אתה צריך לטרוח בה, צריך לעלות אחריה
וזהו ענין שמשה עלה (. יח, תהלים קיט" )גל עיני ואביטה נפלאות מתורתיך"המלך עליו השלום 

שאמרו מלאכי , (ב, שבת פח)ל בפרק אמר רבי עקיבא "ואמרו רבותינו ז, למרום לקבל התורה
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שאינו ראוי , רצה לומר שקטרגו על נתינת חלק הפנימי שבתורה', ומה לילוד אשה בינינו כ, השרת
שבא לקבל התורה גם חלק , ועל זה השיב להם הוא יתברך, להנתן לאדם שהוא גשמי ובעל גבול

וכיון שחלק הנגלה שבה אין ראוי , כי התורה חלק הנסתר והנגלה שבה אחדים הם, העליון
וחלק , וגם חלק הנסתר שבה אינו שיך רק לאדם', ושכלום יצר הרע יש ביניכם כ, למלאכי השרת

, כמו שכתוב, גם בה יש דברים עמוקים מאד, שהיא מכונה בשם מים התחתונים, הנגלה שבה
שלכן לא נתנה רב התורה , (יב, קהלת יב)' ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ כו

על ידי דרכי המדות שהתורה , ר בהוצריך לטרוח בה ולהשיג דברים העמוקים אש, רק בעל פה
, (ב, מגילה ו)כמו שאמרו , וגם היא ביד האדם היא, ולמצוא פנינים מים החכמה, נדרשת בהם

רצה לומר , ולא מעבר לים היא, וזה שאמרו. יגעתי ולא מצאתי אל תאמן, יגעתי ומצאתי תאמן
שאף , יד האדם להשיגהשלא יהיה ביכולת ב, איננה עמוקה באמת, שגם דברים העמוקים אשר בה

. להשיג כפי זכותו ורב טרחו ויגיעו, מכל מקום מסיעים אותו מן השמים לכל אחד, שכן הדברים
רצה לומר להגות בה תמיד בעומק , "'בפיך ובלבבך כו, כי קרוב אליך הדבר מאד", וזה שנאמר

לעבור אתה צריך , וזה שאמרו שגם אם מעבר לים היא, ולא מן השפה ולחוץ, מחשבת הלב
 :ודוק, אחריה

לא בעי מר מינם , אמרי ליה בנתיה דרב חסדא לרב חסדא, איתא( א, ערובין סה)בפרק הדר 
ערובין )וכונתם בזה כמו שאמרו . השתא אתו יומי דאריכי וקטיני ונינם טובא, אמר להו? פורתא

ר לקבל ולמח, "היום לעשותם", ולא למחר לעשותם, (יא, דברים ז" )היום לעשותם", (א, כב
מכל חיי עולם , יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, (אבות פרק ד משנה יז)ואמרו , שכרם

ולכן מצד זה . מכל חיי עולם הבא, ויפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, הזה
וידקדק , ולא ימצא תמורתו לעולם, לחוס על הזמן היקר מאד אשר חולף ועובר, ראוי לו לאדם

באמת הם , אף שימיו קצרים, ונמצא שעולם הזה. בד בתאוות עולם הזה אפלו רגע אחתשלא לא
אבל , יכול להרויח שכר הרבה בעולם הנצחי בלי גבול ותכלית, שכל רגע מהם, ארוכים מאד

ולכן כל , ואינו תחת הזמן אשר כלה ואפס, ששם הוא עולם שכלו ארוך, בעולם הבא הוא בהפוך
שכל רגע , ואין לזמן מהות נמצא כלל, כי רגע אחד דוחה את חברו, תענוגי הזמן הבל המה

מאחר שכל רגע היותר קטן , וההוה אינו בבחינת יש כלל, שאין בהם תועלת, מתחלק לעבר ועתיד
אבל הם , שאינם תחת הזמן, מה שאין כן בעולם הבא הם ימים ארוכים ממש, מתחלק לעבר ועתיד

, כתיב( ו, תהלים פח" )ובמתים חפשי" "לא בשמים היא"ש, קטנים נגד קיום המצות ועסק התורה
וכן ', כי אין שם מעשה וחשבון כו, רצה לומר ששם נהיה שובתים, ולכן אמר שאז נינום טובא

 :א שם יעוין שם"פרש בחדושי מהרש
משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא , כל העוסק בתורה לשמה, אמר רבי אלכסנדרי, עוד שם

כאלו , רב אמר(. ה, ישעיה כז)שלום יעשה לי , או יחזק במעזי יעשה שלום לי, שנאמר, של מטה
ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטוע שמים , שנאמר, בנה פלטרין של מעלה ושל מטה

, ובצל ידי כסיתיך, שנאמר, רבי יוחנן אומר אף מגין על כל העולם כלו(. טז, נא שם)וליסוד ארץ 
שלעולם , דבר זה ידוע(. שם)ולאמר לציון עמי אתה , שנאמר, ולוי אמר אף מקרב את הגאלה

אז נעשה קטרוג גדול למעלה וכמו שאמרנו למעלה , כשרוצה הוא יתברך להשפיע טובה לישראל
' פמליא של מעלה ושל מטה כו, (ו, ירמיה ל)ונהפכו כל פנים לירקון  ,מאי דכתיב, (ב, דף צח)
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ולכן בכל עת שהיה זמן פקידה , ומצד זה גם אמות העולם למטה מקטרגים על ישראל. יעוין שם
, קוה לשלום ואין טוב, וכמו שנאמר, וכשלא עשו תשובה נהפך לפורעניות רחמנא לצלן, לישראל

קוה , וזה שאמרו, והכל בשביל שאין עוסקים בתורה כראוי, (טו, שם ח)לעת מרפא והנה בעתה 
שהוא משים שלום בפמליא של , שאין טוב אלא תורה, (יט, יד; טו, ירמיה ח)לשלום ואין טוב 

כי שממית בידים , מסטרא דאברהם ויצחק, ידים' והטעם כי אחיזת אמות העולם הוא בב. מעלה
מדוע כל גבר , ועל זה נאמר, שהם מקטרגים תמיד והם שני שרים הידועים, (כח, משלי ל)תתפש 

, ואמרו שם מי שכל גבורה שלו כידוע שהידים הם עולים ויורדים(. ו, ירמיה ל)ידיו על חלציו 
שהם נגד הרגלים , אז יש להם אחיזה בצפרני הידים, וכשהם יורדים הידים למטה נגד החלציים

ואז על ידי זה ונהפכו כל ', הני ברכי דרבנן כו ,(א, ברכות ו)כמו שאמרו , אשר שם אחיזתן בירכין
, (י, שיר השירים ה)דודי צח ואדום , ימינא ושמאלא כמו שנאמר' שהפנים כולל ב, פנים לירקון

סטרא , אבל כשישראל עוסקים בתורה שהוא בלשון. ובעונותיהם של ישראל מתהפך לירקון
ואז נעשה שלום בפמליא של , יניהםוהוא היורד בין הידים ומכריע ב, דיעקב אשר מטתו שלמה

אז גם , והענין כי כשאין עוסקים בתורה כראוי. והוא שעל ידו מסתלקים הידים למעלה, מעלה
ואין בור ירא חטא ולא עם הארץ , כי אין יודעים בדקדוקי מצות, חלק המעשה אינו טוב גמור

ובמצות לא תעשה ואז ממילא יש בחלק המעשה במצות עשה , (משנה ה, אבות פרק ב)חסיד 
אשר שם עומד הנחש , ידים בירידתם למטה נגד הרגלים' שהם נגד ב, אחיזה גם כן לסטרא אחרא

אבל כשעוסקים בתורה אז רגלי חסידיו ישמור , להחטיא את האדם בעונות שהוא דש בעקביו
ואז הידים מסתלקין למעלה כנגד , שהמעשה נעשה על פי חכמת ובינת התורה, (ט, א ב-שמואל)

וזהו ענין ברכת כהנים , (ב, תהלים קלד)' שאו ידיכם קדש כו, הראש לחכמה ובינה כמו שכתוב
סוף )ואמרו (. כו, במדבר ו" )וישם לך שלום", כמו שכתוב, ועקר הברכות בשלום, בנשיאת כפים

דים >>שבהנשא הי, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, (עוקצין
וזה , כי אין להם אחיזה כי אם מן הידים ולמטה, ין לסטרא אחרא יכולת לקטרג כלללמעלה אז א

עז לעמו יתן ' ה, והוא התורה שנקראת עז כמו שנאמר( ה, ישעיה כז)או יחזיק במעוזי , שנאמר
שערי ' י רמז לנ"ונקראת התורה מעוז. שזהו כחם של ישראל שהוא רק בפה, (יא, תהלים כט)

, שאין קטרוג למעלה, ואז יעשה שלום לי, ג מדות שהתורה נדרשת בהם"רה ויפנים לתו' וע. בינה
, (ז, שמות יא)ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו , למטה כמו שנאמר, ואחר כך שלום יעשה לי

שלכן מי שמדבר לשון הרע , והכלב הוא בלשון, ידים' ר שהם בב"ר וחמו"שהוא בא מבין שו
שלום שלום לרחוק , בורא ניב שפתים, ועל זה נאמר, לכלביםשפוגם בלשון ראוי להשליכו 

 .שלומות לעילא ולתתא' והוא על ידי שמתקן הלשון בתורה אז ב, (יט, ישעיה נז)ולקרוב 
, שגם אם חטא האדם מאד ובא לעשות תשובה, עוד ידוע תדע כמה גדולה מעלת עסק התורה..

ם ומרים ותעניות עד אין מספר היה האדם כבר האריכו בזה הראשונים עד כמה וכמה סגופים קשי
דבר זה , אבל אם הוא תלמיד חכם ועוסק בתורה הרבה, ובמה יתרצה עבד לאדונו, צריך לזה

שהם מעלים את ( א, ברכות טז)שהתורה נמשלה לנחלים , מועיל יותר מכמה תעניות וסגופים
, דברים לב)כמטר לקחי יערוף , וכן מצינו בספרי פרשת האזינו על פסוק, האדם מטמאה לטהרה

, ואומר, (ב, משלי ד)' כי לקח טוב נתתי לכם כו, שנאמר, אין לקחי אלא דברי תורה, וזה לשונו, (ב
שם )' שמע בני מוסר אביך כו, שנאמר, ואין מוסר אלא דברי תורה, (י, שם ח)קחו מוסרי ואל כסף 
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שנאמר , ן דברים אלא דברי תורהואי, (ג, הושע יד)' קחו עמכם דברים ושובו אל ה, ואומר, (ח, א
אם נכשל אדם , ל"וכן אמרו חכמינו ז, (יט, דברים ה)אל כל קהלכם ' את הדברים האלה דבר ה

, אם היה רגיל לקרות דף אחד יקרא שני דפים, בעברה ונתחיב מיתה בידי שמים מה יעשה ויחיה
, הכתוב גם כן ביחזקאלועל ענין זה רמז ', אם היה למוד לשנות פרק אחד ישנה שני פרקים כו

ורצה בזה , (כג, יחזקאל יח)אלהים הלוא בשובו מדרכיו וחיה ' החפץ אחפץ מות רשע נאם ה
שאין הקדוש ברוך הוא חפץ שימית עצמו בסגופים משנים ותעניות רבות שמחליש גופו בעבודת 

באמת ש, אלא העקר להרבות בעסק התורה שהיא הנותנת חיים לאדם, עד שהוא קרוב למיתה' ה
כמו שאמרו רבותינו , עקר התעניות והסגופים אינו אלא כדי להכניע החומר ויכנע לעבודתו יתברך

, אבל אין לך דבר שמזכך חמר האדם כמו עסק התורה, מלי כריסא זני בישא, (א, ברכות לב)ל "ז
רבי שמעון בן אלעזר אומר אמשול לך משל , וכמו שאמרו באבות דרבי נתן פרק טז וזה לשונו

כל זמן שהוא בתוך האור עושים , יצר הרע דומה לברזל שהטלוהו בתוך האור, למה הדבר דומה
אם , שנאמר, כך יצר הרע אין לו תקנה אלא בדברי תורה שהוא כאש בלבד, ממנו כל כלי שירצו

ישלם לך ' וה, כי גחלים אתה חותה על ראשו, ואם צמא השקהו מים, רעב שונאך האכילהו לחם
הרי מבואר שהתורה מתקן חמר , אל תקרי ישלם לך אלא ישלים לך עד כאן, (כב-כא, משלי כה)

ועל , שלא יהיה שליטה ליצר הרע באדם, האדם שיהיה נמשך אחר דעת התורה ואחר רצונו יתברך
כי באמת אי אפשר לו , (כג, במדבר לא)כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר , זה נאמר

חזי דאת נורא ואנא , (א, קדושין פא)כמו שאמרו בגמרא , שלאדם לעמוד נגד יצרו שהוא א
ויכול לדחות אש , ולכן אי אפשר להכניעו אלא באש של תורה שבזה נעשה כל גופו אש, בשרא

ואדרבא כח התורה לתקן חמר האדם ולהעלותו למדרגת הנפש ממש כמו , דסטרא אחרא ממנו
כל הבריות שנבראו , יה רבי סימאי אומרוכך ה, וכן הוא מבואר בספרי שם, שכתבנו כמה פעמים

חוץ מן , וכל בריות שנבראו מן הארץ נפשם וגופם מן הארץ, מן השמים נפשם וגופם מן השמים
לפיכך עשה אדם תורה ועשה רצון אביו שבשמים , האדם הזה שנפשו מן השמים וגופו מן הארץ

לא , (ו, תהלים פב)ון כלכם שנאמר אני אמרתי אלקים אתם ובני עלי, הרי הוא כבריות של מעלה
( שם)אכן כאדם תמותון , הרי הוא כבריות של מטה שנאמר, עשה תורה ולא רצון אביו שבשמים

שהאדם הוא מבחר הבריאה ומרכז כונתו , והוא מבואר על פי הקדמות שכתבתי למעלה. עד כאן
שות יחוד בכל ותכלית בריאתו לע, שבידו הבחירה להטות עצמו לטוב ולרע, יתברך בכל הבריאה

שלכן התחלת מעשה , חלוקות זה מזה' לקשר שמים וארץ ביחד שנבראו בתחלה בב, העולמות
' אבל האדם נברא בב, שהם מעשה שמים לבד ומעשה הארץ לבד, "בראשית"' שמים וארץ בב

תוצא הארץ נפש חיה , וכמו שנאמר, הבהמית מן הארץ והוא הגוף שזכר כאן, שנפשו, דברים אלו
ונשמתו העליונה , זו נפשו של אדם הראשון, (ילקוט שמעוני רמז יב)ואמרו , (כד, א בראשית)

אף ידי , ונתחברו יחד באדם וכמו שאמר הכתוב, (ז, בראשית ב)ויפח באפיו נשמת חיים , משמים
והינו שנבראו שמים ( יג, ישעיה מח)יסדה ארץ וימיני טפחה שמים קורא אני אליהם יעמדו יחדו 

אבל , שיש להם כח יותר שהם קימים בטבעם, ינת יד ימין של הקדוש ברוך הואמיוחסים לבח
שהוא כח חלש שהם כלים ונפסדים והעדר כרוך , נבראי הארץ מיוחסים לבריאת יד שמאל

על ידי התורה , ובאדם באו ביחד כדי שיתוקן נפשו הבהמית על ידי נשמתו העליונה, בעקבם
כמו , פשו התחתונה נעשה ממש כצבא המרום במרוםובזה גם נ, שנתנה משמים וירדה לארץ
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ונתתי לך מהלכים בין העומדים ', וגם אתה תדין את ביתי כו, שאמר המלאך ליהושע בן יהוצדק
ובני עליון כלכם , והוא מה שנאמר, "אנכי"ד' והוא התורה שהתחלה באות א, (ז, זכריה ג)האלה 

אבל אם לא עסק בתורה ולא , תעלה למעלהרצה לומר אפלו נפש הבהמית שלהם , (ו, תהלים פב)
ועל זה , אז גם רוחו יורד למטה ונעשה כבריות שלמטה שנפשם וגופם מן הארץ, עשה רצון אביו

ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ , מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה, אמר שלמה
, ראוי תמיד לעלות למעלה רצה לומר שאף שרוח אדם שהוא מן השמים היה, (כא, קהלת ג)' כו

אף על פי כן אין אנו , ונפש הבהמית שלו היה ראוי לירד תמיד למטה שיסתלק כל אחד למקומו
וכן . הכל לפי מעשיו של האדם, שלפעמים גם הנפש עולה למעלה ולפעמים להיפך, יודעים זה

, אמרו שםכמו ש, מבואר שם בספרי שהתורה מטהרת כל חלאת וטמאת הגוף וכל מדותיו הרעים
מה רביבים הללו יורדים על עשבים ומנקים אותם ומשפשפים , (ב, דברים לב)וכרביבים עלי עשב 

שידוע שכן דרך , דברים' והזכיר כאן ג', כך הוי מפטם בדברי תורה כו, אותם ומפטמים אותם
 ומורק ושטף, כמו שנאמר, צריך למרקו מבפנים ולשוטפו מבחוץ, כשרוצים לנקות כלי מלכלוכו

ב איתא מריקה כמריקת הכוס , בלשון זה לא מצאתי אבל בזבחים צו)ואמרו , (כא, ויקרא ו)במים 
( א שטעון הדחה בפנים ושטיפה בחוץ, י מבפנים ככוס של ברכה כדאמרינן בברכות נא"ופרש רש

כמו כן , ואחר כך צריך לשוטפו מבחוץ, מריקה מבפנים והינו להוציא הזוהמה והאסור הבלוע בו
צריך לעקור מפנימיותו כל המדות , טמא נפשו בחטאים ועונות ודבוק בנפשו מדות מגנותמי ש

, שהוא הבל היוצא מפיו שעושה לו אור מקיף, ואחר כך לשוב בתשובה בודוי פה, הרעות שבו
וכן צריך האדם אחר זה . לדחות מבחוץ החיצונים והמשחיתים שברא בעונותיו שידחו מאצלו

אם עשית חבילות עברות עשה , (ד, ויקרא רבא פרשה כא)מו שאמרו כ, להרבות במצות יותר
, ובזה הוא מפטם ומשביח נפשו יותר ויותר להעלותה למדרגה יותר עליונה, חבילות מצות כנגדם

כמו שצריך האדם לניר בשדה ,, (ג, ירמיה ד)נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים , וכמו שנאמר
, ואחר כך לזרוע בתוכה זרעים שיעשו פירות הרבה, עיםבתחלה כדי לעקור ממנה העשבים הר

וכל זה האדם יכול לתקן על ידי עסק התורה שעל ידי התורה הוא עוקר מנפשו כל מדות המגנות 
, (ה, פתיחה דאיכה רבתי ב. 'הלכה ז' ירושלמי חגיגה פרק א)כמו שאמרו , הנטועים בה בטבעה

ה אותו וגם מגרש ממנו כל החיצונים הרוצים והוא מה שאמר שמנק, המאור שבה מחזירה למוטב
וכל , שהבל פיו בתורה מגרש כל הסטרא אחרא ממנו, לסובב מבחוץ על ידי עונותיו שקדמו לו

, כמו שכתוב, דבוריו שיוצאים מפיו נבראים מלאכים קדושים השומרים אותו לבל יקרב זר אצלו
כי עוף , וכמו שנאמר, (יא-י, תהלים צא)' כי מלאכיו יצוה לך לשמרך כו', לא תאונה אליך רעה כו

ואחר , והוא מה שאמר שמשפשף אותו, (כ, קהלת י)השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר 
כמו , שמרבה זכיותיו יותר ויותר ומעלה את נשמתו במדרגה יותר עליונה, כך הוא מפטמו

מה שעירים , וזה לשונו, (ב, דברים לב)כשעירים עלי דשא , וכן מבואר שם על פסוק, שכתבתי
 :כמו כן דברי תורה מכפרת על עברות, הללו באים על חטאת ומכפרים על חטא

 הספר נר מצו
חפץ למען צדקו ' ה ה"בהעלותך את הנרות זש"ל "וז( ב, טו)בהעלותך ' במדרש במדבר רבה פר

הזהרתיך על  ה למשה לא בשביל שאני צריך לנרות"ל הקב"א( כא, ישעיה מב)יגדיל תורה ויאדיר 
גם חשך ( יב, תהלים קלט)וכתיב , ונהורא עמיה שרה( כב, דניאל ב)הנרות אלא לזכותם שנאמר 
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ולמה צוה ' תדע כשאדם בונה וכו, ד"בא ללמדך שאינו צריך לנרות של בו', לא יחשיך ממך וכו
תם ולא עוד אלא אם א', חפץ וכו' הוי ה', אתכם לזכותכם לכך נאמר בהעלותך את הנרות וכו

והלכו ( ג, ישעיה ס)ל לכך נאמר "זהירים להדליק את הנרות לפני אני מאיר לכם אורה גדולה לע
 :ל"עכ', וכו" קומי אורי' גוים לאורך וכו

כי ( "כג, משלי ו)ש "מן המפורסם הוא שהתורה והמצות שנתנו לישראל הם נקראים נר ואור כמ
מקום חשך ואפל צריך הוא אל אבוקה ונר והענין כי כמו שההולך ב', וכו" נר מצוה ותורה אור

כמו כן ידוע שתכלית בריאת , להאיר לפניו הדרך אשר ילך בה בכדי שיוכל לבא למחוז חפצו
כי האדם נברא במקום חשוך ואפל שהוא רחוק מאד מאור , העולם היה בשביל התורה והמצות

ר "ומשם היצה', המשכחים שם קדושתו ית' א והקל"עד שבו מקום שכונת הסט' שלימותו ית
המסית ומדיח את האדם לכפור באלהי ישראל לומר דלית דין ולית דיין ועולם מתנהג בטבע 

 :ובמקרה גמור
והוא ממש דומה למלך ששלח את בנו בקטנותו למרחקים כדי לקנות לו סחורה ואבני חפץ מה 

וק בגופו שלא נמצא במדינתו ולא היה רוצה לשלוח אחד משריו הגדולים מצד שהוא אינו דב
, ונפשו עם המלך אזי יש חשש שמא יקבע דירתו שם בארץ רחוקה ולא ישוב עוד לארץ מולדתו

אך מצד שהיה ירא שמא . כ בנו שבודאי יתאוה לשוב לבית אביו כי נפשו קשורה בנפשו"משא
ברוב הימים ישתקע שם וישכח את אביו ואת מולדתו ולא ידע הדרך לשוב לבית אביו נתן לו 

היה ציור כל בית המלך ומשרתיו וכל מעשיו וכל ממשלתו ובזה היה לו זכרון לידע  פנקס ושם
 :שאין זה מקומו ומוכרח הוא לבוא אל אביו וידע לשים לבו אל חזרתו ויעשה המוטל עליו

כל חפצו ורצונו רק בעולם השפל הזה שהבחירה והרשות אין בנמצא רק ' הנמשל מובן שהוא ית
אמת מארץ תצמח וצדק ( "יב, תהלים פה)ה "ז אמר דוד המע"וע ,ואינו בכל העולמות, פה

ה לברוא את האדם ברא "כשרצה הקב( א, ר ח"עיין ב)ל "ש רז"פ מ"ויובן ע. 'וכו" משמים נשקף
מה אתה מבזה תכסיס שלך ' אמת אמר אל יברא שכולו מלא שקרים וכו' ש וכו"כיתות של מה

 :כ"ע, "ד אמת מארץ תצמח"תעלה אמת מן הארץ הה
וזה , ש שכל תכלית בריאת העולם היה בשביל עולם השפל הזה ששם הבחירה והרשות"והוא כמ

כ שכר הנמצא בעולם "משא, ד"נקרא אמת שהשכר מגיע חלף עבודה ואין עושה לפנים משוה
לכך אין זה אמת אלא חסד שעושה ', העליון שהם מוכרחים במעשיהם וההכרח לא ישובח וכו

והוא כי החותם הוא , ה"שאמת הוא חותמו של הקב.( שבת נה)ל "רזולכן א. ד"לפנים משוה
י מעשיו ובריאת העולם "הוא ע' מראה ממשלת האדון ורב כחו וגבורתו וכל ממשלתו וגבורתו ית

ת "ת אמת וכן ס"ש בראשית ברא אלקים ס"ב נחתם בתיבת אמת כמ"ולכן מ. ז מושג גדולתו"שעי
ובריאת כל העולם היה בשביל עולם השפל הזה שבו ברא אלקים לעשות להראות שכל ממשלתו 

נמצה אמת מה שאינו בכל הבריאה ולזה בתחלת הבריאה עלתה במחשבתו לברוא את האדם 
ותחלה היה קטרוג ממדה הזאת מאחר שרוב בני אדם אין , פ הבחירה אשר בידו"במדת אמת ע

ש "וז, להאריך אף משלימים דרכיהם בבואם אל עולם השפל והוצרך מדת החסד להשתתף עמו
שאדרבא עיקר מדת האמת הוא פה בעולם ' והראה הוא ית, אמת אל יברא שכולו מלא שקרים

והוא כיון שכל , ש מה אתה מבזה תכסים שלך"ואמרו מה, ש שהשליך אמת ארצה"השפל וז
כ אינך משמש בחותם אמת "ב היה במדת אמת ועולם השפל אינו יכול להתקיים בזה א"חותם מ
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מעשה ידי ' ועמך כלם צדיקים וכו( "כא, ישעיה ס)ש "יט שלך שאתה מתפאר בו כמשהוא תכש
 ":להתפאר

ל אף שאין משלימים מעשיהם בפעם ראשון והוצרך "תעלה אמת מן הארץ ר' והשיב הוא ית
ש בזה במקום "מ לסוף יתתקנו כולם ויתגלה בחינת אמת בעולם כמ"להשתתף עמם מדת החסד מ

ודבר . 'וכו" ד"בתחלה עלה במחשבה להבראות במדה( "טו, ר יב"ב) ש"אחר באריכות בענין מ
יתן ' חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו גם ה( "יג-יא, תהלים פה)ה באמרו "זה רמז דוד המע

ש שתחלה קודם שנגמר תיקון העולם היה מתנהג על צד "והוא כמ". הטוב וארצנו תתן יבולה
, כיון שאין משלימין כוונת הבריאה בבת אחת, עולםר שאלולי כן לא היה ה"החסד בשיתוף מדה

ש שחסד אמר יברא "כ במה"ולזה היה קטרוג ג, כ האמת הוא רחוק מן החסד ואין אמת בארץ"וא
 :ואמת אמר אל יברא

כ כי זהו תכלית העבודה להפך הרע לטוב ולעשות מחשך אור כי האדם שולח פה ללחום "ונודע ג
, רוצה להיות ממשלתו בעולם' א היא נגדית לקדושה וכל א"מלחמת מצוה כי תמיד הקליפה והס

לתת שליטה אל הרע שיוכל להתאבק עם הטוב כענין הגבור המתאבק ' וכך היה עומק כוונתו ית
עם החלש בכח קטן כפי כח של החלש וכל זמן שהרע שולט ובני אדם חוטאים ועושים נגד רצונו 

ו ולכן מדת השלום קטרגה ואמרה "ם להיפוך חפעם הקדושה גובר פע, אז אין שלום בעולם' ית
ואלולי ' בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו וכו( "ב"סוכה נב ע)ל "אבל כבר ארז, אל יברא

' וכן הוא ית, וזהו מדת הצדק שמטבעו ליתן למי שאין לו', וכו" ה עוזרו לא היה יכול לו"הקב
ישוב בתשובה והוא מדת הצדק שאמר  חונן לאדם דעת ומסיע לו להתגבר על יצרו ואם חטא

שמי שהוא גבור וכובש את חברו ומשפילו תחתיו אין כאן שלום אלא , אבל אין זה שלום, יברא
ולכן שלום אמר , ע זה נקרא שלום"מצד עצמו מכיר כח וממשלת חברו ונכנע תחתיו מצ' באם א

יתראה חותם מלכו של  י גלגולים שונים ואז"ל כאשר יתתקנו כל הנשמות ע"אבל לע. אל יברא
עולם וכי היאך שניהם צדקו יחדו שהיה סיוע מן השמים וגם האדם מצד בחירתו השלים מעשיו 

ש "וז', וכו" רק מאריך אף' ה ותרן הוא וכו"מאן דאמר קוב( "כה, אסתר רבה ז)ל "ש רז"וכמ
ושלום  כ צדק"ל ששניהם יהיו צודקים יחדיו ואז ג"ר, "חסד ואמת נפגשו"ל "הכתוב שאז לע

בתחילה מסייע לאדם ' שהוא ית" אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף"ש "נשקו והוא מ
ל "ר', וכו" יתן הטוב' כי גם ה"לעשות טוב אבל בגמר תיקון העולם אז אמת מארץ תצמח והוא 

פ הבחירה "שהוא ע, "וארצנו תתן יבולה"כ "אעפ' אף שכל טוב שעושים הצדיקים הוא מאתו ית
 :ק בעולם השפל הזהשאין בנמצא ר

' לשלוח פה הנשמה שהיא חלק אלוה ממעל ולא נשלח א' פ עומק כוונתו ית"ומצד זה היה ע
היה בהם סכנה להשתקע פה בעולם השפל ' ממשרתיו מלאכי מרום כי מצד שאינו חלקו ית

ל בטעם גאולת מצרים "ש האריז"ועזא ועזאל יוכיחו שהשחיתו דרכם כידוע וכמ', בעומק הקל
אמר "ל "וז( ו, ב)ל במדבר רבה "והוא מה שרמזו רז.י שרף"י מלאך ולא ע"לא ע' על ידו יתשהיה 

אלקים למשה משה אמור להם שיעשו משכן ביניהם כביכול אני מניח העליונים ויורד ושוכן 
ה למשה עשה אותם גדלים לשמי למה "ביניהם ולא עוד אלא שעשה אותם דגלים לשמו אמר הקב

 :'וכו" והם צבאותי וכן הוא אומר והוצאתי את צבאותי' ם אתם וכושהם בני שנאמר בני
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ש שמצד שעיקר התכלית בבריאת העולם היה עולם השפל לכך נצטוו ישראל לעשות "והוא מ
ולכך ' ש כביכול אני מניח העליונים וכו"והוא מ' משכן ביניהם להורות ששם עיקר משכנו ית

הנכבד ' אותיות שמו ית' והוא נגד ד, וחות העולםר' דגלים לד' הוצרכו להיות סביב למשכן ד
' שמורה על ב, צדדים ימין ושמאל פנים ואחור' והם ד, רוחות העולם' והנורא שהוא קיום ד

ש למעלה ופנים ואחור מורה על תכלית הבריאה "חסד ודין שבו מתנהג העולם כמ' מדותיו ית
שהוא אחורי של , א"הסט והמלחמה הגדולה שישראל עסוקים לעשות בין הקדושה ובין

י נוסד גדולת האדם ובו תלוי הבחירה ולכן גם לה יש "שע' א היה בחפצו ית"וגם הסט. הקדושה
עשה אותם דגלים "ש "וז". ומלכותו בכל משלה( "יט, תהלים קג)ש "כמ, שורש בשמו הגדול

' שתלוי בבז נתן טעם למה ניתן בחינה זאת לישראל סדר הדגלים שמורה על הבחירה "וע". לשמו
ש שמצד "ז נותן טעם מפני שהם בני כמ"וע, וגם להפך הרע לטוב, ש"מדות אלו חסד ודין כמ

ז "וע. ו"שישראל יש להם נשמה חלק אלוה ממעל ולכן הם בטוחים שלא ישתקעו בטומאה ח
ש מחמת "מביא ראיה ממה שלא נשתקעו בטומאת מצרים מה שלא היה כן אלו היו שם מה

י שהיו במצרים נשארו להיות צבאותי "ל שאעפ"ר" והם צבאותי"ש "והוא מש "כמ' תגבורת הקל
ל שאני בעצמי הוצרכתי "ר', וכו" והוצאתי את צבאותי"ש "ז מביא ראיה ממ"וע, להקרא בשמי

 :ש"להוציאם ממצרים מחמת תגבורת הטומאה שהיה שם והם נשארו שלמים וקיימים כמ
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול ' ברכו ה( "כ, תהלים קג)ה "ש דוד המע"ובזה יובן מ

והוא שמראה . 'וכו" 'משרתיו עושי רצונו בכל מקומות ממשלתו ברכי נפשי את ה' דברו ברכו ה
ל שהם "ר' ש הם גבורי כח לעשות דברו ית"שמה, ש"בכאן ההפרש שיש בין צדיקים ובין מה

והטעם שלא נשלחו פה , חם וגבורתםר המחליש כ"מוכרחים לכך שאין בהם בחירה ואין להם יצה
ש שלא היו יכולים להתקיים בקדושתם כי אם בשמים ממעל ששם הם שומעים "ז הוא כמ"בעוה

ס ושם "ז שהוא רחוק משלימות א"כ אלו היו בעוה"ומכירים מציאותו וממשלתו משא' דברו ית
מוע בקול לש"ש "וז, א שורה החושבים להשכיח שם הנכבד והנורא לא היו מתקיימים"הסט
ברכו ה משרתיו "ש "והוא מ, כ ישראל"משא' ל בעבור שהם שומעים ומכירים צוויו ית"ר" דברו

עושה ' פ הכרח כמו שהוא ית"פ הבחירה והרצון לא ע"ע' ל שהם עובדין אותו ית"ר" עושי רצונו
והוא כי הם בכל , א"ש במ"הכל ברצון ואין לו מכריח כלל שלכך האדם הוא בצלם אלקים כמ

ש "וז', א הם מכירים ומודים לשמו ית"אפי במקום עומק הטומאה והסט' ומות ממשלתו יתמק
 :'וכו" בכל מקומות ממשלתו ברכי נפשי את ה"

י התלבשו בגוף נכר לא ישכח "והן לזאת שולחה הנשמה הקדושה פה ונתלבשה בגוף ובכדי שע
ולא די בעשיית המצות  התורה הקדושה לעסוק בה' האדם מקום שרשו ובית עולמו נתן הוא ית

כי התורה היא פנקס המלך , ת כנגד כולם"שהם מסוגלים לטהר הנפש ולהחזיר הרע לטוב אלא ת
ובה ישיג כבוד בוראו שכולה שמותיו ', ובה ציור כל הבריאה וציור ממשלתו ית, מלכו של עולם

פתיחתא )ל "זולכך אר. ועל כל קוץ וקוץ תלוי כמה אלפים רבבות עולמות הקדושים, ה"של הקב
ז "י התורה מאיר לו במקום חשכת אופל עוה"שע" המאור שבה מחזירם למוטב( "לאיכה רבתי

פ לשם ובלתי "וזוכר מקום חוצבו ושהוא צריך לחזור עכ' ומזכירו שם אביו ובית מלכותו ית
והעולה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם ( "לב, יחזקאל כ)ש "אפשר לו לצאת מרשותו כמ

והוא כי אין אתם בחינת ', וכו" חי אני נאם ה אלקים אם לא ביד חזקה' היה כגוים וכואומרים נ
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עבדיו שבהיותם מורדים ואין חפצים לשמוע בקול אדוניהם מגרשם מביתו ובזה הם יוצאים 
י כמה גלגולים ויסורים קשים ומרים הוא "וע, מרשותו אלא אתם בחינת בנים שבהכרח הוא בן

 :ובלתי ידח ממנו נדח' מצד שהנפש הוא חלקו ית מטהרו ומחזירו לביתו
והוא ממש כמי שטועה , וזהו ענין גלגול הנשמות ואורך זמן הגלות עד שיתוקנו כל הנשמות

מדרך המלך ללכת ארחות עקלקלות ובלתי אפשר לו לבוא אל מחוז חפצו כי מדרך עקלקל נפתל 
ום שטעה משם דרך הנתיב העקום אין שם מבוא לבא אל בית המלך אם לא שישוב לחזור אל המק

אשר הוא מבוא לבוא ' וכן הוא הענין מי שטעה מדרך ה. ומשם יכול לבוא אל מחוז חפצו, הזה
ולכן , י עונות שעשה"א ע"והלך נתיבות עקלקלות אל הקליפה והסט, צבאות' אל בית המלך ה

לבוא אל מקום  א לו"צריך הוא לשוב בדרך אשר הלך בו ולחזור אל עולם הזה כי בלתי זה א
". כי אין מעשה חשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה( "יז, אבות ד)ש "חוצבו כמ

ראה חיים עם אשה ' בכל עת יהיו בגדיך לבנים וכו( "י-ח, קהלת ט)ה "ש שלמה המע"והוא מ
כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש כל ' אשר אהבת כל ימי חיי הבלך וכו

והוא שבא לזרז . 'וכו" תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמהאשר 
ט אשר "י מצות ומע"האדם להסתכל תמיד בדרך אשר הוא צריך לילך שם לשוב למחוז חפצו ע

אף לא יום , ח אברי נשמתו ולעשות מלבושים לנשמתו ושלא לבלות זמן"הם מסוגלים לטהר רמ
ידוע כי כפי מספר ניצוצי נשמתו שצריך לתקן כך הם מספר הימים כי . 'בעבודת ה[ שלא]' א

ש "ז והימים עצמם כשמתקדשים הם נעשים מלבושים לנשמתו כמ"שנקצבו לאדם לחיות בעוה
' ואם יחסר אף יום א, ש"יעו" ויקרבו ימי ישראל למות( "כט, בראשית מז)' מ אלשיך בפס"מור

 :ר בגלגול להשלים מספר הימים שחסרו לושלא יבא בחשבון יהיה מוכרח בשביל כך לחזו
ויש נספה בלא ( "כג, משלי יג)פ "ע.( ה)ל במס חגיגה "ש רז"ובזה אפשר לומר וליתן טעם למ

[ מוסיפנא]הנך שנים מאי עבדת בהו אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במיליה יהביק ', משפט וכו
אבל , שיש לו שאר מדות טובות שלכאורה יקשה למה דוקא למי שיש לו מדה זאת ולא למי". ליה

ש שכל אדם נקצבו לו מספר הימים כפי ניצוצי נשמתו שצריך לתקן ולכך מי שהוא "יובן לפי מ
אנשי דמים ומרמה ( "כד, תהלים נה)ש "רשע שאין בו תקוה לשיתקן שוב נכרת באמצע ימיו כמ

י שמעביר "מהרה עבדור שמתקן ניצוצי נשמתו ב' ולכך אם יש צדיק א', וכו" לא יחצו ימיהם
כ נוטל את כל המצוות של חבירו ומאירים בו "במיליה שמביישים אותו ואינו עולב לזולתו עי

כ שוב אין לו ימים לחיות עוד ולכן נותנים לו הימים של חבירו כדי לתקן את חבירו "א, כידוע
 :כיון שאינו צריך עוד לתקן את עצמו

לקנות סחורה ויש זמן קבוע כמה צריך לשהות שם והוא נמשל למי שנוסע עם חבריו לאיזה שוק 
ומי שהוא , בשוק עד זמן שוב חביריו עמו ועד זמן שמשער שיוכל לאסוף ולקנות כל מה שצריך

. עוסק לקנות סחורה עבור חברו, זריז וזהיר לאסוף ולכנוס אז מה עושה באותו זמן ששוהה ביריד
ל שתמהר להשלים המוטל עליך "ר" לבנים בכל עת יהיו בגדיך"ה ואמר "ז הזהיר שלמה המע"וע

רמז בזה על עשיית , "ושמן על ראשך אל יחסר"ש "והוא מ, ולגמור המלבושים של נשמתך
והתקנה לזה הוא עסק . ל"כנ' וכו" כי נר מצוה"ש "כמ, המצות שהם מאירים אל נשמתו שבראשו

 :שר חוצבה נשמתו משםי היא האירה לו הדרך אשר ילך בה וזוכר בית אביו ומקום א"התורה שע
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( ב"יבמות סג ע)ל "ש רז"שהתורה נמשלה לאשה כמ" ראה חיים עם אשה אשר אהבת"ש "וז
מוציא [ בעלה]י "והוא כי כמו שהאשה ע, "שהתורה נמשלה בה' כמה טובה אשה טובה וכו"

י התורה "וע, ט שהם תולדותיהם של צדיקים"י עסק התורה מוסיף מצות ומע"תולדות כמו כן ע
. מאיר איברי נשמתו ומוסיף להם חיים שכל מצוה מוסיף כח וחיות באבר של הנשמה כידוע הוא

י התורה הוא רואה דרכו וזוכר מקום חוצבו ומכיר גדולת "ש שע"כמ' וכו" ראה חיים"ואמר 
לבטלה כיון שהם במספר ' ל שלא תכלה אפילו יום א"ר', וכו" כל ימי חיי הבלך"ואמר . בוראו

כל ימי הבלך כי ' אשר נתן לך וכו"ש "וז, ש"ל עליו ונוגע לשורש נשמתו כמבמפקד כפי המוט
ש "ל שהימים בעצמם הם הנותנים חיים לנשמתו והם מלבושי הנשמה כמ"ר, "הוא חלקך בחיים

 :ל והוא מפורסם בזוהר ובמקובלים"א הנ"בשם מורמ
חירתו שזהו המכוון פ ב"ז שצריך לעמול בתורה ובמצות ע"ז שהאדם פה בעוה"ואין זה כי אם כ

שלא תכלה , "כל אשר תמצא בידך לעשות בכחך עשה"ולכך ', וכו" ובעמלך"ש "וז. 'מאתו ית
, והוא אבדה שאינה חוזרת, כי אחר המות לא יוסיף תת כח לתקן לך מה שחסרת', אפילו רגע א

תוכל  ל שלא"ר', וכו" כי אין מעשה וחשבון"ש "וז, ש"ולכך יהיה צריך לשוב בגלגול מחדש כמ
 :ז"להשלים החשבון מהימים שחסרו לך פה בעוה

עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלשה דברים ( "א, ג)ל בפרקי אבות "ובזה יובן לנו מאמרם ז
והנה הפלא הנראה בתחילת ההשקפה באמרו שוב . 'וכו" דע מאין באת ולאן אתה הולך' וכו
אבל . 'וכו" דע מאין באת מטיפה"ומר והיה לו לקצר ול', וכו" מאין באת מטיפה סרוחה"כ "אח

ש שהאדם צריך תמיד לזכור מקור חוצבו ושורש נשמתו "והוא מ, לדרכנו רמז בזה ענין אחר
 :ז ישתדל בכל עוז להשלים המוטל עליו"ועי

ט מה "ל מהיכן שורש נשמתך וכי שולחת מבית אביך לסגל מצות ומע"ר, "דע מאין באת"ש "וז
ם ישתדל למהר להשלים כי שמא יצטרך לגלגול כי יתעה מדרך שלא נמצא בעולם העליון וג

 :המלך ויצטרך לשוב בדרך שבא בו
והוא כמו ההולך בדרך כשישים דעתו שאם יטעה מני הדרך הישר , "ולאן אתה הולך"ש "וז

כמו כן . יצטרך להטריח ולהרבות בדרך חזירתו ללא צורך בודאי מסתכל תמיד ושומר דרכו מאד
י איזה "ו טעה מני הדרך ע"כל בכל עת אם הולך בדרך מלכו של עולם ואם חצריך האדם להסת

יתנהג עמו ברחמים ויוותר עמו וזה אינו כי לכך נברא ' עון שעשה ולא יחשוב האדם שהוא ית
מאריך אף ומחזיר האדם ' בעולם שיהיה בחירה ורצון שיהיה השכר חלף עבודתו ורק שהוא ית

 :בכמה גלגולים עד שיתקן
שכל אדם יהיה חשבון עמו אם השלים מה שצריך , "ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון"ש "וז

כ על "כי הראיה תפול ג, ש המפרשים"ודקדק באמרו לשון הסתכלות ולא לשון ראיה כמ. או לא
כ הסתכלות הוא בכוונה להנות מדבר הנראה שלכן אמרו "משא, מי שרואה איזה דבר בלי מתכוין

' וכן בכאן אין ההצלה מחטא מובטח אם לא שישים האדם דעתו באלו הג, א"אסור להסתכל בא
 :והסתכלות כזה בודאי עושה פירות' דברים ויכוון בזה כדי להשלים רצונו ית

, קהלת ז)ש "ולא אמר ולא תעשה עון שזה אינו בטוח כמ, "ואין אתה בא לידי עבירה"ואמר עוד 
רש הוא שמי שאינו מסתכל להשלים עצמו בשלימות אבל ההפ', וכו" כי אדם אין צדיק בארץ( "כ

האמיתי כבר יכול להיות שיפול ביד רשתו ובעונותיו שהם ימשלו בו ויהיה קשה לו לפרוש מהם 
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כ כשעושה איזה עון לפרקים מיד יכול להנצל מידם והתרופה לזה הוא עסק "משא, מחמת הרגלו
 :ש"התורה כמ

משלי )שאחר שהזהיר האדם בעסק התורה באמרו ה בספר משלי "ודברים אלו רמזם שלמה המע
ותחלה , "עונותיו ילכדונו את הרשע ובחבלי חטאתו יתמך"אמר שם ', וכו" אילת אהבים( "יט, ה

ש שמי שהוא איש "והוא כמ', וכו" דרכי איש וכל מעגלותיו מפלס' כי נכח עיני ה"אמר שם 
' אשר עיניו ית' מד לנגד בוראו יתמ זה נותן תמיד דרכיו שעו"ש בכ"שהוא צדיק שנקרא איש כמ

ומצפה יום בואם אליו בשלום כמו האב המצפה יום חזרת בנו , תמיד לצפות תיקון נפשות בניו
ואיש כזה תמיד כל . מצפה ומשתוקק לתיקון נפשותינו' ז מצינו שהוא ית"ובכ, ל"ש במשל הנ"כמ

' לה אשר עשה המלך יתל ששוקל ומחפש תמיד אם הולך בדרך הישר והסלו"מעגלותיו מפלס ר
כ הרשעים שאין מסתכלים בזה ברוב הרגלם בחטאים אזי "משא, ו מדרך השכל"או אם טעה ח

, "ותמוגנו ביד עונינו( ו, ישעיה סד)ש "יצרם מושל בם וקשה להם לפרוש מהם ונופל בידם כמ
בשוגג  י שתהיה מרבה בחטאים"שע, "עונותיו ילכדונו את הרשע( "כב, משלי ה)כ "ש ג"והוא כמ

והם אשר ארגו לו רשתות ומכמורות לרגליו לשלא ', מצד מיעוט הסתכלות והתבוננות בדרכיו ית
ט הוא אורג ניצוצות קדושות ומחבר אורות עליונים "י מצות ומע"יוכל לצאת משם כי כמו שע

א נגד "להיות משולבות זו בזו לעשות בהם מלבוש לנשמתו כמו כן האדם בליעל כי לעולם הסט
 :שה והוא הרע שנגד הטובהקדו

ואתה תשופנו ( "טו, בראשית ג)ש אצל הנחש "אבל לא ניתן להם כח אלא בעקביים דקדושה כמ
לפתח חטאת ( "ז, שם ד)ש "והוא שניתן לו רשות בתחלה להסית האדם בדברים קטנים כמ, "עקב

י "ל עי זולתו שכורע לפניו ומבקש ממנו איזה דבר אב"כעני בפתח וכמי שנכנע תח" רובץ
א הולך ומתגבו ועולה למעלה עד שיש לו רשות עד ראשו לבלע ולהשחית "שהורגל בכך אז הסט

ויונה ירד ( "ה, יונה א)פ "ש בזוהר ע"ולעומת זה הנשמה יורדת עד העקביים כמ. כל אברי נשמתו
תחת עבד כי ( "כג-כב, משלי ל)והוא ממש כמו שכינה בגלות שנאמר ', וכו" אל ירכתי הספינה

" לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים"ל "וארז, "ושפחה כי תירש גברתה' לוך וכוימ
א והיא נשארת נקודה אחת "דסט' שירדו לקליפה ונבנה מהם נוק' ס של הנוק"הגהה והם סוד ע]

י שהאדם "כי כמו שהשכינה בכללות העולם כמו כן הוא בכל נשמה בפרט כידוע שע[. כידוע
א שנגדו מתגברת והוא הרע "תו מתמעטת ורישיה כפוף לעפרא והסטמרבה בחטאים אזי נשמ

 :'וכו" כורכתו ומלפפתו( "ב"סוטה ג ע)ש "והגיהנם המעניש לאדם אחר פטירתו כמ
ממרום שלח אש בעצמותי וירדנה ( "יג, איכה א)פ הקדמה זאת יובן לנו דברי המקונן באמרו "וע

נתנני ' ישתרגו וכו' פרש רשת לרגלי השיבני אחור נתנני שוממה כל היום דוה נשקד עול פשעי וכו
כמו כן רמוז , כי כמו שהמקונן דבר בכאן על גלות השכינה וישראל בכלל". ה בידי לא אוכל קום

והוא כי ישראל אומרים דרך . 'מישראל כמו שנתבאר דהכל ענין א' בכאן גלות הנשמה בכל א
, "ממרום שלח אש"ש "והוא מ, מ"ל בכ"ש רז"ר כמ"אשר ברא יצה' תרעומות כביכול נגדו ית

חזי .( "קידושין פא)ל "ש חז"ר נקרא אש כמ"ר אשר משמים נחית לשלוט באדם ויצה"והוא יצה
והם אומרים מי יכול לכבוש את האש הגדול הזה אשר הוא אחוז בעצמותיו של  ',וכו" דאתי נורא

ותחלה ניתן לו רשות בתחתיות הקדושה ". בעצמותי"ש "וז, אדם ודבוק עמו בתולדה בטבע
פרש רשת "אבל הוא ". וירדנה"ש "וז, בעקב בעונות שדש בעקביו שאינו חושבם לעונות כלל
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שתחלה הייתי הולך בדרך , "השיבני אחור"כ "ועי', וכו "נלכדתי בחבלי חטאתו"שבזה " לרגלי
ש "י החטאים טעיתי מדרך המלך והושבתי אחורנית בדרך לא סלולה כמ"מלכו של עולם אבל ע

כ מפיל עליו עצבות "אח, ר כשמכשיל האדם באיזה עון"וכך דרכו של יצה. 'וכו" נזורו אחור"
וזהו מדרכי הסתת , כ יתייאש מלשוב"גדול ויאוש שיחשוב בדעתו ששוב אין לו תקנה ועי

שאין ראוי להיות כך , "נתנני שוממה כל היום דוה"ש "וז. ר כמו שהאריכו בזה בספרי מוסר"היצה
והוא אינו עושה , בשמחה' כ צריך להיות עובד ה"אבל אח' אלא שעה אחת ביום בודוי לפניו ית

שמים ומתייאש מלשוב עד כ מתבטל מעבודת "כן אלא הולך שומם כל היום דוה ומצטער ועי
כ נשקע כל קומתו ונשמתו "ו ועי"ונעשה רשע במזיד ובמרד להכעיס ח, ו"שמפקיר עצמו לגמרי ח

 :ו"א ושוב אין לו תקנה באמת ח"בס
כ "ל שעלו בכל קומת נשמתו ועי"ר, "נשקד עול פשעי בידו ישתרגו עלו על צוארי"כ "ש אח"וז

נתנני ה "ר ואמר "ולזאת מתרעם האדם על שנברא יצההכשיל כחי שאין לי שוב כח לצאת מידו 
, (לח, איכה ג" )לא תצא הרעות והטוב"' אבל באמת אין זה כלום כי מאתו ית". בידי לא אוכל קום

ר "בראתי יצה( "ב"קידושין ל ע)ל "ש רז"ר נברא לטובתו של אדם ויכול להנצל ממנו וכמ"והיצה
לאדם לידע באיזה דרך הוא מהלך ומראה לו הדרך ש שהיא המאירה "כמ, "בראתי לו תורה תבלין

שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק ( "ב, אבות ו)ל "ועל ענין הלז אמרו חז. האמיתי לשוב בה
ש הקדמונים שעיקר החירות הוא מי שאינו משועבד לתאות חומרו ויצרו "והוא כמ', וכו" בתורה

יון שאין האדם מובטח להנצל מיצרו כי אם הרע והוא מושל על כל עניניו לכל אשר יחפוץ יטנו וכ
 :ש לכך נקרא בן חורין"י עסק התורה כמ"ע

 ס"דרוש לסיום הש -ספר שיח יצחק חלק א 
, שהוא נקרא שולחן כמו שנכתב לעיל, והמנורה בכללה היא המאירה לארץ ולדרים עליה( סב

נתן שלא סר מהם  היה נר מערבי דולק תמיד להורות, מ"ולכן כל זמן שישראל היו עושים רש
ז "כ, ניצוצי אור השמש שהם מאירים תוך הבית, כמו שנכתב לעיל, גילוי אור יחודו יתברך

כי באמת רק עוונותינו הם מבדילים בינינו ובין , שחלונותיו ופתחיו הם פתוחים לנגד השמש
שמש  הם המכסים ומחשיכים אור ניצוצי, כי הם העננים וכוחות עשן מתנור הבוער בבית, אלקים

, שהם מזון רע לנפש האדם, והם האדים המעופשים של מאכל עכור, אור שכינתו יתברך מעלינו
 :הדבוקות בנפש היסודי הבהמי, שהם העוונות ותאוות מגונות

, והוא עומד בין המנורה והשולחן', ולכן המזבח של היכל עליו מקטרים קטורת ריח ניחוח לה( סג
צריך לגרש רוחות ואדים , מדברים המעופשים אשר נעשו בו ומזוהם, כמו הבית אשר בו ריח רע

כמו כן הם מצוות , והם המסירים ריח הרע, המריחים ריח טוב, רעים האלו על ידי בשמים ואש
מסירים כל המקטרגים וקליפות ורוחות , ט ותשובה וחרטה של השב באמת בכל לבו"ומ

 :מה המאירה על רוח ונפש של האדםואור הנש, הגורמים כיסוי לאור ניצוץ האלקים, הטומאה
כי אם על ידי , ובאמת אי אפשר לאדם לטהר נפשו מזוהמת וסרחון יצרו ותאוות מגונות שבו( סד

ר בראתי לו תורה "בראתי יצה"ש "וכמ, דבר שהנשמה נהנית ממנו, ריח טוב של התורה הקדושה
מקוטרת מור ולבונה  מי זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן"ה "ש שלמה המע"והוא מ". תבלין

והוא , "'כולם אחוזי חרב וכו' הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב לה וכו, מכל אבקת רוכל
, ת בהר סיני"שהיא המאורשה להשי, המכונה בשם כלת שלמה, י"מליצה נפלאה על כלל בנ
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ושם זכו ', וכו" כענבים במדבר מצאתי ישראל"ש "כמ, בקבלת התורה ועול מלכותו עליהם
אשר על , ש"למעלה ממדרגת מה, עלות משפל מצבם מחושך עולם התחתון הזה אל אור השמיםל

שש כנפים לאחד "ש "כמ, ש"שהם מה, "ואשא אתכם על כנפי נשרים"ש "וכמ, השמים כבודם
 ":ואביא אתכם אלי

והם , כי יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אבל אי אפשר להיות על מצב הקדושה תמיד( סה
שאין ניצוץ אור השמש יכול , הגורם חשכת הבית, שנמשלים לתמרות עשן, ות שעושיםהעוונ

אם עשית עוונות "ש "כמ, ותקנתם הוא להרבות ריח טוב בתורה ובמצוות, להאיר שם כראוי
שהם המצוות ודרכי " מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל"ש "וז, "הרבה עשה מצוות הרבה

המסוגלים לרפואת חולי הנפש אשר נתקלקלו איכויותם על ידי , שנדמים לאבקת רוכל, התשובה
 :העוונות

שכלל הבריאה , כ דבר גדול ועמוק ידוע למשכילים"הוא ג, י עולמות לכל צדיק"וענין ש( צט
' כ ג"שהם ג, ולשון חק מכריע בינתיים, י שהם כף זכות וכף חובה"ספרים המבארים בס' נברא בג

והם , אבות שהם מרכבה לשכינה' ונגדם ג, ר"שהם חד, ות מנהיג בהם עולמ"מידות שהשי
' שהמצוות הם ב, י התורה והמצוה"י הוכן תיקון הבריאה בכללה ע"אשר ע, כוללים כל ישראל

ת לסור מכל חטא וזוהמא הגורם "ה ל"שס' והב, ח מצוות עשה בקום ועשה"אחד רמ, מדריגות
 :קלקול לבריאה

, י שאר חולי"או ע, י רוע מאכלו"ל האצטומכא עוהוא נדמה לחולה אשר נחלה בקלקו( ק
ודם , לנקות הזוהמא שבמעיו, ליקח סמים המסוגלים לזה' הא, דברים' שצריך לב, בפנימיות גופו

וכמו כן , ז שלא יסיר הדבר הגורם קלקול הדם לא יועילו לו סמי הרפואה"וכ, המעופש והמקולקל
, י עוונות"נפשו ורוב סיג וחלאה הדבוק בה עצריך תחילה לנקות זוהם , האדם השב אליו יתברך

, כל הקלקולים ואחיזת הקליפות בעולמו ואורות העליונים, ובזה ינקה וטהר את מקדש הקדש
כמו החולה שנתקלקלו אבריו , אשר גרם בהם חשך והסתר האור וסילוק שלימות קדושתו יתברך

כ ירבה "ואח, רוח החיים בהם אשר גרם מיעוט התפשטות, י דם המעופש וסיג זוהמת מאכל רע"ע
והוא , שהם סמי הרפואה, להאיר ולהשפיע כוחות הקדושה מחי העולמים בהם, בתורה ובמצוות

ואם תסיר שיקוציך מפני ולא תנוד , אלי תשוב' אם תשוב ישראל נאום ה"ש הנביא ירמיהו "מ
 ":אל קוצים לאיש יהודה ולירושלים נירו לכם ניר ואל תזרעו' כי כה אמר ה' ונשבעת וכו

נשכבה "שבפרשה הקודמת דיבר מגודל פגם העוונות שהיה ביהודה כאמור שם , ורצה בזה( קא
אשר נתגבר , ט"והוא רוח הטומאה וכח הס, "אלוקינו חטאנו' בבושתינו ותכסינו כלימתינו כי לה

ינו א, כי מי שמתרחק בפשעו נגד ריעו ואוהבו, והוא נקרא בושת וכלימה, י העוונות"ונתגדל ע
א הזה הוא מכסה ומקיף אותנו וחוצץ בינינו ובין "והסט, ובוש ממנו, יכול להסתכל בפניו

אם תשוב ישראל "ז סמוך אחריו פסוק זה "וע', וכו" כי עוונותיכם מבדילים"ש "כמ, אלוקינו
שמחזיר נשמתו " שובה"ולכן נקרא , מה שתחילה נתרחקת מאור פני, "אלי תשוב"אז " מעוונותיך
אין זה כי אם כאשר תסיר שיקוציך , להחזירה לבית אביה, רידה למטה לשרשה העליוןאחר שהו

ועומדים למול פני להסתיר פני , הם הקליפות וכוחות הטומאה המבדילים ביניכם לביני, מפני
כי החוטא מתרחק מפניו , ובזה לא תנוד, וסותמים מסך רוח חיים הנמשך מפני למטה, מכם
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אשר אין , ו עם רוח הטומאה"להתחבר ח, חו העליון מסטרא דקדושהלהיות נע ונד רו, יתברך
 ":ויאמר לו משוט בארץ, מאין תבוא"אל השטן ' ש ה"כמ, להם מנוחה במקום אחד

שהם נעים ונדים מסוף העולם ועד סופו יחד , והוא ענין כף הקלע של נפשות הרשעים( קב
יבא שלום "שכתוב בהם , צדיקיםשטלטול הוא היפך עונג נפשות ה, א בהם"בהתקשר רוח הסט

ז אמר שדרכי "וע, "והייתי נע ונד בארץ ומפניך אסתר"והוא שנאמר בקין , "וינוחו על משכבותם
כמו הזורע תוך , התשובה הוא בתחילה להסיר חלאת נפשו ולטהר הקדש בכל עלמין דלעילא

, הרעים ממנה אם לא אחר ניכוש ועקירת העשבים, א לזרע להצמיח פרי טוב ונקי"א, הקרקע
 ":נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים' כי כה אמר ה"ש "וז

' שנאמר מה ה, ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים בלבד"אין לו להקב"ל אמרו "ורז( קג
שיראת , ש רבינו הגדול"והוא ענין גדול כמ, "היא אוצרו' וכתיב יראת ה, אלוקיך שואל מעמך

אלא מצד שמתירא למרוד לעשות נגד רצונו , ו"צד העונש חשאינו מ, שמים הוא יראת הרוממות
ויאמר משה אל העם אל תיראו כי ", ש משה לישראל אחר קבלת הדברות בהר סיני"וכמ, יתברך

 ":ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, לבעבור נסות אתכם
להם בגודל  להתראות, שהוא יתברך לכך העלה אותם למדרגה הגדולה הזאת, ורצה בזה( קד

ומזה תגבר בהם אש , כדי שיכירו גדולתו יתברך, עם מרכבות כבודו, כבודו וקדושתו בפומבי
אשר הוא מבני היכלא , ד"כמו אוהבו של מלך בו, ובזה יהיו רחוקים מן החטא, אהבתו יתברך

כדי שלא להמרות ולגרום , מתירא לעשות איזה דבר נגד רצונו, דמלכא ומכיר בגדולתו וכבודו
לא בשביל עונש גוף או , "שיהיה יראתו על פניכם"ש כדי "וז, יזה צער ופירוד אהבת מלכו אליוא

 :לא זולת, ל שמתיראים לעשות דבר הגורם חטא ועוון נגדו יתברך"ר, רק לבלתי תחטאו, נפש
שכמו כן אמרו דורשי רשומות שיראה ואהבה משולבים , וזה נקרא יראה הקשורה באהבה( קה

ומצטרפים אותיותיהם , כאשר תכתוב אותיות יראה למעלה ואהבה למטה, זהוקשורים זה ב
ושניהם הם , ונמצא שיראה גדולה כזאת כוללת האהבה, מלמעלה למטה לימין ושמאל כידוע

 :וצמודין יחד, רעים דלא מתפרשין
 כי הוא' לכו ונשובה אל ה"ש "מ, (בהושע ו)ל יובנו לנו הפסוקים "י הקדמה היקרה הנ"וע( קעא

והיינו שבא לנחם את ". טרף וירפאנו יך ויחבשנו יחיינו מיומיים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו
בראותם אורך , ו מן הגאולה"שלא יהיו מתיאשים ח, ישראל ולזרזם לתשובה למהר קץ גאולתם

 ":'ותאמר ציון עזבני ה"וכמאמר הנביא בשבילם , בערך אלפים שנה, זמן גלותם
לומר שכבר השליכנו מעל , י יסורי הגלות ואורך הזמן אינו אצלנו על דרך נקמהולזה אמר כ( קעב
וכמו הנותן , אלא הם בדרך רופא נאמן ומומחה הנותן סמים מרים המחלישים יותר את הגוף, פניו

ש "וז, אינו אלא לרפאותו מחליו ולחזק אברי גופו, תחבושת על המכה הגורמים כאבים עצומים
דברים לטרף ' והמשיל הנביא לב". יחבשנו"מבחוץ כדי ש" יך"ו, שירפאנוכדי , "כי הוא טרף"

טרפה אינו "על דרך שאמרו , כי ענין טריפה הוא באברים הפנימיים שבהם תלוי חיותו, והכאה
 :והכאה הוא על אברים חיצוניים שאין בהם סכנת מיתה, "חיה
וב הגזרות העצומות שגוזרים על כי בר, וכמו כן המשילו יסורי הגלות שמנפש עד בשר יכלה( קעג

ואלה הם המגיעים ממש , אינן יכולים לעסוק בתורה ולקיים מצוותיו יתברך כאשר צוונו, ישראל
ועונשים ויסורים ', וכו" ש כי הוא חייך"כמ, שבו תלוי חיותא, לחליי הנפש שהם אברים פנימיים
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ואמר שגם , חיצוניים שבגוףהמשיל למכות על אברים , המגיעים לגוף וקושי השיעבוד והעינוי
והוא זיכוך , גם הם לרפואה לעמוד בנסיון, ו המגיעים לביטול תורה ומצוות"הגזרות שגוזרים ח

ולעסוק ' וכל מה שקשה יותר ועושים מה שביכלתם לקיים מצוות ה, כי לפום צערא אגרא, הנפש
יחנו שלא תשכח מפי וכבר הבט, בזה מזדכך ומטהר יותר איכויות נשמתו ורוחו ונפשו, בתורתו

י ההכנה ופועל "והכל היה ע, ו"ולא יוכלו בכל מחשבותיהם לעקור ממנו התורה והמצוה ח, זרעו
למסור נפש בנו , י שני ימים שהלך אברהם בשליחותו של מקום לעשות רצונו"דמיוני שנעשה ע

 ":יחיינו מיומיים"ש "וז, על קדושת שמו יתברך

ספר פתחי שערים

 

 חפתח י -תיב שבירת הכלים נ
, רק בחינת מציאותו ומלכותו' שידוע שאין אנו משיגים מאתו ית, וענין ביטול המלכות הוא...

ש "והוא סוד מ. ז ניכר לנו מציאותו"שעי, ובחינת מלכותו הוא ענין השגחתו בעולם התחתון
ה בכתיבתו "והוא סוד שם הוי. בהיכל קדשו' וה, דע אלא בהיכליהדמלכא לא אתיי, ק"בזוה

פ הקלקולים "א גובר וסותר מאורות העליונים ע"ובעולם התוהו שהסט, נ"וקריאתו והם סוד זו
גורם שאין מתגלה השגחתו למטה בגילוי פנים אלא בכללות ובנקודת , הגוברים בעולם התחתון

שמלכות עניינה שמקבלת כל שלמות , כתר שבהאמונה לצדיקים שבדור לבד והוא נקודת 
י תורה ומצות של ישראל שיש "סוד בנין הנוקבא בבחינת פרצוף ע, והיינו. העבודה מן התחתונים

א כשעושים עבודתם שלא "או שבונים אותה בסוד פרצוף באחוריים דז, בזה כמה מדרגות
בודתם בכוונה לעשות רצון ואם עושים ע, ד הרגל שמעשה אבותיהם בידיהם"בשלמות גמור רק ע

ועוד יש בזה כמה מדרגות כמו . א"פ עם ז"קונם באהבה אז הוא בבחינת בנין פרצופה בבחינת פב
 :ד"שיתבאר עניינם בביאור בנין הנוקבא ובזיווגא דלהון במקומם בס

, ואז כל בניינה סתיר, ו כלל אז אין בנין לנוקבא"אבל בעולם התוהו שאין תורה ולא מצות ח
בסוד לא נתמלאה צור אלא מחורבנה , א"ואז לנגדה נבנית נוקבא דסט, בא מרבים לחטואואדר

והוא בסוד , ס שבה הם בקליפה והוא באתלטייא"וזה נקרא שנוקבא דקדושה ט. של ירושלים
ואין , וגם זה נעלם לגמרי בכסא ליום חגנו. מיעוט הירח בעת המולד שאין בה אלא נקודה אחת

, ת"ה שאז זמן הדין וישראל עושים תשובה בעשי"ה לישראל שלכן ברנשאר רק בבחינת אמונ
ולכן אז אומרים המלך הקדוש שמתחיל . בונים את הנוקבא בסוד פרצוף עד שמיני עצרת כידוע

ו החטא מתגבר והקלקולים "וכן בכל עת שח. ואין כאן מקום ביאור אלו הדברים, גילוי מלכותו
ל ואז "ר, ס שלה יורדים לקליפה"רב לבחינת תוהו ואז טאז מתק, א מתפשט בעולם"גוברים והסט

בה גפרית ומלח שרפה ' את מכות הארץ ואת תחלואיה אשר חלה ה' הוא באתלטייא ואז וראו וגו
וכמו בעולם ', ראיתי את הארץ והנה תוהו וגו, ש בירמיה"כי היא באתלטייא וכמ', כל ארצה וגו

 :'והארץ היתה תהו ובהו וגו, ש"התוהו ממש כמ
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 כפתח  -ספר פתחי שערים נתיב שבירת הכלים 
 :שורש הבחירה באדם התחתון

ולכן אפשר ללמוד מהעליון , האדם התחתון הוא צלם ודמות כל העולמות ומאורות העליונים>
בחינות ' פרצופים שהם ה' יש ה, ובפרטות כאן בנקודים, בכל העולמות בכלל. על התחתון

אלא , בנקודים כמו באדם התחתון אינם נכנסים בהם( יחידהנשמה חיה )י "בחינת הנח. י"נרנח
א "עיקר מדרגת הנקודים והאדם התחתון היא ברוח שלהם בחינת ז. מאירים הם עליהם מן השמים

כשהאדם חוטא שהוא סוד . מן הארץ, ומדרגת הנפש שהיא המלכות היא למטה ממדגרגתם, ק"ו
, כמו שהיה בבחינת המלכות שבנקודים, ליפההספירות של נפשו יורדות לק' ט, השבירה בנקודים

עיקר . ק בעת השבירתם"ר סלקו הארתם מן הו"כמו שהג, י מסתלקת מן האדם"ואז הארת הנח
ה החדש שהוא בחינת "ובנקודים הוא בסוד מ, שבו ענין הבחירה, התיקון הוא ברוח שבאדם

קו המאזנים משום  כשהאדם אינו מעלה את מעשיו על. ן בחינת הנפש"הרוח שבא לתקן את ב
ונפשו כמו , אז הוא בא לידי חטא ושבירה, חסרון דעת שבו שהוא סוד חוסר המתקלה בנקודים

כמו שבנקודים הכתר של . המלכות של הנקודים יורדת לקליפה שהוא ענין הגיהינום אצלו
נשאר בו ומעוררו , כך באדם הכתר שבנפשו שהיא ניצוץ מן הרוח, המלכות לא ירדה לקליפה

 :>שהוא ענין התיקון, וב בתשובהלש
, וכן בנשמת אדם בחינת חיה יחידה ונשמה אינם באדם כלל אלא בשמים והוא בחינת אלהות..

. ס"ונפש שלו הוא מן הארץ ולכן תשוב אל הארץ בקבר והוא נפש הבהמיות שלו והיא כוללת ע
והם בסוד המוחין והם ר של הרוח מסתלקים "ובחטא האדם ג, ס"כ י"וכן רוח שלו באוירא כולל ג

ואין נשאר בה רק , תחתונות של הנפש יורדים לקליפה' אבל ט. ואין פגם מגיע שם, י של הרוח"נח
בחינת כתר של הנפש שהוא מלכות של הרוח והיא עטרת יסוד דדכורא וראשיתה מחכמה ולמטה 

וסוד הכרת ' ס והאבדתי את הנפש וגו"וז. שלכן כל החטאים נזכרים בנפש, והם יורדים לקליפה
גם בלא , ש"ואז כשאין בו מתקלא כמ, י העונות הוא בסוד התוהו"ש שע"והוא ממש מ. ש"יעו

שצריך האדם לשקול מעשיו בבחינת , וכתיב פלס מעגל רגליך וכל דרכיך יכונו, דעת נפש לא טוב
 :עטרין של הדעת' ת שהם סוד ב"קום ועשה ובל

שלא יהא , ול לזווג הרוח עם נפש הבהמיות שלוואז יכ, וצריך להיות בסוד מתקלא שקל הקדש
נ "והוא זיווגא דזו, ז אלא נמשך אחר עצת הרוח שהוא דרגא דאדם"נמשך אחר תאוות של עוה

אז בחינת נשמה שבשמים , כ נכנס בו רוח שטות"ש אין אדם חוטא אא"כמ, וכשאין בו דעת. דביה
דברוח ומלכין קדמאין , י"בסוד נחפ להאיר אל הרוח שלו "וחיה ששם אין מזדווגים בהארת פב

, ולכן הרשעים בחייהם קרויים מתים. ר של הרוח שהוא בסוד חיים דיליה"שמסתלקים ג, מיתו
ואינם פונים אל נקודת האחדות בסוד , וכלי הרוח נשברים שהקלקולים גוברים בבחירתו ורצונו

ואינם יכולים לסבול , לעשות רצון קונו אלא מניח לרע לעשות את שלו( רשות היחיד)י "רה
בתוכם אור הקדושה אשר בהם שנשאר הבחירה והרצון שלו פנוי ממחשבת קדושה ורק פועל 

ונמצא שכל כחות הנפש נופלים בקליפה . והוא מניח לנפש הבהמיות שלו לעשות את שלה, הרע
, ש מפנק מנוער עבדו ואחריתו יהיה מנון ונופל בחיק אשה נכריה"וכמ, שהם השולטים על הנפש

 :ש במשלי"כמ' הולך אחריה כשור לטבח יובל וגו
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שהוא המעוררו , ונשאר איזה ניצוץ קשור בנפש מן הרוח, והוא כרת הנפש, ס וארעא אתבטלת"וז
וחוזר ומתקן , ואם שב בתשובה אז נפקא מאתלטייא. לשוב בתשובה והוא בחינת כתר של הנפש

י יודע רוח בני האדם העולה היא מ, ש"ז אמר שלמה המלך עה"וע, כחות נפש הבהמיות שלו
ר של הרוח ונשאר "י החטאים אז מסתלקים ג"שע, למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ

והוא סוד הגיהנם שמורידים הנפש , ס של הנפש יורדים למטה לארץ במקומו"וט, ק לבד"בסוד ו
וזרת ונפקא ז נתקן הנפש וח"ועי, לתחתיות לאתבלע הרע ממנה ולהתברר בסטרא דקדושה

 :מאתלטייא להתחבד עם הרוח בגן עדן

 הפתח כ -ספר פתחי שערים נתיב עולם התיקון 
 :ר"עולם הנקודים וחיי אדה

לכן . הוצרך קודם להשתרש למעלה בעולמות, כל מה שנמצא באדם הראשון ובזרעו אחריו>
היה לרע עדיין  כמו שבעולם הנקודים לא. ר"קיימת הקבלה בין עולם הנקודים לבין חייו של אדה

בעולם הנקודים , ובכל אופן. ר בתחילת בריאתו לא שלט בו הרע"כך באדה, שליטה בעולם הזה
ובמדרגה , והוא בסוף מדרגת אדם דקדושה בנקודים, ר היה כבר אז מקום מציאות לרע"וגם באדה

, מקום זה של תערובת של הרע בטוב נקרא בשם קליפת נוגה. ר"התחתונה של נפשו של אדה
לכן חטאו , ר"משום שהרע לא היה בפנימיותו של אדה. ר"והיא שאיפשרה את חטאו של אדה

ובעולם הנקודים הם גרמו , הקלקולים הלכו וגברו, אמנם. בבחינת טעות בלבד, היה בשוגג
בעולמות העליונים . ומשום כך להיותו בעל תמותה, ר התגברות זו גרמה לחטאו"באדה. לשבירה

. הושרשו תיקונים שבכחם למנוע ששוב תהיה שבירה גמורה בעולמותכבר , ר"שקדמו לאדה
בכל פעם שהבריאה מגיעה , ס מהנוקבא"א וסילוק ט"מהז( ר"ג)תיקונים אלו הם סילוק המוחין 

אלא רק גורש מגן עדן , ר לא מת מיד כתוצאת חטאו"אדה, משום כך. למצב שבו הקלקול גובר
על . ן זה הוא סוד ירידת המלכים מאצילות לבריאהעני, בעולם הנקודים. שהוא מקום השלמות

קיום התורה , ת"מעת זמן מ. ניתנה לו מצוות התשובה, ר לתקן את אשר עיוות"מנת שיוכל אדה
, ן שהיא נפש הבהמית של האדם"ה החדש שבא לתקן את ב"הוא המתקן את הבריאה בבחינת מ

א ולתקן את "שראל לפרוש מן הסטי קיום התורה יכולים י"רק ע, לכן. ר"שבה יש שליטה ליצה
שהיא , המיתה שנגזרה על האדם בסוף חייו. ר"הפגמים שנשרשו בתוכם מזמן חטאו של אדה

על מנת שיבא האדם לבחינה עליונה ( תיקונו)היא גומרת את זיכוך נפשו , בסוד מיתת המלכים
 :>ב"ג שהוא מדרגת עוה"ן למדרגת שם ס"בסוד עליית שם ב, יותר

מ נשאר כמה "ומ, שהתיקון שנעשה לא היה בשלמות רק בסוד בירורי הפרצופים נתבאר למעלה
וזה נמשך כל זמן הנהגת שית אלפי , א שהם הם המתבררים תמיד בכל יום"ניצוצות עדיין בסט

, וכלל הענין שהבירור לא נשלם לגמרי, שנין דהוה עלמא עד סוף הזמן שאז יהיה יום הדין הגדול
שהוא , ש למעלה"ועיקר הבריאה היה בשביל הבחירה כמ, ר בעולם"הכ לא היה בחירה ויצ"שא

 :ר"ט ויצה"כ באדם מלחמת יצה"והוא ג, א"סוד המלחמה שיש תמיד בין סטרא דקדושה ובין סט
, ע שלא יתערב עם הטוב שלא יבטלנו לגמרי"ס מקום לרע בפ"וסוד התיקון הוא עניינו שנתן א...

ר וגרם "שנכנס בו יצה, ד"ר ואכילתו מעה"וד חטא אדהוזה ס, רק שיתגבר עמו כגבור מלחמה
ע ככלב "א עמדה בפ"שבאמת בתחלה בריאתו היה בסוד הבירור שהסט. מיתה לו ולזרעו אחריו

 :העומד מנגד והרשות בידו להזיק
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והוא האור , שהמאורות היו מאירים בכל שלמותם, אבל עדיין לא היה לו שליטה בקדושה עצמה
והנחש , ע מקום הקדושה"והיה בג, ר שהיה צופה מסוף העולם ועד סופו"שהיה משתמש בו אדה

ר לא היה מתגבר מצד טבע נפשו להיות נמשך בטבע אחר "יצה, ולכן גם באדם. עומד מבחוץ
 :ר"ד טו"עד אשר אכל מעה, מדות רעות

והוא מקום התחתון מדרגה תחתונה שבקדושה שעדיין , והוא סוד קליפת נוגה שעדיין לא נתברר
והוא נוגה שהיה , א ושליטתו בכדי שיהיה בחירה נמצאת"ששם היה עדיין אחיזת הסט, לא נתברר

ר "וכן הוא ביצה. שהוא סוף אדם דקדושה, סוד אחיזת הנחש בעקב, והיינו, ר ביחד"מעורב בו טו
שהנפש שבו היה מבורר בתחלה ולא היה נמשך אחר , שלא היה עדיין שליטה בגוף ונפש האדם

שבו יכול , והיינו מה שיכול לבוא לידי שוגג וטעות, רק בסוף הנפש בבחינת עקב, יותתאוות בהמ
ויכול להראות על עבירה מצוה ועל ', כי נופת תטופנה שפתי זרה וגו. ר ביחד"להיות מעורב טו

לא מות תמותון כי , ש הנחש"וכמ, והוא ענין קליפת נוגה, מצוה עבירה ואינו ניכר בתחלת העיון
 :'ם וגויודע אלהי

שהרי השבירה היה כן על , א לכנוס תוך הקדושה ממש"אז ניתן שליטה לסט, ד"י שאכל מעה"וע
ס דנוקבא שיהיה קרוב "א ולסלק ט"ר של ז"י הבחירה לסלק ג"כ ע"שיכול להיות אח, אופן זה
כי כל מה . י תשובה"ורק התיקון היה כדי שיהיה יכול לתקן האדם קלקולים שלו ע, לשבירה
כ "לא היה נמצא אח, שאם לא היה תחלה בסוד השורש, באדם הוצרך להשתרש למעלהשנמצא 

י "וע. והתיקון שורש התשובה ותיקון הפגמים. ר השולט"ולכן השבירה שורש הפגם ויצה. למטה
ר "כמו כן נכנס בגוף נפש האדם היצה, א לפגום ולגרום חשך במאורות העליונים"שנכנס הסט

שאין , ולכן נגזר עליו מיתה שהוא ממש סוד מיתת המלכים. וחטא שיהיה נמשך מטבעו לכל עון
והוא ירידתו למקום , ע"ע שהוא סוד ירידת המלכים מאצילות לבי"ולכן גורש מג, מיתה בלא חטא

לעבוד ', וכתיב ויגרש את האדם וגו', כי עפר אתה וגו', בסוד עד שובך אל האדמה וגו, הקליפה
ס התשובה שהתחיל "וז, תקן הפגמים שלו ולברר הבירוריםל', את האדמה אשר לוקח משם וגו

ר באדם ממש כמו הנחש אשר נמשך בעקב והארס "ומאז ניתן יצה, והתחיל לברר, ר"אדה
 :והוא סוד עבירה גוררת עבירה, מתפשט בכל הגוף

בראתי , ש"ה החדש כמ"י יכולים לתקן הקלקולים שהוא סוד מ"שע, ולכן נתנה התורה לישראל
ק ומצח הרצון לגרום תיקון "שהתורה הוא סוד הארת יסוד דא, אתי לו תורה תבליןר בר"יצה

', ולכן נקראת התורה עץ חיים וגו. ר מנפש האדם"והוא ביסום הרע ולסלק היצה, לבסם הגבורות
מה דגים שבים כיון שפורשים מן , לומר לך, ח לדגי הים"נמשלו ת, ל"ואחז', כי היא חייכם וגו

ה החדש "שהתורה היא מסוד מ, מיד מתים, ח כיון שפורשים מן התורה"אף ת ,מיד מתים, המים
ואז הוא בסטרא דמותא , ר"מיד נופל ברשת היצה, ובאם פורש מן התורה, הגורם תחיה למלכים

 :כנפילת הכלים ושבירתם, ממש
והמיתה היא , לכן מוכרח כל אדם למות, ולפי שאין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא

והוא סוד המיתה שנוהג בכל שית אלפי שנין שכל נפש , א"ז מתברר הנפש מן הסט"יקונו שעית
ואחר גמר הבירור אז , וגם הגוף נזדכך בקבר ומתפרדים היסודות ומזדככים, מתברר אחר מיתתו

אלה , ורבים מישיני אדמת עפר יקיצו, ש"ע כמ"והרע יתברר בפני עצמו והטוב בפ, זמן התחיה
והרע , אז יהיה יום הדין הגדול לברר ולזכך כל הקדושה, ולכן. 'ואלה לחרפות וגו, לחיי עולם
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', והסירותי את לב האבן מבשרכם וגו, ש"ר בעולם כמ"ולא יהיה עוד יצה, יתבלע ויתבטל לגמרי
ולא יצטרך , ג"ן שיעלה למדרגה ס"והוא סוד בירור שם ב. 'ועשיתי את אשר בחוקי תלכו וגו

ב שהוא סוד פנימיות התורה "ויתייחד עם שם ע, ה רק בסוד עטרת בעלה"להתבסם מסוד שם מ
והם סוד דברים שכיסה עתיק יומין , ק אשר הוא שורש התורה חכמה של מעלה"חכמה עליונה דא

 :והבן מאוד, והוא עדן עילאה, כ לצדיקים"שיתגלו אח

 ופתח כ -ספר פתחי שערים נתיב עולם התיקון 
 :י"ת ובנה"השבירה בחג

ב הניצוצות שנפלו לקליפה הם מן המדרגות הנמוכות ביותר שהן עיקר ההנהגה ובהן עיקר רו>
 .החושך וההסתר

והוא משום שהניצוצות הם , כל ניצוץ שנפל היה לעומת קלקול שיכול להמצא בספירות
עניינים כדי לבאר ' המחבר מבחין כאן בב. א שלא תהיה לו שליטה גמורה"המשגיחים על הסט

, הענין הראשון הוא גודל השבירה מבחינת כמות. ל"כאורה כסתירה בדברי האריזמה שנראה ל
נכון לומר שמספר גדול , מבחינת כמות השבירה. והענין השני הוא גודל השבירה מבחינת האיכות

כלומר שהשבירה היתה גדולה יותר במדרגות , י נפלו לקליפה"יותר של ניצוצות ממדרגת הנה
, אמנם מבחינת איכות השבירה. א"ותר למקום שבו נמצא קטרוג הסטמשום שהם קרובים י, אלו

ענין . א"באחוריים של או( מוגנים)י משום שהם היו מלובשים "היא לא היתה גדולה כל כך בנה
כיסוי . א כל כך אחיזה בהם"י בצורה כזו שאין לסט"הם כיסוי לאורות הנה, א"הלבושים של או

שהם חוצצים מפני ( א"או)ר "י הארת הג"העוונות עזה הוא גם סוד התשובה שהיא כיסוי 
ולכן כל בחינת , א עצמם"הסיבה לכך היא משום שאין העוונות מגיעים למדרגות או. המקטרג

י "לכן הרע גם במדרגות הנה(. אחוריים)א הוא רק בבחינת הסתר הפנים שלהם "הרע שנצמא באו
ולא דבר ( בחינת שוגג בעבירות)טוב הוא רק מבחינת חוסר גילוי ה, המלובשים באחוריים אלא

ת היתה השבירה גדולה יותר באיכות וקטנה יותר "בחג(. שהוא בבחינת מזיד)ממשי משלעצמו 
וגדולה יותר , א"קטנה יותר בכמות משום שמדרגות אלו הן יותר רחוקות מקטרוג הסט. בכמות

משום זה היה . א"ל אוהאחוריים ש( הגנת)ת כיסוי "באיכות משום שלא היה קיים במדרגות החג
ובגלל גילוי זה הפגם המגיע למדרגות אלו היה גדול ( זך יותר)ת מגולה יותר "אורם של החג

א לינוק מקדושתו יותר בסוד "מתאוה הסט, ת"משום גודל המדרגה של החג, נוסף לכך. יותר
י בענין "ת ובין הנה"עוד הבדל נוסף יש בין החג. יצרו גדול ממנו, כל הגדול מחבירו, הפסוק

שמגיעים לשם הם ( חטאים)לכן הפגמים , י הם מדרגת הנפש"משום שהנה. הפגם המגיע אליהם
לא כן הוא במדרגת . והם בבחינת שוגג, תוצאה מן ההרגל ומן הטבע הבהמי עצמו של מדרגה זו

לכן כל החטאים שמגיעים למדרגה זו הם בבחינת , ת שבהם קיים ענין הרצון וכוונת הלב"החג
נבין את גודל , א מכסים בעדם"ת אין הלבושים של אחוריים דאו"אם נוסף לזה נזכור שבחג .מזיד

 :>איכות הפגם המגיע למדרגה זו
ש בסוד "שבו יש ממש מיתה ושבירה כמ, ויובן ענין זה ממה שמצינו ממש באדם התחתון...

ן נפשו ממקום כ בחכמת התורה ואי"והנה ידוע שמי שאינו חכם כ. ר הגובר ומושל בנפשו"היצה
ויכול , א"כי נפשו במדרגה פחותה וקרובה מאד אל הסט, הוא עלול יותר לכל חטא ועון, רם יותר

אינו יכול , כ מי שהוא גדול בתורה ויש לו נפש גבוה"משא. הרבה יותר מן הגדול, ליפול בעונות
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, רו גדול ממנויצ, כל הגדול מחבירו, ל"כ שארז"והנה מצינו ג. כ"ליפול ברשת העונות מרובים כ
א היא "שמצד שהסט, והיינו. ולצדיקים כהר, ר כחוט השערה"וכן אמרו שלרשעים נדמה יצה

ש שהיה הגדול "וכנודע שמשה רעה, את זה לעומת זה עשה אלהים, ש"כמ, ממש לעומת הקדושה
בישראל לא , ש"א כמ"א בלעם יותר גדול וגבוה יותר בסט"לנגדו בסט, בנשמות בסטרא דקדושה

ולכן הפגם היותר גדול הוא . א כידוע"ומנו בלעם שהיה סוד הדעת דסט, אבל באומות קם, קם
ר מתגבר נגדו ביותר מצד גודל מדרגת קדושתו שיהיה "והטעם כי היצה. חטא של אדם גדול

והוא הסוד שכתב הרב שבכלים . שיהיה הפגם יותר גדול, א משם ויגרום שם קטרוג"יניקה לסט
י "כ בנה"משא, מצד שבאו האורות גלוים מבלי לבוש, ותר גדול באיכותת היה השבירה י"של חג

י מחיצות הוא "שכל מה שהאור מגולה ואינו נפסק ע, והיינו. א"שהיו מלובשים באחוריים דאו
 :א ליהנות מאורו ביותר"ואז תאות הסט, יותר גדול

כי רבינו ]י "ת לנה"להבין ההפרש שבין השבירה דחג, ועוד יש בזה ענין נסתר וסוד עמוק ביותר
והם סוד , ב"ת הנהגת עוה"ז וחג"י הוא סוד הנהגת עוה"כתב שנה, ל בליקוטים"א ז"הגדול הגר

הוא ' א, מדרגות' והנה מצינו שורש החטאים מתחלק לב, [גוונין דמתחזיין וגוונין דלא מתחזיין
בכוונת רשע הוא ' וא, כ"מצד שאינו מכיר כח העון כ, במעשה שלא בכוונת רשע אלא בשוגג

 :בבחירה וברצון
, שם הוא בחינת נפש וכחות הגוף הפועל בטבע כמו בהמה שלא בכוונה מכוונת, י"ונודע כי נה

שלכן נקרא , הלב והריאה והידים, ת שהוא האברים שלמעלה מן הפרסה"והרצון וכוונה הוא בחג
תלמידי חכמים  אלו, הגד לעמי פשעם, ל אמרו על פסוק"ורז. י רגלים מלשון הרגל וטבע"נה

ר "י פיתוי היצה"וכל מה שעושים ע, ששגגות נחשבים להם כזדונות מצד שהם יודעים החטא
אלו עמי הארצות שזדונות , ולבית יעקב חטאתם. נחשב למזיד וכוונה, שממציא להם היתר

 :שהם עושים רק מצד ההרגל במעשה בהמיות לבד, נחשבים להם כשגגות
א ששם עלמא דחירו ואין שייך שם עון "שמלובש באחוריים דאו ,י הוא פחות"ס השבירה בנה"וז

ב "רק מצד הסתר פנים שלהם בזה היה בחינת ירידה להם למטה שהוא ההארה הנמשך מחו, ופגם
מצד שאין הפגם אלא במקרה , א"והוא כאן סוד ההסתר מקטרוג הסט. ת בבחינת הסתר פנים"לז

. כ"ואין הפגם כ, שאין נחשב אלא שוגג ובזה נסתר העון מהם, שלא בהשגחה וכוונת חטא
, א"ואין שם הסתר מאחוריים דאו, ששם הפגם ביותר מצד שהוא בכוונה ורצון, ת"כ בחג"משא
 :א יכול לאחוז שם בגילוי האור בלא לבוש"והסט

מבלי מחיצות השוגג אשר מסכך בעד , ר והפגם"והוא סוד התקרבות רצון העושה עון אל היצה
שהתשובה הוא סוד , ולכן התשובה יותר בקל לשוגג מלמזיד. ם יותר גדולולכן שם הפג, העון

שהוא החוצץ בפני , ג תיקוני דיקנא כמו שיתבאר במקומו"א בסוד י"ר מאו"האור הנשפע מג
והוא קרוב , א שלא יהיה לו אחיזה בקדושה"והוא הדוחה הסט, בסוד יכבוש עונותינו, המקטרג
 (:'ל)כי עמוקים הם מאד , לווהבן דברים א. ת"י מבחג"יותר בנה

 גפתח  -ספר פתחי שערים נתיב סדר הפרצופים 
אבל מה . כ נפסק לפרקים מטעם זה"ג, א במה שנוגע ליתן עטרות לנשמות ישראל"וכן זיווג או

שמשפיע שיהיה קיום לבריאה אף שאין מוכנים עתה ' שנוגע לחיות העולמות והוא מצד חסדו ית
. פ דקדוק גדול"ת שזה אינו אלא ע"פ ז"זה אינו לפי הנהגה המסודר עודבר , לכך בכדי שלא יחרב
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א שמשם "שהם מקבלים מא, א שהוא מבחינה יותר עליונה"י זיווג או"הוצרך זה להיות ע, ולכן
והוא סוד עמוק מאד . ד"עניינו בס' כמו שית, פ מעשה כלל"הכל לפי החסד הגדול שלא ע

כמו שהיה בזמן החורבן שהיו ישראל הולכים , להיותפ מה שעתיד "משקיף ע' שלפעמים הוא ית
כ השפיע להם מבחינת החסד "ואעפ, בדרך לא טוב שגרמו חורבן המקדש וחורבן העולם בכללו

י הגליות ושעבודים ויחזרו "מצד שצפה שעתידין להתתקן ע, העליון בכדי שלא להחריב העולם
וזה ענין בחינת השפעה . היה הכל בדיןי סיבוב ההנהגה יחזרו לטוב וי"וסוף כל סוף ע, בתשובה

 :מה שאינו לפי הזמן שהוא בבחינת הוה. א בסוד יהיה"א מה שמקבלים מא"ר מאו"מג
תיקוני ' ימי בראשית שהם ז' שמלבד מה שנותן תיקונים ומאיר בז, והנה עוד יש בחינה דעתיק..

צילות עצמו להנהגת עוד הוא מתלבש בא, גלגלתא בבחינת העברתם לנצחיות בבחינת קיבול שכר
לפי גודל החסדים וביטול ' הא. מדרגות' א שענינו מתחלק לב"פ הנהגת א"העתה שיהיה מסודר ע

א מעמידו "וא, א שהוא ענף ממנו לעשות דין ומשפט"בבחינת ז', והב. הדינים שהוא בערך עצמו
גם , מצד זה ולכן. שיהא הדין מתבסם קצת ולא יכלה העולם מפני זעמו הכל לצורך תיקון הנהגה

והכל בשביל שיהא הנהגת , א"סדרים אלו שבא' עתיק מתלבש בו ליתן לו שורש ובתיקונים לב
ל מסודר לצורך תיקון המעותד שבכל רע ויחזור לטוב ויועיל תשובה לתקן "דרכים הנ' הזמן על ב

ק שהוא "נמצא שבזה הוא מושרש בעתיק שהוא סוף השפע מא, הפגם ויהיה העולם נתקן בסוף
שהוא המונח , א עד סופו"לכן מצד זה אנו אומרים שעתיק מתלבש בכל אורך פרצוף ז, נצחיותה

 :ד"ז בס"נ הם ענפים שלו כמו שנתבאר אח"א וזו"הכללי של כל אצילות ואו

 דפתח  -א "ספר פתחי שערים נתיב פרצוף א
 :א"ת דא"הנהגות של הז' ב
אחת לפי בחינתו העצמית והיא . הנהגות' א שהם מתלבשים באצילות קיימות ב"ת של א"בז>

. ושני הנהגות האלו נצרכות להנהגת הזמן, ואחת על פי ענפיו במשפט ודין, בחסדים גדולים
משום שבהנהגה זו . הנהגת החסדים הגדולים היא שפעלה בזמן קריעת ים סוף ובזמן חטא העגל

אנו אומרים שהנהגת כש. א"ולכן לשם לא מגיע קטרוג הסט, לעולם לא הייתה שבירה ופגם
אלא , אין פירוש הדבר שהיא מבטלת את הדין, ק פועלת בתוך הנהגת הזמן"ת דא"החסדים של הז

, כלומר נדחה, שעוצם חזקת הדין והעונש הראוי לבא תיכף ומיד לאחר עשית החטא מתבסם
אף כשההנהגה היא בחסדים גדולים , לכן. ובמקום זה המשפט נעשה במעט מעט במשך זמן רב

הנהגת . ל בושת פנים למקבל בעת שיקבל שכרו"והוא על מנת שלא יהיה לע, ין ותרנות כללא
א משפיעה "ת דא"ההנהגה השניה שהז. א"ג תיקוני הדקנא שבא"החסדים הגדולים הוא ענין י

הנהגה זו היא בדין ברור שהוא רע לרעים . נ"היא על פי הענפים שלו שהם הזו, להנהגת הזמן
על ידי , א מבסם את הדינים שבנוקבא בעת זיווגם"לא בדין גמור משום שז אבל, וטוב לטובים

נ משום רוע מעשי התחתונים שאז "ש פירוד בין הזו"אף כשיש חו. שנותן בה את החסדים שלו
. גם אז לא נעשה הדין אלא כדי לזכך את החוטאים כדי שסוף סוף יקבלו שכרם, אין ביסום לדין

נוכל לומר שהנהגת החסדים , א משפיע בהנגת הזמן"ת של א"שהז הבחינות' אם נשוה את ב, לכן
' וב, נ היא חסד שבדין"והנהגתו המתלבשת בזו, א הם דין שבחסד"הגדולים של הדקנא של א

 :>בחינות אלו הם לצורך תיקון הנהגת הזמן



  ספר פתחי שערים   

 

 

 

772 

 התשובה בדרכי

' וא. ענין הנהגתו לפי עצמו שהוא בחסדים גדולים' א. ענינים' א יש בו ב"פרצוף זה הנקרא א
א הוא מכלל "פ שנתבאר שא"ואע, י ענפים במשפט ודין לפי ענין העבודה"בחינת הנהגתו ע

אבל הענין שגם זה צריך להנהגת . האצילות ושם ההנהגה לפי העבודה שהרי הוא הנהגה זמנית
, ש"כמ, ס"מ וקי"כמו שהיה ביצ, הזמן כפי מה שמצינו בכמה זמנים שהוצרך ההארות החסדים

ובזה , ג מדות של רחמים"ש בזוהר וכן בעגל שפעל לפי ענין י"כמ, יקא תליאמה תצעק אלי בעת
או בעת העגל , והיינו, וכן הוא בכמה זמנים פרטים. הועיל תפלתו של משה שלא להחריב העולם

שאין פגם וקטרוג מגיע לשם שהרי בו , א עצמו"ת דא"וכדומה לזה הוצרך להאיר מאור גדול מז
 :א"הם המאורות הגורם להעביר הקטרוג והדין מז ואלו, ש"לא היה שבירה כמ

ואין זה מסורה לסדור ההנהגה שניתן לעולם שיהיה הכל בדין וביושר שלא יהא בושת למקבל ..
אלא יהי , שלא לוותר לגמרי, היינו, י דין"כי זהו עצמו מתפעל ע, וההנהגה יהי לפי הבחירה

אלא יהי העונש , שלא להחריב העולםהעונש במעט מעט ושיהא העברת הקטרוג ברגע של החטא 
אין לך פורעניות שאין מן , ואמרו. 'וביום פקדי ופקדתי עליהם כו, מעט מעט כמו שנאמר בעגל

ונמצא שהמשפט נעשה לאחר זמן אבל ברגע של פורעניות שאין מן העגל . העגל מתערב בה
, ביר הדין לגמריאבל ברגע של החטא הנצרך להע, ונמצא שהמשפט נעשה לאחר זמן. מתערב בה

ויהיה , א שהעיר משה בתפלה בכדי להשקיט הקטרוג"ג תיקונים של או"והוא סוד האמנת י
ס היה צריך "וכן בזמן קי, העולם קיים בכדי שביני וביני יחזרו בתשובה ויקבלו עונשם מעט מעט

הגדולים כי אז עדיין לא היה תורה לישראל ולפי הכנתם לא היו ראוים לנסים , א"להעיר הארת א
ואין כאן , א בחסדים"פ הנהגת א"ושידוד הטבע ולהנצל לקרוע הים לפניהם והוצרך לדון עמהם ע

ובשביל התיקון , כי אם אין ישראל למי ינתן התורה, א בלאו הכי"העברת משפט ושורת הדין כי א
ן שאי, ואל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא, שאחר זמן הנצרך לזה נמצא שהכל בדין וביושר

א בחסדים הגדולים שבו בשביל התכלית שיצא מזה "וותרנות כלל רק שלפרקים צריך הארת א
שכובשם , א בסוד יכבוש עונותינו"כ הוא מצד הארת א"וכן ענין קבלת תשובת החוטאים ג. ז"אח

ונמצא שהדין עם החסד משתנה יחד ואין הדין , א מגיע שם בסוד הדיקנא"במקום שאין קטרוג סט
 :אבל נשלם הוא לבסוף, זמן הצריךמתבטל רק ב

 יפתח  -א "ספר פתחי שערים נתיב פרצוף א
וסוד כל , שהנה כבר כתבנו שעיקר התיקון הוא במלכין דמיתו, ס עמוק ונורא"וביאור ענין זה ה...

והם כל , יוצא ביומו בשעתו' ש הם מסוד אלו המלכים כל א"הנשמות הבאים בעולם בכל שית א
מצד הקלקולים הגוברים . סוד וימלוך וימות, דור הולך ודור בא. ז בכל דור"א הנמצאים בעוה"בנ

, והשבירה הוא המיתה והוא לצורך תיקון, ן"בנפש הבהמיות שלהם ובסוד הרוח שהוא בבחינת ב
ג איכות שברוחו "ה בכל תרי"י העבודה שעסק כל אדם בחייו הוא גרם לו התעוררות הארת מ"שע

אז , ש"ואחר גמר הזיכוך והבירור שיהיה בסוף שית א, ן"ה עם ב"להאיר לנפשו בסוד חיבור מ
, ג איכות שבו"ג בחינות שבו ויתחברו עם של הנפש בתרי"ה בכל תרי"יתחברו כל אורות של מ

ואלו התיקונים הוכנו כאן בגלגלתא שהוא הסיבוב של גלגל הזמן של כל שית . מ"ויקום בתחה
מ הוא בבינה ושם הוא התיקונים כוללים לכל "כידוע שתחה, ש והוא מבחינת בינה שבו"א

שכל זמן שהרע דבוק בנפש אין הרוח יכול להתחבר בו בבחינת התיקונים . קלקולים סוד התשובה
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וזה דומה לחולה שכל זמן שמאכל מעופש באצטומכא שלו אין כל צרי . שמאירים בסוד המצות
 :גלעד יכולים לרפאותו

 טפתח י -א "ספר פתחי שערים נתיב פרצוף א
כי תפלות במקום קרבנות תקנום וכן תורה , ס הריח של קורבנות ששניהם הם תורה ותפלה"וז..

והענין כי ', צ לא עולה כו"כל העוסק בתורה א', זאת התורה לעולה גו, ש"כמ, במקום קרבן
. ואשם, ועולה שמכפרת על עשה, קרבנות הבאים על חטא כגון חטאת' א. מדרגות' בקרבנות יש ב

וסוד הקרבנות הוא בירורי שם . קרבנות שהם רק לרצון ובנדבה כגון שלמים ותודה וכדומה ויש
בעת ' הא. אופנים' והבירור הוא על ב. 'ה תושיע ה"ם ובהמ"ה בסוד אד"י מ"ן ומיתוקו ע"ב

י החטאים וחרון אף בעולם והוא התגברות הקלקולים של שם "ותננא ואשא ע, א"שמתגבר הסט
י "וסוד הבירור הוא ע, ה לתיקון העולם"י מ"ת הם מתכפרין שהוא הביסום עי הקרבנו"וע, ן"ב

ובכל קרבן הבא על חטא צריך ווידוי ותשובה הוא תיקון ', והתודו את עונם גו, ש"וכמ, תשובה
ל שחוש הריח הוא העולה מן המחשבה הבא "כמש, המחשבה והוא העולה לריח ניחוח לחוטמא

ס הבירור שכל בירורים אתברירו במחשבה "וה, עד המוחיןי המעשה של התחתונים ועולה "ע
 :ד"ש במקומו בס"כמ

כי ', שחיטתו בצפון כו, שכל קרבן הבא על החטא, ק"והוא סוד נקב השמאלי של חוטמא דע
', י המזבח שהוא סוד החוטמא כמגדל דוד גו"וצריך אתבסמותא שם ע', מצפון תפתח הרעה גו

ונגד זה הוא ', אפך כמגדל הלבנון גו, ש"וטם נקרא מגדל כמשהח', ש ויבן מגדל בתוכו גו"וכמ
, ש בתיקינים"והוא צלותא דיתבא על מגדלא ברתא דמלכא כמ, התפלה שבמקום קרבנות תקנום

והם הגורמים סוד העליה לחיי , של קרבנות הוא שלמים ותודה שהם באים בנדבה ורצון' וחלק הב
 :עולם לסוד אוירא עילאה מגדל הפורח באויר

והוא , א בסוד הרצון"והוא בחסד הגנוז ביסוד בנקב הימיני שמשם עולה לאוירא ששם גנוז רדל
ס שלמים הנשחטים בדרום שהם עושים שלום "וה. השורש העליון של החוטם הדבוק במצח

והוא מדרגת זמן משיח . 'וגר זאב גו, ש"וכמ, שהוא הנצחיות שיעבור כל הרע לגמרי, בעולם
ל כל העוסק בתורה "ש רז"והוא התורה כמ, והיתה מנוחתו כבוד, ש"טבא כמשהוא שלום ונייחא 

ז "והוא מגדל עו', שנאמר או יחזיק במעוזי יעשה שלום לי גו', עושה שלום בפמליא של מעלה כו
 :'ש יעלו לרצון על מזבחי וכו"וכמ, ס הרצון העולה מנדיבת לב המביא הקרבן"וה. ל"הנ

 אפתח ל -א "ספר פתחי שערים נתיב פרצוף א
הבינה היא . והוא המקום שאליו שבים הנפש והמלכות לאחר תיקונם, בינה היא בסוד התשובה..

במקום , לכן. אלפי שנין' מדרגת הנשמה והיא עליונה יותר מן הרוח שהוא מקום העבודה של הו
 אין צדיקים גמורים שמדרגתם היא מדרגת, כלומר בבינה בסוד התשובה, שבעלי תשובה עומדים

שהעבודה היא בבחינת , היא למעלה מגדר העבודה( נשמה)מדרגת הבינה . יכולים לעמוד, הרוח
א "היא תהיה למעלה מבחינת הז, כשהמלכות תעלה לבינה באלף השביעי, לכן. א והרוח"הז

 .שהוא מדרגת העבודה של השית אלפי שנין
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', מקוה ישראל ה. כת יומאש בסוף מס"ה כמ"ס המקו"וה. ס התשובת כידוע"כי בינה ה, והענין..
י "ע, והוא סוד העברת הקלקולים האחוזים בנפש שבה החטאים', מה מקוה מטהר את הטמאים כו

 :התשובה
אז מעלה נפשו למעלה למדרגת הנשמה שהיא למעלה , שהאדם החוטא כששב בתשובה, והיינו

י השיעור שנתנה שהרי הוא צריך להתגבר על יצרו ולעשות גדרים וסייגים יותר מכפ. מן הרוח
ז הוא עולה במדרגות "ועי. ג איכות שברוח"ג מצות שהם בסוד תרי"התורה סדר העבודה בתרי

בסוד הבא לטהר מסייעין , והוא הנשמה שמסייע לרוח בבחינת העבודה, הנשמה בסוד המחשבה
ובעת שהנפש עולה לשם שהוא ', עוזרו כו' וכן התשובה הוא מסטרא עילאה שאלמלא ה. אותו
ס "וה. א"א וממילא סר ממנה כל הסט"אז היא במקום שאין אחיזה לסט, עליית מלכות לבינה סוד

 :ה בסוד המים מבינה"טהרת הנפש במקו
כי הצדיקים הגמורים הם . ת עומדים שם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד"ש במקום שבע"וז

 :בסוד מדריגת הרוח שתלוי בעבודה בסטרא דדכורא
כ "ש שחותר חתירה מתחת כסה"עלות לבינה בבחינת סיוע עליון בסוד מת צריכים ל"אבל בע

' וכן הוא בסוד אלף הז. ומשם הוא תיקונו, מקום ששם אין בחירה ועבודה ואינו תלוי ביד האדם
ובינה מעברת ממנה . כ בסוד התשובה למקום שאין שם עבודה"הוא ג, שאז מלכות סלקא לבינה

ונותנת בה אורות חדשים מה שלא היה , ד דנפקא מאתלטייאכל הקלקולים שהיו דבוקים בה בסו
ת מה שאינו לפי הגבול של התורה בחיוב "סוד הגדרים וסייגים שצריך בע, והיינו. בתחילה
 .העבודה

 בפתח ל -א "ספר פתחי שערים נתיב פרצוף א
טרא אותם הנשמות שהיו בס, (גמר תיקונה)שהוא זמן עליית הנוקבא לשורשה בבינה ' באלף הז>

ויתחדשו שם , דדכורא בשית אלפי שנין יעלו לסטרא דנוקבא וישתרשו בבינה שבה אין קלקול
בבחינתה התחתונה . ס"בחינות כפי שביאר המחבר בענין המו' בבינה קיימות ב. בחידוש גמור

בסוד )וגם בסוף האלף השישי בימות המשיח , היא מתגלת בהנגת הזמן למשל בנבואת הנביאים
שאז יהיה גילוי ' ב של האלף הז"הבינה היא שייכת להנהגת העוה, בבחינתה העליונה(. אור חוזר

(. בסוד אור ישר)י הבינה גם בנוקבא לאחר שהיא תעלה למעלה בשורשה "ע( חכמה)המחשבה 
והארת , הארת הבינה היא גם המקום שאליו צריכים לעלות בעלי תשובה כדי לזכך את נפשם

הארה זו . ובה של החוטאים כאשר היא מאירה בהנהגת הזמןהבינה היא הגורמת לקבלת התש
שהוא , ס בסוד אור ישר"ג תיקונים שיורדים מן המו"ג מדות הרחמים שהם הי"היא גם ענין של הי

עלה , ש שכלל בו כל נשמות דור זה"גם ענין קבלת התשובה של דור המדבר כאשר משה רעה
 :>והוריד הארתה למטה, למעלה לבינה

. ג יכולים לעמוד"במקום שבעלי תשובה עומדים אין צ, כ"ש ג"הוא אחד עם מ ל"ומאמר הנ
אלא , ק"פ סדר ו"ל שהוא סוד עלייתם למדרגה יותר עליונה מהדרגת העבודה שניתן ע"כמש

י גדרים וסייגים "כי בעל תשובה צריך להמית נפשו ע. 'בבחינת עלייתם לבינה לעדן עילאה כו
ס חורבן הנפש וסילוקה "וה, הנטועה בנפשו ולהעלותה למעלה להתרחק יותר ויותר מכל קלקול

 :לאימא בינה בהארת הנשמה
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ס קבלה התשובה של "וה. כ בהנהגת הזמן איזה מדרגה מבחינת האור הזה"ומצד זה מצינו ג
וצריך לעורר עליה הארת הבינה להעלותה למעלה בסוד , שצריך החוטא לתקן נפשו. החוטאים

 :העיבור לתקנה
ס עלייתו "וה. שאז היה פגם גדול מאד, ג מדות של רחמים שהזכיר משה בחטא העגל"ין יס ענ"וז

והוא בסוד , יום הוא יצירה הולד' כי מ. והוא ענין עמוק', ארבעים יום גו' להר והתנפל לפני ה
ס הארת "וה. סאה שיעור מקוה' שהם מ, נקודין לכל סטר' המקוה שהיא נקודה דמתפרשא לג

ההין ' יודין וג' אתוון לכל צד ג' ג, סטרין' ב דמתפרש לד"ויות שהוא שם של יה' ס ששם ג"המו
ב "כי הוא בסוד עוה, אז לחם לא אכל ומים לא שתה, ולכן. ד"ש הגאון בפירושו לספ"כמ', כו

ר נשמות "כי הוא היה כולל בתוכו כל ס, וענין עלייתו של משה. 'שאין בו לא אכילה ולא שתיה כו
וכאשר [. שקול משה כנגד כולם, למשה ולישראל עמו' וישמע יתרו גו, ש"כמ. ]של דור המדבר

והוצרך . כי אז ירדו נשמותיהם לקליפה בסוד וארעא אתבטלת', אז נאמר לו לך רד גו, חטאו בעגל
כ למעי הבינה "ז עלו כל שרשי הנשמות הכלולים בו ג"ועי, הוא לעלות למדרגתו לסטרא דבינה

ז נשפע עליהם חידוש הארה מסוד הבינה משורש "ועי. ל"ם יום הנבסוד העיבור בסוד ארבעי
ג תיקונים בסוד אור ישר "והוריד אורות הי. ס שהיא התשובה ששם בעלי תשובה עולים"מו

יום ' ס הלוחות השניות שפסל במ"וה. והיה ממש כעין חידוש העולם אחר התוהו. ס"ממו
 :האחרים

 גפתח ל -א "ספר פתחי שערים נתיב פרצוף א
 :ס"עוד על ההארות של המו

הם סוד ( הארת הגלגלתא והארת הדקנא)ס "הארות היוצאות ממו' דוגמא נוספת המבדילה בין ב>
הלוחות . וסוד לוחות השניות שנתנו לישראל לאחר חטא העגל( לוחות הראשונות)מתן תורה 

י "כורא עהראשונות הן בסוד המתקלה שהוא ענין התיקון שצריך להעשות בבריאה בסטרא דד
ס השייכת להנהגת הזמן בסוד אור "מתן לוחות הראשונות היה מהארת המו, לכן. התורה והמצות

לעומת זאת הלוחות השניות הם נתנו . שעולה לגלגלתא( שהוא תלוי בעבודת האדם)חוזר 
והתשובה היא מסטרא דנוקבא והיא קשורה , כתוצאה מתשובת דור המדבר לאחר חטא העגל

הארת (. חסדים גדולים שאינם תלויים בעבודת האדם)ס בסוד אור ישר "קנא שבמוג תיקוני הד"לי
ומשום שהיא בעצם שייכת להנהגת , היא חוזרת בכל יום כיפור, ג תיקוני הדקנא הזאת"הי

משום שהארה זו של הדקנא היא רק מתנוצצת . לכן אין ביום הכיפורים אכילה ושתיה, ב"העוה
לכן היא , א את הנוקבא מן הקליפה על מנת שלא יחרב העולםלעתים בהנהגת הזמן כדי להוצי

והארת הגלגלתא שהיא בסטרא דדכורא בסוד אור חוזר היא , אינה כעת עיקרית לתיקון הנוקבא
בכל אופן בגלל עוצם , למרות שתיקוני הדקנא הם חסדים גדולים. העיקרית עד לזמן גמר התיקון

לעומת זאת . ס"י הגבורה דעתיק שבמו"והוא ע הם מתגלים רק בצמצום בהנהגת הזמן, הארתם
ולכן הם לא , כ"הם אינם גבוהים כ, פ עבודתם"הארת תיקוני הגלגלתא שהם יורדים לתחתונים ע

ס "ומשום כך שורשם הוא בחסד דעתיק המתגלה במו, צריכים להיות מצומצמים כהארות הדקנא
 :>ולא בגבורה דיליה

במשוך . כ מסטרא דבינה בסוד קול השופר"ורה היה גכי קבלת הת. כ ענין עמוק מאד"והוא ג
אורות , ס המתקלא והתיקון"מ שהתורה ה"ל בכ"והוא כמש. דקרן ביובל אתעטר. בקרן היובל
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י עליית משה להר "כ ע"ולכן היה ג. י הרוח"חדשים שנתנו לדכורא לצורך העבודה לתקן הנפש ע
אבל שם היה בסוד תורה מסטרא דלתתא  .א מאימא"לוחות שהוא סוד הדעת הניתן לז' והורידו ב

אבל אחר חטא העגל שם היה . א"ס למעלה על גלגלתא דא"שהוא בסוד התעוררות העולה ממו
, ג תיקונים"ג מדות של רחמים מסטרא דבינה לנוקבא בסוד י"שהוצרך לעורר י, בסוד תפילה

ות השניות שהיו ס לוח"וה. שלא תתבטל לגמרי, והוריד אורות חדשים לנוקבא לצורך תיקונה
 :ל"י ז"ש האר"בסטרא דנוקבא כמ

כ בסוד בינה שהוא תשובה שאין בו אכילה "ולכן היתה ירידתו של משה בלוחות השניות ביו
', לטהר אתכם גו' פ הוא גו"בסוד כי יוכ, כ מתעורר איזה ניצוץ והארה זו"שבאמת בכל יו. ושתיה

וכן אסור . ב שאין בו אכילה ושתיה"עוה כ בסוד"ולכן צריך להתענות ביוה. ל"בסוד המקוה הנ
' כ עולה הנוקבא לאימא בסוד ה"וכידוע שבכל יו. בתשמיש כי היא בסוד תגא בלא שמושא

א ואין "ששם אין מגע לסט, ס השופר עלמא דחירו"וה. ת"קולות של מ' והם אותם ה, קולות
א דמטי ירחא בזימנ, ב"ד פ"ש בספ"וכמ. והוא בירחא שביעאה סוד אלף השביעי. קלקול

, שביעאה משתכחי ירחין אלין תליסר בעלמא עילאה ומתפתחא תליסר הרעי דרחמי בההוא זימנא
שנים ' ובג, פ הם הנוספים בכל שנה"ה ליוכ"וכן אלו עשרה ימים שבין ר. בהמצאו' דרשו ה

 :ג נגד בינה"והוא כנגד תיקון י. מצטרפים לחדש העיבור
ג "והם י, י תשובה נפקא מאתלטייא"וע, יורדת לקליפותי העונות הנוקבא "ה בכל זמן שע"וכ

ז "אבל ההפרש שבין עוה. ס תיקון הנפש באדם שנעשה בסוד פרצוף"וה. ג תיקוני דיקנא"מדות י
שעכשיו אין אורות חדשים נכנסים בה בעצמם רק מועיל להוציאה מאתלטייא ', ב באלף הז"לעוה
. תיקוני גלגלתא המאירים בו' כורא שהוא סוד זא בזיווגא מסטרא דד"י ז"כ תיקונה ע"ואח, לבד

ואז יכנסו . התיקון בכלל לכל הנשמות ממה שהיו מתחילת הבריאה עד סוף הזמן' אבל באלף הז
ס "ג תיקונים היוצאים ממו"הרי נתבאר לך כלל ענין הי. ס"בה אורות חדשים מעצמם של המו

ולכן נקרא דיקנא . ם האוחזים בנוקבאלהסיר הקלקולי, והיינו, שהם הכל תיקונים בשביל הנוקבא
ואז , י מה שמתעורר רחמים ונכפין כל הדינים והרשעים כלים"דיקירותא שהוא הכבוד המתגלה ע

 :מתגדל שמו בעולם
ששם הם בסוד התעוררות מה שעולה מן , ולכן שערות דיקנא הם יותר רחמים משל הגלגלתא

שזה עצמו הוא , גדולים לקשר עם הנצחיותז מתעוררים חסדים "התחתונים בסוד העבודה שעי
כ הדיקנא הוא בסוד קבלת התשובה שהוא ברחמים גמורים מסטרא "משא. שורש הטוב והחסד

 :דלעילא
שערות דגלגלתא הם שעיעין ורכיכין יתיר משערות הדיקנא שהם קשישין ותקיפין , כ"ואעפ

ות החדשים שראוים ליתן כי מצד שאור. ס הוא גבורה"ש שבגלגלתא הוא חסד דעתיק ובמו"כמ
י "ולכן הם נעשים שם בסוד צמצום בסוד ויה', לנוקבא אין הזמן גורם להתגלות עתה רק באלף הז

ולכן השערות הם תקיפין . ס"ק שגנוז שם במו"שהוא בוצד, ר דאשתאר בגריעו חשך דלילה"או
פ "ים מאחהם יוצאים דרך נקבים פתוח, כ"ואעפ. להיות מחיצה קשה בפני האור הגדול הזה

שהוא סוד התעוררות שלהם גם בזמן הזה לקבל תשובה שהוא מסטרא דלעילא ולא באור חוזר 
כ שערות דגלגלתא שהם "משא, (שאור חוזר הוא תלוי בעבודת התחתונים והוא לא חסד חינם)

לכן הוא מאור דאוירא בסוד . בשביל הדכורא שהוא מתגלה בהנהגת הזמן אין בזה צמצום וסילוק
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י נקבי השערות שהם "רק ע, מ אינם יוצאים דרך נקבים פתוחים"ומ. חכמה דגלגלתא יהי אור
שבזה יתבאר לך כמה עניינים הנראים , והבן דברים אלו מאד. בסוד אור חוזר מסטרא דילן

 :ודי בזה, ז יפתחו לך שערי אורה"ועי, סותרים בדברי הרב הקדוש ובדברי הגאון

 מפתח  -א "ספר פתחי שערים נתיב פרצוף א
. בסוד והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, א דהנהו כולהו סולמי דפרת נינהו"ועז..

, כ היא עולה במעלה יותר מכל הנבראים"שגם הארץ התחתונה שהיא למטה מכל המדרגות אעפ
, י העבודה של הצדיקים הנמצאים בה"וכל הנבראים מקבלים ע, שהרי שורשה למעלה למעלה

וכן כאן תיקון ונקה שורשה למעלה . א"ש במ"כמ, לאכי אלקים עולים ויורדים בווהנה מ, ש"וכמ
והוא . ל"כמש' ת עומדים כו"במקום שבע, שהוא בסוד הרע החוזר לטוב בסוד התשובה, יותר

ועולה עליהם בסוד סולם שהוא העולה בסוד , י"תיקון המים שכולל כל המעינות וכולם נובעים ע
ן המים שהוא העולה "מלשון עי, ן"ת עלי עי"ש בן פור"והוא מ .ונובע ממטה למעלה, ן"מ

 :למעלה
והוא . ל"הנ' ששורשו למעלה מכל הג, הוא פרת דמעיקרא. ג דכתיב והנהר הרביעי הוא פרת"ואע

, ש"והוא מ. שקרן ביובל אתעטר, בסוד עטרת בעלה' כ למעלה באלף הז"בסוד עליית הנוקבא אח
נהרות שהוא ' ז שמו פרת והוא במדרגתו למטה מג"יו בעוהשעכש, מ אומר יובל שמו"תניא ר

שלית לה מגרמה כלום רק מה , ז הבחירה והעבודה"הנוקבא רגל רביעי שבמרכבה שהוא כ
ואז מימיו פרים ורבים בסוד העבודה של הצדיקים שעולים , נהרות' שמקבלת מדכורא בסוד ג

ולכן . קונים חדשים העולים למעלהן ומחדשים תמיד בירורים חדשים ועושים תי"תמיד בסוד מ
 :נקרא שמו פרת בהיותו למטה מהם

ש "כי מי שטרח בע, אין שמו פרת, שאז אין זמן עבודה והבחירה מתבטל' ב באלף הז"אבל בעוה
בל "ואז יו, רק אז זמן העונג והימנותא דסלקא לבינה. ן לא היה יורד בשבת"והמ. יאכל בשבת

צירופי ' מ אותיות שבו ג"בל הוא מ"וסוד יו. בל"ך בקרן היובמשו, בל אתעטר"שמו סוד קרן ביו
ל עטרת "ואז היא אשת חי, ג"ס שנכללים כולם בהי"הויות דמו' ב אתוון דג"הויה שהם יוצאים מי

שהם ', והיה כעץ שתול על פלגי מים וגו', ובתורתו יהגה וגו', אשרי האיש וגו, א דוד"ועז. בעלה
והוא עץ החיים אשר . אבהו שכרו לעתיד' רסמונא דכיא שהראו לרג נהרי דאפ"י, ל"סוד נהרות הנ

ששרשו הוא בסוד המים תיקון . ועל יובל ישלח שרשיו. ן סדרים דילה"בתוך הגן שהוא התורה ג
 :שאז זמן קבלת השכר, ל"ג שהוא נקרא יוב"הי

בודה ז בעת שהנוקבא למטה מכולם ואז זמן הע"כ בעוה"משא. אשר פריו יתן בעתו, ש"והוא מ
וגמר , ל"י המים הנ"והוא זמן גידול הפרי ע. עדיין לא נתמלא הפרי, להיות מימיו פרים ורבים

ק הוא בינה "שק. ל"ש רז"ק כמ"והוא המעין אשר עתיד לצאת מבית קה. 'ב באלף הז"פריו בעוה
ם שאז ג. וכתיב והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה', ל ועל שפת הנחל מזה ומזה וגו"המים הנ' תי

והבן . ש כאן ועליהו לא יבול"והוא מ. סוד עליית הנפש והבהמיות למדרגת הנשמה, הגוף יזדכך
 :מאד
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 גפתח מ -א "ספר פתחי שערים נתיב פרצוף א
ש חותר חתירה "כמ. ל"והוא תיקון יכבוש עונותינו שהוא סוד שמטמין העונות תחת הבגדים הנ..

ו מדה של נושא עון ועובר על פשע ששם הוא ואינ, ומטמין אותם תחת המזלא' כ כו"מתחת כסה
וכאן הוא רב חסד מטה כלפי , י תשובה וכדומה"או שסובל ואינו מעניש או שמעביר לגמרי ע

. כי כאן הוא חסד שהוא אבא שהוא כף זכות של המתקלא, חסד אם הוא שקול מכריע לכף זכות
הוא שסובל ומניח העונש  שנושא, והיינו. א נושא"א כובש וח"ח, ואמר כיצד מטה כלפי חסד

שסובל הוא שאינו . וכונש הוא שמסתיר אותו לגמרי מן הקטרוג שהוא יותר מן נושא. לאחר זמן
כ "משא. ונשאר הדין במחשבה עבור חטא זה, מ אינו מאיר פניו אליו"אבל מ, מעניש עבורו

ם הוא מ אין זה דומה למדת ונקה שהוא מקבל בתשובה שש"ומ]שהוא מסתיר לגמרי , בכובש
והכל בסוד החסד [. ז"ש אח"שנעשה מעונות זכיות כמ, נקיון לגמרי בסוד תשובה מאהבה

 :המתגלה כאן

 הפתח מ -א "ספר פתחי שערים נתיב פרצוף א
ובו שערות הדיקנא מגיעים עד לטבור בצד המכוסה של ( ונקה)הוא מזלא תתאה , ג"תיקון י>

ואליו עולים , עצמה והוא כולל כל התיקונים תיקון זה הוא סוד הארת הבינה. הזקן אצל הצואר
לאחר שהנוקבא ,בלבד' תיקון זה יתגלה באלף הז. אלפי שנין' כל הבירורים הנעשים במשך הו

ז הוא סוד קבלת תשובת "הארת תיקון זה בעוה, כמו כן. א"תצא לגמרי מתחת ממשלת הסט
כה לחתירה מתחת כסא משום שהתשובה צרי. א האחוז בנפשם"החוטאים לאחר יציאתם מן הסט

שהצואר הוא שורש , לכן תיקון זה הוא בצד המכוסה של הזקן, (לפנים משורת הדין)הכבוד 
תיקון זה שהוא כאמור סוד קבלת . ושם מכסה המזלא תתאה את אותם הדינים בשורשם, הדינים

ק זה בפסו. הוא מאיר ביום הכיפורים שאז הנוקבא עולה לבינה ומקבלת שם את תיקונה, התשובה
הארת מזלא תתאה . ט שערי הבינה"ט אותיות שגם הם מרמזות על מ"הם מ, שבו נרמז המזלא

ב חודש בגיהינום "היא אותה הארה שמעלה את נפש האדם לגן עדן לאחר שנתכפרה על ידי י
תיקון זה הוא הנותן לאימא את הגבורות שלה שעל ידם מתנקים . בסוד דאתחרב בתריסר שעתי

תיקוני הגלגלתא בסוד ' ז)פרשת נזיר שהיא סוד שערות דגלגלתא . שובהמהחטאים בסוד הת
ג תיקוני הדיקנא הם בסוד ברכת כהנים "נסמכה לפרשת ברכת כהנים משום שי( שערות הנזיר

כ "פרשת הקמת המשכן היא ג. שהכהנים הם הממשיכים את אורות החסדים ורחמים למטה
א שהם כלולים במזלא "נ התלוי באו"א דדונסמכה לכאן משום שהקמת המשכן הוא סוד זיווג

 :>תתאה

 הפתח מ -א "ספר פתחי שערים נתיב פרצוף א
והוא . יכניסו בה אורות חדשים ותתבנה באופן אחר שלא יהיה בה צד קלקול כלל' ובאלף הז...

. והוא יציאתה מאתלטייא לגמרי, א ארורים"ה שהם י"ת ו"באמת סוד תשובה עילאה בסוד שב
ולכן נקרא , ה סוד ימי קדם שהם אורות שלמעלה מהנהגת ימי עולם בשית אלפי שניןואז יתגלה ב

ע שיצאו בה מים "ה דיודין שהוא בסוד סל"ה סוד גילוי מילוי שם אהי"כ סוד ונק"וג. מימי קדם
, א האחוז בנפשם"משם הוא קבלת תשובת החוטאים אחר יציאתם מן הס, ז"וכן בעוה. חיים
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ס אימא שהיא "וה. 'מה מקוה מטהר את הטמאים כו, ש"כמ. ל"רים הנוצריכים לטהר במים טהו
 :כ ממזלא תתאה"תשובה שמקבלת ג

והכסא הזה הוא הגרון . כ"שכאן צריך לחתור חתירה מתחת כסה, ולכן הוא צד המכוסה של הזקן
י האי מזלא בסוד התשובה "וצריך להתכסות מהם ע, כורסייא דשביבין שמשם כל הדינין מתערין

ביום ההוא יבוקש עון , ש"וכמ, ולכן הוא הצד הפונה נגד הגרון. מגין על דינין שבגרונא שהוא
 :'ישראל ואיננו גו

היכלות עם היכל הרצון ששם הנשיקין בשפוון ' ב תיקונים הראשונים הם בו"שי. ק"ס היכל ק"וה
ואז הוא זמן . ק"פ אז נכנס כהן גדול בק"ולכן ביוכ. 'ק תיקון יג"כ היכל ק"ואח. ב"שהוא תיקון י
 :כפרת העונות

תטהרו ' ב תיבות בפסוק כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני ה"ס י"וז
פ שהם "ג ביוכ"בגדי לבן שמשמש בהם כה' והם סוד ד, ג"ל שנכללים בי"ב תיקונים הנ"שהם י

, ק"עולה לבינה קתיקונים אחרים דהם אשקיין לגינתא לנוקבא שתיקונה ביום הזה שהיא ' הד
 [:ג משער זה"בפתח ל]ל "שלכן אין בו אכילה ושתיה כמש

ח צורות "והם סוד מ. ס"ט שערי בינה שהם מבינה שהוא מו"ט אותיות נגד מ"ובפסוק הזה הם מ..
. נ ומשלים לחמשים שערי בינה"והוא כלול מדו. ג"ב מזלות שהם נכללים בתלי שהוא הי"של י

ח אותיות "כ מ"והם ג, בחינת חכמה דבגוה סוד נהורא דאויראושער החמשים הוא נתיב פלא 
ולכן . ס הוא הכולל כולם"והמ, הויות אשר שם' ב אותיות מג"ב צירופי הויה היוצאים מי"שבי

 :'שהוא נגד שבת אלף הז', נקראת שבת שבתון גו
מיתה  והענין כי יש. ח"ל משפט רשעים בגיהנם יב"ש רז"כמ, והנה כמו כן הוא בפרט בכל אדם

ותיקון המלכים דרכורא . מלכין דדכורא מתו וארעא אתבטלת' כמו בסוד המלכים ז, ויש גיהנם
כ נתבררו גם "ואח, שאז נפרדו הסיגים מהם ונתבררו האורות ועלו למעלה, י המיתה"היה ע
כ תליסר יקים לון "ואח, דאתחריב בתריסר שעתי' י אלף הז"תיקונה ע, וארעא דאתבטלת. הכלים

י "כ הנפש מתכפר ע"ואח, כמו כן המיתה מכפר ומתקן הדכורא שבאדם סוד רוח שבו. 'כוברחמי 
. ל"י הנהר היוצא מעדן כמש"ע ומתרפא ע"כ עולה לג"ואח. ח בגיהנם דאתחרב בתריסר שעתי"יב

והם בסוד תיקוני . מיני דינים דאתדני' ז. עידנין יחליפו עלוי' ק דז"ש בזוה"ב כמ"וי' וכן הם סוד ז
 :ח בגיהנם"כ יב"ואח. מלכיון' א בזדדכור

שמזל זה , א"ותיקון זה נמשך עד טיבורא דגופא שהוא עד מקום שאימא מסתיימת להלביש את א
מנקה הוא , ל"ולכן נקרא תיקון זה ונקה כמשרז. הוא הממשיך הגבורות לאימא והיא תליא ביה

 :ס התשובה"כי כאן ה. לשבים ואינו מנקה לשאינם שבים
שהכהנים הם ממשיכים אורות , ל"י ז"ש האר"יקונים בהם כל סוד ברכת כהנים כמג ת"ואלו הי

, א שהוא סוד יודין"ג תיקונים בא"כי הם י, ווין' ג יודין וט"ובהם יש י, החסדים ורחמים משם
א בסוד תשעה אשקיין לגינתא שהוא בסוד "לז' ומשם נמשכים ט. ספירות בשלמות' שבו כל י

תיקונים ' וכשמאירים בו הד, כ המוחין שבו אינם בקביעות"משא. עותק בקבי"כי הוא ו, ווין
א הם "דז' והט. ג כידוע"ואז גם הוא נשלם לי, א"עילאין אז מאירים בו המוחין עילאין מסטרא דא

' פסוקים אלו הם נגד ג' הויות שבג' וג, מוחין' שמות שבהם שהם ג' בג' ששה ווין בשאר תיבות וג
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' ב שהוא כולל כל הדיקנא ג"ומשם יוצא שם כ. פסוקים שבברכת כהנים' והם ג, ס"הויות דמו
 :ב תיקונים"ל וי"כמש' פניו גו' בסוד יאר ה' בוצינין בתיקון ז' ש וז"סוד אמ, רישין שמאירים בו

, ששערות דנזיר הם בסוד שערות דגלגלתא. ולכן נסמך פרשת ברכת כהנים אחר פרשת נזיר
ולכן אחר שערות . ק פרשת נשא"ש בזוה"וכידוע וכמ' ראשו גוקדוש יהיה גדל פרע שער , ש"כמ

 :והם סוד ברכת כהנים, דגלגלתא משם מתחילים תיכף שערות דדיקנא
וכתיב כלת שהיתה ' ויהי ביום כלת משה להקים גו, ש"כמ, ז כתיב פרשת הקמת המשכן"ולכן אח

וקם המשכן כי זיווגא י ה"שמשה הוא דכורא וע, נ"ככלה הנכנסת לחופה שאז היה זיווגא דדו
ש בנתיב "א במזלא כלילין כמ"ואו' אלהים את הצלע גו' ש ויבן ה"כמ, א"י או"נ תלוי ע"דזו

שלכן תחילה . ב דדיקנא"דגלגלתא וי' והקמת המשכן היה תיקון העולם בסוד ז. ד"ז בס"שאח
ב דדיקנא "י' ב נשיאים הקריבו קרבנם לחנוכת כו"כ י"ואח. ל"הנ' ימי המלואים בסוד ז' היה ז

, ק"ס עצמו ששם בוצד"ג שהוא כללות המו"ג הוא אהרן בסוד המנורה שהוא הי"והי. ס"דמו
ב בקר של הנוקבא שהם "ב בקר לשאת את המשכן שהם י"ודביאו י. ומשם אדליקו כל הבוצינין

ג הוא המים "ב תיבות ותיבה י"ב בקר שעשה שלמה והים עליהם מלמעלה סוד י"כ סוד י"ג
ב שבטים דביה סוד אשר נשבעת לאבותינו בסוד הפה כמו שכתבתי "ב נשיאים הם י"יוכן . ש"כמ

 [:ש"ה מהשער הזה ע"ובפתח ל]למעלה 
ה של אלפי שנין שהראה "והוא סוד מנור. ס"ג שורש המו"ש שהוא הי"כ פרשת המנורה כמ"ואח
גביעים שהפרחים ו, והמנורה היא כלל התורה. ק ששם גנוז גבורה"ה למשה שהוא בוצד"הקב

ש "וכפתורים ונרות הכל הם מספר התיבות שבפסוקים הראשונים של חמשה חומשי תורה כמ
והיא כולה , [ה"ש בשם הגאון זללה"י מ"ל בכת"עיין בספר הדרושים של הגאון המחבר ז]א "במ

ששם הכל בסוד זהב טהור כחמרא דיתיב על , ס בחכמה סתימאה"מקשה אחת גנוזה במו
 .והבן מאד. דורדייא

 הפתח  -א "ספר פתחי שערים נתיב פרצוף ז
. נפשו ורוחו נפגמים והארת נשמתו מסתלקת, גם באדם התחתון כשהוא במצב של קלקול...

להאיר על ( שהיא למעלה ממדרגתו)כאשר הוא חוזר בתשובה הוא שוב מעורר את אור נשמתו 
 .ובזה הם מתחברים ביחד ומתתקנים מן הקלקול, רוחו ונפשו
והוא . א בבטן אימא היה לברר את חלקי הכלים הנשברים ולהסיר מהם הסיגים"דז סוד העיבור

ש שהתיקון היה ששיערה המחשבה העליונה את כל פרטי המאורות והמדרגות בבחינת "כמ
י גילוי אור אימא "וזה הוא ע. פ העבודה הישרה של ישראל"כפי הראוי ע, הסתלקות הרע מהם

שאנו רואים כל הפגמים וכל העונות פוגמים בנפש , ר הואוהענין בביאו. שהוא בסוד התשובה
ז "ועי, האדם שבה שקועים כל המדות המגונות וכל התאוות הכל שם שהוא נפש הבהמיית

והוא , י המעשים והמדות המגונות"פוגמים גם ברוח שהוא המעורר ורוח החיים שבו שמתפעל ע
י החזרה וחרטת "שע, ובה הואוסוד התש. אבל הנשמה מסתלקת בעת החטא. הקלקול שברוח

ובזה מתעלה הנפש למעלה ומתגדל , האדם בלב שלם מעורר אור נשמתו להאיר על רוחו ונפשו
וידוע כי התשובה . ובזה נתקנים כל הפגמים שבנפשו. י חטאיו"מה שתחילה היה יורד למטה ע

ובזה יתרחק . יויותר מחיוב המצוה על, הוא שישבר מדותיו הרעות ויעשה גדרים וסיגים לכל דבר
 :מן החטא ויתקן מדותיו ומעשיו שיוכלו לעמוד על קו המיצוע אשר הוא מחוייב ומצווה עליהם
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שתיקון השבירה הוא כל המדרגות שהיו שקועים בקליפות שהם , וכמו כן הוא ממש בסוד העיבור
ת י מדרגה שלמעלה ממנו שהוא מדרג"צריכים להתקן ע, ן מדרגת נפש הבהמיית"בכחות שם ב

כמו הבעל תשובה שצריך לעלות למדרגה יותר גדולה מערכו , א לעלות שם"אימא שצריך ז
הוצרך להאיר על חלקי , וכן כאן. א לתקן הקלקולים שהיה בו"שבלתי זה א, בגדרים וסייגים

ששם אין שטן ואין פגע רע ואין הקלקולים , א ממדת אימא שהוא סוד התשובה"הכלים של ז
. פ דין"א למעלה ממדרגת הבחירה והמעשה שהוא סוד המצוה שמחוייב עכי שם הו, מגיעים שם

הוא בסוד עטרות של ההנהגות ומילי דחסידותא שבהם בסוד חסידה ברושים ( באימא)אבל שם 
ת עומדים אין צדיקים גמורים "ובמקום שבע, ת מדרגתו למעלה ממדרגת צדיקים"ולכן בע. ביתה

י אור שלה שמציירת אותו מסלקת "ושם ע, עי אימאוהוא סוד עליית הכלים למ. עומדים שם
שחשבון החדשים האלו הם כפי חשבון כללות , מכליו כל הפגמים במשך תשעה חדשי העיבור

. בכל חודש מדרגה אחת, המדרגות שבו שמשם מסתלקים הסיגים מכתר עד נצח שבו ועד בכלל
 :ד"מקומו בסת ב"לא נתבררו עד זמן היניקה וכמשי, אבל הוד יסוד מלכות שבו

 ופתח  -א "ספר פתחי שערים נתיב פרצוף ז
 :ק"ך הניצוצין דבוצד"ענין הבירורים בסוד ש

ק "ך הניצוצין דבוצד"הוא בסוד ש, כלומר כלל כל המדרגות שצריכות תיקון, שורש הבירור>
דין זה מסלק את . והוא שורש הדין והצמצום שמתגלה למעלה, שהם הגבורות של הנוקבא

העלאת )וגם גורם לנבראים שיחזרו בתשובה , י העונשים"ואת הרע מן הנבראים עהקטרוגים 
הגבורות שלו בסוד ' ר ניצוצין שהם ה"בדכורא קיימים פ. בראותם שיש דין ויש דיין( ן"מ

גם במאורות העליונים מה . ך שהוא נותן לנוקבא מסטרא דלעילא כדי לסייע לה בתיקונה"מנצפ
ח הניצוצין "רפ. ן כדי להסיר מהם את הרע"כלומר לחלקי הב, נוקבאשנותן הדכורא הוא הסיוע ל

ב נתיבות "ך הניצוצות שהם ל"ש. הם אותם הניצוצים שצריכים תיקון, שירדו בעת השבירה
 :>א"הם כל מדרגות הבריאה והם נכללים כולם בז, שבחכמה בעשר ספירותם
, ן דילה"והם הגבורות של הנקבה מ ק זריק לכל עיבר"ך ניצוצין דבוצד"ענין הבירור היה בסוד ש

י "ש בסימן הקודם שתחילת הבירור היה ע"כמ, והיינו. ך דדכורא"ר דמנצפ"י פ"ונתקנו ע
שבכח הזה ניתן שורש הבירור שהוא הסתלקות מן , ק שורש הגבורות שמשם קו המדה"הבוצד

אית דין ואית דיין י דנודע לכל ד"ע, וכל המאורות פונים אל התיקון שהרע לא יחריב העולם, הרע
וגם כל . שמזה בא העונש, וכל דרכיו משפט ששרשו בא מצד הסתלקות השלמות וצמצומו

וכל אדם , ונמדד לפי מעשיו, ההנהגה בגבול ושיעור לאיש איש כדרכיו בגבול ושיעור ממש
להשפיע בגבול ושיעור לפי , וכן כל מאורות עליונים מסודרים בסידור זה. מקבל לפי מדרגתו

הוא בלא מדה , כ שורש החסדים העליונים שאין תלוי בבחירה"מה שא. ודה ולפי העת והזמןהעב
ק שהוא שורש הדין נעשה מדה ומשקל לכל "י הבוצד"ולכן ע. ולא לפי המעשה, ובלא שיעור

ע וכל "ולכן משם בא קו המדה לכל המאורות שבאצילות ובי. המדרגות ולפרטי ההשגחה
נו התחתונים מעשיהם ויעשו תשובה על דרכיהם הרעים ומכינים והוא הגורם שיתק, התחתונים

עצמם לסלק מהם כל המדות והמעשים המגונים הדבוקים בנפש הבהמיית שלהם שהוא סוד סיגי 
ך "והם סוד בירורי הניצוצין והסתלקות הרע מהם בש, ן"המעלה מ( ק"הבצד)ולכן הוא . ן"שם ב

ם "וכל מלך הוא אד, לכין שבהם כללות כל הסיגיםמ' ם והם הז"פעמים אד' דרגין שהם כמספר ז
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ק שהוא "ג דאימא שהוא הכח הניתן מהבוצד"ושורש ה, שלם שכולל כל החלקים וכל הפרטים
 :ך ניצוצין"הם במספר ש, ג שהוא ממדרגתם"ן שהוא ה"כ תיקון כל הכלים של הב"ג

' ש שהוא מאור א"הסיוע מסטרא דלעילא כמ, והיינו, ג שלו שנותן בה"ר דדכורא הוא ה"ופ
כ בחינת דינים וגבורות בסוד "והוא ג, המסדר תיקונים שלהם ודרכים היאך יסתלק מהם הרע

 :איזהו גבור הכובש את יצרו ועושה גדרים וסייגים
ן "כ מדרגות והכנות לסייע לחלקי הב"וכן הוא למעלה בדרכי המאורות שניתנים מדכורא ג...

. א וכל רע"כ דינים המגרשים כל קטרוג של הסט"והם ג, להיות נתקן ולהעביר כל קטרוג מהם
ב חפצים "ב אותיות הם חומר כל המדרגות שהם כ"כי כבר ביארנו שהכ, ך"והם בסוד מנצפ

 :מוצאות של הפה' ך הם חומרי הכוללים נגד ה"אותיות מנצפ' וה, י"ש בס"כמ
ר גרמו להם שיהיו ח ניצוצין שהם אש"ואלו הניצוצות הם אותם שירדו בעת השבירה בסוד רפ

ו אלא "היה משקיף שהרע לא יהיה לו שליטה לגמרי ח' מה שרצונו ית, כ אל התיקון"מוכנים אח
ממה שנשאר בו איזה הארה בנפשו , וכמו באדם אף שהוא חוטא גדול. שסופו יוחזר הכל לטוב

 :מזה בא לו שורש לתשובה ולחזור לקדושה ולתקן את פגמי הנפש, מקדושה עליונה
והם , ך"ס הם ש"נכלל מי' שכל א, ב נתיבות שבחכמה"ך ניצוצין הם בחינת ל"אלו השוסוד 

ך "ולכן במחשבה זריק ניצוצין לש. א שהוא הכוללם"כוללים כל מדרגות הבריאה ונכללים בז
אלפין ' ג דדכורא סוד ה"י ה"ג והם מתמתקים ע"ן שהם מסוד ה"פעמים די' כ ה"והם ג, עיבר

 :ל"ש הרב ז"י כמ"דשם אדנ

 בפתח י -א "ספר פתחי שערים נתיב פרצוף ז
והוא סוד פתח ' מן הד' שאז יוצא הו, והוא ענין פתיחת הרחם' א נפתחת אות הה"בעת לידת הז..

 :>ש"התשובה שהיא מאפשרת את תיקון הבריאה שלא תיחרב חו
' הוא ו' גבתוך ' ולפי שאז הוא כלול ג. א בהיותו בבטן דילה"הוא מורה על ז' שבתוך הד' והו..

ובעת . דחמץ' ורק בעת העיבור הוא סתים באימא בסוד ח', זעירא קצר במשכו כמעט כעין י
א דאי הדר ביה "ט תליא כרעא דה"מ, ל"ש רז"והוא סוד מ, דמצה' הלידה נפתח לצאת בסוד ה

ל שסוד "כמש, (כיון שאם יחזור בו יכנס ברוח הזה', מדוע תלויה רגל של האות ה)' ליעיל בהך כו
, העיבור הוא ממש בסוד התשובה שהכלים שעלו מן השבירה והוצרכו לתקן ולסלק מהם הפגמים
, הוצרכו לעלות למדרגת אימא המעברת כל קטרוג וכל קלקול שהוא התשובה והריחוץ במי מקוה

יום של היצירה בסוד מי ' סאה דמקוה נגד מ' והוא מ', מה מקוה מטהר כו' ש מקוה ישראל ה"כמ
ש בתיקונים ובביאורי "משלמת להם כמ' נקודין לכל סטר ואימא ד' שהם ט', ים וגומדד בשעלו מ
' שבועות שהם ד' שכל חדש נכלל מד, חדשים של העיבור' כ בסוד ט"והם ג. ל שם"רבינו הגדול ז

ת שצריך לקשר כל "ואז נקשרים איבריו זה בזה בסוד הבע, ל"ח עתים כמש"זמנים המתחלקים לכ
סתומה שהיא תבונה ' הזאת היא מ' והד. ותורתו' יו כולם פונים אל רצון המדותיו ומעשיו שיה

' והוא הד, סאה דמקוה' והוא סוד המ, ל"ש הרב ז"א בבטן אימא כמ"דילה ששם הוא עיבור ז
' ש רבינו הגדול שם שהם הט"ח דאחד כמ"העובר ברחם אמו בסוד א' שבה הו' של ה' ד הד"דאח

כ בסוד מזל ונקה דשם וזרקתי עליכם "והוא ג. ש"ל העיבור כמחדשים ש' ולכן הם ט, דלכל סטר
וכל העיבור הוא התיקון , ל שם"ש רבינו הגדול ז"שבאימא סוד התשובה כמ. 'מים טהורים וגו

מן ' והוא יציאת הו, שנפתח רחמה' והוא פתיחת הה, שהיה ראוי להולד ולשלוט במדרגתו למטה
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הוא הפסיעה היוצא ' קודה זו של המלכות דכלילא בוובחינת נ. והוא פתח התשובה שכתבנו', הד
 :דאושיט פסיעה לבר, ועל זה אמרו בזוהר על פסוק אשורנו ולא קרוב', הזה שתוך הד' מן הו

 גפתח י -א "ספר פתחי שערים נתיב פרצוף ז
 :א בעת העיבור"י בז"השתרשות נקודת כנ

והיא עולה ויורדת על פי , אלכוללת בה כל נשמות ישר, שהיא הנוקבא( כנסת ישראל)י "כנ>
, בעת שגוברים הקלקולים כמו בזמן הגלות הנוקבא הופכת להיות בסוד נקודה בלבד. עבודתם

אף בזמן הגלות שהוא בחינת עיבור . ס"ובעת גדלותם של ישראל בנינה היא בפרצוף שלם בי
ושה שהיא אלא תמיד נשאר בה נקודה אחת שקשורה עם הקד, ו"אין הנוקבא נחרבת ח, בשבילה

א להיותה "י נשרשה בעת עיבור הז"נקודה זו של כנ. א לגמרי"שומרת על ישראל שלא יפול לסט
והוא חיבור ישראל עם אביהם שבשמים שאינו יכול להנתק , נקשרת בדכורא בעטרת היסוד שלו

כי היא המקוה שבו יטהרו כל , חיבור זה נעשה בזמן העיבור באימא בסוד התשובה. לעולם
הוא ביאור מאמר , קשר זה בין הדכורא ובין הנוקבא. ל כדי שיחזרו לגמרי לקדושה"לעהנשמות 

הראשונה של השם ' שבתוך האות ה' שהפסיעה היוצאת מן האות ו, "דאושיט פסיעה לבר"ל "חז
ואותה נקודה היא זו שמקבלת את גמר , י שיורדת לגלות ביחד עם עם ישראל"היא נקודת כנ

 :>עד כאן ענין העיבור בפרטות. עילאה בסוף השית אלפי שנין כ באימא"ל ג"תיקונה לע
כי פסוק זה אמרו בלעם בברכותיו שהתנבא על גדלותם של ישראל לימות , והוא ענין עמוק

, י העבודה"י היא הנוקבא שהיא כוללת כל נשמות ישראל והיא המתפעלת ע"והוא כי כנ. המשיח
ת באורך "תה בעליה וירידה ומיעוט וריבוי כמשיוכפי התיקונים של ישראל כך הוא בחינת מדרג

שכל זמן שישראל בגלותם , וכל סוד זמן גדלותם של ישראל וגלותם הכל תלוי בנוקבא. במקומו
הוא מצד הקלקולים שאחזו בנשמותיהם שהם סיגי המלכים של , י מעשיהים שגרמו להם"ע

ל "אתם מן הגלות וגדלותם לעויצי. הוא גורם לגלותם של ישראל, התוהו שהוא נפילתם בקליפה
 :הוא בנין הנוקבא בשלמותה

שבגלות הזה הוכנו לכל השלמות והוכנו לקבל , כבר כתבנו שגלות מצרים היה בסוד העיבור
, ו אף בעת קלקול הגדול"א לגמרי ח"התורה שבזה יהיו נקשרים ביחודא עילאה לבל יפלו לסט

ש במדרש "הקשור בנשמותיהם של ישראל כמוהוא החבל . אם לא ביד חזקה' חי אני וגו, ש"וכמ
י "ולכן אז נשרש בחינת כנ, הנקשר בישראל' שהוא שמו ית', ש וקדשתי את שמי הגדול וגו"וכמ

שנשארת בסוד נקודה , ראשונות דילה' שהיא הנוקבא דאזלא תמיד בגלותא עם ישראל בסילוק ט
בעת שיהיו בגלות אדום כמו כ תיקון גם "ונשרשת בעת העיבור שיהיו אח, ת במקומו"לבד כשי

אהיה אשר "במה שאמר , ה למשה בעת שגילה לו כל סוד העיבור והלידה והגדלות"שאמר הקב
ובה הוא , י באימא עילאה ששם העיבור"והוא סוד קישור כנ', ואמרו אהיה עמם בגלות כו, "אהיה

, גאולה העתידהה שהם המים שבו יטהרו ישראל ב"ונק( מזל)סוד שם אהיה בגילופי יודין הוא 
כמו כן ישראל . י הוא בסוד נקודה לבד"וכל זמן הגלות שכנ. 'וזרקתי עליכם מים וגו, ש"כמ

ש ואף בהיותם בארץ אויביהם "כמ, שפלים בין האומות מאד ולא נשאר להם רק קיומם ושלמותם
 .אלהיהם' כי אני ה' לכלותם וגו' וגו
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וכמו כן . ר רק מציאותם וממשלתם ניטל מהםי לא ניכ"י שכמו שכנ"והוא סוד הנקודה שנקרא אנ
אבל היתה . 'ש הן הן גבורותיו כו"כמ, לא נתגלה פרטי השגחתו בעולם רק בסוד הסתר פנים לבד

 :אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב, והוא מה שכתוב, הכנה לגדולתם של ישראל לעתיד

 זפתח ט -א "ספר פתחי שערים נתיב פרצוף ז
 :א"י דז"מיתוק הגבורות שבנה

והם עיקר , י של הפרצוף שהם בחינת הנפש והמלכות שבהם"העובר ברחם אימו הוא בסוד הנה>
תיקון הנפש או סוד מיתוק הגבורות נעשה כאשר האדם חוזר בתשובה . א"מקום אחיזת הסט

שבמדרגה זו מקבלת הנפש את תיקונה כמו , שהוא עלית הנפש אל מדרגת הנשמה בסוד הבינה
מיתוק הגבורות הוא סוד הדם העולה למעלה . י מקבל את תיקונו ברחם האם"נהשהעובר בסוד ה

בעת יציאת הולד מן הרחם מתהפך ראש העובר למטה ורגליו . ומתהפך שם לחלב, בדדי האם
הגבורות שהם ברגלים הם יוצאים אחרונים . למעלה כך שיציאתו הוא בסטרא דחסדים עליונים

בזמן . והם צריכים לשמירה נוספת ברחם, מן סוף היניקהמשום שהם עדיין לא מתוקנים עד לז
, ולכן אז הוא זמן סכנה, א"הלידה נפתחת מחיצת הרחם שהיא השומרת על העובר מפני הסט

הדלתות ' הצירים וב' י מפתח אחד של אימא שהוא בסוד ב"פתיחת הרחם נעשת ע. וצריך למיתוק
דלתות הרחם ' הפותח את ב" ו"סוד אות ובמפתח אחד של יסוד אבא ב, "ם"שבריחמה בסוד אות 

היסודות של העובר שהם יסוד האש ' בעת העיבור הרחם היא סגורה כדי לשמור על ב. באלכסון
יסודות האחרים של מים ' י ב"יסודות אלו נמתקים ע' ב. א"ויסוד העפר שבהם עיקר אחיזת הסט

י "ע. י סיבוב המפתח"ון עהדלתות שברחם באלכס' כאשר מפתח של יסוד אבא פותח את ב, ורוח
ויסוד האש שהוא בצד , היסודות עולה למעלה אל יסוד הרוח' כך יסוד העפר שהוא למטה מד

חבלי הלידה הם סוד דחיית . שמאל מתהפך והולך לצד ימין אל יסוד המים ושם הם נמתקים
 .הדדים' והם דמי הלידה עצמם שהמובחר שבהם עולים ומתהפכים לחלב שבב, א לחוץ"הסט

 :>י של העובר לאחר יציאתו מן הרחם"חלב זה הוא המשלים את תיקון הנה
ימי ' כי היא למעלה ממדרגת התחתונים שהם ו, וידוע כי נגד אורות אימא אין שם אחיזה לרע

י שמגלה אור דילה מתבטלים כל החיצונים שהיא בסוד התשובה שמכפר כל "ואדרבא ע, בראשית
כ בבחינה היותר תחתונה "משא. ין זה אלא בפנימיות של אימאאבל א. העונות ומסיר כל המינים

ובסיום יסוד שבה הוא מקור שנפתחים שם . כ אחיזה נגדם"היה ג, אם היה שם קצת סיתום, שבה
אם היה להם שם , ולכן. שכן הוא לעולם בכל יסוד, ומתקבצים כל המדרגות הנמצאים בפרצוף

ר יהיה "יער חכמתו של יוצר בראשית שהיצהוש. היה הדבר מקלקל מאד וקשה לבטלם, אחיזה
ולכן אותו בחינה . ו"שלא יהיה לו שליטה גמורה לבטל כח הקדושה ח, קשור ככלב בשלשלת

לא המציא שם סיתום בהארתו החיצונה , א"להיותו קרוב למדרגת ז, תחתונה של יסוד דאימא
, ים להסתכל ולהאחז שםז לא יוכלו החיצונ"ועי, ל שיהיה האור שבו גלוי"ר, אלא נשאר פתוח

כ במדרגות הפנימיים "משא. ל שהעור החיצון של יסוד דאימא הוצרך להיות פתוח"ש הרב ז"וז
אין חשש אם נמצא שם סיתום והעלם , א"שהם מרוממים וגבוהים יותר מכל מדרגות ז, של יסוד

 :ה לא יהיה להם אחיזה שם"שבלא, האור
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 דפתח ל -א "ספר פתחי שערים נתיב פרצוף ז
 :א"תפקיד המוחין דגדלות בסוד ביטול הסט

א אחיזה "ולכן יש לסט, המוחין שבאדם ובמאורות הם מצומצמים מאד, בזמן העיבור והקטנות>
והיצר הרע דבוק בו , ומשום כך גם האדם בקטנותו נמשך אחר התאוות והמידות המגונות. בהם
. ה מסירים ממנו את פיתויי היצרשבז, כדי שידע את בוראו' וצריך לחנכו בתורה ובדרכי ה, מאד

כאשר המוחין דקטנות מסתלקים מן האדם ונכנסים בו בהדרגה מוחין דגדלות , אחר זמן היניקה
אז האדם . א מסתלק ממנו ויורד למדרגה התחתונה ביותר שבו שהיא העקב"אז הסט, ה"דהוי

א עדיין אוחז "הסטאמנם מכיון ש. לכן הוא אינו חוטא במזיד ובכוונה, מכיר בשכלו את בוראו
כ בעולמות "אותה הדרגתיות נמצאת ג. הוא צריך להזהר שלא להכשל בעונות שבשוגג, בעקבו

וכתוצאה מכך אין דעת , א שולט בהם בכל מדרגותם"ולכן כשהם בקטנותם הסט, העליונים
א באדם בקטנותו הוא מצד סיגי הגבורות שמן הדמים הטמאים של "אחיזת הסט. אלוקים בארץ

ולכן תפקיד האדם , כל החטאים הם בנפש שהיא לבוש לנשמה. שהם עדיין אוחזין בנפשו הלידה
הניצוצות . י התורה והמצות שהוא עושה בזמן הגדלות דמוחין שלו"הוא לתקן את אותו הלבוש ע

לכן כל . ן שהם המוחין דגדלות"אף הם לבושים לנר, שהם מבירורי הכלים של עולם התוהו
, א אחיזה כלל"להעלותם לשורשם באימא שבה אין לסט, ון ניצוצין אלועבודת האדם היא בתיק

 :>שהרי היא בסוד התיקון והשלמות
נקרא מוחין דאלהים , ומאחר שבקטנות ועיבור כל המדרגות שבו מאירים בהארה מועטת יותר

כ נקראים אלהים אחרים "א ממוחין אלו שהם ג"ומצד זה יש אחיזה לסט, שהם בחינה חיצוניות
ז שההנהגה והשגחה "שכ, ש"והוא סוד גדול מאד כמ. שהם מקבלים הארה החיצוניות הזאת ש"ע

לפי ' עליונה מסתתרת ומסודרת הבריאה בהנהגת הטבע שנטבע בחלק המצומצם אל כל א
ולכן גם . ש בנתיבות הקודמים"א מוצא מקום לקטרג ולפתות האדם כמ"ז הסט"אז עי, מדרגתו

מאחר שאין לו דעת להכיר את בוראו , ת מגונות ומדות רעותהאדם בקטנותו נמשך אחר תאוו
ר "ולכן אז היצה. מנהיג העולם ורוצה בקיום תורתו ועבודתו' ולידע שיש דין ומשפט ושהוא ית

ללמדו עיקרי התורה ולהשכילו ', וצריך לחנכו מקטנותו בתורה ודרכי ה, דבוק בו מאד בטבעו
בסוד אולת קשורה בלב נער שבט מוסר , ויי היצרשבזה מסירים ממנו פית, שיש מנהיג לבירה

ונכנסים , שמוחין דקטנות יורדים ומסתלקים, והוא סוד הגדלות אחר זמן היניקה. ירחיקנה ממנו
, ועומק השגחתו' ל שהולך ומתחיל להשיג אמיתות ה"ר, ה בהדרגה"בו מוחין דגדלות דהוי

ה ובטבע ומשרטי השמים שמקבלים ושהוא סיבת כל הסיבות ומהוה הכל ואין הדבר תלוי במקר
 :מהארת שם אלהים

והם , א יורדת למטה ומסתלקת ממנו למדרגה יותר תחתונה ונשארת רק בעקב של האדם"והסט
אבל אין חוטא . שחוטא במחשבה ונכשל במה שאינו זהיר, סוד העונות שדש בעקבו מצד הרגילו

ו נכשל בחטא מצד "גה אם חורק בהדר, ו בכוונה בשכלו ומחשבתו שהם סוד מוחין שלו"ח
ז נאחז בו כח הטומאה "עי, ש דרך רשעים כאפילה לא ידעו במה יכשלו"חסרון זהירות כמ

ר היום אומר לו עשה כך "וכך דרכו של יצה, ועבירה גוררת עבירה עד שמתרגל בחטא, א"והסט
גופו  כ למעלה ושורף כל"ועולה הארס אח, וזהו נשיכת הנחש בעקב', עד שאומר לו כו', כו

פ אלהים שהם "ב שהוא ב"ס עק"וז. לקלקל כל מדרגות עליונות שבו לחטוא גם במזיד ומחשבה
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וכתיב הוא ישופך , ב"ש ואתה תשופנו עק"וכמ, ב"מוחין שנדחו למטה בעק' הדינים דקטנות מב
פ "לעשות ולמדד כל מעשיו ע, כ מאירים בגופו"י מוחין דגדלות שנכנסים בראשו שאח"ע, ראש

 :פ דביקות האדם לבוראו"פ תורתו וע"הבינה שהוא משיג בהויתו עהחכמה ו
ז הוא בקטנות שהנהגתו בצמצום "שכ, ל"וכן הוא בכלל העולם שהוא דמות אדם שלם כמש

וגובר , א והשקר גובר בעולם"נמצא קטרוג הסט, אז אין אלהים בארץ', ובטבע והסתר אור פניו ית
ומעיל קטן תעשה לו , ס מוחין דקטנות"וז, השגחהו התורה ו"המינות והאפיקורסות להכחיש ח

 :אמו
ונודע שהחטאים . 'הן בעון חוללתי ובחטא יחמתני אמי וגו, שהנה כתיב, והוא סוד גדול מאד

הדבוקים בנפש האדם בטבעו מעת שיצא מרחם אמו הוא מצד הסגים שבדמים טמאים שדבוקים 
והם סוד . ר כרוך בנפשו"שבזה יצה, והם סיגי הגבורות, בו שהיא בתאוה באש דאיש ואשה

ם הוא כל קומה "כי אד. ם"והם מאחוריים דשם אהיה שהוא ד, שם אחיזתוחיצוניות הגבורות שמ
, ס"מי' ת בכללות כל א"והוא סוד אמ. ם"ם נשאר ד"דאד' שלמה ובהעלם היחוד מיד א

הנחש שפיתה , ר"י חטאו של אדה"והוא סוד המיתה הכרוך בטבע ע, ת"נשאר מ' וכשנסתלק הא
ש אין "כמ, י החטאים הדבוקים בנפשו"מיתה ע ז נגזר"את חוה ואחז בסיגי הגבורות שבה ועי

 :'ש כי אדם אין צדיק בארץ וגו"וכמ, מיתה בלא חטא
שנפש של האדם היא לבוש לנשמה סוד , שהוא אוחז בלבושין שלו, ש כי הדם הוא בנפש"וכמ

ש רבינו הגדול "והם אדם ובהמה כמ, דרגא דיליה בבריאה שהיא נפש חיה ואדם דרגא דאצילות
, והם לבושין של התורה והמצות, שלכן כל התיקונים הם בלבושין, ד"ד פ"ר לספל בביאו"ז

שבזה הוא , י המוחין דגדלות"ע והמלבושין האלו הוא מתקן ע"שהתורה ומצות עיקר תיקונם בבי
ש ויהיו "כמ, שלבושים אלו נטלו מאדם אחר שחטא', ומשיג בתורתו ית, משכיל ומכיר את בוראו

ש חכמת אדם תאיר פניו "וכמ, ש כי נר מצוה ותורה אור"כמ, הם כתנות אורו. 'שניהם ערומים וגו
 :'וגו

, ד"ת במקומו בס"י דאימא שנעשו לבושין אל המוחין שלו וכמשי"והמלבושין האלו הם בסוד נה
ל "ש בנצח ומ"ל דאימא ח"והוא בסוד החשמ. 'ה הני מאני דרבנן כו"כנודע שמלבושין הם בנו

שם הם מלבושי ( זוהר השמים)שהיכל נוגה וזוהר , בביאורו להיכלות ש רבינו הגדול"בהוד כמ
 :סוכת שלום דפרישת גדפהא, ם"ל בשלו"והוא החשמ, הנשמות

, ן שהם מוחין דגדלות"והם מהניצוצות שלמעלה מבירורי הכלים שהם נעשו מלבושים אל נר
שם הוא המדרגה ש, שכל עבודה של האדם הוא בתיקון ובירור הניצוצין אלו להעלותם לאימא

, ה דיודין"י שם אהי"ה ע"א שהוא הטהרה במקוה דילה ונק"שאין שטן ופגע רע ואין שליטה לסט
י דאימא "י דילה מוחין דגדלות ובסוד התשובה ובחינה עליונה של נה"שהם פנימיות של נה

מדרגת הצדיקים , אז הוא רחוק מן החטא לגמרי, כשהאדם משיגו, בבריאה שהוא בסוד הנשמה
 :שלא יאחוז הנחש בעקב שלו, ש רגלי חסידיו ישמור"מכ

נמצא ', רק שמצד שאדם אין צדיק וגו, ש שימינא ושמאלא שלו שניהם טוב"אותיות י' ושם ב
והנהגה ' והוא במדרגת הבריאה ששם עיקר גילוי קדושתו ית. לפעמים איזה חסרון וחטא בו

המשרתים ומלאכים שאין  כ ביצירה שם"משא. ששם הכסא והנשמות, שלמעלה מן הטבע
י דאימא "ולכן בבריאה הוא סוד מוחין דגדלות והוא מפנימיות נה. כ"ההשגחה מתגלת כ
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ושם עיקר מלבושין דקדושה , ש"ה וטהרה ותשובה כמ"ושם סוד ונק, ה דיודין"שמתגלה שם אהי
ה דבר ש איז"וכמ, ע דאימא עילאה"שהוא ריח של ג' ח בגדיו וגו"ח את רי"ושם ויר, של הנשמה

, ח והם כתנות אור דנשמתא"ה הוא סוד רי"ולכן בריא. זה הריח', שהנשמה נהנת ממנו כו
י השבירה "שהם הניצוצות שבירר מן השברי כלים שנפלו שם ע, המלבושין דרווח יעקב מעשו

ר משכא דחויא דבעשיה "דחב אדם ואפשים לבושא דיליה ונתלבש בכתנות עו, ר"י חטא אדה"וע
וכאשר משלים האדם כל קומת . ערקין דכבד' כחות שבנפש ע' יית בסוד עלבוש נפש הבהמ

אז משיג תכלית גדלות , ויה דכלי האדם"טן ג"אש ב"ע שהם ר"עלמין בי' נשמתו שהוא כלל כל ג
 :שלו

, ע עליון דבריאה בסוד מלבושין דקדושה דיליה"האדם אחרי מותו נשמה שלו עולה לג, והנה
והם מצד החטאים הדבוקים , אר בקבר כל זמן שלא נתעכל הבשרונפשו נש, ע הארץ"ורוחו בג

כ "אז הנפש ג, ז שהגוף קיים"ולכן כ. מצד שהנחש כרוך בעקבו בנעל דעשיה, בנפש בהמיית שלו
ב חודש וכשנתעכל הבשר ונזדכך הסיגים הדבוקים בו "ואחר י, קשור בו בסוד ונפשו עליו תאבל

ל שבגדלות אז נתגדל גם "והוא כמש, עולה למעלהגם נפשו מתברר ו, שהוא סוד חיבוט הקבר
ואינו , והוא שאז גם נפש הבהמיית שלו היסודי הקשור בגוף מתקדש, הנפש ונכנס בו נשמה דנפש

ולכן גם היא עולה למעלה . י הטהרה שנשפע עליו מן הנשמה עליונה"כרוך אחרי תאוות הגוף ע
פש שהוא הבלא דגרמי על העצמות ולא נשאר רק בחינה תחתונה שלה נפש דנ, אחר התיקון

ר שגרם מיתה לכל באי עולם "להיות קשור בגוף מצד איזה פגם הנשאר דבוק בחטא אדה, בקבר
 :עד

וביער רוח , שאז יהיה תיקון כללי לכל הנשמה ויוגמר הבירור בכל סטרא דקדושה, זמן התחיה
במדרגות עליונות של  ל להתקשר"ויתתקן גם נפש דנפש הנ, אז יקום בתחיה, הטומאה מן הארץ

 :ויאירו כולם בגוף הקדוש שיזדכך ויקום בתחיה, ן"הנר

 ופתח  -א "ספר פתחי שערים נתיב גדלות דז
 :א"י החדשים בז"סוד הארת נה

הם מתפשטים באחורי , א בזמן גדלותו"י החדשים של התבונה שהם סוד הארת הכתר בז"הנה>
. קיימים שלבים שונים, תפשטות המאורותבגידול הבנים כמו בה. א עד לחזה שלו בלבד"הז

אביו ואימו מרגילים את בנם בזמן קטנותו למעשים מדות ודרכים מסוימים בלי , בשלב הראשון
, הדרכים שבהם הבן הורגל, בשלב זה. עד שהם נהפכים אצלו לטבע שני, שהבן ישיג את טעמם

במאורות ענין זה הוא . לתוהם התפשטות מצומצמת של אביו ואימו בו בערכו של הבן לפי כח קב
א ומתפשטים בו במדרגותם "המגדלים את הז( ס"כ יש"שבה כלול ג)י דתבונה "סוד הנה

אז שכלו משיג ומסכים לדרכים , כשהאדם מתגדל יותר(. י בלבד"ת נה"בחג, בצמצום)התחתונות 
. ומדותיו ואז חכמתו ובינתו נכנסים ומתפשטים בכל דרכיו, י אביו ואימו"שבהם חונך והורגל ע

במאורות . של הבן עצמו לתוך מה שכבר קבל מאביו ואימו( ד"חב)התפשטות זו היא של המוחין 
כאשר האדם התחתון מגיע לגדלותו . י דתבונה"א לתוך הנה"ד של הז"היא התפשטות החב

הארת נשמתו , והוא משום שכל זמן שהוא חוטא בקטנותו, האמיתית אז הוא זוכה להארת נשמתו
י החדשים "במאורות ענין זה הוא סוד הארת הכתר שהם הנה. מנו עד שחוזר בתשובהמסתלקת מ

א ששם הוא "ולכן היא דוקא באחורי הז, א"הארה זו היא הגנה בפני הסט. א רק בעת גדלותו"בז
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באדם התחתון הארת נשמתו היא מאירה רק בחכמתו ובבינתו וגם מעוררת את לבו . מקום אחיזתו
י האדם על מנת "הארה זו של הנשמה מאירה במעשה עצמו הנעשה עאבל אין , לעשות טוב

י החדשים עד לחזה "במאורות העליונים ענין זה הוא סוד הארת הנה. שתהיה הבחירה מסורה
 :>(י"נה)א ולא למטה ממנו שהוא מדרגת המעשה "של הז( ת"ת, לב)בלבד 

ת "כי החצי ת, ו לבדא עד החזה של"י החדשים האלו של התבונה הם נתפשטו מאחורי ז"נה
ש "כמ, ורגליו נכפפים בעקום אחורי ראשו כעין ציור ל ממש, א"תחתון דידה הם על הראש דז

י "שכבר כתבנו שנה, והוא. וכל הדברים שדיבר בזה נוראים ונפלאים מאד. ל"הרב הקדוש ז
צרכה לפי שהתבונה הו, והיינו. י דתבונה"החדשים הם אשר נעשו מבקיעת האורות שנסתלקו מנה

. א ולהיות חלק מחלקיו ממש"י שיהיו ממש בערך ז"להשתלשל ולצמצם כל המאורות של נה
כי אנו רואים באדם למטה שבעת קטנותו שאביו ואמו הם מדריכים ומחנכים אותו , והיינו

שמע בני מוסר אביך ואל , ש"כמ, ומשכילים אותו לידע ולהשכיל כל דבר ולהדריכו במדות ישרים
שצריכים לחנכו לפי , גם כי יזקין לא יסור ממנה, פ דרכו"וכתיב חנוך לנער ע, תטוש תורת אמך

ובזה הוא . ז נשרש בו בטבעו טבע אביו ואמו ממש"ועי, השגת הבן וגם להדריכו לפי כחו וטבעו
יש בו חכמה , והנה אנו רואים שבכל מדה ומדה שהאדם מתנהג בפועל. מתגדל לילך בדרכי הוריו

עושה כן לפי ששכלו מחייב , אם הוא גומל חסדים, מ"ד. דוע נוהג בדרך זהמ, פנימיות ומחשבה
והרי דרכי החכמה ובינה אלו הכמוסים תוך . וכן בכל המדות, שצריך לילך בדרך הזה לטוב לו

, אבל עצם המדות והדרכים והנהגות שמתנהג בהם, בן בעצמו(ה)הם משל , המדות שמתנהג בהם
שבו , י דתבונה"ואלו הם סוד הנה. ונעשו בו טבע שני, ילך בהםהם משל אביו ואמו שהדריכוהו ל

והלכת , ש"כמ, י שהם רגלין"ונקרא נה, שהם נתרוקנו ונעשו עצם מעצמיו, ס"י דיש"כ נה"ג
כי האב והאם שמדריכים , ד של הבן"ואלו הם שמתפשטים בהם החב. 'מה הוא רחום כו, בדרכיו

תם אף שאין משיג טוב טעמם והחכמה ובינה שיש שבתחילה עושה או, אותו הוא שילך בדרכיהם
חלק , א שהם כל המעשה"י לבד של או"והם סוד נה, א מתנהגים בהם"בהם רק מצד שרואה שאו

י שנעשה "והם נה, כ מתפשטים אלו הדרכים בבן בחכמה ובבינה"אבל אח. התחתון של הגוף
 :ד מתפשטים בכל גופא דיליה"ובהן המוחין חב, א"ס של ז"מהם כל ט

א "א מדרגה עליונה המסודר באו"קנה ז, א"וכמו כן הוא במאורות העליונים שבעת גדלות הז
א שהוא "אך מתצמצם לפי ערכו של ז, ז"שהוא שלמות היותר גדול להיות גם הוא מתנהג עד

שבעת קטנותו היו מאורות שלו פועלים , והיינו. ימי בראשית' מסודר לפי ערך הנבראים שבו
רק לפי צמצום ובלבול הסדר שלא , ד השלמות העיקרי"ם מקבלים ממנו שלא עוהנבראי, בדינים

 .כפי העת שהעולם מתוקן כראוי
א מסודרים בהארה "ובגדלות מקבלים הנבראים הנהגה שלמה וסדורה לפי שהמאורות של ז

המדות והמאורות , והיינו. י דתבונה לפי המעשה המסודר שם"והוא מה שמקבלים מנה, מרובה
אבל פנימיות הרצון אשר גנוז , א לפי דרכם של התבונה"תבונה הם אשר נסדרו גם בז עצמם של

זה אשר נסתלק למעלה ונשאר , א שהוא מסודר בערך הנבראים"שם שהוא נשגב ונעלה מדרך הז
 :א בסוד אור מקיף"חופה על ז

והם , חוריוא מא"נשפע מדות לפי ערך הרצון אשר יגינו על מאורות של ז, ומן הרצון הפנימי הזה
י "מן הרצון הפנימי שעולה מן הנה, ת דתבונה שהוא הכתר שלו"י החדשים שנשפעים מת"סוד נה
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א "א האחוז באחוריים דז"להגן על הסט, א"אלו שהם נשגבים מן הקלקולים ומאחיזת הסט
, כדי שלא יהיה להם שליטה גמורה, שיונקים מן המאורות הנשפעים ממנו בדרך אחוריים וסילוק

 :כל סוף יוכל להתקן מן הפגמים שלו וסוף
י חכמה ובינה "שמתקן מדותיו המקולקלים ע, י התשובה"והם סוד תיקוני המדות של האדם ע

ובהאיר , שבעת החטא אז הנשמה מסתלקת ואין חטא פוגם בה, הנשפע עליו מאור נשמתו כידוע
ן "כי נר, סוד נשמה והוא סוד התשובה מסטרא דבינה שהוא, הנשמה בו אז הוא מתרחק מן החטא

 :ש בכמה מקומות"כמ, נ"הם בינה וזו
ורק ניצוצות , י החדשים הם המאורות הנשפעים מהנשמה עליונה שעיקרם למעלה"נה, וכן כאן

י דאימא עצמם הם "א מאורות של נה"וכן בז, נשלחים ממנה אל האדם להשכילו ולהדריכו
 :א ולהעבירו משם"טשלא יהיה שם אחיזה לס, א"המגינים עליו מאחוריים דז

ז הזה בא ממאורות "וכרו, ס הכרוזים היוצאים בכל יום שמשם באים הרהורי תשובה לאדם"וז
והם מאירים במחשבתו של האדם ובחכמתו , עליונים ממה שנשמתו מקבלת למעלה בשמים

שהרי , אבל אין מאירים בכלי המעשה עצמו. ומאירים אל הלב שבו מתעורר לעשות טוב, ובינתו
והוא בסוד הארת , ג דאיהו לא חזי"רק דמזליה חזי אע, האדם שומע אותו הכרוז בהרגש גופני אין

שאין , י של הנשמה עליונה הבחינה ששומעת למעלה מן הפרגוד שאינו בגדר השגת האדם"הנה
 :מתלבשים בהרגש המעשים שלו רק עד הרצון שבלב

אינו , א ממנו"א מאחיזת הסט"ן על זשהשקפה זאת המגי, וכמו כן הוא שורשו במאורות העליונים
, והבן עומק דברים אלו מאד. מתפשט רק עד החזה לאסוף משם הגנה זאת בשביל הנחת הבחירה

 :א להאריך בכתב בדברים הנוראים האלו"כי א

 בפתח י -א "ספר פתחי שערים נתיב גדלות דז
 :א"חיצוניות ופנימיות הנהגת הז

הנהגה חיצונית שהיא הנהגת הטבע , א. סוגי הנהגה' א ב"קיימים בז, כפי שביאר המחבר לעיל>
הנהגת (. ס שלמות"י)ה "הנהגה פנימית בסוד שם הוי, ב(. ק"ו)והמזלות בסוד שם אלקים 

המלכים שהם הנהגת הטבע שאינה תלויה ' ן שבו הקלקולים ובסוד ז"א היא בשם ב"חיצוניות הז
כי אין הרצון , ה ולא מספירת הכתרכללות הנהגה זו מתחילה מספירת החכמ. בתורה ומצות

א היא חיצונית "לכן כאשר ההנהגה של הז. דבוק בהנהגה בלתי מושלמת בסוד השבירה( כתר)
הכתר נשאר חופף , על כל פנים. ואז הדעת נעשה במקום הכתר, בלבד הכתר שלה מסתלק לאימא

היא מנהיגה את  א"הנהגת פנימיות הז. מעל הנהגה זו על מנת שסוף סוף תתקן בסוד התשובה
הנהגה זו היא למעלה מסדר הנהגת . ן"ה החדש הבא לתקן את ב"והיא בסוד מ, הנהגה החיצונית

הנהגת הטבע )שיש בכחם להוסיף כח לפמליא של מעלה , והיא הנהגת עם ישראל בלבד, הטבע
לכן היא , מכיון שהנהגה זו היא שלמה ופנימית. על ידי עבודתם בתורה ומצות( החיצונית

בזמן גדלות דמוחין כאשר ההנהגה היא פנימיית . חילה מספירת הכתר ולא מספירת החכמהמת
לעומת זאת כאשר ההנהגה היא חיצונית בסוד . בבריאה נראת לעין כל' השגחתו ית, ב"בסוד כח

' ואז השגחתו ית, ת"י הדעת שהוא פנימיות של הז"תיקון הבריאה נעשית בצורה נסתרת ע, ד"חב
הדעת כולל בתוכה את כל , בזמן שההנהגה היא חיצונית. ונה שבלב בלבדבבריאה היא באמ

. ולכן הדעת נעשה אז במקום הכתר, לקראת התיקון( בהסתר)המוחין והוא המנהיג את הבריאה 
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בחיצוניות ההנהגה הדעת . ת של אימא"הכתר נעשה משליש התחתון של הת, בפנימיות ההנהגה
הסיבה לכך היא מכיון שלאחר . ת דאימא"ונים של תשלישים עלי' נעשה מב( שבמקום הכתר)

 .גם חיצוניות ההנהגה נמשכת אחר פנימיותה שהיא בסוד אימא( ה החדש"יציאת מ)התיקון 
כל אלוף , וכבר נתבאר שהמלכים הראשונים נשברו וניטל מהם כתר מלכות בסוד אלופים..

כי הכתר הוא הרצון , םוהטע. כי בחיצוניות אין הכתר מכלל הספירות. מלכותא בלא תגא
שעיקר הכוונה היה , והרצון אינו בהנהגה זאת שהוא השבירה והקלקול, והתכלית של הבריאה

והוא מסתלק , ולכן בבחינה זאת אין הכתר בחשבון. ת עוד"בשביל התיקון של הכלים וכמשי
קול יבוא רק צופה עליו מרחוק שמן הקל, שהרצון הזה אינו בחיצוניות עצמו. א ונשאר באימא"מז

שהוא צופה , והוא סוד התשובה מדרגת אימא. ל במקומו"שעיקר בשביל הבחירה כמש, התיקון
ש במקום שבעלי תשובה "וכמ, לרשע וחפץ בהצדקו ובתשובתו שמן הקלקול שלו יבוא התיקון

לומר לך שאם חוזר בו ', מהדר תגיה דקוף לגביה ר, ט"מ, רשע' קדוש ר' ל ק"וארז. 'עומדים כו
שהרשעים בחייהם , והוא סוד הכתר שנסתלק מן המלכים שנשברו ומתו. 'ושר לו כתר כואני ק

והוא בסוד הפנימיות של , ובתשובתו ותיקונו חוזר הכתר להם שהרצון דבוק בו, קרוים מתים
 :הכלים שהוא הנהגה התלויה בתורה ומצות שבזה העולם בתיקון

 גפתח ל -א "ספר פתחי שערים נתיב גדלות דז
י החסדים בין "ש למעלה שיש הפרש במיתוק הגבורות ע"צריך שתדע מ, באר הענין יותרול...

ואז ירדו , כ הגבורות"שקודם חטאו ירדו החסדים תחילה ואח, ר לאחר חטאו"קודם חטא אדה
 :י עליית החסדים למעלה"ה ע"ושל נו, ת בירידה"הגבורות בהיפוכא ולא נתמתקו רק של חג

, כ ירדו החסדים המגולים למטה"שהגבורות ירדו תחילה ואח, אחראבל אחר חטאו היה באופן 
ת "ג ושליש ת"אבל של חו, ה בירידה"ת ושל נו"שלישי ת' ונתמתקו גבורות התחתונות של ב

אז מתפשטים , ג"ועולים דרך קו האמצעי עד שמגיעים לחו, י עליית החסדים למעלה"נמתקו ע
ר שאז "היה כבר לפני חטאו של אדה' פעם א)פ "ה ב"כדי שלא יתמתקו של נו, והיינו. דרך קווין

ואין , ולכן עולים דרך קו האמצעי. ושאר המיתוק בחסד וגבורה( ה נמתקו בזמן עליית החסדים"נו
, והיינו. ל בכוונת ציצית"ש הרב הקדוש ז"כמ, ג"ת אל חו"פונים בעלייתם לנצח והוד רק דרך ת

וממשלה גדולה בעולם עד שהרע נאחז בו ר שיש לגבורות קדימה "שאף אחר חטאו של אדה
ת "י עליית החסדים בקו האמצעי דרך הת"והוא ע)כ ממותקים קצת "מ צריכים שיהיו ג"מ, ביותר
כ יכולים "ז יוחזר העולם לתיקון וגם הרשעים אח"כדי שלא יהיה להם מעלה גדולה ועי( בלבד

אבל לא ניתן . חסדים האלו י רוח הקדושה המתעורר בנפשם שהם מסוד"והוא ע, לחזור בתשובה
כלומר בהתפשטותם אל הנצח , קווים' י החסדים בסדר ג"ע)להם כח גדול למתק הגבורות ביותר 

כדי ( א והבחירה"שזה היה גורם לביטול גדול מדי של הסט, בצד ימין ואל ההוד בצד שמאל
יעור מחשבה כ כפי אשר גרם חטאו כפי ש"שיהיה הבחירה קיימת וגם יהיה להם שליטה גדולה כ

 :עליונה
במה שנמשך אחר מחקר טבעי בסוד , ז"י שהוא הנהגת עוה"ולפי שאחר חטאו גרם פגם גדול בנה

לכן , ל"ו בהשגחה ובתורה בסוד חכמות חיצוניות כמש"שמזה בא הכחשה ח, ר"עץ הדעת טו
חסדים שהגבורות של נצח והוד יהיו נמתקים בדרך ירידת ה, והיינו. הוצרך שם מיתוק יותר גדול

פ מעשינו רק בסוד עזר "שלא ע' שהקדושה והעזר שנמשך מצדו ית, והיינו, שהוא באור ישר
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והוא סוד התורה שניתן בארץ , ה"הוא עשה מיתוק במאורות הגבורות הנוגעים אל נו, מלמעלה
פסקה זוהמתם מן הנחש שנשך בעקביו ברגלין , ש ישראל שעמדו על הר סיני"ר כמ"למתק היצה

על ' והוא סוד וירד ה, ת עוד בסוד בנין הנוקבא"ה כידוע וכמשי"והם סוד הלוחות בנו, ר"של אדה
ויחרד כל ההר ' והם הגבורות ששמעו אז בסוד קולות וברקים וגו. 'וידבר אלהים וגו' הר סיני וגו

והר סיני . י הדברות בסוד תורת חסד על לשונה"אבל נמתקו ע, שאז נתעוררו הגבורות בתקפם' וגו
וכן . כ נתן תורה לישראל"שהגבורות ירדו תחילה ואח', באש וגו' ולו מפני אשר ירד עליו העשן כ

ר "שבזה נדחה היצה, והוא בסוד גילוי התורה ופנימיותה לצדיקים הזוכים אליה, הוא בכל זמן
 :ר בראתי לו תורה תבלין"בראתי יצה, ש"כמ, מהם

ר "י מעשיהם היצה"אין מבטלים ע ,י מתגבר הקדושה"פ שע"והצדיקים במעשיהם הטובים אע
א לגמרי ולבטל הנהגת "ה של ז"א לדחות ולמתק הגבורות פעם שניה דרך קווין לתקן נו"וסט

. שעדיין לא בא העת לבטל הרע מכל וכל, ז"הטבע ולגרום להם שיתגלה מעשיהם הטובים בעוה
ב ששם יאירו "הת להנהגת עו"ואין פונים רק למעלה לחג, ולכן הם עולים בקו השוה במישור

, ל"ש הרב ז"והוא מ, ב"ז וינוכה להם בעוה"וגם שלא יקבלו שכרם בעוה, מעשיהם דרך קווין
שאם היו מעשיהם , והיינו, ת של הגבורות"לא היה מיתוק בחג, ה בדרך קווין"שאם היו עולים בנו

קים ה מתמת"וגם היה נו, ב"כ בעוה"לא היה שכרם גדול כ, ז"גורם לפרוע להם כמדתם בעוה
שאם היה כן היה ביטול לרע יותר מכפי הצריך להנהגת הנבראים כפי ' ושיערה חכמתו ית, פ"ב

 :ר"מה שגרם חטאו של אדה
, ה של הגבורות"כ בנו"לא היה אחיזה כ, וכפי הסדר שקודם החטא שהחסדים היה להם קדימה

ומתמתקים דרך , ה של החסדים"ת למטה במקום נו"לכן היו יורדים הגבורות בהיפוכא של חג
, ז שלא היה מיתה בעולם"ב מתגלה יותר בעוה"שהיה הנהגת עוה, והיינו. קווין ובדרך אור ישר

ב כמו הנהגת האבות "ז היו מקבלים הארה מרובה יותר מעין עוה"וכל הנבראים של עוה
ל כ מיתוק גדו"לא היו צריכים כ, ה"אבל של נו. 'פניו וגו' ובהארת פנים בסוד יאר ה, ודומיהם

, י התחתונים לבד היו יכולים לכוף יצרם"שע, והיה די המיתוק שעולה ממטה למעלה, ש"כמ
שלא היה , כ סיוע מלמעלה"ולא היו צריכים כ, מאחר שלא היה כרוך בטבע האדם ובנבראי מטה

, ר לגמרי"ר מסטרא דלעילא היה מתבטל היצה"ואם היה בזה מיתוק היצה, כ"יצרם מתגבר כ
 :והבן עומק דברים אלו. ל וכלומתבטל הבחירה מכ

 טפתח מ -א "ספר פתחי שערים נתיב גדלות דז
 :א"דיקנא של הז

א כחות אלו הם על פי המשפט "במדרגת הז. הדיקנא מגלה את כחות הפרצוף לפי מה שהוא>
ב להעניש ולשלם שכר "ת שלו הם מדרגת העוה"מדרגות כידוע שהחג' א קיימות ב"בז. הגמור

מדרגות אלו של ' ב. ז"א לעוה"הם הנהגת הז, שלו שהם המדות הממוזגות י"והנה, לפי המעשה
, א כל אחת לפי הצורך על מנת לתקן את הבריאה"י מתגלות דרך הארת הדיקנא דז"ת ונה"חג

ומשם ממשיכה הארתה להאיר , ת שלו"א מתפשטת עד לטבור שהוא לנגד החג"ולכן הדיקנא דז
תיקונים ' לצדיקים ולנקום נקם ברשעים קיימים ט א שהוא לשלם שכר"במדרגת הז. י"אל הנה

תיקוני הדיקנא נקראים לבושים משום שהם המדות שבהם . ר מוחין שלו"ק וג"שהם בסוד ו
אז , כאשר יש עת רצון. מדות' ד על שם שהם ט"ונקראים בג, א נראית לנבראים"הנהגתו של הז
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ל לפנים משורת הדין בחסדים א לפעו"א מתלבשים במדות הדיקנא דא"מדותיו של הדיקנא דז
תיקוני ' א בט"הארת הדיקנא דא. ס ובמתן תורה"כפי שהיה בקי, גדולים למעלה ממדרגת הטבע

א היא מדרגה עליונה יותר בסוד התשובה שגם זה הוא נקמה נגד הרשעים לנצחא "הדיקנא דז
שה דין מבחינת חיצוניותה היא עו, הארת הדיקנא כשלעצמה, לעומת זאת. שנאין של הנפש

כ למעלה מסדר "ובפנימיותה היא פועלת ג, א"י דז"ברשעים על פי סדר הנהגת הטבע בסוד הנה
א היא על כל "מדרגה זו של הארת פנימיות הדיקנא דז(. ב"עוה)א "ת דז"הנהגת הטבע בסוד החג

שהיא לפנים משורת , א"א בדיקנא דז"לא כפעולת הארת הדיקנא דא, פנים על פי הדין והמשפט
 :>הדין

 נפתח  -א "ספר פתחי שערים נתיב גדלות דז
מתלבשים בדיקנא , א"לעתים כאשר אין בכח העולם להתקיים על פי מדת הדין של הדיקנא דז...

כדי לברר את הנבראים , א שהם בסוד התשובה לפנים משורת הדין"א ניצוצות מן הדיקנא דא"דז
הוא , א"א והדיקנא של א"של זההבדל העיקרי בין הדיקנא , כפי שראינו. א"מאחיזת הסט

הנהגת , לעומת זאת. דרכים שהם רע לרשע וטוב לצדיק' א היא תמיד על פי ב"שפעולת הז
א "שבדיקנא דז, הנהגות אלו הוא' הבדל נוסף בין ב. ד"א היא תמיד לפנים משוה"הדיקנא דא

ת א קבל"ואילו במדרגת הדיקנא דא. התשובה מתקבלת כאשר התחלתה היא מסטרא דלתתא
לכן כדי לזכות לרחמים , א"א קודמת למדרגת א"מדרגת הז. התשובה היא מסטרא דלעילא בלבד

ורק אז ( ק"ו)צריך האדם תחילה לצאת ממדרגת הקטנות שלו , א"העצומים של הדיקנא דא
 :>(ר"ג)א "מתגלת אצלו מדרגת הגדלות של הדיקנא דא

והמשל הוא . יד אלא נבחנת בדקדוקשהתפלה לא נכנסת מ. א. וענין זה מורה על שני דברים...
כך התפלה עוברת באוזן לאט כי נבחנת מי הוא המבקש , כמו שאדם הולך בדרך עקלתון לאט

גם כאן הטעם הוא שהתפלה לא תחזור כביכול . 'וכו, בגין למכנש קלא. ב. ומה הן זכויותיו
רושם תמיד רק שבאמת התפלה של ישראל עושה (. תתקבל ותשאר בפנים, החוצה אלא אם ראויה
והוא , ומבחוץ נסתמו שערי תפילה לפי עומק חכמתו של יוצר בראשית, נשאר שמור לאחר זמן
דינים הגדולים הסותמים בפני שערי , והם השערות שמכסים על האודנין', סוד סכותה בענן לך וגו

 :תפלה
קטרוגים ואז מסתלקים המחיצות וה, ורק שאם צועקים בצרתם מאד עד שמעוררים שערי רחמים

אז מסתלקים השערות מעל האודנין ומתעורר לעשות דין במציקים , הסותמים בפני שערי התפלה
ואז ויזכור אלהים את ', ויזעקו ותעל שועתם וגו' ויאנחו בני ישראל וגו, וכמו שהיה במצרים, להם

הוא ו', נאמן לשלם שכר כו' ב שהוא סוד אני ה"שהוא מסוד הנהגת עוה' בריתו את אברהם וגו
ונפיק בנוקבי ', עייל קלא באודנין כו, בשעתא דצווחין בעקו ושערי מתגליין מעל אודנין, ש"מ

ומבואר שם דשית מאה אלף רבוא אינון מאריהון דגדפין דתליין . 'ועביד נוקמין כו', חוטמא כו
מישראל יש לו דרך ' א שכל א"שהם מספר המדרגות שבז, ר של ישראל"והם ס, באינון אודנין

ש מליצים שהם מביאים ומעלים "ר מה"ותפלתם מעורר ס, א"וחד מסודר במאורות שלו שם בזמי
כי עוף השמים יוליך , קול תפלותיהם ובקעין רקיעים ואוירים עד שעולים למעלה שעליהם נאמר

 :'את הקול וגו
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של הדיקנא הוא ברחמי לישראל לקבלם בתשובה ולהסיר המקטריגים שנבראו ' ודרך הב
, ארך אפים' ה, והם אותם שזכר משה במרגלים, כ לנצחא שנאין של הנפש"ם והוא גבעונותיה

אבל הוא בסוד , ק הם בסוד התשובה"והיינו שהמדות של ע, ק"והם נגידו דרבות קודשא דע
והוא חזרתם לתשובה אימא שכולם , ב באלף השביעי שאז יבוער הרע מכל וכל"הנצחיות בעוה

, כ בינה ונקה"כ יוה"ואח, מכל וכל שהוא סוד יום הדין הגדולנתקנים שם לעולם שיבוער הרע 
אלא , א במקומו"אלפי שנין אינו בא' אבל בו, צ באריכות"ל בספד"ש בביאור רבינו הגדול ז"כמ

ל התפשטם "ר, (ק"שהוא ענין הנגידו דרבות קודשא דע)א "ק למטה בז"בסוד הארת התיקונים דע
לתקן מעשהם ולבררם מאחיזת , בני אדם בתשובה עתה אלפי שנין שהוא לקבל' עתה בזמן של ו

 :א"הסט
כ לא ינקה אינו בחשבון "ש אח"ומ, ג מדות"ק נחשב ונקה בי"ג דע"ובזה תבין הסוד הגדול שבי

 :ג"הי
ש רבינו "ע כמ"ולא ינקה כתיקון בפ, ע"שהזכיר משה במרגלים נחשב ונקה כתיקון בפ' אבל בט
כי למטה , ולא ינקה לשאינם שבים, ונקה לשבים, ל"ש רז"כמ, והיינו. ג"ל בביאורו שם פ"הגדול ז

והוא בעת , דרכים ימינא שמאלא דין ורחמים' אלפי שנין המדות פועלים ב' א בהנהגת ו"בז
מה . מדות לשבים ולשאינם שבים והם הרשעים הגמורים לנצחא שנאין' שהבחירה שולט הם ב

 :ם תכלית התיקון ויבוער הרע לגמריכי ש, הוא רק רחמים לבד' ק באלף הז"כ של ע"שא
ועשיתי את אשר , ש"כמ, שבאלף השביעי התשובה הוא מסטרא דלעילא, ועוד זאת הפרש ביניהם

אבל , ב"פ מעשינו וזה אשר יתגלה אז בעוה"כי שם הרחמים הגמורים שלא ע', בחוקי תלכו וגו
שיהיה הבחירה ' נו יתשברצו, אלפי שנין מתעלמים אותם התיקונים' ק הנהגת ו"א שהוא ו"בז

ואז הבא לטהר מסייעים , לכן התשובה מסטרא דילן שצריך האדם עצמו לעורר התשובה, מסורה
וכן , ל שמתלבשים בדרך הבחירה"א ר"של ז' ג מדות למטה בט"והוא ירידת הי, אותו מלעילא

האדם שתחלה ', מה הוא רחום כו, ש והלכת בדרכיו"במ' הוא בכל אדם שצריך לילך בדרכיו ית
ד שלו וצריך להגביר מדותיו "והוא סוד בג, מדות שלו בסטרא דדינה שכך הם קבועים בשורשו

ואז הוא בתכלית גדולתו ומאיר בנשמתו מדותיו , י רחמים וחסד שעושה עם זולתו"ולהכניעם ע
 :ק"העליונים מסטרא דע' ית

 דפתח  -ע "ספר פתחי שערים נתיב קיצור אבי
 :תיקון הנפש ירידת השכינה לגלות בסוד

כשמעשיהם . י מעשה האדם"הנפש באדם והמלכות דאצילות שהיא השכינה שניהם מתפעלים ע>
ש התחתונים "וכאשר חו, ספירות' הם מתוקנים אז פרצוף השכינה הוא בסוד קומה שלמה בי

שמעשים הטובים של , השכינה נקראת אש אוכלה. בלבד' אינם מתוקנים אז היא בסוד נקודה א
ן שלו "כך הוא גם אצל האדם בסוד הנר(. מתקנים את השכינה)הם מאכל השכינה  התחתונים

והלב מעביר את המובחר , את הדם ומעבירו ללב( אוכל)שהכבד מזכך , שמושבם בכבד בלב במח
במאורות עבודת התחתונים שהוא כביכל מאכלם היא עולה תחילה . על פי ערכו' כל א, שבו למח
מחשבה טהורה בשעת )א לאימא "ומן הז( תלמוד תורה)א "לז ומן הנוקבא( מעשה)לנוקבא 
המדות ' מרות שהם כנגד ד' המדות הרעות והתאות הם בנפש שהיא בכבד ובו ד(. המעשה

מרות אלו ' בד. ת ומלכות שהם שורש כל המאורות והשגחת העולמות"שבאצילות בסוד חג
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א שעיקרו "ורות והלב הוא סוד הזהכבד הוא סוד הנוקבא שעיקרה הוא גב. כלולים כל כחות הגוף
כלומר שהרצון הטוב שבלב יתקן את המדות , וצריך שהגבורות יקבלו מיתוק מן החסדים, חסדים

כמו שבכללות העולמות כשהשכינה יורדת ממדרגתה להתלבש בתחתונים היא . ותאות שבנפש
גה שהיא טוב כך גם באדם קליפת נו, ע"מתלבשת בלבוש קליפת נוגה כדי להשפיע לעולמות בי

כאשר האדם בוחר בטוב הוא כביכל מזין את נפשו בסם החיים . ורע היא משתתפת עם נפשו
כפי גודל . ש מקלקל חלק או מספר חלקים שבנפשו"וכאשר הוא בוחר ברע הוא חו, (מתקנה)

. ש בכרת"אם בגיהנם ביסורים או חו, כך הוא גודל הזיכוך שכנגדו, הקלקול שהאדם גורם בנפשו
, לעשות גדרים וסייגים למעלה מן החיוב, קיימת לתיקון הנפש והיא בסוד התשובה' רך אעוד ד

והוא הסיוע , הוא גורם להארת הנשמה מעל ומעבר למדרגתו( שהוא בנפש)שעצם שבירת היצר 
 :>שניתן לאדם מאימא שהיא דרגא דתשובה

כלל העולם השכינה והוא כמו שב, ענין הבירור והתיקון בעבודת האדם הוא העיקר בנפש שבו
, י"ע והיא דבוקה בהם שהיא שורש התחתונים והיא מתפעלת ע"דאצילות היא מתפשטת בבי

, ס"והיינו שכשהם מתוקנים אז נרשמים כל התיקונים בפרצופה בסוד קומה שלימה בכל י
ו התחתונים אין "ת במקומו באריכות ואם ח"שנעשית בנין שלם בתכשיטהא ותיקונהא כמשי

שאין מעשים , ז האורות מתקטנים ואין השכינה יכולה להראות תכשיטין דילה למעלהא, מתוקנים
והיא נקראת אש . והיא נעשית נקודה אחת לבד', אחות לנו קטנה וגו, ש"ד בסוד מ"במה לעורר מ

וכמו , שמעשים הטובים של התחתונים הם נקראים מאכל השכינה, ש רבינו הגדול"כמ' אוכלה כו
וכמו כן , שאם כלה השמן הוא שורף את הפתילה, שצריך להוסיף בו שמןהאש הדבוק בפתילה 

נ "מקומות במוח לב וכבד הוא כמו אימא וזו' ן שבו שבג"כי הנר, הוא בנפש האדם ממש
, י גידים אל הכבד"שמבחר המאכל המתברר נשלח ע, דאצילות והנפש השורה בכבד הוא האוכל

והוא כמו למעלה , תברר המובחר שבו אל המוחומן הלב מ, והכבד שולח המובחר שבו אל הלב
והוא מעלה מובחר , ט מן התחתונים ומעלה המובחר מהם לדכורא"שהשכינה היא מקבלת המע

, הוא במדרגה יותר כידוע' שכל פרצוף הוא מקבל לפי ערכו מן המעשה הטוב וכל א, שבו לאימא
 :הטובה לאימאומחשבה , ותורה בדכורא, שהמעשה עצמו המצות הם עולים לנוקבא

' יסודות שהם ד' והוא כולל ד, ובאמת כל החטאים הם בנפש שבכבד שבו הם המדות והתאות
ת "כללות המדות שבאצילות חג' ירוקה אדומה לבנה ושחורה שהם נגד ד, מרות' ליחות ונקרא ד

 'חיות אלו השפעות כל נבראי מטה וכן מד' וכמו שמד. חיות המרכבה' ומלכות המקבל והם נגד ד
מרות כוללים כל ' כמו כן אלו ד, ספירות שבאצילות שורש כל המאורות והשגחות כל העולמות

, אברים שבו' והם בד, מרות אלו לפי ערך המרה המתגבר בו' פ ד"ושינוי הגוף הוא ע, כחות הגוף
וטחול שם , ומרה ירוקה נגד רוח, וכבד מרה אדומה יסוד האש, ריאה בו מרה לבנה יסוד המים

והוא נגד מלכות גוון חשוך דלית ליה , ורה והוא בתחתית הגוף שואב מותרי דם שבכבדמרה שח
 :מגרמה כלום

וצריך זיווג , א הוא עיקרו מחסדים"וכבר נתבאר במקומם שנוקבא שרשה ובניינה הוא מגבורות וז
, וכמו כן הוא באדם ממש. י החסדים"ז נתקנת הנוקבא והגבורות מתמתקים ע"ביניהם שעי

והלב שם הרוח דרגא דדכורא , שהוא עיקרו גבורות גוון אדום והדם שבו שורש הנפששהכבד 
והלב בניינו מן החסדים , ולכן הריאה שהוא יסוד המים חסדים הוא מנשב על הלב וגורם לו קיום
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שכל המדות שבנפש יהיו , היינו, וצריך שיהיה מיזוג וזיווג בין הכבד והלב, י הריאה"שמקבל ע
כי טבע האש שלא יהיה שקט רק , צון הטוב שבלב ואחר ישוב הדעת לא במהירותי הר"פועלים ע

ורצון שבלב , כ טבע המים הם בהשקט ובמנוחה"משא, מתלהב במהירות ומזה כל הקלקולים
א "פ שכל שבמוח ששם הנשמה שהוא סוד המוחין דאימא שמאירים בז"צריך שיהיה נידון ע

 :לצורך תיקונו
ת השכינה שהיא בגלותא מתלבשת בלבושין נוכראין שהוא הנגה והנה כמו בכללות העולמו

ע לברר "י מתלבשת בבי"וע, שמבחוץ שהשכינה מתלבשת בה בסוד אלביש שמים קדרות
כמו כן באדם עיקר נפש האדם הוא נפש , הנשמות מן התהו דאצטבע בגוון נחשת למיזן להו

והיינו שנפש הבהמיית היא , לוי קליפת נגה בתוך נפש הבהמיית ש"ממלכות דעשיה שמתלבשת ע
ונגה , של נוקבא כמבואר במקומו' אופנים דעשיה סוד ד' ע שהם ד"יסודות ארמ' כלולה מד

 :ר"ר שהוא עץ הדעת טו"ט ויצה"מתלבשת בנפש הבהמיית בסוד יצה
והוא כמו הנפש , ר הוא מקרב השמרים והזוהמא מנפש הבהמיית אל נפש העליונה דעשיה"ויצה

כמו כן מדות המגונות , ניזונית ממאכל רע מזיק אל הגוף וגורם לו חלאים רעים הבהמית כשהיא
ר שהוא הרע שבנגה הוא מתקרב אל "י פיתוי היצה"ותאוות רעות הנמשכים מנפש הבהמיית ע

אז הוא מברר , ט מתגבר באדם"ואם יצה, י וזה נקרא חולי הנפש"נפש העליונה והיא מתקלקלת ע
וכמו שיש בגוף חולי . ונעשה מזון טוב אל נפש העליונה דעשיה מבחר הטוב שבנפש הבהמיית

וחולי פרטי לשעתו או לגרום קלקול באבר אחד פרטי , הכולל כל הגוף עד שיכול להמיתו לגמרי
שיש מאכל הממית כמו סם המות ויש שגורם חולי לכל הגוף ויש , י המאכל שהוא אוכל"והכל ע

שיש מדות ועבירות גדולות הנמשכים מנפש , העליונה כמו כן הוא ממש בחולי נפש, לאבר פרטי
ר שבנגה שהוא גורם אבדן הנפש לגמרי והוא כרת הנפש שנפסק הקשר שיש "י יצה"הבהמיית ע

ויש שגורם לה , ס שלה באתלטיא"והוא בסוד נוקבא שיורדים ט, בינו ובין רוח העליונה שבלב
והוא כמו בכלל , עמה כפי ערך החטאכ להתחבר "קלקול לבד על איזה זמן עד שתשוב הרוח אח

ז היא "ואז נידונית הנפש בגיהנם ועי, א במשך ימי הגלות כפי הזמן הקצוב"הנוקבא שנפרדת מז
י "י העברה בנהר דינור או ע"ויש שגורם קלקול לאבר פרטי שבנפש וצריך לטהרו ע, מזדככת

 :ז וכדומה"יסורים בעוה
י הארת הנשמה בטהרת המחשבה "תר גדולה עי מדרגה יו"וסוד התשובה הוא בנין הנפש ע

, פ החיוב בדרכי התורה"ולעשות גדרים וסייגים ופרישות רב יותר מן החיוב המוטל על האדם ע
אלוקים את הצלע ויביאה אל האדם שהיא הנסירה ' ויבן ה, ש"י אימא כמ"והוא סוד בנין נוקבא ע

ז נתקטנה "וא שהנפש ומדות שבו שעיוכמו כן ה, י שנבנית במוחין דאימא ואז ראוים לזיווג"ע
י הארת "י שבירת היצר מגדרים וסייגים ובקדושה וטהרה יתירה ע"הנפש צריכה להתגדל ע

י התשובה אז "כ שנתקנת ע"ואח, כל הבא לטהר מסייעים אותו, ש"הנשמה יותר מכחו בסוד מ
 :ראויה להתחבר עם הרוח

 הפתח  -ע "ספר פתחי שערים נתיב קיצור אבי
 :ר ולאחריו"התחתונה של האדם לפני חטאו של אדהנפש 

לאחר חטאו . ר היה חוץ מגופו"ר נפשו הבהמיית היתה זכה וטהורה ויצה"לפני חטאו של אדה>
. ונפשו הבהמיית נתקלקלה ונוטה בפני עצמה בטבע אחר תאוות ומדות רעות, ר בגופו"נכנס יצה
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ט שהוא סוד "כלומר יצה, להא דאצילות תחי"לפני חטאו החסדים של הדעת התפשטו בז
לכן נפשו . ר"הקדים להכנס באדם לפני שנכנסו בו הגבורות שהם סוד ושורש יצה, החסדים

ר הגבורות "לאחר חטאו של אדה. י אותם החסדים שנכנסו בה תחילה"התחתונה נתבסמה ע
 ולכן לא היה מיתוק לאותם, א דאצילות לפני שנכנסו בו החסדים"שבדעת התפשטו תחילה בז

לפני חטאו של . משום כך מיד בעת רדת נפש האדם לעולם היא נתקלקלה. י החסדים"הגבורות ע
ר אף הוא פעל לטובת האדם ולא עמד נגדו "ט היו שניהם טובים משום שיצה"ר ויצה"ר יצה"אדה

ולא די , ר הוא רע גמור"לאחר חטאו היצה, לעומת זאת. כאויב העומד לנצח את אשר הוא שונא
אלא שהוא גם מונע מן האדם לקיים את המצות בצורתם , לאדם להתפתאות לרעשהוא גורם 
ר כעת אחיזה אף "משום כך יש ליצה. י הפניות השונות שהאדם נמשך אחריהן"המושלמת ע

אותו הרע הדבוק כעת באדם משעת לידתו הוא סוד כניסת הגבורות תחילה באדם . ט עצמו"ביצה
י מצות מילה מתחילים האב והאם את "לכן ע. בברית לפני החסדים והוא סוד הערלה הדבוקה

במשך כל זמן זה מתפשטים בו . ג שנה"ותיקון זה ממשיך עד להגיעו לי, תהליך תיקון נפש בנם
 :>גם לעט לעט כל החסדים

כ "שתחלה היה נפשו הבהמיית ג, ר לאחר חטאו"כבר כתבנו שזה ההפרש בין קודם חטא אדה
ר היה חוץ מגופו ולא היה לו "רק שיצה, ה אחר תאוות מגונותזכה וטהורה ואינה נמשכת מעצמ

ר ונבלע "כ לאחר שאכל מעץ הדעת שאז נכנס יצה"משא, רק בחירה ורצון חפשי לבד לעשות רע
 :שנפשו הבהמיית נתקלקלה ונוטה מעצמו אחר תאות רעות, בגופו ממש

, א דאצילות"עת בזג של הד"ר בסוד התפשטות חו"ש במקומו מה שגרם חטא אדה"והוא ממש מ
י החסדים "ואז היו הגבורות מתמתקים ע, כ הגבורות"שבתחלה היו החסדים יורדים תחלה ואח

א לא יוכל "והיינו שכח הטוב והתיקון היה מקדים לעשות הכנה במאורות שהסט, שהיו שם כבר
כח ואז גם כשנתפשטו הגבורות וניתן , כיון שאין להם שורש בחסדים רק בגבורות, לקטרג שם

לא ניתן להם כח להתגבר על הקדושה רק בכח מיעט בסוד הערה בלבד להסית לאדם , א"לסט
א לתקוף "ז ניתן כח לסט"כ אחר שחטא שאז עי"משא, אבל לא להתגבר עליו בתוקף ועוז, לחטוא

, וניתן קדימה שליטה אל הרע. ש באשה זונה בשבא עליה כורכתו וקשורה בו ככלב"וכמ, בו
ל קדימת מעלה "א ור"ש שהגבורות ירדו תחלה בז"וז, שורש הגבורות י"ושליטתם הוא ע

כ ותיקונים גדולים צריך האדם לעשות עד "וצריך לזה טורח רב בחסדים שיוצאים אח, והתגברות
, משעה שננער ממעי אמו, ל"וארז, ש כי יצר לב האדם רע מנעריו"וז, א יהיה נדחה ממנו"שהסט

כ "אעפ, שהתינוק כשנולד ואין בו דעת בבחירה ורצון חפשיר שאף "והיינו שניתן קדימה ליצה
הרי שהתאוה שגובר בו אינו מצד . ועיר פרא אדם יולד, הוא נמשך אחר תאוות גופו הרעים

 :ר נכנס בו בפנימיותו וקשה לפרוש ממנו"הרי שכבר יצה, הבחירה רק מצד טבעו ממש
ר היה לטובת האדם נחשא דחיי "ל שיצה"ר שניהם טובים ור"ט ויצה"ש שבתחלה היה יצה"וז

ואם , אבל לא היה בחפצו להכריח האדם ולהמשיכו אל הרע רק לומר לו לבד, בשביל הנסיון
כ אחר חטאו שכמעט היא מוכרח "משא, ולא היה לו בגדר שונא ורע, ימאן בזה לא יכריחנו עוד

שיצרו לא נמתק , אז נקרא בגדר שונא ורע גמור, ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא
 :י הטוב שהוא כח הקדושה שהם החסדים"ע



  ספר פתחי שערים   

 

 

 

797 

 התשובה בדרכי

, ט כשרצונו לעשות מצוה וטובה"שגם הטוב שבו ויצה, כ גבר הזוהמא וכח התאוה באדם"וכ
לפעמים יש בו קצת מן הרע שאינו עושה המצוה בשלמותו או לאיזה פניה משום כבוד וכדומה 

י שירדו הגבורות "היה בהם קצת אחיזה על שגם החסדים "ש הרב ז"והוא מ, מצד שהרע גובר בו
ל שלא יהיה איזה חסרון ופגם "ר, אשר יעשה טוב ולא יחטא, כ כוונת הכתוב"והוא ג, תחלה

ש שאחר חטא עץ הדעת נעשה "וז, בהטוב והמצות שעושה מלשון והייתי אני ובני שלמה חטאים
טיפת החסדים שביסוד  י הוא"דשד' י מלשון שודד וחומס שהי"ד משד"ר רע והוא נקרא ש"יצה

 :ש"שהגבורות לא היו ממותקים כמ' ר נסתלק הי"י חטא אדה"וע, שהם ממתקים את הגבורות
שהערלה היא מגברת כח התאוה באדם כידוע , והוא ענין הערלה הדבוקה בברית כשנולד האדם

 ובזה, (בעטרת היסוד)י בפומה דאמה "דשד' והוא סוד גילוי הי, י המילה מחלישים כחו"וע
ג שנים שאז "ומוחין דגדלות נכנסים בו עד י. מתמתקים הגבורות ונכנס בו הרוח לתקן הנפש

והיינו שהמלאכים , ט נכנס בו"נגמרים החסדים להתפשט בו ואור הנשמה מאיר ברוח ואז יצה
והוא נרמז בפסוק יקוו המים מתחת , ר שהוא הרע"הטובים שהם בטוב שבנגה מתגברים על היצה

שהמים שמתחת השמים הם מיין בישין אשר שרצו ', אחד ותראה היבשה וגו השמים אל מקום
המים למיניהם שהם השדים וכחות הקליפות שבארץ שהם כחות התאוה הדבוקים בנפש שהיא 

י המילה מסירים "וע, בעת הלידה בסוד נקודה קטנה בקצה הרוח שהוא עטרת היסוד שהוא הארץ
י עד "דשד' ר ומהגלה י"ז נחלש כח היצה"שעי, ב"טור "יצ' ה גי"המים רעים ואז ותראה יבש

ד שהוא גילוי "אל מקום אח, ש"וז, ד למלאך"ר ולהפכו מש"ט יכול להתגבר על יצה"ז היצ"שעי
 :ג בריתות שנכרתו על המילה"עטרת הברית י

ר הזה נעשה מלבוש נפש הבהמיית שהוא נמשך מטבע היסודות ארבעה שהם עושים בו "ויצה
וגם מסוד מחשבת אביו ואמו בשעת הזיווג , ונות כגון כעס מיסוד האש וכדומהאלו המדות המג

א "שלבוש הנפש נעשה מאו, כמבואר במקומו', הן בעון חוללתי ובחטא יחמתני אמי וגו, ש"כמ
ט שבאדם שנכנס "י שלהם וכן יצה"א בנה"כמו בגדלות שמוחין שלו נכנסים בלבושי הצלם דאו

, ש"ג שנים בחכמה ובמוסר כמ"מחנכין אותו ומייסרים אותו עד יי אביו ואמו במה ש"כ ע"בו ג
ובזה ממשיכין לו נשמה ונפש מסטרא דקדושה ובהם נעשה ', שמע בני מוסר אביך ואל תטוש וגו

כ מי שכח "משא, ר מתגבר עליו ביותר"יצה, ומי שגובר בו כח האם שהם הגבורות, ט שבו"יצה
ש בזוהר "וכמ, בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו, ש"וכמ, ט מתגבר בו"אביו גובר בו יצה

 :'בראשית דאמרה אימא בתר דעבדית ליה בדיוקנא דיליה כו

 ופתח  -ע "ספר פתחי שערים נתיב קיצור אבי
 .והאמא את אודם( עצמות)האב מזריע לובן , בבנין גוף האדם>

ם שאימו נותנת הוא האוד. עיקר בנין הגוף הוא מאבא שכל האברים כלולים תחילה בטיפת האב
ח כחות "ח האברים הם מקבילים לרמ"רמ. סוד הגבורות שלה והלובן של אבא הם סוד החסדים

ה "שס. ח מצות עשה שהן באות לתקן את כללות הנפש"הפרטיים שבנפש שהם לעומת הרמ
ה המצות לא תעשה שהן בסוד הגבורות הבאים לשמור על החסדים "הגדים הם מקבילים לשס

לכן נשים חייבות , ה מצות עשה הן שמירה לאברים"משום שהשס. דחות מהם את הרעל, (אברים)
משום שתפקיד אותן המצות הוא , אמנם נשים אינן חייבות במצות עשה שהזמן גרמן. בהן

ואין הנוקבא מבחינת כחות ההנהגה אלו , א"חדשים לתוך הנהגת הז( מוחין)להמשיך חסדים 
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הן גם בחלקן של , ות עשה אינם מתחדשות על פי הזמןאמנם מצ. המקבלים התחדשות חסדים
החסדים . על ידי מעט החסדים של הדכורא( בקביעות ולא בהתחדשות)הנשים שאף הן בנויות 

הן אינן מושלמות עד , ן שהן הגבורות"הם כעת מעולים יותר מן הגבורות מכיון שכל מדרגות הב
הן תהינה מעולות יותר , נה חסרות שלמותל כאשר הגבורות לא תהי"אמנם לע. לזמן גמר התיקון

אמנם , הם חשובות יותר כעת ממצות לא תעשה( חסדים)משום כך מצות עשה . מן החסדים
המצות לא תעשה הם חשובות יותר , ל"במדרגת אימא בסוד התשובה שהיא סוד ההנהגה לע

יים בזכות כעת העולם מתק(. בסוד הגבורות)משום שצריך יותר טורח לתקנם ולהעלותם לשם 
. ר"והוא הסיוע שמקבל האדם מסטרא דלעילא במלחמתו נגד יצה, י החסדים"מיתוק הגבורות ע

ואז תוכל הנהגת העולם להיות בדין , לא יהיה האדם צריך לסיוע זה, כשיבער רוח הטומאה, ל"לע
 :>ממש בלי שאותו הדין יגרום הרס לאדם( גבורות)

 וח פת -ע "ספר פתחי שערים נתיב קיצור אבי
כי בזמן הזה כל , יש בו מעלה על חברו' כל א, ן"ה וב"והנה מצינו שהחסדים וגבורות שהם סוד מ

אז החסדים יותר גדולים מן , ן לא נגמר תיקון שלהם"אלפי שנין כל זמן שהגבורות של ב' ו
שאינו , ן יותר"אז יעלו הגבורות של ב, ל באלף השביעי שאחר גמר התיקון"כ לע"משא, הגבורות

ל אז "ולכן לע, מ"ומה מה שהוא טוב בעצמו למה שיש בו רע ונתהפך לטוב כמו שנתבאר בכד
וזהו . ה"ג לאימא למעלה ממדרגת מ"ן יעלה לס"נקבה תסובב גבר בסוד תגא בראש ספר תורה ב

שהרי , שמצות עשה גדול יותר ממצות לא תעשה, הענין שמצינו כמו כן במצות עשה ולא תעשה
, שהרי אמרו, ולפעמים מצינו להיפוך שלא תעשה יותר חמורה. ת לא תעשהל דעשה דוחה א"קיי

כ בלא תעשה תשובה תולה "משא, עבר אדם על מצות עשה ושב אינו זז משם עד שמוחלין לו
ה "שכעת בזמן התיקון מצות עשה יותר במעלה שהם סוד מעלת מ, והיינו, ויום הכפורים מכפר

צריך יותר טורח לתקן , אימא ותיקון הרע להפכו לטובאבל בסוד התשובה שהוא הארת . ן"על ב
ג באלף "כי צריכים להעלותם למעלה לסוד אימא שם ס, הלא תעשה והגבורות בהסרת הרע משם

ואין בו אכילה ושתיה , תגא בריש ספר תורה, השביעי שהוא בסוד יום הכפורים שאין בו שימוש
 :רק צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם

 חפתח  -ע "ערים נתיב קיצור אביספר פתחי ש
 :גבורות קשות וגבורות ממותקות

והיא מסוד , י הוא חטא"מבחינת עצם שהיא אשתו הראשונה שע' א. נשים' לאדם הראשון היו ב>
אשתו השניה נתנה לאדם הראשון לאחר שחזר בתשובה והיא מבחינת בשר ודין רפה . דין קשה

בענין גיד הנשה (. מצות לא תעשה)ם בסוד הגבורות ה גידים שבגוף האדם אף ה"השס(. ממותק)
א ולכן "גיד הנשה הפנימי הוא מקום אחיזת הסט. בחינות' שהוא כולל בו כל הגידים קיימות ב

שבו , גיד הנשה החיצוני אף הוא אסור באכילה אין חייבים עליו. הוא אסור באכילה וחייבים עליו
ר בקדושה ככלב "י אימא נקשר היצה"ע. קיים מעט מיתוק הגבורות בסוד התשובה מאימא

אותה הארת . ר לחזור לטוב"ולכן אין לו כח להחריב את העולם וסופו של יצה, הקשור בשלשלת
ר "ע לעז"ר שהופכת את הר"של התיבה עז' א היא סוד האות ז"אימא המבטלת את כח הסט

י "פני שהאדם עכולמר ל, ר רק כל זמן שהם חסרות מיתוק"הגבורות הם בסוד יצה(. לטוב)



  ספר פתחי שערים   

 

 

 

799 

 התשובה בדרכי

ענין זה הוא סוד . כאשר הגבורות הם ממותקות אין בהם כח להזיק ולהמית. עבודתו הפכם לטוב
ש תיקן את "משום שמשה רעה. ש שבוער באש ואיננו נאכל"ה למשה רעה"הסנה שהראה הקב

 :>לבערו, לכן לא היה בכח הגבורות שהם סוד האש, קליפת נוגה שלו שהוא הסנה
ר שחוה ראשנה "כמו שהיה באדה, מבשר' מבחינת עצם וא' א, ים שהזכיר בזוהרנש' והוא סוד ב

ר "ש שבעת שחטא ניתן בו יצה"והוא כמ. והשניה נמתקה קצת, ת"היתה מעצם ונעשית לילי
ם שהיא מאחוריים "בסטרא דרע שהוא מדין קשה מנחש דשדי בה זוהמא והוא בסוד עצ

שובה תיקן קצת הגבורות ואז נתנה לו חוה שניה ואחר שחזר בת, ם אחרים"ם בסוד אלהי"דאלהי
, ש ויסגור בשר תחתנה דבאתרהא שקיע רחמי וחסד"בסוד מיתוק הגבורות קצת ונקראת בשר כמ

י אלהים בגילופי יודין נמתק קצת "שע, כוללים' דאחוריים וב' דמילוי אלהים ור' והוא בסוד ש
 :כידוע

 חפתח  -ע "ספר פתחי שערים נתיב קיצור אבי
שני גידים הם פנימי סמוך לעצם אסור וחייבים . ל בענין גיד הנשה"על סוד הנורא הזה רמזו רזו

ה גידים כבר נתבאר שהם בסוד "והענין כי שס. חיצון סמוך לבשר אסור ואין חייבים עליו, עליו
והוא גיד הנשה שנאסר לאכילה , ר שהוא נושך בעקב"א יצה"ובסוף הגבורות הוא הסט, הגבורות

שיעקב הוא סוד , ל שרו של עשו שנאבק עם יעקב"י סמא"אל שהוא עצם הרע והוא נעשה עלישר
ז רשתין "ד הוא י"וסוד גי. ל"באורך בשם רבינו הגדול ז ש במקום אחר"ר ועשו הנחש כמ"אדה

, ל"ד הנ"י איש שעיר שהוא נג"ולכן נקרא גד, ר"י יצה"ת לרגליו ע"א שבזה פורש רש"של הסט
 :'ן ארס שבין שיניו כו"ש ושט"של נח' ט' והוא ח

, ה גידין שהוא סיומא דלהון"ד הנשה וכולל בו כל השס"י גי"ר ביותר ע"וידוע כי כחו של יצה
ז נקשר ככלב הקשור "אין לו שליטה כלל ועי' רק שבגיד א, הכי הוי' ולכן נקרא השטן בגי

א בסוד הארת אימא והו. ולבסוף יוחזר לטוב, בשלשלת שלא יהיה יכול להחריב העולם לגמרי
. 'כי גחלים אתה חותה וגו, ב ששם הוא מפלתו"כ מסוד עוה"שעושה לבוש להגין בעדו בסוד יוה

והוא השעיר ששולחין לו דורון , כ לית ליה רשות לאסטוני"דביוה, ד"שס' ן בגי"ל השט"ולכן ארז
הנמשך מעצם ' א, ר"דרגין של יצה' גידים בסוד ב' ולכן הם ב. ז מתבטל"ל שעי"ד הנ"י גי"סוד גד

סמוך לבשר שהוא נמתק קצת לכן אסור ואין ' וא, ולכן אסור וחייבים עליו, מסוד הרע הגמור
' סומך ה, ש"ך דבה כמ"והמיתוק כבר כתבנו שהוא בסטרא דאימא בסוד אות סמ. חייבים עליו

', ול בגיד הנשה כתיב ותקע כף ירך יעקב בסוד הנפילים וג"י אחיזת סמא"שע, לכל הנופלים
ז "ועי, ר דאימא"מסוד קן צפו', ויזרח לו השמש וגו, ע נהורין"ם בסוד ש"כ ויבא יעקב של"ואח

באורייתא ' ש בזוהר ויסגור בשר תחתנה דעד כאן לא אדכר אות ס"וז, ו"ש של עש"נתבטל כח ע
 :ר"ר שנמתק ונעשה עז"והוא בש', ר כו"ך דא עז"אבל סמ

 אה כרוז"ד -ב "דף קכז ע -בית עולמים 
 .כרוזא קארי בכל יומא

זה מבואר בכמה מקומות בזוהר שכרוז יוצא ומזהיר העולם שיטיבו מעשיהם ולעשות תשובה וזה 
והענין בזה שהשכחה הוא . ז"כרו' א גי"ב קס"א שהם סוד ע"ז יוצא מאורות הפנים דאו"הכרו

ד "ד ותקמ"פא שנפלו ונתבטלו והם ק"א ועולם התהו והיינו אחוריים דאו"מכח עמלק שהוא הסט
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ל זכור בפה "וכתיב לא תשכח ואמרו רז' ר את אשר עשה לך עמלק כו"ז נאמר זכו"ח וע"תשכ' גי
ש באדרא "א והוא גנוז בפומא דמלכא כמ"ב קס"א שכולל ע"והוא גילוי הדעת יסוד של או

א ומסתלק "וענין השכחה הוא סוד סילוק המוחין מז. ש"דמשפטים וביארנו שם בארוכה יעו
וא סוד השינה שאז כל כוחות הנפש סגורים בלב בשורשם שדעת יסוד דאימא הוא בלב הדעת וה

ר "ה שהם ג"א ובגלות שאז הדורמיטא אז כח עמלק גובר בעולם ואין השם שלם שמסתלק י"דז
והכרוז הזה . ולזה אמרו לא תשכח בלב' ה דאלקים ונשאר אלם בסוד נאלמתי דומי"והוא סילוק י

כ יתבער "א שעי"זכרו לבוראם בעבודת שמים שבזה המוחין קבועים בזיוצא ומזהיר העולם שי
ק יוצאת מהר חורב ואומרת אוי "ל בכל יום ב"ש רז"וז. א מן העולם והוא סוד מחיית עמלק"הסט

י התורה חוזרים המוחין "והוא כי ע' להם לבריות מעלבונה של תורה שכל מי שאינו עוסק כו
. מחד כרוב דאסתלק' ז מאירים לנוק"הפרו תורתיך שעי' ל שלכן אמר עת לעשות לה"א כמש"לז

ל שרפו ידיהם מן "ש ויחנו ברפידים ואמרו רז"י ביטול התורה כמ"וכן התגברות עמלק הוא ע
 ש במקום אחר"שהתורה הוא מעלמא דמתקלא כמ' התורה ואז וסמיך ליה ויבוא עמלק כו

ראת בת קול כידוע והיא מזהרת ק יוצאת והוא המלכות שנק"באריכות ולזה אמר שבכל יום ב
 .ויחזירוה אנפין באנפין' לבני אדם שיחוסו עלי

 אה כרוז"ד -ב "דף קכז ע -בית עולמים 
שכל הגלות והפירוד וקלקול העולמות ' ל אוי להם לבריות כו"ז הנ"ומכרזת ואומרת בסוד כרו

אבידת הארץ  והוא סוד' ש על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי כו"הוא בביטול תורה כמ
ש "וכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף כמ. ש בעל אבידה מחזר אחר אבידתו"העליונה כמ

כ "ומתרחקים ממנו בעלי גדפין השומרים אותו כמש' בזוהר בהרבה מקומות שהוא נזיפא דמארי
וכל . ב כידוע"ש שהם תליין בחו"י סילוק המוחין מסתלקים ממנו מה"והוא ע' כי מלאכיו כו

ש "ורי תשובה הבאים לפעמים אל האדם פתאום הכל הוא מן הכרוז הזה שנשמתו שומעת כמהרה
והוא כי ' ק יוצאת כו"ש בכל יום ב"הוא כמ' ש בכל יומא כו"ומ. ג דאיהו לא חזי מזליה חזי"אע

א מפנים שלהם ומן המוחין האלו הבאים תמיד באים "א מזיווג או"בכל יום יש מוחין חדשים בז
ו שיסתלקו "א כידוע ומזהירים אותם שלא יגרמו בעונם ח"כ מזיווג או"שמות שהם גאורות אל הנ

 :המוחין

 יה ומהא"ד -ב "דף קכח ע -בית עולמים 
י "ל שע"ע נהורין הנ"הם ש. ש ומהאי אתפשט אורכא דאנפוי לתלת מאה ושבעין רבוא עלמין"וז

והם מאריכים אף לרשעים  ש וההוא אתקרי אריכו דאנפין"ל וז"א כמש"מתארך אנפוי ונקרא א
שהוא סוד חסד דבינה ימין הפשוטה לקבל שבים שתשובה הוא בבינה כידוע והאריכות אפים 

ד חיזו "ש בס"לרשעים הוא כדי שיחזרו בתשובה וימין הפשוטה הוא סוד החיוורתי המתפשט כמ
חוייא ' ה' פד "ש בס"ע כמ"כ ש"יש בו ג' ס גדול שנגדו בתנין דקלי"וז' דחויא אריך ומתפשט כו

ש התנין "ע דילוגין והוא דוגמת לויתן דלעילא וידוע כי אחיזת פרעה הוא משם כמ"דרהיט בש
הגדול הרובץ בתוך יאוריו והוא בסוד אותות התנינים לפני פרעה שלכן וינס משה מפניו דחזי ליה 

נהורין ע "ס שאז נתגלה אור החיוורתי ש"דמשתרש בשרשין עילאין ולכן שבירת פרעה היתה בקי
ן "ע שט"ת מה תצעק אלי ואמרו בזוהר בעתיקא תלייא והוא סוד שם קר"ת ר"דעתיקא בסוד אמ
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ש שברת ראשי "ן וכמ"שט' ש גי"ל שבו נקרע הים ובו נשבר כח החוייא סוד נח"ע נהורין הנ"ש
ס שאמר "ל וז"יד ימין הפשוטה חסד הנ' ס וירא ישראל את היד הגדולה כו"תנינים על המים וז

כי משה זכה לבינה וידו של משה ' ה למשה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו כו"הקב
ב דויסע ויבא "ס שם על ע"ע נהורין וז"י התגלות הש"י נבקע הים ע"ל וע"הוא סוד חסד דבינה הנ

 :ב"פ ע"הויות דגלגלתא במילוי יודין והם ג' ב אתוון נגד ג"פ ע"ויט ג

 ןוקרינ ה"ד -ב "דף קל ע -בית עולמים 
י הארחא שתחת החוטמא ששם הוא פנוי "ל שע"שר' זוהר הרקיע פי' בס. סליחה' וקרינן לי

ולפי דרכנו נראה שידוע . י נשיבו דחוטמא דרך הארחא"משערות כדי שיכול פומא לומר סלחתי ע
שבירה אל המלכים שכל שבירת הכלים היה לצורך הבחירה ' שהעונות עושים פגמים וגורמי

י תשובה גורמים ירידת אורות חדשים לברר הבירורים "ו כידוע וע"לקלקל חלטוב ולרע לתקן או 
חזרת הנצוצות שנפלו בקליפות לשורשם למעלה וכל הבירורים ' תשובה פי' א ולזה נק"מן הסט

י העונות "עילאה שע' ש בזוהר תשוב ה"והענין שתשובה הוא באימא בינה כמ, ס אתברירו"במו
כ חוזרת עליהם בסוד חזרת המוחין אחר תיקון העולם "אחמסתלקת אימא עילאה מעל בנין ו

ס והוא סוד נשיבו "י העונות מסתלק הארה מו"ק וע"ס הוא בינה דע"וכבר כתבנו בשם הגאון שמו
י עולים "ס בסוד העמוד שיש בהיכלות שע"ס דרך הפרדשקא שעולה עד מו"דחוטמא שבא ממו

י תשובה שנשיב רוחא דחוטמא "ולכן עש וצדיק יסוד עולם "למעלה וכל עמוד הוא יסוד כמ
 :סליחה' ק ולכן נק"עילאה דבוצד' תשוב ה' ס הוא נק"ק ממו"מע

 אה תאנ"ד -א "דף קלא ע -בית עולמים 
ז נאמר אם יהיו "ש כחוט השני שפתותיך והוא בהיכל הרצון בפה וע"והוא סוד חוט השני כמ

' הפה הוא לומר סלחתי כמו שיתחטאיכם כשנים כשלג ילבינו דיקנא חיוורא כתלגא ותיקון 
א והדינים נאחזים "בשערות דז' י העונות נאחזים הקלי"י הלבנת העונות כי ע"והסליחה תלוי ע

ק שכל הדינים "בשערות דנוקבא וכאשר האדם עושה תשובה משפיע עליהם אורות מדיקנא דע
תטהרו ואמר מקוה ' דבעי לאוקיר דיקנא ואז נאמר לפני ה' ש ואכבדה בפרעה כו"י כמ"ע' נכפי

דאימא תשובה עילאה ' י מים קדישין דמזל ונקה שהוא סט"והוא ע' מה מקוה מטהר כו' ישראל ה
והוא סוד הלבנת לשון של זהורית והם ' א ונוק"ז מתנקים העונות ומתלבנים השערות דז"ועי

באר שם וית' ש הגאון בפי"ב וכמ"ד פ"ש בס"בעשרת ימי תשובה שאז תרעין דרחמי פתיחין כמ
י התיקוני דיקנא ונמצא "ק אומר סלחתי ע"ל ופה דע"ה והוא סוד הלשון פה הנ"בסמוך בעז

התכלית ' שכולם סובבים הפה שכל מרכז הוא באמצע והקוין הם סובבים אותו והמרכז הוא בחי
 .דפומא' של העיגול ולזה אמר סוחרני

 אה תיקונ"ד -א "דף קלא ע -בית עולמים 
נשבא דפרדשקא ולכן משם נשפע הארה לבעלי תשובה לסלוח ' אות הק הוא "דשם בחוטמא דע

שהוא אותו ' להם על עונותיהם דפומא יימא סלחתי והם עוברים ועולים דרך נקב הצר של הה
י הארת "א וע"ל להסתירם מן המקטריגים שהם משחית אף וחימה דבחוטמא דז"הארחא הנ
' ק שנק"כסא הכבוד שהוא חוטמא דעק ששם אין להם אחיזה ותשובתם עולה עד "חוטמא דע
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כרסייא כמבואר שם ולזה אמרו גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד ומשם עולים לבינה עילאה 
ק בסוד ונח "תיקון זה וחנון שכל חן הוא בחוטמא דע' ל בשם הגאון ולכן נק"ס כמש"ק מו"דע

לבעלי תשובה דלא  ש ולכן הולך בארחא באמצע בקו ישר"נייחא דרוחא טבא כמש' מצא חן כו
ל באמצע השפה מכוון ממש "ר. ש מאמצעיתא דתחות חוטמא"יסטון לימינא ולשמאלא והוא מ

 :ל"הנקבים הנ' לנגד ב

 יה ומל"ד -א "דף קלא ע -בית עולמים 
א והם צדיקים צדיק וצדק והם הולכים באותו "דרדל' הנקבים הם יסוד ועט' וכבר כתבנו שם שב

' עליונה ובשפה תחתונה ושניהם משמשים להעברת עונות כמו שית ארחין בשפה' הארחא והם ב
 .ה ולכן קראם דרכי לשון רבים"למטה בעז

ופושעים יכשלו בם אותם שאינם עושים תשובה בשלמות ואין ראוים לקבל תשובתם הם נכשלים 
שאינם הולכים בדרך ישר רק בעקימו והם סוד השערות שבצדדים של השפה ושם הוא רק סובל 

וכאן נתגלה גבורה דחכמה . ה"למטה בעז' נות ומאריך אף אם יעשו תשובה גמורה כמו שיתהעו
ואפשר שהטעם הוא שאין שם שערות ואין דבר שיגביל האורות ' בפנימיות והוד במקיף והכל דיני

ונמצא שהם שם בשפע גדול לכן מתראים שם אלו שרשי הדינים שיהיו בתיקון ובשיעור ששיערה 
 .'חכמתו ית

י קבלת התשובה במה "ואפשר שכאן ע. ל"ך צירופי אלקים שהם בסוד דינים הנ"ק' וחנון גי' קונ
י תשובה "ל וע"כ צירופי אלקים הנ"שעובר על פשע מתבסמין כל המקטריגים שהם יונקים מק

ל מור ואהלות "ש רז"בנקובא דחוטמא וכמ' מאהבה נעשים זכיות ועולים בסוד ריח ניחוח לה
יך אל תקרי בגדותיך אלא בגידותיך והכל אמת שנעשים מהם זכיות והם לבושי קציעות כל בגדות

 :והבן מאד. ש באריכות"ק כמש"שהוא כאן בחוטמא דע' הנשמות בסוד וירח את ריח בגדיו כו

 אה תיקונ"ד -א "דף קלא ע -בית עולמים 
לנגד  תיקון זה הוא הארחא שבשפה תחתונה באמצע מכוון. עד ומכאן' תיקונא חמישאה כו

ושם הוא מאריך אף אפילו . ש בשיקולא דארחא דלעילא"וז. הארחא העליונה שתחת החוטם
 .לרשעים כשעושים תשובה כמו שהיה בעת עשיית העגל ובעון מרגלים

ה ומבסמין הדינים של "ולכן גם הארחא תתאה מועיל על העברת עונות כמו שיתבאר לקמן בעז
א "ק ודז"חוטמין דע' אפים נגד ב' דין ולכן נק א ששם הם המקטריגים התובעים"החוטם דז
' ל בסוד הכרסייא ולכן אפים גי"כרסוון של רחמים ושל דין כמש' כסא והם ב' אף גי' שחוטם נק

. שהם מסוד עשו איש שעיר' הוא מבסם הקלי' י שהארחא פנוי משערו"ל שרו של עשו וע"סמא
של השפה העליונה שהם סמוכים ' ג' קון בהם למטה במדריגה מתי' וה' תיקונים אלו ד' ודע כי ב

ל "ל בשם האריז"נקבים לחיטה ולפה וכמש' שהם סמוכים לב' ג' כ תקון ב"משא' רק לפה לנקב א
ת נוטה לימינא כידוע ולכן "חסדים כי ת' ת במקיף והם בחי"ושם הוא נצח דחכמה בפנימיות ות

 :אף אפילו לרשעים כמבואר וכאן רחמים כי תיקון זה הוא מאריך' בשפה עליונה הם דיני

השיבני ואשובה
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 אירמיהו פרק ל
ֹדָוד ָשמֹוַע ָשַמְעִתי ֶאְפַרִים ִמְתנֹוֵדד ִיַסְרַתִני ָוִאָוֵסר ְּכֵעֶגל ֹלא ֺלָמד ֲהִשיֵבִני ְוָאשוָבה ִּכי ַאָתה יְ ( יז)

 :ֱאֹלָהי
 :ת ְנעוָריִּכי ַאֲחֵרי שוִבי ִנַחְמִתי ְוַאֲחֵרי ִהָוְדִעי ָסַפְקִתי ַעל ָיֵרְך ֹבְשִתי ְוַגם ִנְכַלְמִתי ִּכי ָנָשאִתי ֶחְרפַ ( יח)
ָהמו ֵמַעי לֹו ַרֵחם  ֲהֵבן ַיִקיר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ַשֲעֺשִעים ִּכי ִמֵדי ַדְבִרי בֹו ָזֹכר ֶאְזְּכֶרּנו עֹוד ַעל ֵּכן( יט)

 ס: ֲאַרֲחֶמּנו ְנֺאם ְיֹדָוד

 האיכה פרק 
 :ַאָתה ְיֹדָוד ְלעֹוָלם ֵתֵשב ִּכְסֲאָך ְלֹדר ָודֹור( יט)
 :ָלָמה ָלֶנַצח ִתְשָּכֵחנו ַתַעְזֵבנו ְלֹאֶרְך ָיִמים( כ)
 :ְּכֶקֶדם ֲהִשיֵבנו ְיֹדָוד ֵאֶליָך ונשוב ְוָנשוָבה ַחֵדש ָיֵמינו( כא)
 :ִּכי ִאם ָמֹאס ְמַאְסָתנו ָקַצְפָת ָעֵלינו ַעד ְמֹאד( כב)

 הפרשה ( וילנא)איכה רבה 
ע שלך הוא "אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבש, אליך ונשובה' השיבנו ה .כא

ו אמרה לפני', אלי ואשובה אליכם נאם ה שובו( 'זכריה א)אמר להם שלכם הוא שנאמר , השיבנו
, אליך ונשובה' ה השיבנואלהי ישענו לכך נאמר  שובנו( ה"תהלים פ)' ע שלך הוא שנא"רבש

 .ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן( 'בראשית ג)א "כאדם הראשון כמד, חדש ימינו כקדם

 אאלשיך ירמיהו פרק ל
כי , תליאכ מאליך שובי אל עריך אלה כי הא בהא "ואח, אלקיך' שובי בתולת ישראל שהוא עד ה

 :'שובי אל עריך כו' אלקיך תשובי אל עריך וזהו שובי כו' י שובך עד כנך עם ה"ע
עד תבא ותתחיל ליטהר שיסייעך ' ועל אשר אמרת השיבני ואשובה שתרצי לומר כי לא ייחל ית

 :עד מתי תתחמקין לזה אני אומר לך, ואתה תסייםיתחיל ' כי אם שהוא יתב, אחרי כן

 מיראה - תשובה מאהבה

 ותשובות והנהגות כרך ב סימן רצ

 .ומאהבה ,ע דתשובה על שוגג"מהות מ

ולמה צריך תשובה על שוגג , נדרשתי לבאר מהו גדר תשובה מאהבה שעבירות נעשות כזכויות
ושבת עד  -מפורש ( לב)ונראה שבתורה בפרשת נצבים , להתחרט והלוא מעיקרא לא רצה לחטוא

ן "והרמב, אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשךאלקיך ושמעת בקולו ככל ' ה
ודלא כשיטת , שאנו חייבין להתודות כשחטאנו, מביא שמכאן היסוד והשורש למצות תשובה

 ."והתודו את חטאתם אשר עשו"א דתשובה שמפרש המקור שנאמר בפרשת נשא "ם רפ"רמב
ה "והיינו שמרגיש שהקב" אלקיך' ד הע"והיינו , והנה בפסוק בפרשת נצבים מבואר גדר תשובה

ואשר אנכי מצוך היום כאלו שומע עכשיו מפי הקדוש , ושמעת בקולו כאלו שומע קולו, עמו
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בכל לבבך ובכל ' בכל לבבך ובכל נפשך והיינו מאהבה וכמו שנאמר במצות אהבת ה. ברוך הוא
 .יר השגחתו כל דברה עמו ומכ"ע ותיקון תשובה לשוב עד שמכיר שהקב"וזהו מעיקר המ, נפשך

וכבר תמה , שבתשובה מאהבה העבירות נעשות לו זכויות( יומא פו ב)ל "ובזה נבין דברי חז
והלוא אין לך משפט מעוקל , א היאך אפשר שיעבור עבירה וייחשב כאלו קיים מצוה"המהרש

רו ובזה נבין מה שאמ, ונראה שבעבירה עונשין האדם גם על המעשה וגם על הרצון לעבור, ממנו
ומה מי שנתכוין לבשר חזיר ועלה , יסלח לה' ע בכה כשהגיע לפסוק וה"שר( ג א"נזיר כ)בגמרא 

המתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת , בידו בשר טלה צריך כפרה וסליחה
רק כוונתו דכיון שבהיפר , ו על מזיד שצריך כפרה והלוא פשיטא"ב מה צריך ק"וצ, כמה וכמה

כ מוכח בזה שבמזיד צריך הכפרה לא רק על "וא, אף שלא עבר עבירה אלא על הרצון, רהצריך כפ
 .המעשה אלא גם על הרצון צריך כפרה

ולכן , אלא ששב רק מפחד, דבתשובה מיראה אין כפרה על הרצון שנשאר אצלו רצון, ומעתה נבין
, ן העבירה דרצוןאבל לא נתכפר לגמרי שלא תיק, דינו בתשובה כשוגג שהוקל העבירה דמעשה
, ונמחק העון דרצון לגמרי' שרצונו רק לעבוד ה, אבל בתשובה מאהבה זהו תיקון גם לרצון

אבל באמת לא , הכוונה שאין שום עבירה עוד ברצון, "נעשה כזכיות"וזדונות בתשובה מאהבה 
כוון רק העונש גם על הרצון נמחק כאלו נת, שאפילו אונס לאו כמאן דעביד, נחשב כמצוה בפועל

 .ונתכפר לגמרי, לזכיות
ע ליזהר והלוא לא "ומעולם אני תמה בעבירה בשוגג מה שייך תשובה דהיינו שמתחרט ומקבל ע

ולדברינו שגדר תשובה , ולמה צריך בכלל לתשובה, עבר אלא כשוגג ומעיקרא לא רצה לחטוא
והיינו , רק מצותה בתשובה מאהבה שבזה דוקא מתקן לגמרי, אינו רק חרטה על מעשה החטא

דאם היה , ולכן גם בשוגג צריך שיכיר שזהו חטא, ה שנמצא עמו"שמרגיש קירוב באהבה להקב
ן להגיע לאהבת "וזהו יסוד מצות תשובה לרמב, ה היה מצילו מחטא"מקורב ובאהבה להקב

והיינו בגדר , ש שאז התשובה בשלימות"לעשות רצונו ית" רצון"ש ב"ת ולדביקות בו ית"השי
 .אין המצוה דתשובה בשלימות וכמו שנתבאר אהבה שמיראה

שעצם קבלת , ל שלא תקנו שום וידוי ביום הדין הנורא בראש השנה"ובזה נבין עומק כוונת חז
, ובזה גופא מתכפר, ושומע בקולו' ה עמו הוא עיקר התיקון דתשובה ששב לה"מלכויות שהקב

ואמירת מלכיות כראוי , הבאע ל"ה וממליכו בודאי מתחרט על העבר ומקבל ע"שאם מכיר בהקב
ואין , דכשמרגיש הקדוש ברוך הוא עמו אין לך תשובה כמוהו, הוא עיקר התשובה ואין דומה לה

 .לך עבודה דתשובה כמוהו
, ה ושנמצא עמו בקרוב"שעיקר התשובה היינו שמרגיש אהבה להקב, ז יסוד גדול"ולמדנו מכ

ת "והיינו כמושנ, ל שזדונות כשגגות"חזולכן בתשובה מיראה אמרו , ומתקן בזה לגמרי חטאיו
 .אלא כששב מאהבה וכמו שנתבאר, דבאמת לא תיקן לגמרי אף ששב

אבל "פ הוא "ח מבואר שעיקר הוידוי ביוהכ"ב דתשובה ה"ם פ"וברמב( פז ב)ש שביומא "וא
אבל , וקשה הלוא חסר החרטה לעבר וקבלה שהם גוף התשובה, "אנחנו ואבותינו חטאנו

ז "וע, היינו שנשתרש בנו החטא כמצות אנשים מלומדה, "ו ואבותינו חטאנואנחנ"כשאומר 
 .פ"ה וביוהכ"מתודה שמעכשיו ינהג כאילו הקדוש ברוך הוא עמו וזהו עיקר עבודת היום בר
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  אות י ו כל נדרי"דרוש כ -ח "דרושי הצל

 תשובה מיראה מוחקת מחשבת חטא לגמרי

י "וע, ל ידי תשובה מאהבה זדונות נעשים זכיותוע, והנה יש תשובה מאהבה ותשובה מיראה..
שאם חטא , תשרי הזה' אמנם כבר בארתי בדרוש ד, תשובה מיראה זדונות נעשים שגגות

וגם המצות שאדם עושה , לא נשאר רושם מהחטא, י תשובה מיראה"אף ע, במחשבה לחוד
איו על פניו בהאי דהיינו ומשלם לשונ, וכמו שפרשתי בדרוש ההוא, ברשעו טורפים אותו בפניו

דהיינו המצות , פ מחזירין לו אבידתו"וכשעושה תשובה אף מיראה עכ, עלמא לטרדו לעתיד לבוא
 :ב"שעשה להיותם גנוזים לו לעוה

 בריה חדשה, כקטן שנולד, השב

  א ח חשיר השירים רבה 
כל שרי ר סימון לעתיד לבא עתידין "רבי עזריה בשם רבי יהודה ב, אלו ישראל, אחות לנו קטנה

ע אלו עבדו "אומות העולם באין ומקטרגין את ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ואומרין רבש
אלו שפכו דמים ואלו , אלו גלוי עריות ואלו גלוי עריות, עבודת כוכבים ואלו עבדו עבודת כוכבים

לנו אמר להם הקדוש ברוך הוא אחות , מפני מה אלו יורדין לגיהנם ואלו אינן יורדין, שפכו דמים
כך כל מה שישראל , מה קטן זה כל מה שהוא עושה אין ממחין על ידו למה שהוא קטן, קטנה

כי ביום ( ז"ויקרא ט)מתלכלכין כל ימות השנה בעונותיהן בא יום הכפורים ומכפר עליהם שנאמר 
 .הזה יכפר עליכם

 הערה לדש "שהתורה תמימה 
 .וזהו הרמז קטנה, ונעשו אז כקטן שנולד

 א כג בעלי התוספות בראשיתת זקנים מדע
ואף על גב דגבי ישמעאל כתיב ואלה שני חיי ישמעאל איכא . י כולן שוין לטובה"פירש. חיי שרה

וגר שנתגייר כקטן שנולד . י גבי ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו"למימר שעשה תשובה כדפירש
שעשה תשובה כל  דמי וכל השנים שהיו קודם לכן כל הרע שעשה לא נחשב לכלום והיה כמי

 .ימיו

 אלשיך ויקרא פרק ז
 :כי הבעל תשובה כקטן שנולד דמי

 ם הלכות תשובה פרק ב הלכה ד"רמב
מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כחו 
ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן 

 .עשיםהמ
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 במדבר כט ב

יֹקוָ  ֨  חַ ֨  יַח ִניחֹ ֨  ה ְלרֵ ֨  ם ֹעלָ ֨  ַוֲעִשיתֶ  ים ֨  ד ְּכָבִש ֨  ִיל ֶאחָ ֨  ד אַ ֨  ר ֶאחָ ֨  ר ֶבן־ָבקָ ֨  ק פַ ֨  ַלַֽ

ם֨  ה ִשְבעָ ֨  ְבֵני־ָשנָ   :  ה ְתִמיִמַֽ

 בחודש השביעי -פיסקא מ ( איש שלום)פסיקתא רבתי 
וכאן ( שם)' רבתם עולה להובמקום אחר הוא אומר והק( במדבר כט ב)' ועשיתם עולה לה

אמר הקדוש ברוך הוא לישראל עשו תשובה באילו עשרת , אמר רבי יצחק למה ועשיתם, ועשיתם
אתכם ברייה [ ובורא]הימים בין ראש השנה ליום הכיפורים ואני מזכה אתכם ביום הכיפורים 

 (.בראשית א ז)' חדשה כעניין שנאמר ויעש אלהים את הרקיע וגו

 וד איבמות דף צח עמ
, בני: אמרתי לו, מצאתי גר אחד שנשא אשת אחיו מאמו, כשהלכתי לכרכי הים: אמר בן יאסיין

גר : עקיבא ואמר שני דברים' על ספסל זה ישב ר, הרי אשה ושבעה בניה: אמר לי? מן הרשך
, שנית דברה עמו שכינה -אל יונה שנית לאמר ' ויהי דבר ה: ואמר, נושא אשת אחיו מאמו

 .דברה עמו שכינהשלישית לא 
אשר דבר ביד ... 'גבול ישראל מלבא חמת עד ים הערבה כדבר ה[ את]הוא השיב : והא כתיב..

הכי , רב נחמן בר יצחק אמר. על עסקי נינוה קאמר: אמר רבינא! עבדו יונה בן אמתי הנביא
מי כך בי, כשם שנהפך לנינוה מרעה לטובה, הנביא... אשר דבר ביד עבדו... 'כדבר ה: קאמר

 .ירבעם בן יואש נהפך להם לישראל מרעה לטובה
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תוכן ענינים מפורט

 8 א פרק

 8 תשובה פניני

 8 ס ג רבה איכה

 8 פתוחים לעולם תשובה שערי

 8 'ד ויחי צדיק פרי

 8 משלג יותר לבן

ֵאִני ַחטְּ ָהר בְֵּאזֹוב תְּ ַכבְֵּסִני וְֶּאטְּ  ּוִמֶשֶלג תְּ

 8 ַאלְִּבין

 9 הרב שבח מישרים מגיד ספר

 9 !יחטא כמוני האיש

 9 פח עמוד תשובה - ג פרק המאור מנורת

 9 לאי שהגיעה הספינה

 9 גמור מצדיק עדיף מימיו חטא שלא מי

 11 קט סימן חיים אורח סופר כתב ת"שו

 11 'תשובה בעל' או' שב'

 11 הרמז דרך על יב ב אסתר מגילת א"הגר

 השנה חדשי ב"י במשך התשובה מבחן

 11 הבאה

 ֳחָדִשים ִשָשה מְּרּוֵקיֶהן יְֵּמי ִימְּלְּאּו ֵכן ִכי

 ַבבְָּשִמים ֳחָדִשים וְִּשָשה ַהםֹר ֶשֶמןבְּ 

 ֶאל ָבָאה ַהַמֲעָרה ּוָבֶזה, ַהָמִשים ּובְַּתמְּרּוֵקי

 11 ...ַהֶםֶלךְּ 

 12 תקפ סימן חיים אורח לבוש

המרגלים תשובת נתקבלה שלא, צרה יום

 12 

 12 שני פרק - התשובה שער - אלקים בית

 12 החורבן לאחר החטא ערך

 14 ו"תרע ויחי משמואל שם

 14 דילוג דרך עליה, חטא ללא תשובה

 16 ב פרק

 16 יונה לרבינו תשובה שערי ספר

 16 התשובה טובת

 16 א

 17 צרה מתוך תשובה

 17 לשבים' ה יעזור

 17 התשובה איחור חומרת

 גרמת. ב. התשובה באפשרות זלזול. א

 17 .בחטא שניה נפילה

 17 ב

 17 לפניך חתורה המחתרת

 18 ג

 18 .ד

 18 .בחטאו השונה לחומרת סיבות' ב

 קשה.'ב. נזהר ולא מראש חולשתו ידע. 'א

 18 .לשוב לו

 19 כהיתר לו נעשית

 19 אחד לדבר מומר

 20 חלוקות עבירות על כעובר

 20 בהן נזהרים שאין עבירות

 20 הנפש חשבון

 20 לתשובה רבות מדרגות

 20 הנפש כיבוס

 20 איש בעודו

 21 התשובה עיקרי

 21 החרטה - הראשון העיקר
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 22 החטא עזיבת - השני העיקר

 22 מקרה דרך על חוטא

 22 קבע דרך חוטא

 23 בתלם האדם את מוליכים הייסורים

 24 היגון - השלישי העיקר

 24 הנפש טוהר כפי היגון

 24 'ה רחמי מעורר הנשמה יגון

 24 הגוף צער לעומת הנשמה צער

 25 תאותי כל נגדך - המלך דוד דרגת

 26 במעשה הצער - הרביעי העיקר

 26 הסרסורים תשובת

 28 הדאגה - החמישי העיקר

 28 מהעונש דאגה

 28 בתשובה חסרון על דאגה

 בנפשו יוסיף - שוב יחטא שמא דאגה

 28 יום יום' ה יראת

 29 משפילים והרשעים, מכבדים הצדיקים

 ובקום תפארת רבה צדיקים בעלוץ

 29 אדם יחופש רשעים

 29 הווידוי חיוב

 29 התשובה יסודות

 30 תמיד מפחד

 31 הבושה - הששי העיקר

 31 'ה קרבת כפי הבושה

 31 כלימה

 31 בושה לתוספת סיבה, אפיים ארך מדת

 31 לו מוחלין

 31 הבושה השגת דרך

 32 הכניעה - השביעי העיקר

 32 ונאלח נתעב

 32 נשברה רוח

 32 לכת הצנע

 32 'ה אקדם במה

 33 פשעי בכורי האתן

 33 נפשי חטאת בטני פרי

 33 אלקיך עם לכת והצנע

 33 הרשעים ניר הגאוה

 33 מדותיו על מעביר

 34 במעשה ההכנעה -השמיני העיקר

 34 להכנעה תזכורות

הגשמית התאוה שבירת - התשיעי העיקר

 36 

 36 התאוה שבירת תועלות

 36 חבר אין התאוה לבעל

 37 .נשבר לב -התאוה שבירת

 37 אבינו אברהם מתלמידי

 37 זדה באשר להיטיב - העשירי העיקר

 37 עליו זדה אשר בדבר פעליו להיטיב

 38 דרכיו חיפוש - א"הי העיקר

 38 העוונות חומרת הכרת - ב"הי העיקר

 לכל העונש גודל ויכיר וידע שיחקור צריך

 38 מעונותיו אחד

 העבירות גם בעיניו להחמיר -ג"הי העיקר

 38 הקלות

 39 הוידוי -ד"הי העיקר

 39 התפילה -ו"הט העיקר

 40 האפשרי המעוות תיקון -ז"הט העיקר

והאמת החסד פעולת לרדוף -ז"הי העיקר

 41 

 41 'ה קידוש י"ע' ה חילול כפרת

 42 תמיד נגדו חטאתו היות -ח"הי העיקר

תאותו בתוקף חטאו עזיבת -ט"הי העיקר

 42 

 42 מעוון רבים להשיב -'הכ העיקר
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 התשובה בדרכי

 43 התשובה את המעכבים דברים ד"כ

 44 ג פרק אבות יונה רבינו פירוש

 יונה רבינו דברי סדר על יקרים ליקוטים

 44 א שער

 44 צרה מתוך תשובה - א אות

 44 הצרה מתוך מנשה תשובת

 45 א א תענית ירושלמי תלמוד

 45 תשובה ועושין כהמן קשה מלך

 45 ב עמוד צז דף סנהדרין

 45 י"רש

 46 א"מהרש

 47 ה הלכה ז פרק תשובה הלכות ם"רמב

 48 ב פרשה ואתחנן רבה דברים

 48 ח סימן בהר (בובר) תנחומא

 54 לשבים 'ה יעזור

 54 ה פרשה (וילנא) רבה השירים שיר

 54 פתח לי פתחי

 - טו פיסקא (שלום איש) רבתי פסיקתא

 54 החודש

 54 .'ו', ל דברים לבבך את אלקיך' ה ומל

 55 לו פרק יחזקאל

 55 בשר לב לכם ונתתי, יחזקאל נבואת

 55 א עמוד קד דף שבת

 55 אותו מסייעים ליטהר בא

 56 י"רש

 56 ב עמוד כט דף מנחות

 56 י"רש

 57 ושנה עבר - 'ה אות

מה אות - ל"ז גיקטיליא י"לר המשלים ספר

 57 

 בעל ולבסוף אורח בתחילה הרע יצר

 57 הבית

 אהבת ג"י מאמר ב חלק - הברית ספר

 57 יז פרק - רעים

 עמוד שני חלק אגדות חדושי ספר - ל"מהר

 58 קדושין מסכת - קנב

 - קמג עמוד רביעי חלק אגדות חדושי ספר

 58 ערכין כתמס

 של 'א ליום ב"י דרוש - ח"הצל דרושי ספר

 58 כ אות סליחות

 ימי לעשרת ג"כ דרוש - ח"הצל דרושי ספר

 58 תשובה

 של עבירות על פ"ביוכ גם משטין השטן

 59 השנה כל

הפסח לחג ב"מ דרוש - ח"הצל דרושי ספר

 59 

'ג דרשה - ציון אהבת - ח"הצל דרושי ספר

 59 

 60 י פרק במדבר גמא תיבת [ג"הפמ בעל]

 60 כא יח בראשית יפות פנים

יב פסוק ח פרק שמות על יפות פנים ספר

 60 

ה פסוק כא פרק שמות על יפות פנים ספר

 61 

 פסוק לב פרק שמות על יפות פנים ספר

 61 לא

יז פסוק לד פרק שמות על יפות פנים ספר

 62 

ב פסוק ד פרק ויקרא על יפות פנים ספר

 62 

 פסוק כט פרק דברים על יפות פנים ספר

 63 יח
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א פסוק ל פרק דברים על יפות פנים ספר

 63 

 63 תשובות' ג

 64 לב פרק דברים יפות פנים

 64 לד פרק שמות הלוי בית

 64 בהר פרשת ויקרא אלימלך נועם

 64 בראשית פרשת - נחל ערבי ספר

 64 ב דרוש - וישלח נחל ערבי

 64 .לטובה, כהיתר לו נעשית

 65 ד דרוש - יתרו נחל ערבי

בהר פרשת - התורה על ישועה עטרת ספר

 65 

 65 א פרק ב חלק - העבודה יסוד ספר

 65 ת"עשי - קודש שרפי שיח ספר

 משה רבי צוואת - צדיקים הנהגות ספר

 66 מפראג חסיד

 משה רבי צוואת - צדיקים הנהגות ספר

 66 מפראג חסיד

 יעקב מרבי הנהגות - צדיקים הנהגות ספר

 66 מלובלין יצחק

 66 מלובלין הכהן צדוק 'ר

 66 ה אות קדושים ישראל -

 67 ז אות חרוץ מחשבות

 68 תורה לשמחת דברים צדיק פרי

 68 קכב אות הצדיק צדקת

 68 מג אות - א חלק המנחה קומץ ספר

 68 ט אות - השבין תקנת ספר

 לך פרשת - התורה על טוב שם בעל ספר

 69 לד אות לך

 ת"ובי רבתי ת"בי - לצדיק זרוע אור ספר

 69 הזוגות וסוד זעירא

 71 ט אות - השבין תקנת ספר

 סימן קמא מהדורא - ן"מוהר ליקוטי ספר

 71 נו

 ם"עכו מאכלי הלכות - הלכות ליקוטי ספר

 72 א הלכה

 - מדינוב שפירא אלימלך צבי 'ר ק"הגה

 73 הקדמה - פקודך דרך ספר

 74 ב אות לה מצוה - פקודך דרך

 75 ו פסוק יט פרק ויקרא על כהן שפתי

 דף - יומא על הכפורים יום תוספת ספר

 75 ב"ע ו"פ

933 עמוד - ויקרא זוהר על ז"הרמ פירוש

 75 

 77 כז פרק - ב"ח הלשון שמירת ספר

 77 ואתחנן פרשת - הארץ פרי ספר

 78 תשובה לשבת דרוש - הארץ פרי ספר

 - חדשים ליקוטים - ישראל אוהב ספר

 78 בראשית

 - חדשים ליקוטים - ישראל אוהב ספר

 78 תרומה פרשת

 79 ועושה מצווה כאינו

 79 נצבים פרשת - עין בת ספר

 79 תשובה לשבת דרוש - עין בת ספר

.קצה דף תשא כי פרשת - משה ישמח ספר

 80 

 80 אחד לדבר מומר - 'ו אות

 אות שלישי שער להלן יונה רבינו דברי

 81 קמג

 81 רמה ביד תעשה אשר הנפש

 81 ב סימן שחיטה הלכות דעה יורה טור

 82 יוסף בית

 שחיטה הלכות דעה יורה ערוך שולחן

 82 ו סעיף ב סימן
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 תערובות הלכות דעה יורה ערוך שולחן

 82 ז סעיף קיט סימן

 נזקי הלכות משפט חושן הרב ערוך שולחן

 82 ח סעיף ודיניהם ונפש גוף

 83 ט סימן א חלק דבר משיב ת"שו

 סימן חיים אורח - ב חלק פעלים רב ת"שו

 83 יא

 84 עח סימן ה חלק החכמה בצל ת"שו

פ סימן חיים אורח חלק יציב דברי ת"שו

 84 

 84 קפו סימן ד חלק הלכות משנה ת"שו

 84 :ס דף קרח פרשת - משה ישמח ספר

 85 כב פסוק ג פרק שמות יוסף פרדס ספר

מח פסוק יב פרק שמות יוסף פרדס ספר

 85 

 86 וישב פרשת - התורה על הציוני ספר

 86 ארורין ,פתיחה ,חיים חפץ ספר

 86 כד פרק - ראשון חלק - התניא ספר

 86 ואתחנן פרשת - נחל ערבי ספר

 טובות ומדות הנהגות - צדיקים הנהגות

 87 [ג] יחזקיהו יעקב מרבי ב"א סדר י"עפ

 דברי את יקים לא אשר ארור - 'ו אות

 87 התורה

 87 כו כז דברים

 ַהתֹוָרה ִדבְֵּרי ֶאת ָיִקים לֹא ֲאֶשר ָארּור

: ָאֵמן ָהָעם ָכל וְָּאַמר אֹוָתם ַלֲעשֹות ַהזֹאת

 87 פ

 87 י"רש

 87 ם"רשב

 87 ן"רמב

 88 נא פרק ישראל תפארת - ל"מהר

 89 ספורנו

 89 אברבנאל

 90 המור צרור

 90 החיים אור

 90 ם"מלבי

 91 הירש ר"רש

 91 יקר כלי

 91 תמימה תורה

 92 ח"י 'ג ת"שע יונה רבינו דברי

 92 (ב) ב פרק מלאכי אלשיך

 92 (ל) לא פרק איוב אלשיך

 92 לא פרק ב נוסחא נתן דרבי אבות

 פרשה קדושים פרשת (וילנא) רבה ויקרא

 92 כה

י פרק קהלת (טוב לקח) זוטרתא פסיקתא

 93 

 עח דף ותלתין תמנייא תקונא זוהר תיקוני

 93 ב עמוד

 93 א עמוד כא דף סוטה מאירי

 דף סוטה מסכת אגדות חידושי א"מהרש

 93 ב עמוד לז

 93 ב עמוד נה דף שבת מסכת יהושע פני

א עמוד לו דף שבועות מסכת סופר חתם

 94 

 94 טז סימן הערות קובץ

 94 צו אלף סימן (מרגליות) חסידים ספר

 94 ג שער ע"לראב מורא יסוד ספר

 94 תכט סימן ויטרי מחזור

 95 שרה חיי פרשת שועיב אבן י"ר דרשות

402 עמוד המצוות - ו פרק המאור מנורת

 95 

 95 א כלל א חלק אדם חיי

 95 סה סימן ן"הר ת"שו
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 סימן (חיים אורח) א חלק סופר חתם ת"שו

 95 רח

 סימן (דעה יורה) ב חלק סופר חתם ת"שו

 96 רעו

 96 מג סימן ב חלק דבר משיב ת"שו

פא סימן (משפט חושן) ג חלק ז"הרב ת"שו

 96 

 96 ק סימן (משפט חושן) ג חלק ז"הרב ת"שו

 97 סו סימן [ת"האדר] - אליהו מענה ת"שו

 97 לה סימן ג חלק יצחק מנחת ת"שו

 98 קיא סימן ג חלק יצחק מנחת ת"שו

 98 י סימן דוד באר ת"שו

 99 קפד סימן יז חלק הלכות משנה ת"שו

זה מכלל יוצא ומי ישראל בכלל נכנס מי

 99 

 101 רפט סימן ד כרך והנהגות תשובות

 הוצאה] ,ח כרך תלמודית אנציקלופדיה

 101 תפא טור [והכנסה

יב פסוק כז פרק דברים - התורה על ז"הט

 101 

כו פסוק כז פרק דברים סופר כתב ספר

 101 

ג פסוק לב פרק דברים סופר כתב ספר

 102 

כו פסוק כז פרק דברים על והקבלה הכתב

 103 

 103 ג פסוק א פרק דברים על דבר העמק

 104כו פסוק כז פרק דברים על דבר העמק

א עמוד קיא דף סנהדרין מסכת שבע באר

 104 

 עבירות כעובר בחטא השונה - 'ז אות

 106 חלוקות

 106 ד משנה ו פרק נזיר מסכת משנה

 כל על חייב התראה ללא גם שמים בדיני

 106 ושתיה שתיה

 106 .המשניות פירוש ם"רמב

 כא דף מכות מסכת א"הריטב חידושי

 106 א עמוד

 107 ה פרק ויקרא חכמה משך

 107 כו סימן - יחזקאל דברי ספר

 - הרע לשון אסורי הלכות - חיים חפץ ספר

עשין - הרע לשון אסור להלכות פתיחה

 107 

ג"תרפ שנת - בא פרשת משמואל שם ספר

 108 

 108 הנפש חשבון - 'ח אות

 ח"הי בעיקר יונה רבינו בדברי להלן עיין

 108 .תמיד נגדו חטאתו להיות

 108 כא סימן (מרגליות) חסידים ספר

 קעח דף קרח פרשת (במדבר) ג כרך זוהר

 108 א עמוד

[קסד] עשר השלשה השער - הישר ספר

 109 

 מזמן הנפש חשבון בעשיית הצורך על

 109 .לזמן

 חלקי בבאור ג פרק ישרים מסילת ספר

 109 הזהירות

 111 ד פרק ישרים מסילת ספר

 יסוד ספר - ל"זצוק יונה רבינו דברי

 111 התשובה

 חשבון שער - ח שער הלבבות חובות ספר

 114 ג פרק הנפש

 חשבון שער - ח שער הלבבות חובות ספר

 114 ה פרק הנפש
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 שער - ז שער הלבבות חובות ספר

 114 ה פרק התשובה

 115 מו פרק ג חלק הנבוכים מורה ספר

 115 הששי הדרוש ן"הר דרשות

 115 ד פרק דברים החיים אור

 115 עשירי מאמר מאמרות עשרה ה"של

 תוכחת חיים דרך פרק חולין מסכת ה"של

 116 מוסר

 חיים דרך פרק השנה ראש מסכת ה"של

 116 מוסר תוכחת

 116 מצוה נר פרק יומא מסכת ה"של

 117 נא מזמור (בובר) תהלים מדרש

 117 נא פרק תהלים י"רש

 117 ב עמוד פו דף יומא מסכת י"רש

 117 ט פרק ויקרא ן"רמב

 117 ל פרק שמות בחיי רבינו

 117 ג פרק בראשית אלשיך

 118 נא פרק תהלים אלשיך

 118 לב פרק שמות יפות פנים

 118 ה סעיף לה כלל א חלק אדם חיי

 119 ח פרק - ב"ח הלשון שמירת ספר

 119 הנפש חשבון בענין כבושין דברי

 120 יא פרק - א חלק עולם שם ספר

 האדם חשבון ענין גודל יבואר זה בפרק

 120 :נפשו עם

 חשבון מאמר יט פרק - למרים זכור ספר

 122 הנפש

 123 כט פרק אמרים ליקוטי תניא

 123 יא פרק התשובה איגרת תניא

 124 פז סימן מינץ ם"מהר ת"שו

 124 בהר פרשת ויקרא המאיר אור

 124 אמור פרשת ויקרא יחזקאל מראה

 דוחה מילה - קודש בשבת הנפש חשבון

 124 שבת

 124 ד סימן - צופים רמתים ספר

בראשית פרשת - קודש שרפי שיח ספר

 125 

 125 מקץ פרשת - קודש שרפי שיח ספר

 125 שלח פרשת - קודש שרפי שיח ספר

 125 סוכות - קודש שרפי שיח ספר

 126 וחשבון דין - קודש שרפי שיח ספר

 ישרות הנהגות - צדיקים הנהגות ספר

 126 ממעזיבוז אברהם שמואל מרבי

 126 .ח .וישב פרשת - הבושם ערוגות ספר

 127 מועדים - שמחה קול ספר

 127 תבא כי פרשת - א"ח מבשר קול ספר

 127 ט אות - קרח פרשת צדיק פרי ספר

 שנת - ויצא פרשת משמואל שם ספר

 127 ח"תרע

 - חנוכה - מקץ פרשת משמואל שם ספר

 127 'ד ליל ק"מוצש

 שנת - יתרו פרשת משמואל שם ספר

 128 ג"תרע

 וזכור - תצוה פרשת משמואל שם ספר

 128 ב"תרע שנת

 שנת - תשא פרשת משמואל שם ספר

 128 האבל ימי בתוך ע"תר

 ויקרא - ויקרא פרשת משמואל שם ספר

 128 ע"תר שנת וזכור

 שנת - אמור פרשת משמואל שם ספר

 129 ד"תרע

ע"תר שנת - תחק פרשת משמואל שם ספר

 129 

 130 מעוני כבסני הרב - ט אות
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 ולפי, לתשובה רבות מדרגות והנה

 ברוך הקדוש אל האדם יתקרב המדרגות

, סליחה תמצא תשובה לכל ואמנם. הוא

 להיות שלם טוהר הנפש תטהר לא אך

 יטהר כאשר זולתי, היו כלא העונות

 כאשר רוחו את ויכין לבו את האדם

 אשרי: "(ב, לב תהלים) כתוב וכן. יתבאר

 ברוחו ואין עון לו' ה יחשוב לא אדם

 130- "רמיה

 מן המעט כי, כבוס הצריך הבגד וכענין

 אך, ממנו הגעל להעביר בו יועיל הכבוס

 תהלים) כתוב וכן. יתלבן הכבוס רוב לפי

 הנפש ותכבס, "מעוני כבסני הרב: "(ד, נא

 שנאמר, לבה את תכבס אשר כפי העון מן

 לבך מרעה כבסי: "(יד, ד ירמיה)

 130 ".ירושלים

 130 ד פסוק נא פרק תהלים עזרא אבן

 130 ד פסוק נא פרק תהלים ק"רד

 130 ד פסוק נא פרק תהלים ם"מלבי

 131 יא הלכה ח פרק שמחות מסכת

 131 !הלקני לאביו ואומר לוקה

 131 נא מזמור (בובר) תהלים מדרש

 131 כ פרשה משלי מדרש

 131 נא פרק תהלים אלשיך

 132 [א] השנה ראש הקמח כד ספר

 132 א עמוד כ דף קידושין מסכת המקנה

 132 מצוה נר פרק תמיד מסכת ה"של

 132 כא פרק הדין עמוד העמודים ווי

 133 ו דרוש - שובה שבת דברים נחל ערבי

כח פסוק טו פרק במדבר על כהן שפתי

 134 

 -לאברהם חסד / 'א פרק דבורה תומר

 134 א שוקת -אברהם בריכת

 י מעיין - לאברבנל הישועה מעיני ספר

 135 ו תמר

 פרק - התשובה שער - אלקים בית ספר

 135 שביעי

 136 עט שער - יצחק עקידת ספר

 136 .ה ,ז פרק ג חלק - העבודה יסוד ספר

 137 צט אות - הצדיק צדקת ספר

 137 יא אות - השבין תקנת ספר

 - תשובה ושבת וילך פרשת צדיק פרי ספר

 137 יז אות

 כג פרק ויקרא ספר על יוסף פרדס ספר

 138 כד פסוק

.טו אות .הקדמה ה חלק הלוי שבט ת"שו

 138 

 139 איש בעודו - 'ט אות

 עבודה) לברכה זכרונם רבותינו ואמרו

" 'ה את ירא איש אשרי: "(א יט זרה

 רצונם, איש בעודו - (א, קיב תהלים)

 בימי המעולה האדם תשובת כי, לומר

.יצרו על ויתגבר עליו כחו בעוד בחורותיו

 139 

 שנאמר כמו, מועילה תשובה כל אכן

 דכא עד אנוש תשב: "(ג, צ תהלים)

 רבותינו ואמרו, "אדם בני שובו ותאמר

 ב פרק חגיגה ירושלמי) לברכה זכרונם

 139 .נפש של דכדוכה עד: (א הלכה

.לג ,ב שער להלן יונה רבינו בדברי עיין

 139 

 פרק - התפילה שער - אלקים בית ספר

 139 רביעי
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 פרק - ובההתש שער - אלקים בית ספר

 140 שני

 140 שופטים פרשת שועיב אבן י"ר דרשות

86 עמוד תשובה - ג פרק המאור מנורת

 140 

 הלכות - יומא מסכת - הקדוש ה"השל ספר

 141 (סז) תשובה

 141 כג פרק דברים אלשיך

 142 י פרק משלי אלשיך

 143 :סב דף ברכות יהוידע בן בניהו

 143 .קיג דף פסחים יהוידע בן בניהו

 143 .יט דף זרה עבודה יהוידע בן בניהו

 144 ב פסוק א פרק ויקרא על כהן שפתי

 144 יד פסוק כה פרק במדבר כהן שפתי

 144 ב פסוק כח פרק במדבר כהן שפתי

 145 במעשה הצער

 145 מטות פרשת התלמידים מלמד ספר

 145 ג פרק

 145 ם"לרמב תשובה הלכות

 145 'א 'פ

 145 א הלכה

 145 וידוי מצות

 146 ב הלכה

 146 המשתלח שעיר

 146 ג הלכה

 146 תשובה

 146 ד הלכה

 146 הכפרה דרגות

 147 'ב 'פ

 147 א הלכה

 147 גמורה תשובה

 147 ב הלכה

 147 התשובה מהות

 148 וידוי

 148 ג הלכה

 148 בידו ושרץ טובל

 148 החטא את לפרוט

 148 ד הלכה

 148 התשובה דרכי

 148 ה הלכה

 148 ברבים וידוי

 149 ד"הראב השגת

 149 מפורסמות עבירות

 149 ו הלכה

 149 ת"עשי

 149 ז הלכה

 149 הכפורים יום

 149 ח הלכה

 149 הוידוי עיקר

 149 שוב להתודות

 149 ט הלכה

 149 פ"ביוהכ לחברו אדם בין

 150 י הלכה

 150 אכזרי המוחל יהא לא

 150 יא הלכה

 150 מיתה לאחר מחילה בקשת

 150 'ג 'פ

 150 א הלכה

 150 ובינוני רשע צדיק

 150 ב הלכה

 150 עוונות רוב משקל
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 151 ד"הראב השגת

 152 ג הלכה

 152 אותן איבד, המצות על ניחם

 153 השנה ראש משקל

 153 לחיים נחתם' תשובה עשה' - בינוני

 155 ד הלכה

 155 שופר תקיעת

 155 אחד מעשה חשיבות

 155 ת"בעשי זכויות להרבות

 155 סליחות אמירת

 155 ה הלכה

 155 ראשון ראשון מעביר

 156 בינונים

 156 ו הלכה

 156 ב"לעוה חלק להם שאין אלו

 157 ז הלכה

 157 מינים

 157 ד"הראב השגת

 157 ד"הראב השגת

 157 ח הלכה

 157 אפיקורסין

 157 כופרים

 157 ט הלכה

 157 מומרים

 158 ד"הראב השגת

 158 י הלכה

 158 הרבים מחטיאי

 158 יא הלכה

 158 צבור מדרכי הפורש

 158 רמה ביד עובר

 158 יב הלכה

 158 מֹוֵסר

 158 יג הלכה

 158 הצבור על יתירה אימה מטיל

 158 יד הלכה

 159 'ד 'פ

 159 התשובה מעכבי ד"כ

 159 א הלכה

 159 גדולים עוונות' ד

 159 ב הלכה

 159 תשובה נועלי' ה

 160 ג הלכה

 160 מהן לשוב א"שא' ה

 160 ד"הראב השגת

 160 ד הלכה

 160 החוטא בעיני קלות' ה

 161 ה הלכה

 161 ו הלכה

 161 התשובה מן נמנע דבר אין

 161 'ה 'פ

 161 א הלכה

 161 בחירה

 161 ב הלכה

 162 ג הלכה

 162 התורה עמוד, הבחירה

 162 ד הלכה

 162 הבחירה הכרח

 163 ה הלכה

 163 ובחירה ידיעה

 163 ד"הראב השגת

 164 'ו 'פ

 164 א הלכה

 164 הענשים סוגי

 164 ב הלכה
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 164 מענשים מגינה תשובה

 164 ג הלכה

 164 לשוב אותו מניחין אין

 165 ד הלכה

 165 לשוב דשמיא סייעתא

 165 ה הלכה

 166 ד"הראב השגת

 166 'ז 'פ

 166 א הלכה

 166 תשובה

 166 ב הלכה

 166 לבנים בגדיך יהיו

 166 ג הלכה

 166 רעות ממדות תשובה

 167 ד הלכה

 167 התשובה בעל מדרגת

 167 ה הלכה

 תשובה לעשות ישראל שסוף הבטחה

 167 נגאלין ומיד גלותן בסוף

 167 ו הלכה

 ונחמד אהוב והיום, משוקץ שנאוי אמש

 167 וידיד קרוב

 168 ז הלכה

 168 התשובה מעלת

 168 ח הלכה

 168 התשובה ענוות

 168 'ח 'פ

 168 א הלכה

 168 הבא עולם

 169 ב הלכה

 169 ד"הראב השגת

 169 ג הלכה

 170 ד הלכה

 170 ד"הראב השגת

 170 ה הלכה

 170 כרת

 170 ו הלכה

 171 ז הלכה

 171 ח הלכה

 171 ד"הראב השגת

 171 'ט 'פ

 171 א הלכה

 171 הזה בעולם מצוה שכר

 172 ב הלכה

 172 המשיח ימות

 173 'י 'פ

 173 א הלכה

 173 ב הלכה

 173 ג הלכה

 173 אני אהבה חולת

 173 ד הלכה

 174 ה הלכה

 174 ו הלכה

 174 'ה באהבת שוגה

 174 ד"הראב השגת

 174 תשובה עיוני

 179 לעולם החטא לזה ישוב שלא

ששי פרק - התשובה שער - אלקים בית

 179 

 179 נעקרת התשובה אין חטא ושוב שב

בידו והממון בגזל רק בידו ושרץ טובל

 180 
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מצורע - צדיק פרי - מלובלין הכהן צדוק 'ר

 181 

 ישוב שלא במצב הוא זה שברגע העיקר

 181 ונכשל ירד כ"שאח אף לעולם לחטא

 181 ותשובה וידוי מצות בגדרי

טז מצוה א פרק תשובה הלכות ספר קרית

 181 

 הלכה א פרק תשובה הלכות המלך עבודת

 181 א

 הרב) ג"לרס המצוות ספר על ביאור

 הפרשיות וחמש שישים מנין (פערלא

 182 מב פרשה

 183 ג"הבה שיטת

 183 צדיק שאני מ"ע מקודשת את הרי

 סימן (ישראל ארץ ענייני) כהן משפט ת"שו

 186 קכח

 הניתק ללאו, לאו כל יחשב לא מדוע

 186 תשובה של לעשה

 סימן (העזר אבן ענייני) כהן עזרת ת"שו

 187 1 הערה מח

 187 שבלב החרטה היא התשובה עיקר

 188 צדיק שאני מנת על

 188 ב עמוד מט דף קידושין

 188 צדיק שאני מ"ע מקודשת את הרי

 188 המקנה

 בדברי[ וידוי מצות בגדרי] לעיל עיין

 188 .באריכות פערלא י"מהר

 188 לד אות 'ט פרק חרדים ספר

 189 הדף על דף

 שהרהרו לחוש יש האם רשעים עדים

 189 תשובה

 189 מאהבה תשובה

 שחתן כיון מ"ומ, בתשובה הרהר רק

 189 מקודשת לו מוחלין

 190 צדיק נקרא הגזילה להשיב הרהר

 191 'גמור' צדיק שאני מ"ע

 192 נכנע להיות התשובה מדרכי

 192 בידו ושרץ כטובל

 192 א עמוד טז דף תענית

 192 י"רש

 193 ג הלכה ב פרק תשובה הלכות ם"רמב

 193 יא א יונה לרבנו תשובה שערי

ג"ה ב"פ תשובה ם"הרמב על כסף משנה

 193 

 193 ף"הרי גירסת

 194 א עמוד טז דף תענית הדף על דף

 194 ?שוב ונטמא נטהר האם

 שער - ז שער הלבבות חובות ספר

 195 ז פרק התשובה

 195 אחר עוון על גם בידו ושרץ טובל

 - התשובה נתיב - ב עולם נתיבות ספר

 195 ו פרק

 195 חטאים מקצת על לשבים אפילו ונקה

 195 בוידוי החטא לפרוט צריך אם

 195 ב עמוד פו דף יומא

 סעיף תרז סימן הכפורים יום ערוך שולחן

 195 ב

 סימן הכפורים יום הלכות חיים אורח טור

 197 תרז

 197 ג הלכה ב פרק תשובה הלכות ם"רמב

 197 [ב] מיימוניות הגהות

ג הלכה ב פרק תשובה הלכות משנה כסף

 197 
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 ב פרק תשובה הלכות מספיק חדש ביאור

 198 ג הלכה

[ג] ג הלכה ב פרק תשובה הלכות משנה זיו

 198 

 198 ב עמוד ה דף יומא מסכת ף"רי

 199 ף"הרי על ן"ר

 199 ב עמוד פו דף יומא מאירי

ב עמוד פו דף יומא מסכת ישנים תוספות

 199 

 199 א עמוד סו דף יומא מסכת אמת שפת

סג עמוד תשובה הלכות גיאת ץ"רי הלכות

 199 

 199 מב סימן (מרגליות) חסידים ספר

 199 יז סימן תשובה הלכות הרוקח ספר

כפור יום סדר ם"מהר דבי מנהגים ספר

 199 

הכפורים יום תפלת סדר אבודרהם ספר

 199 

 200 שסד מצוה חינוך מנחת

 טור [ודוי] ,יא כרך תלמודית אנציקלופדיה

 200 .ו אות .תלט

 204 בתשובה אותו מקבלין אם אפיקורס

 204 ה ,ב זרה עבודה ם"רמב

 מפני או יחטא שלא כדי לדעת עצמו מאבד

 207 תשובה

א עמוד קא דף בתרא בבא חמד חשוקי

 207 

 ויקרא צדיק פרי - מלובלין הכהן צדוק 'ר

 209 מצורע פרשת

 הערות ואבלות חולים ביקור יוסף ילקוט

 209 לדעת עצמו המאבד דין - נו סימן

 211 לעמים ישראל בין תשובה הבדלי

טו סימן סה פרשה תולדות רבה בראשית

 211 

 ארבעה פרק - התשובה שער - אלקים בית

 212 עשר

 213 נצבים פרשת - נחל ערבי

 213 בגוי תשובה אין

 214 ג"תרע תשובה שבת - משמואל שם

 בתשובה אלא מתקבלת גוי תשובת אין

 214 שלימה

 215 ד פרק

 215 התשובה שער הלבבות חובות ספר

 וגבוליה התשובה חיוב אופני בבאור

 215 .בה התלוים והדברים

 215 התשובה הכרח

 216 'א פרק

 217 'ב פרק

 217 'ג פרק

 218 'ד פרק

 219 'ה פרק

 219 התשובה תנאי עשרים

 219 החרטה תנאי

 219 העזיבה תנאי

 220 המחילה בקשת תנאי

 220 הקבלה תנאי

 221 'ו פרק

 222 'ז פרק

 222 ובתוכחה

 223 'ח פרק

 223 לצדיק שוה, עשה ממצות ת"בע

 223 הצדיק על עדיף, ת"ל ממצות ת"בע
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 224 מצדיק גרוע ד"ב ומיתות מכרת ת"בע

 224 'ט פרק

 226 'י פרק

 228 התשובה שער צדיקים ארחות ספר

 241 ודוד אברהם של היצר מלחמת

 243 שניה פעם תשובה

 250 שסד מצוה החינוך ספר

 250 החטא על וידוי מצות

 251 המצוה משרשי

 251 המצוה מדיני

 252 ה פרק

 252 חרדים ספר

 252 'ג פרק

 הצדיקים ראש על המאיר האור בענין

 252 תשובה ובעלי

 253 עוקבא מר שעל האור

 254 'ט פרק

 254 התשובה מצות

 254 צדיק שאני מ"ע לי מקודשת

 255 ג"ס פרק

 255 החטא עזיבת התשובה עיקר

 בקרי עמם אלך אני אף.. עונם את והתודו

? 255 

 256 העוונות לכפרת התעניות מספר

 256 ל"שז

 256 זכור משכב עון

 257 תעניות שישים - אמו או אביו מבזה

 257 הספד בכי ואפר שק תענית - תשובה

 257 ה"ס פרק

 257 היסורים מן להנצל לחוטא תקנה

 257 יסורים צ"א מאהבה שב

 258 ?בשרי את משחיתים אברא איך

 258 והבטלה התורה לימוד

 259 בשבוע יום בדידות

ה"הקב אלא היום אותו בים מצאתי לא

 259 

 260 ו"ס פרק

 260 כבושין דברי

 261 חדש נסיון הוא יום כל

 261 סבל כח

 261 עליך חופף יתברך אורו כסות

 262 בשמחה לקבל

 262 בטלים דברים

 262 טוב דיבור י"ע היסוד תיקון

 262 עֵרבים

 263 רצונך לא אם מהזמן לי מה

 263 בקול תפילה

 263 'ה עבודת הפסד על צער

 263 ?אבי את הראיתם

 263 בתוכם ושכנתי

 264 קודמת קבועה מצוה

 264 המלך עבודת התפילה

 264 בשמחה

 264 הקדוש למלך היכל האדם

 264 שקר עדות מעיד כאילו

 265 התפילה בעת העינים סתימת

 עייפות כדי עד התפילה בעבודת לטרוח

 265 ויגיעה

 265 ב"עוה של הכסף

 265 מתבודד נח

 265 הרועה' ית' וה - צאן עדרי העולם כל

 266 מואב מלך מעגלון ו"ק
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 266 מלח תקריב קרבנך כל על

 266 ה"להקב נאה מלבוש

 266 תמיד לנגדי' ה שויתי

 267 ה"הקב למדות מרכבה

 267 ו"ח לטומאה מרכבה

 267 מצורע

 267 הבדידות מעלת

 267 שכינה פני - הצדיקים

פניו את מאירה אז החכמה את כשקונה

 268 

 268 והלשון הפה טומאות ב"י

 268 ה"להקב באיברים השתמשות

א"לבנ שמתחנן ממה ו"ק', ה לפני להתחנן

 269 

 269 מהעולם ברח

 269 כבוד תרדוף אתה הגם

 269 ה"לקב בריבית הלואה הצדקה

 269 בהמה למדרגת ירדת

 270 בצרה אנכי עמו

 270 גדולה שמחה ההיא בשעה שמח

 270 נאמן עבד

 270 'ית למלך הוא מות בן

 270 עניות

 270 שור ואתה אנשים כולם

 270 'ה אלא, באמת נמצא אינך

 270 בתפילה זרות מחשבות חומרת

 271 הקנאה רעת

וההלבנה העבירות - מאזניים בכף לשים

 271 

ַדֶבר'ה מעלת לייקר  271 'מְּ

 274 המערבי כותל

 275 ועונה כסות שאר

 275 חדשות

 277 וכבוד אהבה יראה

 279 למלך משל

 279 הנעמה משל

 281 שניים ומבקש ח"רמ נתן

 283 ז"ס פרק

 בניו ועל עצמו על להתפלל אדם חייב

 283 .הרע מיצר שינצלו

 284 ח"ס פרק

 284 בתשובה המחזיר במעלת

 285 ט"ס פרק

 285 :מאהבה השב במעלות

 287 'ע פרק

 290 ג"ע פרק

 290 עוון לכפרת המסוגלות מצוות

 292 ד"ע פרק

 292 בעקביו דש שאדם מהעוונות להטהר

 294 ן"הר דרשות

 294 הששי הדרוש

 303 מקום באותו

 305 התשיעי הדרוש

 307 העשירי הדרוש

 308 כד פרק ן"לרמב והבטחון האמונה

 309 קטו אות ו ליום ש"לרא חיים אורחות

 309 סא סימן גיקטיליא י"לר המשלים ספר

 309 העיקרים ספר

 309 כה פרק ד מאמר

 313 כו פרק

, החטא העלמת: התשובה מעכבי

 313 והכבוד הממון אהבת, ההתנצלות

 318 כז פרק

 320 מקום באותו
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 320 כח פרק

 322 המאור מנורת

 322 ג פרק - תשובה

 326 חברים שלשה

 327 בניה ושבעת חנה

 328 חרש בן מתיא' ר

 329 .היצר כבישת כח – דצוציתא נתן

 332 התוכחות ענין

 335 משה פרקי

 335 ד פרק אבות

 340 מישרים מגיד ספר

 340 קמא מהדורא וישב פרשת

 341 קמא מהדורא ויקהל פרשת

 341 ומסעי מטות פרשת

 342 תהלים

 343 תשובה - הקמח כד

 344 תשובה ימי עשרת

 344 לסלוח ירבה הדין במדת אפילו

 345 התשובה נתיב -ל"מהר

 346 .רעים, לצים, תאוה בעלי: כתות' ג

 347 צדק זבחי תחפוץ אז

 350 התשובה מדת

 361 'ה פרק

 365 'ו פרק

 369 'ז פרק

 371 ובעבירה במינות אדוק

 373 דורדיא בן אלעזר רבי

 375 דצוציתא נתן

 376 יז פרק - א שער - החיים נפש

 376 התשובה מהלך

, הרוח את מתקן - נשמה, הלב הרהור י"ע

 376 .דיבור

.נפש, המעשה את מתקן -הדיבור י"וע

 376 

 377 יח פרק

 378 ה פרק במדבר ריקאנטי

 380 אלשיך

 380 ט פרק דניאל אלשיך

(אמור פרשת) סז שער ויקרא יצחק עקידת

 384 

 384 חרטות מלאים רשעים

 384 ו פרק

 דרכי מאמר - [הערוך] האדם מדרגת

 384 התשובה

 384 הנגיעה מן להתרחק. א

 384 מדויק חשבון

 385 אפס הסיפרה

 385 הטעתו עינו

 386 הביניים דרגות מדידת

 387 לדינא לך פסילנא

 388 הנגיעה מהלכי

 389 הפשרות דרכי

 390 ובורח רץ

 390 לרשע צדיק בין

 391 המדויק השעון

 392 למטרה קליעה

 392 הנגיעה קצה

 393 בשיקוציו משתבח

 394 הנגוע החשבון

 394 "ערב"ה בהבחנת טעות

 395 התורה חיי מתוך הכרה

 396 גדול לאור מאפילה. ב
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 396 בורח והיום רודף היה אתמול

 397 צדיק שאני מנת על מקודשת את הרי

 398 מטבחו כלי את להכשיר הרוצה

 398 העבירה מקום

 לזה ישוב שלא תעלומות יודע עליו שיעיד

 399 לעולם החטא

 400 עצמו לאבד החליט

 403 הלשמה חשיבות

 405 מאהבה או מיראה תשובה

 405 וכרמו אלעאי' בר יהודה' ר

 407 ההסכמה כח

 409 אברהם עבד אליעזר

 410 אבות עבדי של שיחתן יפה

 411 הפעולות עבודת

 412 ז פרק

 412 התשובה פרשת

 412 ל פרק דברים

 413 יונתן כתר

 414 מדרשיכם בבית

 414 י"רש

 414 ם"רשב

 414 עזרא אבן

 414 הבשר כמילת לא

 415 הלב עיקרם המצוות כל

 415 ן"רמב

 415 בחירה' תהי לא המשיח בימות

 416 ריקאנטי

 417 בחיי רבינו

 417 שבגוף נשמות יכלו

 417 העמים מכל וקבצך ושב

 419 ועשיו ישמעאל - ושונאיך אויביך

 419 אווזים שני

 419 ושונא אויב משמעות

 419 מעשיו קשה ישמעאל

משה תורת דרך לאחוז התשובה עיקר

 420 

 421 רחוקה ויש קרובה חכמה יש

 421 מילה

 422 והבשר הלב מילת

 422 והמעשה הלב הפה

 422 מדיבור גדול לב

 422 ממעשה גדול דיבור

 423 יקר כלי

 423 הדיחך - הפיצך

 426 .מקום באותו. היא רחוקה ולא

 426 יפות פנים

 431 'וגו אלהיך' ה עד ושבת עוד

 432 חכמה משך

 המות נוצר התשובה אפשרות י"ע

 441 במניעתה

 442 בכי קרא להאי מטי כי אלעזר' ר

 ומגיד רוח ובורא הרים יוצר הנה כי"

 443 "...שיחו מה לאדם

 על" דין: "א"הגר פירש, "וחשבון דין"

 המצוות על" וחשבון", שעשה העבירה

.העבירה שעשה בעת לעשות יכול שהיה

 443 

 443 אימרנא כבני

 443 א ,יז דף השנה ראש

 כלפי מטה -( ו, לד שמות" )חסד ורב"

 443 .חסד
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 כי, חגנו ליום בכסה שופר בחודש תקעו"

"יעקב לאלהי טמשפ, הוא לישראל חוק

 444 

 444 ?ענשו מהו חוטא: לחכמה שאלו

 444 (יד ,ה ישעיה) א ,קיא סנהדרין

".מחשבותיו און ואיש דרכו רשע יעזב"

 445 

 445 תמימה תורה

 448 רבה במדבר

 449 א עמוד יז דף שמות ב זוהר

 אלא תלוי הקץ אין שנה אלף לאחר

 449 בתשובה

 449 ב עמוד קפח דף תשא כי ב זוהר

 449 כו פרק ויקרא ן"רמב

 450 קרח - שלח המנחה תורת

 - המים פני על מרחפת משיח של רוחו

 450 .התשובה

 - השני טוב מבשר ישועה משמיע ספר

 450 'ג נבואה

 454 'ע פרק ישראל תפארת ספר - ל"מהר

 454 הנגלה בלימוד אליך קרוב

 454 כה פרק - ראשון חלק - התניא ספר

 454 מאוד הדבר אליך קרוב כי

 455 גמורה ותשובה וידוי

 455 יז לא דברים ן"רמב

 456 ישראל שובה הפטרת

 456 ב פסוק יד פרק הושע

ָרֵאל שּוָבה  ָכַשלְּתָ  ִכי ֱאלֶֹהיךָ  ידוד ַעד ִישְּ

 456 :ַבֲעֹוֶנךָ 

 456 י"רש

 456 יונתן תרגום

 456 עזרא אבן

 456 השם עד מעט מעט, שובה

 456 ק"רד

 457 אלשיך

 458 ם"מלבי

 458 וילך הפטרת חכמה משך

 458 'ה חילול

 כבודו על למחול יכול בעצמו' ה רק

 459 שנתחלל

 ויש, יחידי חותם ה"הקב נעילה בשעת

 459 'ה חילול על אף שימחול להתחנן

 בתחילת גם מתחשב בעצמו ה"הקב

 460 תשובה התנוצצות

.אלהיך' ה עד ישראל שובה( ב, יד הושע)

 460 

ביחיד רק לשגגות נהפכין מיראה תשובה

 461 

 462 ותעניתו משקו שב ראובן

 462 ג פסוק

 ִאמְּרּו ידוד ֶאל וְּשּובּו דְָּבִרים ִעָםֶכם קְּחּו

 ָפִרים ּונְַּשלְָּמה טֹוב וְַּקח ָעֹון ִתָשא ָכל ֵאָליו

ָפֵתינּו  462 :שְּ

 462 י"רש

 462 יונתן תרגום

 463 עזרא אבן

 463 ק"רד

 463 אלשיך

 464 דוד מצודת

 464 ם"מלבי

 464 ד פסוק
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 וְּלֹא ִנרְָּכב לֹא סּוס ַעל יֹוִשיֵענּו לֹא ַאשּור

 בְּךָ  ֲאֶשר ָיֵדינּו לְַּמֲעֵשה ֱאלֵֹהינּו עֹוד נֹאַמר

 465 :ָיתֹום יְֺּרַחם

 465 י"רש

 465 יונתן תרגום

 465 עזרא אבן

 465 ק"רד

 465 אלשיך

 466 דוד מצודת

 466 ם"מלבי

 466 ה פסוק

 ַאִפי ָשב ִכי נְָּדָבה אֲֹהֵבם מְּשּוָבָתם ֶארְָּפא

 466 :ִמֶםמּו

 466 י"רש

 466 יונתן תרגום

 466 עזרא אבן

 466 ק"רד

 467 אלשיך

 467 דוד מצודת

 467 ציון מצודת

 467 ם"מלבי

 467 ו פסוק

ֶיה ָרֵאל ַכַטל ֶאהְּ  וְַּיךְּ  ַכשֹוַשָמה ִיפְַּרח לְִּישְּ

 468 :ַכלְָּבנֹון ָשָרָשיו

 468 י"רש

 468 יונתן תרגום

 468 עזרא אבן

 468 ק"רד

 468 אלשיך

 469 דוד מצודת

 469 ציון מצודת

 469 ם"מלבי

 469 ז פסוק

 לֹו וְֵּריחַ  הֹודֹו ַכַזִית ִויִהי יֹנְּקֹוָתיו ֵילְּכּו

 469 :ןַכלְָּבנֹו

 470 י"רש

 470 ק"רד

 470 אלשיך

 471 דוד מצודת

 471 ציון מצודת

 471 ם"מלבי

 471 ח פסוק

ֵבי ָיֺשבּו  ַכָגֶפן וְִּיפְּרְּחּו ָדָגן יְַּחּיּו בְִּצלֹו יֹשְּ

 471 ס: לְָּבנֹון כְֵּיין ִזכְּרֹו

 471 י"רש

 471 יונתן תרגום

 472 עזרא אבן

 472 ק"רד

 472 אלשיך

 472 דוד מצודת

 472 ציון מצודת

 473 ם"מלבי

 473 ט פסוק

ַרִים  ָעִניִתי ֲאִני ָלֲעַצִבים עֹוד ִלי ַמה ֶאפְּ

 ֶפרְּיְּךָ  ִמֶםִמי ַרֲעָנן ִכבְּרֹוש ֲאִני ַוֲאשּוֶרמּו

ָצא  473 :ִנמְּ

 473 י"רש

 473 יונתן תרגום

 473 עזרא אבן

 473 ק"רד

 474 אלשיך

 474 דוד מצודת

 474 ציון מצודת

 474 ם"מלבי
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 474 י פסוק

 יְָּשִרים ִכי וְֵּיָדֵעם ָנבֹון ֵאֶלה וְָּיֵבן ָחָכם ִמי

ִעים ָבם ֵילְּכּו וְַּצִדִקים ידוד ַדרְֵּכי  ּופֹשְּ

לּו  474 :ָבם ִיָכשְּ

 475 י"רש

 475 יונתן תרגום

 475 עזרא אבן

 475 ק"רד

 475 אלשיך

 476 דוד מצודת

 476 ם"מלבי

 476 ח פרק

 476 ל"חז דברי לקט

 477 משנה

 477 ח יומא

 477 ג משנה ט נדרים

 477 י משנה ד מציעא בבא

 477 ד אבות

 478 ה אבות

 478 תוספתא

 478 יא הלכה ח שביעית

 478 ד יומא תוספתא

 479 ב הלכה ד סוכה תוספתא

 479 י סוטה תוספתא

 479 א קידושין תוספתא

 480 ה קידושין תוספתא

 480 טו הלכה ח ק"ב תוספתא

 480 לט הלכה י ק"ב תוספתא

 480 כה הלכה ה מ"ב תוספתא

 480 כו הלכה ח מ"ב תוספתא

 480 קטנות מסכתות

 480 יב פרק א נוסחא נתן דרבי אבות

 481 כט פרק

 481 לב פרק

 481 לו פרק

 482 לט פרק

 482 מ פרק

 482 כב פרק ב נוסחא נתן דרבי אבות

 483 כז פרק ב נוסחא

 484 כט פרק ב נוסחא

 484 לב פרק ב נוסחא

 484 לח פרק ב נוסחא

 484 מד פרק ב נוסחא

 485 יג הלכה ח פרק שמחות מסכת

ה הלכה א פרק חייה דרבי שמחות מסכת

 485 

 485 א הלכה ב פרק

 486 א הלכה ג פרק

 487 א הלכה ב פרק רבתי כלה מסכת

 487 ג פרק

 488 ה הלכה ד פרק גרים מסכת

 488 בבלי תלמוד לקט

 488 .י ברכות

 488 א עמוד ה דף זרה עבודה הדף על דף

 489 א ,יז ברכות

 489 ט"ומעש תשובה חכמה תכלית

 489 י"רש

 489 א"מהרש

 490 ח"צל

 490 עצמם את עושים

 490 א ,יט ברכות

 490 א ,כג ברכות
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 490 אש הגיגי

 491 ב ,לד ברכות

 491 י"רש

 491 י שבת

 491 וילך הפטרת חכמה משך

 אמר, ומצליה ידיה ופכר גלימיה שדי רבא

 491 מריה קמי כעבדא

 491 א ,לב שבת

 492 ב ,נו שבת

 492 י"רש

 492 תוספות

 492 א ,קנג שבת

 493 הדף על דף

 494 א ,יט עירובין

 494 ב ,סט עירובין

 494 א ,נד פסחים

 495 א ,קיט פסחים

 495 ב ,יז השנה ראש

 496 א ,יח השנה ראש

 496 א ,לא השנה ראש

 497 א ,יח יומא

 497 ב ,לו יומא

 497 א ,פו יומא

 498 י"רש

 498 ב ,פו יומא

 500 י"רש

 500 א יב דברים יהונתן אהבת

 500 המזיק את להרוג מקום באותו

 500 א ,פז יומא

 501 א ,נג סוכה

 501 א ,טז תענית

 501 בידו ושרץ טובל

 501 ב ,יז מגילה

 501 ב ,טז קטן מועד

 502 א ,כו חגיגה

 502 א ,כא יבמות

 502 י"רש

 502 ב ,כב יבמות

 502 ב ,לב נדרים

 503 א ,יד סוטה

 503 ב ,לה סוטה

 503 א ,מג סוטה

 504 א ,מז סוטה

 504 ב ,נז גיטין

 505 א ,מ קידושין

 505 ב ,מט קידושין

 505 א ,פ קמא בבא

 505 ב ,צד קמא בבא

 506 ב ,נח מציעא בבא

 506 ב ,טז בתרא בבא

 507 א ,ז סנהדרין

 507 א ,לז סנהדרין

 507 ב ,צ סנהדרין

 508 ב ,צו סנהדרין

 508 י"רש

 508 ב ,צז סנהדרין

 509 ב ,קב סנהדרין

 509 א ,קה סנהדרין

 510 א ,קח סנהדרין

 510 ב ,קח סנהדרין

 510 ב ,קט סנהדרין

 511 י"רש

 511 ב ,יג מכות

 511 ב ,יב שבועות
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 512 ב ,ד זרה עבודה

 512 תשובה לבעלי פה פתחון ליתן

 512 ב ,טו זרה עבודה

 עושה ישראל, תשובה עושה לא כותי

 512 תשובה

 512 א ,יז זרה עבודה

 513 דורדיא בן אלעזר רבי

 513 אחת בשעה עולמו קונה יש

מלומדה אנשים מצות תלמודיים מושגים

 513 

 514 פתאומית התעוררות

 514 א ,יט זרה עבודה

 514 איש בעודו

 514 ב ,ז זבחים

 515 ב ,כט מנחות

 515 .(צ דף סנהדרין) חיים תורת ספר

 515 ב ,נג מנחות

 516 א ,ה חולין

 516 א ,נא חולין

 516 י"רש

 517 ב ,ע נדה

לה סימן דעה יורה חלק יהודה בית ת"שו

 517 

 517 וילך הפטרת חכמה משך

 אדם בני דרכי כל על פקוחות עיניך אשר"

 517 ".מעלליו וכפרי כדרכיו לאיש לתת

 517 עומדים תשובה שבעלי מקום

 517 ב עמוד לד דף ברכות

 517 א עמוד צט דף סנהדרין י"רש

 518 ח פרק התשובה שער הלבבות חובות

 518 לצדיק שוה, עשה ממצות ת"בע

 518 הצדיק על עדיף, ת"ל ממצות ת"בע

 518 מצדיק גרוע ד"ב ומיתות מכרת ת"בע

 519 ברכות א"מהרש

 על עדיף, ושב עבירה מחשבת על עבר

 519 הצדיק

 519 סנהדרין חיים תורת

 שמר רק והצדיק, ועשה בקום שב ת"בע

 519 תעשה ואל בשב המצוות

 519 ד הלכה ז תשובה ם"רמב

 519 שמח אור

 520 המים תבארו

 520 רקח שהמע

 520 כסף משנה

 522 איתן נחל

 522 המלך עבודת

 522 קט סימן חיים אורח סופר כתב ת"שו

 524 ה פרק במדבר ריקאנטי

 525 א פרק ויקרא בחיי רבינו

 הבנין מדות' ז מעל, לבינה מגיע ת"בע

 525 הצדיקים ששם

 525 ז פרק ויקרא אברבנאל

 525 ו פרק ויקרא יקר כלי

 526 יט פרק במדבר יקר כלי

 526 ד פרק ויקרא גמא תיבת

 526 א פרק דברים גמא תיבת

 527 כז פרק בראשית יפות פנים

 527 יט פרק במדבר יפות פנים

 528 יא פרק דברים יפות פנים

 528 כה פרק דברים יפות פנים

 528 :קו דף ב חלק זוהר

 דברים והבן וראה ה"ד - הפליאה ספר

 529 פ"ז כי נוראים

 529 המקום יראת ענין ה"ד - הקנה ספר
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מהצדיק יותר השב מעלת מדוע ביאור

 530 

 531 המדבר דור מעלת

 מענין - תקנג אות - סודות שושן ספר

 531 התשובה

 531 לד פרק ב חלק - הקודש עבודת ספר

 534 [התשובה סוד] - יעקב תולעת ספר

 534 ויקהל פרשת - מישרים מגיד ספר

 535 לט נהר - ד מעין - לאברהם חסד ספר

המצות כל על עולה היא תשובה מצות

 535 

 536 מח נהר - ה מעין - לאברהם חסד ספר

 536 :החמישי בהיכל

 536 יהודה מלך מנשה

 536 דורדיא בן אלעזר רבי

 536 עומדים תשובה שבעלי מקום

 - אברהם בריכת - לאברהם חסד ספר

 537 א שוקת

 537 :ירחמנו ישוב - ז השקת

 פרשת - התורה על עמוקות מגלה ספר

 537 ויגש

 פרשת - התורה על עמוקות מגלה ספר

 538 הברכה וזאת

 538 זי ערך - יעקב קהלת ספר

 539 עמ ערך - יעקב קהלת ספר

 539 בינה גבורה הוד - ירוחם ועוזב מודה

 539 צח ערך - יעקב קהלת ספר

 540 י פרק לא שער - רמונים פרדס ספר

 540 יא פרק לא שער - רמונים פרדס ספר

לא פרק - ויצא פרשת - הליקוטים ספר

 541 

ד פרק - שופטים ספר - הליקוטים ספר

 541 

מצרים יציאת שער - הקודש מחברת ספר

 542 

 542 יתרו פרשת - טוב הדעת עץ ספר

 542 תשא כי פרשת - טוב הדעת עץ ספר

 - דין חקור מאמר - מאמרות עשרה ספר

 543 א פרק ד חלק

 - דין חקור מאמר - מאמרות עשרה ספר

 543 יג פרק ד חלק

 פרק - אלם יונת ספר - מפאנו ע"הרמ כתבי

 543 ח

 רמזי - אדם תולדות - הקדוש ה"השל ספר

 544 (יג) דמהההק לחתימת אותיות

 רמזי - אדם תולדות - הקדוש ה"השל ספר

 544 (יד) ההקדמה לחתימת אותיות

 אות - האותיות שער - הקדוש ה"השל ספר

 545 (ט) ואמונה אמת 'א

 דברים במדבר ספר - הקדוש ה"השל ספר

 545 (ו) אור תורה תצא כי פרשת -

 546 תן תפילה - תפילות ו"תקט ספר

.ישראל יגאלו שבכחה תשובהה מעלת<

 546 

 פתח - א"א פרצוף נתיב שערים פתחי ספר

 546 לא

 פתח - א"א פרצוף נתיב שערים פתחי ספר

 546 לב

 פתח - א"דז גדלות נתיב שערים פתחי ספר

 547 יב

 דף סוטה - (ים אפיקי) אגדות ביאורי ספר

 547 א"ע יא
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 547 ט פרק

 547 ל"זצ מדובנא המגיד

 547 (ד) בראשית פרשת - יעקב משלי ספר

 548 ויגש פרשת - יעקב משלי ספר

 549 .שבע בת עם ה"ע המלך דוד מקרה

 549 בא פרשת - יעקב משלי ספר

 550 ויקרא פרשת - יעקב משלי ספר

 552 ויקרא פרשת - יעקב משלי ספר

 553 צו פרשת - יעקב משלי ספר

 556 צו פרשת - יעקב משלי ספר

 557 אחרי פרשת - יעקב משלי ספר

 560 אחרי פרשת - יעקב משלי ספר

 561 אמור פרשת - יעקב משלי ספר

 לכם יהיה לחודש באחד השביעי בחודש

 561 .'כו תרועה זכרון שבתון

 הכפורים יום הזה השביעי לחודש ובעשור

 563 .'כו ואה

 565 אמור פרשת - יעקב משלי ספר

 שמח( יא קהלת) מאמר על יפה ביאור

 אלה כל על כי ודע' כו בילדותך בחור

 565 .במשפט האלקים ביאךי

 565 נעילה תפלת על נאה משל

 568 נשא פרשת - יעקב משלי ספר

 569 שלח פרשת - יעקב משלי ספר

 הרואים האנשים כל כי' גו אני חי ואולם

 569 .'גו הארץ את יראו אם' גו כבודי את

 570 דברים פרשת - יעקב משלי ספר

 570 ואתחנן פרשת - יעקב משלי ספר

 571 עקב פרשת - יעקב משלי ספר

 תצאו בשמחה כי מאמר על נפלא ביאור

 571 (:נה ישעיה)

 572 עקב פרשת - יעקב משלי ספר

 573 תבוא פרשת - יעקב משלי ספר

 573 נצבים פרשת - יעקב משלי ספר

 הדיחך אשר הגוים בכל לבבך אל והשבות

 573 .שמה אלקיך' ה

 574 .בקולו ושמעת אלקיך' ה עד ושבת

:קרוב בהיותו קראוהו בהמצאו' ה דרשו

 576 

 צדיקים אין עומדין תשובה שבעלי במקום

 577 :לעמוד יכולין גמורים

 לא היום מצוך אנכי אשר הזאת צוההמ כי

 578 .היא רחוקה ולא ממך היא נפלאת

 ואת החיים את היום לפניך נתתי ראה

 ובחרת. 'כו הרע ואת המות ואת הטוב

 579 .וזרעך אתה תחיה למען בחיים

 584 וילך פרשת - יעקב משלי ספר

 האלה הדברים כל ומצאוך לך בצר וזהו

 586 ,הימים באחרית

 590 יהוידע בן ליקוטי

 590 .ה דף ברכות יהוידע בן בניהו

 591 .ה דף ברכות יהוידע בן בניהו

 591 .ה דף ברכות יהוידע בן בניהו

 591 :ה דף ברכות יהוידע בן בניהו

 594 .ז דף ברכות יהוידע בן בניהו

 594 .י דף ברכות יהוידע בן בניהו

 595 .י דף ברכות יהוידע בן בניהו

 595 .י דף ברכות יהוידע בן בניהו

 596 .י דף ברכות יהוידע בן בניהו

 596 :יב דף ברכות יהוידע בן בניהו

 596 .טז דף ברכות יהוידע בן בניהו

 596 :טז דף ברכות יהוידע בן בניהו

 597 .יז דף ברכות יהוידע בן בניהו
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 598 חשך עשיה, אור יצירה

 598 .יט דף ברכות יהוידע בן בניהו

 598 .כג דף ברכות יהוידע בן בניהו

 599 :כח דף ברכות יהוידע בן בניהו

 600 :כח דף ברכות יהוידע בן בניהו

 600 :כט דף ברכות יהוידע בן בניהו

 601 .לב דף ברכות יהוידע בן בניהו

 602 :לב דף ברכות יהוידע בן בניהו

 602 .לג דף ברכות יהוידע בן בניהו

 603 :לד דף ברכות יהוידע בן בניהו

 כדי מקום באותו יכנס התשובה בעל

 603 יצרו את לשבור

 603 .סא דף ברכות יהוידע בן בניהו

 604 :סא דף ברכות יהוידע בן בניהו

 605 .ל דף שבת יהוידע בן בניהו

 605 .לב דף שבת יהוידע בן בניהו

 605 .נו דף שבת יהוידע בן בניהו

 606 :נו דף שבת יהוידע בן בניהו

 606 :עז דף שבת יהוידע בן בניהו

 606 :פח דף שבת יהוידע בן בניהו

 607 :פט דף שבת יהוידע בן בניהו

 609 :קג דף שבת יהוידע בן בניהו

 610 .קד דף שבת יהוידע בן בניהו

 610 :קיט דף שבת יהוידע בן בניהו

 610 :קנ דף שבת יהוידע בן בניהו

 610 צלף בו ועלתה נס לו ונעשה

 611 .נד דף עירובין יהוידע בן בניהו

 612 :מט דף פסחים יהוידע בן בניהו

 612 .נד דף פסחים יהוידע בן בניהו

 613 .קיג דף פסחים יהוידע בן בניהו

 613 .קיט דף פסחים יהוידע בן בניהו

 614 :קיט דף פסחים יהוידע בן בניהו

 614 .טז דף השנה ראש יהוידע בן בניהו

 615 :טז דף השנה ראש יהוידע בן בניהו

 616 .יז דף השנה ראש יהוידע בן בניהו

 617 :יז דף השנה ראש יהוידע בן בניהו

 617 א"ע ח"י דף

 618 :יז דף השנה ראש יהוידע בן בניהו

 619 .לא דף השנה ראש יהוידע בן בניהו

 619 .לב דף השנה ראש יהוידע בן בניהו

 619 :ט דף יומא יהוידע בן בניהו

 620 .כ דף יומא יהוידע בן בניהו

 620 :לו דף יומא יהוידע בן בניהו

 620 .לח דף יומא יהוידע בן בניהו

 621 .לט דף יומא יהוידע בן בניהו

 622 :לט דף יומא יהוידע בן בניהו

 השם את גדול כהן מזכיר פעמים עשרה

 622 ביום בו

 622 .פו דף יומא יהוידע בן בניהו

 623 :פו דף יומא יהוידע בן בניהו

 מזבח בנה כאלו שדומה אלא עוד ולא

 623 .קרבן עליו והקריב

 623 .תשובה בעל דמי היכי

 ובאותה מקום באותו יהודה רב מחוי

 624 .פרק ובאותו אשה

 דברי לקיים נפלא מעשה כאן ואכתוב

 624 ל"ז חכמינו

 627 .פז דף יומא יהוידע בן בניהו

 627 :מה דף סוכה יהוידע בן בניהו

 628 :נא דף סוכה יהוידע בן בניהו

 628 .נב דף סוכה יהוידע בן בניהו

 628 לעכביש דומה תחלתו נמצא

 628 .נג דף סוכה יהוידע בן בניהו

 628 לו וימחול ישוב שחטא ומי
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 629 :נו דף סוכה יהוידע בן בניהו

 629 .טז דף תענית יהוידע בן בניהו

 630 .כ דף תענית יהוידע בן בניהו

 630 :כג דף תענית יהוידע בן בניהו

 630 :כג דף תענית יהוידע בן בניהו

 631 :כד דף תענית יהוידע בן בניהו

 631 .כה דף תענית יהוידע בן בניהו

 632 .יד דף מגילה יהוידע בן בניהו

 632 :יד דף מגילה יהוידע בן בניהו

 633 :טו דף מגילה יהוידע בן בניהו

 633 :כה דף מגילה יהוידע בן בניהו

 633 .לא דף מגילה יהוידע בן בניהו

 634 .ג דף חגיגה יהוידע בן בניהו

 634 .ה דף חגיגה יהוידע בן בניהו

 636 .טו דף חגיגה יהוידע בן בניהו

 636 :טו דף חגיגה יהוידע בן בניהו

 636 :מט דף יבמות יהוידע בן בניהו

 637 :קג דף כתובות יהוידע בן בניהו

 637 .קיא דף כתובות יהוידע בן בניהו

 637 .כג דף נזיר יהוידע בן בניהו

 638 :לה דף סוטה יהוידע בן בניהו

 639 .מד דף סוטה יהוידע בן בניהו

 639 .מז דף סוטה יהוידע בן בניהו

 639 .נה דף גיטין יהוידע בן בניהו

 640 .נז דף גיטין יהוידע בן בניהו

 640 :נז דף גיטין יהוידע בן בניהו

 640 :כב דף קידושין יהוידע בן בניהו

 641 :ל דף קידושין יהוידע בן בניהו

 641 .לו דף קידושין יהוידע בן בניהו

 642 .ע דף קידושין יהוידע בן בניהו

 642 .ל דף קמא בבא יהוידע בן בניהו

 642 עשרה השמונה ברכות לקיים

 644 :נ דף קמא בבא יהוידע בן בניהו

 644 :פב דף קמא בבא יהוידע בן בניהו

 645 :צב דף קמא בבא יהוידע בן בניהו

 645 :כ דף מציעא בבא יהוידע בן בניהו

 645 :כח דף מציעא בבא יהוידע בן בניהו

 645 .קז דף מציעא בבא יהוידע בן בניהו

 646 .קיז דף מציעא בבא יהוידע בן בניהו

 וחד עילאי חד דיירי דהוו תרי בי הנהו

 646 תתאי

 646 :י דף בתרא בבא יהוידע בן בניהו

 646 :טז דף בתרא בבא יהוידע בן בניהו

 647 :עח דף בתרא בבא יהוידע בן בניהו

 647 ביצרם המושלים אלו המושלים

 647 :פח דף בתרא בבא יהוידע בן בניהו

 647 .קי דף בתרא בבא יהוידע בן בניהו

 648 .קכג דף בתרא בבא יהוידע בן בניהו

 648 .ז דף סנהדרין יהוידע בן בניהו

 648 :לא דף סנהדרין יהוידע בן בניהו

 648 בתיה כבר ליה לדזיו

 649 .לז דף סנהדרין יהוידע בן בניהו

 649 כרמון מצות מלאים

 649 בוגדיו אלא בגדיו תקרי אל

 650 עלן רחמי לבעי מאן השתא

 651 :לח דף סנהדרין יהוידע בן בניהו

 מהאילן לאכול שלא נצטוה תשיעית

 651 .סרח ועשירית

 652 תשליך

 652 .עא דף סנהדרין יהוידע בן בניהו

 652 .צד דף סנהדרין יהוידע בן בניהו

 652 .'וכו מלילה מה שומר

 653 .צה דף סנהדרין יהוידע בן בניהו
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 דמתנבי מענתות חלקיהו בן ירמיהו עתיד

 653 .עליך

 653 .לפרדיה רכביה

 654 .ואגזיך מספרא לי אייתי זיל ליה אמר

 655 :צו דף סנהדרין יהוידע בן בניהו

 655 .בביתו האיש אין כי לו שלחו

 בו בא דוד שבן דור אומר נחמיה רבי

 655 .'וכו תרבה העזות

 656 .המוסרות שירבו עד

 656 .המשיח ימות אלפים שני

 אלא תלוי הדבר ואין הקצין כל כלו

 656 .בתשובה

 657 .למוטב ומחזירן

 ומעשים בתשובה תגאלו בכסף ולא

 657 .טובים

 657 .צח דף סנהדרין יהוידע בן בניהו

 שכולו בדור או זכאי שכולו בדור אלא

 657 .חייב

 657 :צח דף סנהדרין יהוידע בן בניהו

 657 .אלו מפני אלו אאבד איך

 658 :צט דף סנהדרין יהוידע בן בניהו

 שלום משים לשמה בתורה העוסק כל

 658 .מטה של ופמליא מעלה של בפמליא

 658 .קב דף סנהדרין יהוידע בן בניהו ספר

 אמר בבגדו לירבעם ה"הקב שתפסו אחר

 658 .בך חזור לו

 לו אמר עדן בגן נטייל ישי ובן ואתה ואני

 659 .'ווכ בראש מי

 660 .קג דף סנהדרין יהוידע בן בניהו

 660 .ברקיע מחתרת כמין לו שעשה מלמד

 661 .קד דף סנהדרין יהוידע בן בניהו

 661 .ארישיה סחף דקצרי באוכלא

 661 .קה דף סנהדרין יהוידע בן בניהו

 עלן רחמנא לירתח רתחא כהאי כל

 661 .ולפרוקינן

 661 .יצרכם יסרו להם אמר

 662 .קז דף סנהדרין יהוידע בן בניהו

 662 .כצפור ליה ואדמי שטן דאתא והא

 662 .רבנן בי לשתעו לא

 662 .קח דף סנהדרין יהוידע בן בניהו

 662 .מתושלמי חוץ חזרו כולם

 663 :קי דף סנהדרין יהוידע בן בניהו

 663 .לחסידותיה עקיבה רבי שבקיה

 663 .קיא דף סנהדרין יהוידע בן בניהו

 663 .יאבדו רשעים ל"א

 663 :קיג דף סנהדרין יהוידע בן בניהו

 663 .יומי תלתא מיניה אכסי

 663 .טו דף שבועות יהוידע בן בניהו

 663 .הממעיט ואחד המרבה אחד

 664 .לט דף שבועות יהוידע בן בניהו

 ונקה בהם נאמר שבתורה עבירות כל

 664 .ינקה לא נאמר וכאן

.ג דף זרה עבודה יהוידע בן בניהו ספר

 664 

:ד דף זרה עבודה יהוידע בן בניהו ספר

 664 

 664 .תשובה לבעלי פה פתחון ליתן כדי

.ה דף זרה עבודה יהוידע בן בניהו ספר

 665 

 665 .תשובה של עולה שהקים

 665 .ככלב בו קשורה

.יז דף זרה עבודה יהוידע בן בניהו ספר

 665 

 665 .חוזרת אינה שההפיחה כשם אמרה
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 666 .וגבעות הרים בין וישב הלך

 666 .ברכיו בין ראשו הניח

 666 .רבי אותם שקורין אלא

.יט דף זרה עבודה יהוידע בן בניהו ספר

 667 

 הלך לא אשר האיש אשרי דכתיב מאי

 667 .'וכו

 667 .איש בעודו תשובה שעושה מי אשרי

.יט דף זרה עבודה יהוידע בן בניהו ספר

 667 

 667 .כאיש יצרו על שמתגבר מי אשרי

 668 :יט דף זרה עבודה יהוידע בן בניהו

 668 .חיי בעי מאן חיי בעי מאן

 668 .כה דף זרה עבודה יהוידע בן בניהו

 ועשית דכתיב, הישר ספר ליה קרי ואמאי

 668 .והטוב הישר

 669 :נג דף מנחות יהוידע בן בניהו

 669 .תעלוזי אז רעתכי כי לו אמר

 670 :סג דף חולין יהוידע בן בניהו ספר

 שאמר מי לפני וידוע גלוי אומר רבי תניא

 670 .'וכו העולם והיה

 670 .פט דף חולין יהוידע בן בניהו

 גמורים צדיקים שאפילו הנאכל גזל קשה

 670 .להחזירו יכולים אינם

 671 :טז דף ערכין יהוידע בן בניהו ספר

 671 .יסורין בלא יום' מ עליו שעברו כל

 671 .ט דף נדה יהוידע בן בניהו ספר

 טהור יתן מי דכתיב מאיר' דר טעמא מאי

 671 .אחד לא מטמא

 671 :ל דף נדה יהוידע בן בניהו ספר

 כל תשבע, המיתה יום זה ברך כל תכרע

 671 .הלידה יום זה לשון

 672 י פרק

 672 ל"זצ חבר אייזיק יצחק 'הגר תורת

 672 א חלק יצחק שיח ספר

 672 תשובה לשבת דרוש

 699 א חלק יצחק שיח ספר

 699 'ב תשובה לשבת דרוש

 728 (ים אפיקי) אגדות ביאורי ספר

 728 א"ע קד דף שבת

 730 א"ע קיח דף שבת

 731 ב"ע קיט דף שבת

 731 ב"ע קט דף פסחים

 731 ב"ע לב דף נדרים

 732 א"ע יא דף סוטה

 732 א"ע עג בתרא דף בבא

 734 ב"ע עג בתרא דף בבא

 735 ב"ע צא דף סנהדרין

 736 א"ע צב דף סנהדרין

 736 ב"ע צב דף סנהדרין

 737 א"ע צג דף סנהדרין

 737 א"ע צד דף סנהדרין

 738 ב"ע צו דף סנהדרין

 738 א"ע צט דף סנהדרין

 739 א"ע קב דף סנהדרין

 739 א"ע קג דף סנהדרין

 740 א"ע קיא דף סנהדרין

 740 א"ע ח דף זרה דף עבודה

 741 ב"ע כט דף מנחות

 743 ב"ע ח דף בכורות

 745 תורה אור ספר

 745 א אות -

 747 יט אות - תורה אור ספר
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 748 לח אות - תורה אור ספר

 751 ליקוטים - תורה אור ספר

 755 מצוה נר ספר

 לסיום דרוש - א חלק יצחק שיח ספר

 762 ס"הש

 765 שערים פתחי ספר

 765 יח פתח - הכלים שבירת נתיב

 - הכלים שבירת נתיב שערים פתחי ספר

 766 כ פתח

 - התיקון עולם נתיב שערים פתחי ספר

 767 כה פתח

 - התיקון עולם נתיב שערים פתחי ספר

 769 כו פתח

 - הפרצופים סדר נתיב שערים פתחי ספר

 770 ג פתח

 פתח - א"א פרצוף נתיב שערים פתחי ספר

 771 ד

 פתח - א"א פרצוף נתיב שערים פתחי ספר

 772 י

 פתח - א"א פרצוף נתיב שערים פתחי ספר

 773 יט

 פתח - א"א פרצוף נתיב שערים פתחי ספר

 773 לא

 פתח - א"א פרצוף נתיב שערים פתחי ספר

 774 לב

 פתח - א"א פרצוף נתיב שערים פתחי ספר

 775 לג

 פתח - א"א פרצוף נתיב שערים פתחי ספר

 777 מ

 תחפ - א"א פרצוף נתיב שערים פתחי ספר

 778 מג

 פתח - א"א פרצוף נתיב שערים פתחי ספר

 778 מה

 פתח - א"א פרצוף נתיב שערים פתחי ספר

 778 מה

 פתח - א"ז פרצוף נתיב שערים פתחי ספר

 780 ה

 פתח - א"ז פרצוף נתיב שערים פתחי ספר

 781 ו

 תחפ - א"ז פרצוף נתיב שערים פתחי ספר

 782 יב

 פתח - א"ז פרצוף נתיב שערים פתחי ספר

 783 יג

 פתח - א"ז פרצוף נתיב שערים פתחי ספר

 784 טז

 פתח - א"ז פרצוף נתיב שערים פתחי ספר

 785 לד

 פתח - א"דז גדלות נתיב שערים פתחי ספר

 787 ו

 פתח - א"דז גדלות נתיב שערים פתחי ספר

 789 יב

 פתח - א"דז גדלות נתיב שערים פתחי ספר

 790 לג

 פתח - א"דז גדלות נתיב שערים פתחי ספר

 791 מט

 פתח - א"דז גדלות נתיב שערים פתחי ספר

 792 נ

 - ע"אבי קיצור נתיב שערים פתחי ספר

 793 ד פתח

 - ע"אבי קיצור נתיב שערים פתחי ספר

 795 ה פתח

 - ע"אבי קיצור נתיב שערים פתחי ספר

 797 ו פתח
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 - ע"אבי קיצור נתיב שערים פתחי ספר

 798 ו פתח

 - ע"אבי קיצור נתיב שערים פתחי ספר

 798 ח פתח

 - ע"אבי קיצור נתיב שערים פתחי ספר

 799 ח פתח

כרוזא ה"ד - ב"ע קכז דף - עולמים בית

 799 

כרוזא ה"ד - ב"ע קכז דף - עולמים בית

 800 

ומהאי ה"ד - ב"ע קכח דף - עולמים בית

 800 

 801 וקרינן ה"ד - ב"ע קל דף - עולמים בית

תאנא ה"ד - א"ע קלא דף - עולמים בית

 801 

תיקונא ה"ד - א"ע קלא דף - עולמים בית

 801 

 802 ומלי ה"ד - א"ע קלא דף - עולמים בית

תיקונא ה"ד - א"ע קלא דף - עולמים בית

 802 

 802 ואשובה השיבני

 803 לא פרק ירמיהו

 803 ה פרק איכה

 803 ה פרשה (וילנא) רבה איכה

 803 לא פרק ירמיהו אלשיך

 803 מיראה - מאהבה תשובה

 803 רצו סימן ב כרך והנהגות תשובות

.ומאהבה, שוגג על דתשובה ע"מ מהות

 803 

י אות נדרי כל ו"כ דרוש - ח"הצל דרושי

 805 

 חטא מחשבת מוחקת מיראה תשובה

 805 לגמרי

 805 חדשה בריה ,שנולד כקטן ,השב

 805 ח א ח רבה השירים שיר

 805 לד הערה ש"שה תמימה תורה

א כג בראשית התוספות מבעלי זקנים תדע

 805 

 805 ז פרק ויקרא אלשיך

 805 ד הלכה ב פרק תשובה הלכות ם"רמב

 806 ב כט במדבר

 - מ פיסקא (שלום איש) רבתי פסיקתא

 806 השביעי בחודש

 806 א עמוד צח דף יבמות

 807 מפורט ענינים תוכן

 
****************** 

 


