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ה���בה  ְִַָ���ן
המלך'] 'גנזי הספר [מתוך

העולם  לברוא אפשר התשובה בכח

‡ÌÈ‰Ï.(א) ‡¯a ˙ÈL‡¯a ּגימטר ּיא §¥¦¨¨¡Ÿ¦ƒ«¿ƒ»
לרמז  ּתׁשּובה ', אלהים ּברא  ּכל  …¿ƒ¿»ƒ…¡««…∆'קֹודם

ה ּקד ֹוׁש ּבּזהר  ּׁשאמר קלד.)מה  ּבׁשעה(ח"א ּכי  «∆»««…««»ƒ¿»»
היה העֹולמֹות  ּבֹורא  הּוא  ּברּוך ה ּקדֹוׁש ««««≈¿««»««∆ׁשהיה 
ודבר , ּדבר ּכל ּבריאת על  ּבּתֹורה  ««¿«««»ƒ¿»¿«»«¿ƒנמלך

ל)ׁשּנאמר  ח אל (משלי אמ ֹון ', אצל ֹו 'ואהיה  ∆∆¡«»∆¿∆∆¿»«
את לברא  ּוכׁשרצה  'א ּמן'. א ּלא  'אמֹון' ∆…¿ƒ¿≈»∆»À»¿∆»»ƒּתקרי
ּבהכרח  האדם  זה  ל ֹו אמרה  ּבּה, נמלך »≈¿∆¿«««∆«¿««¿»¿ƒ«««האדם
ּתא ּבדה ּו, רצֹונך על  ּוכׁשּיעבר רעה, ≈¿»¿«¿¿»…¬»∆¿««∆¬»יעׂשה 
ּבׁשבילֹו, ׁשּבראת העֹולם ּגם ּתא ּבד ƒ≈»¿«≈«»»∆»»»ƒ¿ƒּומּמילא 
ּכבר  לּה, אמר ותהרס. ּתבנה  מה  «¿«»«…¬»¿∆¿ƒ¿≈»ƒּומּפני 
אם  האדם יחטא  ׁשאפ ּלּו ּתׁשּובה , ƒ¿»∆¬ƒ∆¡»»»»ƒ««ּבראתי
ּומֹוחל  לקּבל ֹו ּפׁשּוטה ימיני ּבתׁשּובה ≈¿»¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ«יׁשּוב 
ה ּתֹורה ס ּיעה  מּיד ׁשעׂשה, מה  ּכל על  «»«¿ƒ»ƒ««∆»«»לֹו
לא  ּתׁשּובה אלמלא  נמצא  האדם. …«¿≈«¿ƒ¿ƒ«»»»ƒ¿»ƒּבבריאת 

עֹולם: ולא  אדם «…¿«««¿ƒנברא 

e‰Ê הרמזÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a ּגימטר ּיא ¤»∆∆¿≈ƒ»»¡…ƒƒ«¿ƒ»
ואז  ּתׁשּובה', אלהים ּברא  ּכל «¿«¿ƒ…¡««…∆'קֹודם 

‰‡¯ıׁשּפיר ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ‡¯a: «ƒ»»≈«»«ƒ¿≈»»∆

חטא  לא כאילו נחשב התשובה בחידוש

רֹומז ÈL‡¯a˙מּלת ÈL‡¯a˙.(ב) ּגּופּה §¥¦ƒ«¿≈ƒ≈≈
נבראתלּתׁשּובה , ׁשה ּתׁשּובה  ּכיון ּכי «¿»ƒ≈»∆«¿»ƒ¿≈

'רא ׁשית ', ּתּקרא  מּמילא  העֹולם, ׁשּנברא  ƒ¿»»»ƒ≈»ƒ»≈≈ƒ∆∆…קדם
ׁשהיא  רא ׁשית  ּבׁשביל אמרינן  ƒ»¿ƒ«ƒ¿ƒ≈ƒ∆ƒ»¿ו ׁשּפיר

Â‡˙ה ּתׁשּובה  ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a «¿»»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈
ı¯‡‰ ּגד ֹול ּכּמה  לה ֹורֹות  'רא ׁשית ', ונקראת . »»∆¿ƒ¿≈≈ƒ¿«»»

ה ֹואיל  אדם יאמר ׁשּלא  ּתׁשּובה , ׁשל ƒ««»……∆«¿∆«…ּכח ּה
אחזר  ׁשאם י ּתכן איך  ּבּקדׁש ּופגמ ּתי  …¡∆ƒ»«¿ƒ«…∆≈¿ƒ»≈∆ƒ««¿וחטאתי
קדם  ּכמֹו ה ' לפני  ׁשלם אחזר אני  ∆…¿≈¿ƒ¿»¬ƒ∆¡…»≈ƒּבתׁשּובה

ה ּתׁשּובה ה ּתֹורה  קראה  לזה  «¿»«»«¿«∆«ƒ««∆ׁשחטאתי,
ּכל  ּתחּלת היתה  ׁשהיא  לֹומר «»ƒ«∆ƒ»¿»¿ƒ≈'רא ׁשית ',
ּגדֹולה היא  ּכן  ואם  ּבריאתם, וס ּבת  «¿ƒ«¿ƒ»»¿ƒ≈ƒ¿««הע ֹולמ ֹות 
ונמצא  וק ּיּומם, עמידתם סּבת  ּדהיא  «¿ƒƒ«¬ƒ»»¿ƒ»¿ƒ¿∆≈מהם 
לקּיּום  ּגרמא  ה ּוא  ּבתׁשּובה ה ּׁשב ƒ¿»¿»»¿ƒ«»«««האדם
ּברצֹון  יקּבל ׁשּלא  ּתיתי  ּומהיכא  «¿»À¿…∆≈≈«≈≈««הע ֹולמ ֹות 
ּבּה הא ֹוחז ּכל ּובו ּדאי חטא , לא  ּוכא ּלּו «≈««»»¿««…ƒ¿טֹוב

לֹו: ורפא  ««¿««וׁשב 

בתשובה  תלוי הכל

‡ÌÈ‰Ï.(ג) ‡¯a ˙ÈL‡¯a י"ב ּגימטרּיא  §¥¦¨¨¡Ÿ¦ƒ«¿ƒ»
ּתי"ו  ּכזה  ּבמ ּלּוי ּו'ת ׁשּובה ' ּוב', «∆«ƒ¿«¿≈מא ֹות 
מא ֹות י"ב ּגימטרּיא  ה "א  בי "ת  וא "ו ≈«ƒ»≈≈ƒ«¿ƒׁשי"ן 
ּברא ׁשית ׁשל רא ׁשֹונה  ּבפר ׁשה  וה ּנה  ƒ¿»¿ƒ≈¿»»»ƒ»∆¿≈ƒ¿ו ׁשבעה .

ג-ה) ּפעמים(א חמׁש ּבּה ּכנגד ‡B¯ּכת ּוב »»»≈¿»ƒ¿∆∆
ּתֹורה  חמׁשי ה)חמּׁשה  ג ׁשה ּתֹורה(ב"ר לפי  , ¬ƒ»À¿≈»¿ƒ∆«»

ׁשּנאמר 'א ֹור', כג)נקראת  ו א ֹור'.(משלי 'ותֹורה  ƒ¿≈∆∆¡«¿»
ּבּתׁשּובה  רמּוז  עכ ׁשו a¯‡נמצא  ˙ÈL‡¯a ƒ¿»«¿»»«¿»¿≈ƒ»»

ÌÈ‰Ï‡ לֹומר ּתֹורה , חמׁשי חמּׁשה  ּבּה ורמ ּוז  ¡…ƒ¿»»¬ƒ»À¿≈»«
ּתלּוי ה ּכל  וה ּתֹורה  העֹולם ּבריאת  עּקר «…»«»¿««»ƒƒ«¿ƒּכי
יעׂשה א ׁשר ּבארץ צ ּדיק ׁש'אין לפי ∆¬»∆¬∆««ƒ∆≈«ƒ¿«¿»ּבּתׁשּובה,

יחטא ' ולא  כ)טֹוב ז על (קהלת עבר ׁשּלא  ּומי , ¿…∆¡»ƒ∆…»««
ּבמזיד  עבר ׁשּלא  ּומי  ה ּקל, על יעבר ƒ∆…»«¿≈ƒ»»»…¬»«חמּור
יעבר  ּבפעל עבר  ׁשּלא  ּומי  ּבׁשֹוגג, …¬»»…¿»«…∆ƒ≈¿…¬»יעבר 
צריכים  הע ֹולם  ּכל  נמצא  ƒ¿»»»»¿ƒƒ««¬»»ּבּמחׁשבה ,

«¿»ל ּתׁשּובה :

בתשובה  תלויים ג"כ והמצוות התורה

‰·eLz‰Â ּדבר ּדכל הּכל, עּקר היא  §©§¨ƒƒ««…¿»»»
ל ּתׁשּובה , צריך  אדם «¿»¿ƒ«««∆¬»∆ׁשּיע ׂשה 
מֹועיל  אינֹו ּתׁשּובה  ּבידֹו היתה  לא  ƒ…»¿»¿»¿»≈ƒ¿ואם
חזר  ולא  חטא  א ׁשר עֹון ּבידֹו יׁש ּדאם »«…¿««∆¬««¿≈ƒ¿¿ּכל ּום,
מצ ֹות מסּגל  א ֹו ּבּתֹורה  ע ֹוסק וה ּוא  ¿ƒ∆¿≈«»¿«≈ƒמּמּנּו
חרס  אם  ּכי ּבידֹו עלה  לא  טֹובים, ∆∆ƒƒ…»»¿»ƒƒ¬»ּומעׂשים
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ּדכל  מּמּנה , נטהר  ולא  ּבֹו ׁשּטמאתֹו עֹוד «¿«∆À¿»¿…ƒ¿«ƒ∆«ּכל 
ועבר ֹות עֹוׂשה  ׁשאדם טֹובים ּומעׂשים ≈¬»∆««∆ƒƒ¬»«ּתֹורה 
ּומע ׂשים  ּתֹורת ֹו ּכל מהם , חזר  ולא  ƒ¬»««∆≈»«…¿«¿ּבידֹו
רחמנא  אחרא  סטרא  א ֹותם  ל ֹוקחת  ««¬»«¬»«¿ƒ««»ƒטֹובים
מֹוציא  ּגמּורה , ּבת ׁשּובה חזר אם אבל ƒ¿«¬»ƒ»«ƒ¿»¿»ƒלצלן .
לא  אם נמצא  ּׁשּלקחה . מה ּכל אחרא  …ƒƒ¿»«¬»»«∆»¿»ƒ¿»ƒמּסטרא 
ה ּתֹורה לא  ל ֹו מֹועלת  אינּה ּתׁשּובה , ּבידֹו «»…∆∆«≈«¿«¿≈יׁש
ּבידֹו י ׁש אם  אבל טֹובים, הּמעׂשים «¿≈ƒƒ¬»ƒ¬»»…¿ולא 
לא  ּבידֹו ׁשאין  ּפי על  אף ּגמּורה , …«¿≈∆ƒ»»«¿«¿ּתׁשּובה 
נטמע  אינֹו מקֹום מּכל מצֹות  ולא  «¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ…¿«ּתֹורה 

אחרא : «¬»«¿ƒ»ּבּסטרא 

‰ÊÏשּכתבנ ּו ּכמֹו מס ּפר והן  הרמז  ּבא  ¨¤»»∆∆¿≈ƒ¿»¿∆»«¿
ּגימטר ּיא  a¯‡ּד'ת ׁשּובה ' ˙ÈL‡¯a ƒ¿»ƒ«¿ƒ»¿≈ƒ»»

ÌÈ‰Ï‡חמּׁשה ּכנגד יתרים  חמּׁשה  ּבּה ועֹוד , ¡…ƒ¿»¬ƒ»¿≈ƒ¿∆∆¬ƒ»
העֹולם  ּבריאת  עּקר ּכי  ל ֹומר  ּתֹורה , ««»À¿≈»«ƒƒ«¿ƒחמׁשי
הּמצֹות , וק ּיּום ה ּתֹורה נתינת ע ּקר על ¿ƒ«ƒ«¿ƒ««»¿ƒ«ƒ∆ׁשהיא 

ּבּתׁשּובה : ּתל ּוי «¿»«…»ה ּכל 

תתן  והארץ הגשמים יורדים התשובה ידי על

יבולה 

‰ÌÈÓM(ד) ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a§¥¦¨¨¡Ÿ¦¥©¨©¦
.ı¯‡‰ ˙‡Âה ּתׁשּובה ידי  על ּכי לרמז  §¥¨¨¤ƒ¿…ƒ«¿≈«¿»

'והארץ ׁשּבא  טּלם', יּתנ ּו 'ה ּׁשמים לעֹולם ה  ∆»»»»«»«ƒƒ¿«»¿»»∆
יב ּול ּה' את  יב)ּתּתן ח חס (זכריה לאו  ואם , ƒ≈∆¿»¿ƒ»«

מטר  יהיה ולא  ה ּׁשמים את  'ועצר ««∆¿ƒ¿…ƒ»«»∆»«¿«¿ו ׁשלֹום
יבּולּה' את  ת ּתן לא  יז)והאדמה  יא וכן (דברים . ¿»¬»»…ƒ≈∆¿»¿≈

ּתענית ּבמּסכת  על (טו.)מצינּו מתעּנין ּכׁשהי ּו , »ƒ¿«∆∆«¬ƒ¿∆»ƒ¿«ƒ«
א ֹומר  היה  ׁשּבהם  הּזקן  ה ּמטר  ≈««∆«∆≈«»««»»ƒ¬עצירת 
נאמר  לא  אחינּו, ּכּבּוׁשין, ּדברי »¡∆…≈»ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒƒלפניהם
ואת ׂשּקם את  אלהים 'ו ּירא  נינוה  ∆¿«»∆ƒ¿≈««¿¡…ƒ≈¿»¿ּבאנׁשי
ּכי מעׂשיהם את  אלהים 'ו ּירא  א ּלא  ƒ»∆»««¿¡…ƒ∆«¬≈∆ƒ¬»ּתעניתם'

הרעה ' מ ּדרּכם י)ׁשבּו ג אי ׁש(יונה ּכל לכן  . »ƒ«¿»»»»»≈»ƒ
להתעֹורר  צריך  יכ ּנה  יׂשראל ּבׁשם ≈¿ƒ¿»≈¿À∆»ƒ¿¿ƒ≈¿∆¬א ׁשר 

קדם, אחת  ׁשעה יפה  מּיד ּבת ׁשּובה  ∆…»»«««««ƒ¿»ƒ«¿ולׁשּוב
וגֹורם  נעצרים  ה ּגׁשמים  ּבׁשבילֹו ׁשּמא  ≈¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆¿»ƒּכי
מּנׂשא , ע ֹונ ֹו וגד ֹול  הע ֹולם  ּולכל לעצמ ֹו …¿ƒ¬«¿«««¿¿»¿««רעה 
זּכאי מחצה ׁשקּול היה  העֹולם  ׁשּמא  »»«¡∆««««««∆ƒּכי
לכף  העֹולם ּכל יכריע ע ֹונ ֹו וזה  חּיב »¿«««»ƒ¿»¬∆¿«»«¡∆ּומחצה 

לצלן : רחמנא  »¿ƒ««¬»«חֹובה 

‰ÊÂ' ּתׁשּובה' ּכי  'ּתׁשּובה', ּבמּלת  רמּוז §¤»¿ƒ«¿»ƒ¿»
ּכן  וגם וי "ג, מא ֹות  ׁשבע ≈»¿¿≈»¿«ƒ«¿ƒּגימטרּיא 
ּגימטר ּיא  הא ֹות ּיֹות  עם והארץ' «ƒ»ƒƒ«¿ƒ∆««¿«¿»«»'ה ּׁשמימה 
ה ּׁשמים  ׁשּפעּלֹות  ללּמדך וי "ג, מא ֹות  À«»«ƒ¿∆«¿∆»¿¿≈»¿ׁשבע 
ּתּתן  והארץ טּלם יּתנ ּו 'ה ּׁשמים ׁשהם ≈ƒƒ¿«»¿»»∆ƒ»«»≈∆∆««¿והארץ 
לנ ּו רמזה  וזה ּבּתׁשּובה . ּתל ּויים ««¿«∆¿«¿»ƒ¿«¿יבּול ּה'

ּבתחּלת ּה a¯‡ה ּתֹורה  ˙ÈL‡¯aּכי וה ּוא  וגֹו', «»ƒ¿ƒ»»¿≈ƒ»»¿¿ƒ
ּכי  הק ּדמנ ּו הן ÈL‡¯a˙ּכבר הּתׁשּובה , היא  ¿»ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒƒ«¿»≈

ּבריאת קדם רא ׁשית  היתה  היא  ׁשּגם »ƒ«∆«ƒ»¿»≈ƒ…∆¿ƒמּצד
ּכחׁשּבנא  ּדדין  ּדחׁשּבנא  מּצד  הן  ««¿ƒ«¿À¿»»¿≈¿À≈««הע ֹולם ,

ּבׁשביל  ה ּכּונה וז ֹוהי ׁשהיא ÈL‡¯a˙ּדדין. ¿≈¿ƒ««»»ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ
Â‡˙ה ּתׁשּובה , ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a «¿»»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈

ı¯‡‰י ּתנ ּו 'ה ּׁשמים ּפע ּלֹותיהם , לע ׂשֹות  »»∆«¬¿À≈∆«»«ƒƒ¿
נרמזה וה ּפעּלה  יבּול ּה', את ּתּתן  והארץ  «¿¿ƒ≈∆¿»¿«¿À»ƒ∆««¿«»טּלם

עם‡˙ּב עם ‡˙ו ‰ÌÈÓMּדנכּתבה  ּדנכ ּתבה  ¿≈¿ƒ¿¿»ƒ«»«ƒ¿≈¿ƒ¿¿»ƒ
ı¯‡‰ּד ה ּנמׁשכת‡˙, ה ּפע ּלה  לרּבֹות  ּבא  »»∆¿≈»¿««¿À»«ƒ¿∆∆

∆≈מהם:

באכילתו  הנאתו ימעט - תשובה בעל

ה ּתׁשּובהÈL‡¯a˙.(ח) על  רֹומזת  היא  §¥¦ƒ∆∆««¿»
ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו וה ּנה  (שער ּכאמּור. »»¿ƒ≈»¿«≈

יז) תיקון ּתבֹותרוה"ק רא ׁשי  'ּתׁשּובה' ,zענית ¿»»≈≈«¬ƒ
NקÂאפרaלק ּים ‰כי צריך  ה ּׁשב  ּכי סּפד , «»≈∆¿ƒ∆¿≈ƒ«»»ƒ¿¿«≈

ּתחּלה 'ּתׁשּובה '. ּבמּלת  ה ּנרמזים א ּלה «ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ«¿ּדברים
הרע  יצר ּגרּוי  ׁשּכל לפי  להתעּנֹות , ««∆≈≈«∆ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«צריך 
אכילה רּבּוי מחמת  הּוא  ּבאדם «ƒ»»»≈¬«ƒ¬ƒּופּתּוי ֹו
ּכהגן  ׁשּלא  ּוׁשת ּיה  אכילה  ידי על ּכי  ∆…»…∆«ƒ»ƒ«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿ּוׁשת ּיה,

יעקב אביר התשובה ליקוטי תיקון |



ג 

ליצר  מדֹור ונעׂשה אדם ׁשל ּגּופֹו ∆≈¿«∆¬»¿««∆≈»¿ƒמתח ּמם
ידי על  ּבאים הם העבר ֹות ׁשּכל וכמעט ≈¿»ƒ¿«∆»»¬≈≈»ƒ¿««הרע,
חּלׁש היה  הּגּוף ׁשאם ּוׁשת ּיה , אכילה «»««»ƒ¬ƒ»¿ƒ»∆ƒרּבּוי
חזק  ּבהיֹות ֹו אבל  עברה  לע ׂשֹות ּכח ּבֹו ««¿ƒ«¬«≈¬¬»»…≈אין
זה ּו ונע ֹור, מינ ֹו את  מין  מצא  ּתמיד  ∆≈¿ƒ»»ƒ∆ƒ«»≈«¿ו ׂשבע

ּוכ  הרע, ה ּיצר אחר רצֹון  אם ּכי  רֹודף  ׁשאדם ¿«≈∆»»¿∆»»≈ƒƒ««
וה ּגּוף  ּבֹו מאירה  אינ ּה ה ּנׁשמה  ה ּגּוף  »¿«ƒ¿«≈««¿»»¬»ּתאוֹות 
אם  ּכי לאדם  רפּואה  אין לכן  ּומתּגּבר , ƒ¿«≈»≈≈¿»»»»ƒƒ¿≈ה ֹולך
נׁשמת ֹו ּתהיה  ּבזה ּכי  ּוׁשת ּיה , אכילה  «¿ƒ¬ƒ»¿ƒ»ƒ»∆ƒ¿∆ƒמע ּוט

עליו : מתּגּבר  אינֹו הרע ויצר  ּבֹו ««≈»¿ƒ»¿≈∆»»≈ƒ¿מאירה 

ÏÎ·eּובספרי ז "ל  רּבֹותינּו ּבדברי ּדּוכ ּתי §¨¿≈¿ƒ¿≈«≈¿ƒ¿≈
מע ּוט  על  מזהירים ּכּלם À»«¿ƒƒ«ƒ«»ה ּמּוסר
ואין  לאדם רפּואה  אין  ּכי  ּוׁשת ּיה , ≈¿««¿«¿≈ƒ»¿ƒ»ƒ¬אכילה 
ז "ל  הראב"ד וכתב זה . ּכמֹו ׁשלמה »¬»«»«¿∆¿«≈¿«¬עב ֹודה

הקדושה) שער הנפש, ּבאכילת ֹו(בעלי «ƒ¬»≈»¿»∆ׁשהממעט 
ז "ל רּבֹותינּו ודר ׁשּו ּכתענית. ל ֹו (תענית נחׁשב ∆¿»¿«¬ƒ¿»¿«≈

ׁשרּוייא:) קדֹוׁש ּכא ּלּו אדם יראה  לעֹולם ,¿»ƒ¿∆»»¿ƒ»»
ׁשּנאמר מעיו , ט)ּבת ֹוך  יא 'ּבקרּבך (הושע ¿¿≈»∆∆¡«¿ƒ¿¿»

לאדם  קדּׁשה  ּגֹורם ּדבר ׁשאין  לפי ««««ƒ∆≈»»≈¿À¿«קד ֹוׁש'.
נאמר זה ּדעל  אכילה , מעּוט כ.)ּכמֹו (יבמות ¿ƒ¬ƒ»¿«∆∆¡«

היא  האכילה  ואזהרת  ּבּמּתר. עצמך À»¿«¿»«»¬ƒ»ƒ»«¿¿»≈»קּדׁש
מתיקה ּומיני מטע ּמים  מ ּמיני  עצמֹו «ƒ«¿ƒƒ≈«¿«ƒƒ≈¿ƒ¿»∆ׁשּירחיק
ׁשאמרּו ּוכמֹו ּבתכלית, ּבהם  ממעט  ¿«∆¿ƒ¿∆¿«≈»∆¿«¿ƒ∆ׁשּיהיה

ז "ל ע.)רּבֹותינּו מׁשך (גיטין ׁשה ּנאתך  סע ּדה  «≈¿À»∆ƒ¿«¿»¿…¿
אפ ּלּו הרּבה  ׂשבע  יהיה  ולא  הימּנה . ƒ¿∆»≈««¿≈¬ƒ…¿«∆≈«¿«ידך

מת ּוקים: ׁשאינם ƒ∆≈»¿ƒ«¬»»≈מה ּמאכלים

‰ÊÂאב ֹות ּבמ ּסכת  ה ּתּנא  ּכּונת  לפרׁש אפׁשר §¤∆¿»¿»≈«»«««»¿«∆∆»
מ"ד) ּפת(פ"ו ּתֹורה , ׁשל  ּדרּכּה היא  ּכך :»¿ƒ«¿»∆»«

אם  עמל, א ּתה  ּובּתֹורה וכּו' ּתאכל ƒ≈««»«»¿≈…»∆»ּבּמלח
מה ּדמּפני  לדק ּדק, ּדיׁש וכ ּו'. ּכן  ע ֹוׂשה «≈¿ƒ¿≈¿»¿≈¿¿≈∆«»א ּתה 
א ּתה 'ּובּתֹורה  וכתב  ּבלׁשֹונֹו ה ּתּנא  «»«»»«¿¿ƒ»««»ƒׁשּנה 
'ּתאכל', ׁשּכתב  ּכמֹו 'ּתעמל' ּכתב ולא  ≈…»«∆¿…¬»»«…¿≈«עמל'

לֹו היה  נמי  והכי 'ּתחיה ', 'ּתיׁשן', ««ƒ¿∆ƒ«ƒ¿∆¿»ƒ«ƒ'ּתׁשּתה ',
א ּתה 'אם אמר  ולּמה  ּכן', ּתעׂשה  'אם  «»ƒ«¬∆≈¿»»»«ƒ»לֹומר
ּדעת ה ּׁשלֹום עליו  ה ּתּנא  אמנם »»«»«««»»«¿«∆עֹוׂשה '.
ז "ל  רּבֹותינּו אמר ּו ּוכבר מּללּו, ּברּור  ≈»¿««¿≈ƒ«««¿ׂשפתיו 

ל.) מ ּלי(ב"ק לקּים חסיד  למהוי ּדבעי מאן  ,«¿»≈¿∆¡≈»ƒƒ«≈ƒ≈
ּדעּקר  לה ֹודיענ ּו ּבא  ּכאן וה ּתּנא  »ƒ≈¿ƒ¿«««»»¿«¿ּדאבֹות.
אכילה , מעּוט ה ּוא  ה ּתֹורה  ועסק  «ƒ¬ƒ«»∆≈¿«¬«העבֹודה 
מתיקה , מיני מטעּמים, מיני  א ֹוכל יהיה  «ƒ¿∆≈ƒ≈«¿«ƒƒ≈¿ƒ…¿ולא 
ּומגּביר  הּזקא  הוי מּניה ּו מע ּוטא  אפ ּלּו ƒƒ»ƒ«¿»≈∆≈»«¿ƒ¬≈«¿ּדהני
ׁשל  מאכלֹו יהיה לא  לכן  הרע, ה ּיצר ∆«¬»∆¿ƒ…≈«««∆≈»«««ּבאדם
יהיה לא  זה  וגם לפ ּתן, ּומעט ּפת אם ּכי  ∆¿ƒƒ«¿«ƒ¿»¿«∆…ƒ««אדם
לעבֹודת ֹו ה ּנפׁש לקּיּום רק מ ּמּנּו «¬»∆∆»ƒ∆«¿ƒ»≈«ׂשבע 
רק  להנאת ֹו יכ ּון  לא  אכילתֹו ּובׁשעת  »««¬»≈»¿…«ƒ¿»«¿ƒ¿«¬ƒית ּברך.
ּכׁשּיׁשן  נמי  וכן ית ּברך , לעבֹודת ֹו חזק ≈«∆¿ƒ¿∆»»«¬»ƒ¿»«¿¿≈«ƒ∆ׁשּיהיה 
לעבֹודת ֹו חזק ׁשּיהיה  רק להנאת ֹו יכ ּון  «¬»««∆¿ƒ∆»««¬»≈»¿…לא 
ׁשהם  אף מעׂשיו, ּכל נמצא ּו מּמילא  ≈∆»«¬»«¿¿ƒ¿»«¿ƒ≈»ƒית ּברך.
ׁשמים: ל ׁשם הוי  ה ּכל מקֹום מּכל ּגּופֹו, ƒ»»«…»≈¿≈»«ƒ≈¿«צרכי

‰p‰Âוׁשֹותה ּבּמלח  ּפת  אם  ּכי ּכׁשא ֹוכל  זה §¦¥∆¿∆≈ƒƒ««∆«¿∆
ּבוּדאי הארץ, על  ויׁשן ּבּמׂשּורה  »»¿∆««»≈«¿«¿»ƒ»מים
ׁשמים, לׁשם ׁשה ּוא  עליו  מֹוכיחין ƒƒ»»∆¿≈»«ƒ«¬»מע ׂשיו 
לעבֹודת ֹו ה ּגּוף לקּיּום אם ּכי מכ ּון  «¬»»ƒƒ¿ƒ≈»¿≈¿ּדאינ ֹו
א ֹוכל  ׁשהּוא  ּבׁשעה אפּלּו ּכן אם  ≈∆««¿ƒ¿»«¿ƒ≈¬ƒית ּברך,
ּבא ֹות ּה ּכא ּלּו ה ּכת ּוב עליו  מעלה וי ׁשן  «¿ƒ¿«»««∆¬»≈«¿∆¿ו ׁשֹותה
ּכי עֹוסק אינֹו ּדהא  ּבּתֹורה , ע ֹוסק נמי  ƒ≈«»¿»≈≈ƒ»««ׁשעה
אמר  לּזה  ּובעבֹודה . ּבּתֹורה  ה ּגּוף  לקּיּום »«∆««¬««»»ƒ¿ƒאם 
ע ֹוׂשה ּכׁשא ּתה ּכלֹומר, עמל', א ּתה  ∆«»∆¿»¿≈««»«»'ּוב ּתֹורה 
א ּתה ׁשעה  ּבא ֹות ּה אפּלּו ּכא ּלּו עליך  נחׁשב  «»«««¿ƒ¬ƒ¿«∆««¿∆≈ּכן 
מה נמי, אי מ ּמּנה . נתּבּטלּת ולא  ּבּתֹורה  »ƒ¿««¿»ƒ∆»ƒ«ƒ…¿«»≈«עמל
למה לרמז עמל', א ּתה  'ּוב ּתֹורה  »¿…¿ƒ≈««»«»»«∆ּׁשאמר

ז "ל רּבֹותינּו ויקרא)ּׁשאמר ּו מישרים, ,(מגיד ∆»¿«≈
יהיה ׁשנה  ּוב ׁשעת  אכילה  ּבׁשעת  ∆¿ƒƒ¿«¬ƒ»ƒ¿«≈»ƒ¬∆ׁשאפ ּלּו
א ּתה 'ּובּתֹורה  וזהּו ּתֹורה , ּבדברי «»«»∆¿«≈¿ƒ¿≈¿»¿מהרהר

יעקב אביר התשובה ליקוטי תיקון |
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עס ּוק  ׁשא ּתה  ּבׁשעה  אפּלּו ּכלֹומר ««»∆««¿ƒ¬»¿≈«עמל',
ּתֹורה : מהרהּורי ּתת ּבּטל לא  ּגּופך «≈¿ƒ¿«≈≈ƒ…«¿≈¿«¿ּבצרכי

לתאוותו  יחזור ולא תמיד כן שיעשה צריך

‰Óe, הוה ל ׁשֹון  ּכן ' עֹוׂשה א ּתה  'אם  ּׁשאמר  ©∆»«ƒ«»∆≈¿…∆
עצמֹו אדם ׁשּיכניס ׁשּכיון לה ֹודיענּו ¿»««ƒ≈∆≈»∆«¿ƒ¿«ּבא 
ּבאכילה ירּבה  ׁשּלא  ּכזה  חסידּות  «ƒ»∆∆…«¿∆«¬ƒ¬∆∆¿ּבגדר
מ ּמיני מרּבה אכילת ֹו ּתהיה לא  ּגם ≈ƒ¿∆¬ƒ»¿À»ƒƒ…»«≈¿ּובׁשנה
ּבנדרים  וזהיר זריז ׁשּיהיה  צריך ƒ»»ƒ¿∆ƒ¿∆»ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿מתיקה,
ׁשּלא  ּכדי  למׁשמר ּתֹו מׁשמרת  ויעׂשה …∆≈¿¿»¿ƒ¿«¬∆ƒ¿∆∆¿ƒ«¿ּוסיגים,
ּכפעם  ּפעם ּבאיזה  ויחזר ו ׁשלֹום חס »»¿»»∆≈¿…¬»¿«¿»≈«ƒיּכׁשל
מתיקה , ּבמיני  להרּבֹות  א ֹו מּדאי  יֹותר «ƒ«¿«¿¿ƒ≈¿ƒ≈…¡∆לאכל
יׁשמר  לכן  הרא ׁשֹונֹות , את  מפסיד ּבזה  …¿ƒ»∆«¿ƒ∆»ƒ»≈ƒּכי
לידי יב ֹוא  ׁשּלא  ּכדי הּנזיר  ּכׁשמירת  ≈ƒ¿ƒ««»ƒ¿≈∆…»ƒ¿»עצמֹו
א ּתה 'אם ׁשאמר וזה  וׁשל ֹום. חס «»ƒ¿«¿»¿∆∆»«ƒמכ ׁשֹול
ּכלֹומר  מקֹור, וה ּוא  הוה ל ׁשֹון  ּכן ' »¿«¿∆…¿≈∆עֹוׂשה 
ּבזה אז  הפסק, ּבלי  ּכך ע ֹוׂשה ּתהיה ∆««≈¿∆ƒƒ¿∆∆»¿¿ƒ«ּתמיד

לך': וטֹוב ¿«¿«∆¿»'א ׁשריך

כרחו  בעל יעשה ההכרחי כשאוכל גם

‰Óeּדלכא ֹורה ּתחיה ', צער 'וחּיי ּׁשאמר ©∆»«¿«≈««ƒ¿∆¿ƒ¿»
ּבּמלח  'ּפת  ּדהרי מיּתר, ׁשה ּוא  »∆»»≈¬»«ƒ¿∆∆¿Àנראה 
הארץ  ועל ּתׁשּתה  ּבּמׂשּורה  ּומים ∆««»¿∆¿ƒ«¿»ƒ»≈…ּתאכל
חּיי ּנׁשאר ּדמה צער, ח ּיי הם א ּלה ≈»«¿ƒ«≈∆≈«≈««¿«ƒּתיׁשן'
ּׁשהיה מה  לרמז ּדבא  ואפׁשר  מּזה . יֹותר ««∆»…¿ƒ∆¿∆¿»¿»ƒ≈»»צער

זלה "ה  ה ּקדֹוׁש למר"ן א ֹומר (מגיד ה ּמּגיד ««ƒ≈¿»»«»
עקב) מֹואס מישרים, ׁשּיהיה  מזהירֹו ≈∆¿ƒ∆ƒ¿»««∆ׁשהיה 

ּכי להנאת ֹו ּכלל יכּון ולא  ּוׁשת ּיה  ƒ»¿ƒ»¿…¿«≈¿»«¬»»ƒ¬»ּבאכילה 
א ֹומר  והיה  ית ּברך, לעבֹודת ֹו ה ּגּוף  לקּיּום ≈««¿¿»«¿ƒ¿ƒ««¬»ƒאם 
ׁשּיהיה והיה  י ּתן מי  ּבדעּתֹו ׁשּיחׁשב  ∆¿ƒƒ≈¿»»∆ƒ¿»¿…¿»∆לֹו
א ֹוכל, הייתי לא  אכילה ּבלי  ל ּגּוף ≈ƒ«¿ƒ¬ƒ»…»ƒƒ»ה ּקּיּום
רק  ּבאכילה , רֹוצה  אינ ֹו נמצא  ּכן  »«ƒ¿»≈∆»¬ƒ≈…¿»∆¿ּוכׁשּיחׁשב
סּגי ּדלא  מ ּׁשּום ּכרחֹו ּבעל א ֹוכל  הּגּוף ƒ¿»«ƒ¿«»¿≈»»¬≈מחמת 
ּתחיה ', צער 'וחּיי א ֹומר ֹו וזהּו הכי. ∆¿ƒ¿∆¿¿«≈««ƒ««¿ּבלאו

מע ּוט  על ׁשהזהרּתיך ּפי  על אף  ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»«ƒ»»»¿ּכל ֹומר 
מּכל  וכּו', ּבּמלח ּפת  על והזהר ּתיך  «ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ»«««∆«¿ƒ¬אכילה 
ּבדעּתך  ּתחׁשב  זה , ּכל  ּתעׂשה  אפּלּו «¿¿»¿…¿»∆«∆¬»ƒ¬«מק ֹום
ּדלא  מחמת  עֹוׂשה א ּתה  ּכרחך  ּבעל «¿»¬≈∆«»«¬¿«»¿ƒ¿ּכא ּלּו
ּכלֹומר  צער ', 'וחּיי  וזה ּו הכי, ּבלאו  »¿»»≈»¿∆¿ƒ««¿«¿∆אפ ׁשר

ּכאמּור: ּכזה  ּבחּיים אפּלּו צער  לך ««∆«ƒ¿∆¿»««¬ƒ¿«ƒיהיה 

ÔÎÏ, מחטאיו ל ׁשּוב  ׁשרצה  ּתׁשּובה  ּבעל ¨¥««¿»∆»»»≈¬»»
ׁשרב  ׁשּלפי  ה ּתענית , ה ּוא  ּכל …∆ƒ«…««¬ƒ∆¿ƒ¿ּתחּלת 
ּומׁשּתה , מאכל מרב  ל ֹו ּבא ּו ׁשּביד ֹו ∆¿ƒ«¬»…≈««¿∆≈¬«העברֹות 
חל ּבֹו ׁשּיתמעט להתעּנֹות  ּתחּלה  צריך ¿∆≈»¿ƒ»¿»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿«∆ƒ¿לפיכך
עכׁשו  ׁשחטא , עד ּתחּלה  עליו ׁשּגברּו «¿»««∆»«ƒ¿««¿«∆«¿ודמֹו
ה ּגּוף  הכנעת  ּבלי ועֹוד, א ֹותם. למעט »»«¿»ƒ¿¿«≈»¿¿ƒ«צריך 
ּתחּלת לכן  ׁשלמה, ּבתׁשּובה  ׁשּיׁשּוב ׁשּיך  »ƒ¿»¿≈»»≈¿ƒ«∆¿«»…לא 
מכנע  הּגּוף י ּמצא  ּבזה  ואז  הּתענית, היא  «¿ƒ««¬ƒ¿»»∆ƒ»≈«À…ּכל 

לעבֹודה : «¬««¿ורא ּוי 

מפוארים  בלבושים גאוותו לתקן שק לבישת

,„BÚוזה ׂשק, ללּבׁש ּתׁשּובה  ּבעל ∆¿»…¿ƒ¿««¿»ƒ«צריך
ּומתּגאה מתנאה ּׁשהיה  מה  ∆«¿ƒ«∆»»ƒ¿»∆ƒּתּקּון 
רצֹון  לעׂשֹות  ּומפארים נאים  ¿¬»ƒ»ƒ¿…»ƒ¿»¿ּבמלּבּוׁשים 
נאים  ּומלּבּוׁשים אכילה  ר ּבּוי  מּצד ּכי  ƒ¿ƒƒ«ƒ¬ƒ»«¿ƒ»ƒיצרֹו,
וכדאמרינן  ּומחטיא ֹו, ּבאדם מת ּגּבר »ƒ¿«≈»»»«¬ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆≈»ה ּיצר 

ס ֹוטה ח:)ּגּבי  עצמּה(סוטה קּׁשטה היא  «≈»ƒƒ¿»«¿»
לנ ּו רמזה  אפׁשר  וזה נ ּולּה. ה ּמקֹום ««¿««¿∆∆¿«¿ƒ«»«≈¬»לעברה

יא)הּתֹורה  כב צמר (דברים ׁשעטנז תל ּבׁש 'לא  «»…ƒ¿«««¿≈∆∆
א ֹות ּיֹות היא  'ׁשעטנז' ּדתבת  יחּדו ', ƒ¿ƒ«¿»¿≈«««¿≈ƒƒּופׁשּתים

עז' פ"ו)'ׂשטן ח שער חיים עץ ידי(ראה על  ּכי , »»«ƒ«¿≈
על  עז  הרע יצר ׁשה ּוא  ה ּׂשטן ׁשעטנז »»««∆≈∆««»≈¿»»»ƒ¿לבי ׁשת
מל ּבּוׁשים  על נמי ורמז עליו , ּומת ּגּבר  ƒ¿«≈»»¿»««ƒ««¿ƒ«««האדם
ית ּגּבר  ׁשּלא  ּכדי  מהם האדם ׁשּיתרחק ≈»¿ƒ∆ƒ¿«≈»»»≈∆¿≈∆…ƒ«נאים 
ּדהינ ּו ׁשעטנז ', תל ּבׁש 'לא  וזה ּו עליו , ¿»¿≈¿»»»¿ƒ¿»»¿∆…ƒיצרֹו
עליך  ּומתּגּבר  עז  ׁשהּׂשטן  מלּבּוׁש ּתלּבׁש «∆«≈»¿ƒ¿««¿∆«»»«ƒ…לא 

נאים: מלּבּוׁשים והינ ּו ƒ¿ƒ¿«¿«¿ƒ»ƒּבׁשבילֹו,

יעקב אביר התשובה ליקוטי תיקון |



ה 

e�È‰Âז"ל רּבֹותינ ּו יז.)ׁשאמרּו אם (מו"ק , §©§∆»¿«≈ƒ
ילך  עליו  מת ּגּבר ׁשּיצרֹו אדם ¿≈≈««≈»¿ƒ¿ƒ∆««∆רֹואה 

ׁשחֹו ויל ּבׁש א ֹות ֹו מּכירים ׁשאין  רים,למק ֹום ¿»∆≈«ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ּבֹו: נכנע  ה ּלב המכער «¿ƒ≈»«…¿»¿»»¿ּדהּמלּבּוׁש

ÏÚÂ ה ּׁשל ֹום עליו אבינּו יעקב  אמר זה §©∆»««¬…»ƒ»»«»
כ) כח ּובגד (בראשית לאכל לחם לי  ∆∆…¡∆∆∆ƒ»«¿'ונתן 

ּובגד' לחם לי  'ונתן לֹומר לֹו ּדהיה  ∆∆∆∆ƒ¿…¿»»«¿»«ƒלל ּבׁש',
ּדלא  ּדּברנּו, א ׁשר ה ּדבר ה ּוא  א ּלא  לא , …¿¿»ƒ∆¬««»«∆…¿ות ּו
'לחם  אם ּכי הּׁשלֹום עליו  אבינּו יעקב ∆∆ƒ»»«»ƒƒ«…¬»»«ׁשאל 
רק  להתעּנג  לא  ּדוקא , להס ּפקה  »≈»¿ƒ¿…«¿»««¿»¿…¡∆לאכל'
לא  נמי  והכי  ית ּברך. לעבֹודת ֹו ה ּגּוף …ƒ««¬»ƒ¿»«¿¿»ƒ«ƒ¿לק ּיּום
ּדרך  העם, ּכׁשאר לל ּבׁש' 'ּבגד אם ּכי  ¿∆∆«««¿ƒƒ∆∆ƒ¿…ƒ»«ׁשאל 
ׁשּלא  ּכדי התקּׁשטּות , ּדרך ולא  ּדוקא  …∆≈¿¿»¿ƒ»«¿»¿…∆∆¿ƒ¿לבי ׁשה
ּתחת ּבת ׁשּובה , הּׁשב לכן  עליו . יצר ֹו »»«¿ƒ¿»∆ƒ¿»»»≈«»ƒית ּגאה 
ּבמל ּבּוׁשים  הרע יצר ּכח מגּביר  היה ƒ…«≈∆»»¿«¿ƒ¿»««∆¬א ׁשר 

ׂשק: ללּבׁש צריך  ׁשּׁשב עּתה »…¿ƒ«»∆»»ƒ¿ƒ«נאים ,

בבכיה  וירבה באפר יתפלש

,„BÚ, ּבאפר להת ּפּלׁש ּתׁשּובה  ּבעל ∆≈¿≈»¿ƒ¿««¿»¿ƒ«צריך
וסך  ור ֹוחץ  מעּדן  היה  א ׁשר ּתחת ¿«¿≈¿≈»¿««∆¬»»∆¿וזה 
להרּבֹות ּתׁשּובה ּבעל צריך  ע ֹוד , ¿»¿«¿»»¿ƒ«ּגּופֹו.
ּבדבר  ׂשמח היה  א ׁשר ּתחת  וזה »¿ƒ¿ƒ»¿∆««¬∆»»»≈«ƒּבבכּיה ,
ּתקּבל  מהרה  ּבכי ידי  ּדעל וע ֹוד, »ƒ¿≈»¿À¿≈¿»¿¿«≈¬עברה .
ּגזר  עליו נגזר  ו ׁשלֹום חס  ואפּלּו »¿««»¿ƒ«¿»ƒ¬»«¿ּתׁשּובת ֹו,
ּוכמֹו ּדין, ּגזר יקרע ּבכּיה  ידי על  ¿ƒ«¿≈¿ƒ»ƒ¿«¿«ƒּדין ,

ז"ל  רּבֹותינּו לב:)ׁשאמר ּו ה ּׁשערים (ברכות ּכל : ∆»¿«≈»«¿»ƒ
ּדמעה : מּׁשערי  ח ּוץ «¿ƒ¿¬ƒ«¬≈ƒננעלּו

הראשונות  על הספד יעשה

,„BÚ,הסּפד לע ׂשֹות  ּתׁשּובה  ּבעל ≈¿∆¬»«¿»»¿ƒ«צריך
על  ׁשּיתחרט החרטה  ה ּוא  »≈«¿ƒ∆««¬»≈¿∆»¿וההס ּפד
[ויתהה ] (ות ֹוהא ) עליו, ׁשעברּו רעים  ∆¿ƒ»ƒ∆»¿»»¿≈¿ƒ¬»מע ׂשים
נפׁשֹו על עברּו איך ויאמר הרא ׁשֹונ ֹות  ¿»»¿«¿≈»…¿ƒ«»על 

מתּכּפרים  החרטה ידי ועל  ה ּזידֹונים, ƒ«≈ƒ¿«¿≈«¬»»ƒ¿«¿ƒ»מים
א ּלּו ּדברים חמ ּׁשה  ּוכׁשּמקּים י ֹותר. ≈ƒ»¿»ƒ¬≈»¿∆¿≈«¬עֹונֹותיו
אז  'ּתׁשּובה ', ׁשל  ּתבֹות  ּברא ׁשי  רמּוזים ««¿∆≈≈«¿ƒ¿≈∆ׁשהם 

נאמר י)עליו ו ויאירּו(ישעיה לֹו', ורפא  'וׁשב  »»∆¡«»»¿»»¿»ƒ
אליו  ויׁשּובּו ונ ׁשמת ֹו, ורּוחֹו נפׁשֹו «≈«¿«¿ƒ¿¿¿»ּבֹו
ׁשאמר  וזה ּו א ֹותֹו, מלּוין  ׁשהיּו »«∆∆¿ƒ∆»¿«ƒ«¿»»ה ּמלאכים

יח)הּכת ּוב נז וארּפאהּו',(שם ראיתי  'ּדרכיו  «»¿»»»ƒƒ¿∆¿»≈
ׁשהם  ה ּתׁשּובה  ּבעל  ׁשע ׂשה  ה ּדרכים ≈∆«¿»»»««∆ƒ«¿»¿»¿ּדהינ ּו
ּתב ֹות ּברא ׁשי הרמּוזים ּדברים ≈≈«¿ƒ»¿»ƒ»¿ƒ¬חמּׁשה
חמּׁשה ּבּה יׁש 'ּדרכיו ' נמי וכן «ƒ¿»»≈»¬ƒ»≈¿«¿'ּתׁשּובה ',
ה ּנז ּכרים: ּדברים  חמּׁשה  על לרמז  ƒƒ¿…«¬ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»ƒא ֹות ּיֹות 

‰ÊÂ,ּבתחּלתּה ה ּקדֹוׁשה  ּתֹורתנ ּו לנּו רמזה  §¤»¿»»»≈«¿»ƒ¿ƒ»»
ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a,'וג ֹו˙ÈL‡¯a ¿≈ƒ»»¡…ƒ¿¿≈ƒ

ּוכׁשּיׁשּוב  לעיל , ׁשאמרנ ּו ּכמֹו ה ּתׁשּובה «∆¿≈¿¿»«∆¿«¿»ƒהיא 
הרמ ּוזים  ּדברים חמּׁשה  לק ּים צריך  ƒ¿»»ƒ¿¿«≈¬ƒ»¿»ƒ»¿ƒּבתׁשּובה
אזי ּוכׁשּמקּימם 'ּתׁשּובה ', ׁשל  ּתב ֹות »¬«¿»¿∆¿«¿∆≈≈«¿ּברא ׁשי
רמז  וזה  ּבהם, ונ ׁשמת ֹו ורּוחֹו נפׁשֹו ∆∆∆¿∆««¿ƒ«¿¿¿ƒ«יאיר ּו
רא ׁשֹונה ּבפר ׁשה  ׁשּנכּתב ּו 'א ֹור ' ּפעמים «ƒ∆ƒ¿¿¿»»»ƒ«¿¿לה'

ƒ¿≈ƒּדברא ׁשית :

מזו  למעלה זו בתשובה דרגות חמישה

חמּׁשה ÈL‡¯a˙.(ט) על ׁשּנכּתבּו‡B¯לרמז  §¥¦ƒ¿…«¬ƒ»∆ƒ¿¿
ּדה ּתׁשּובה מּׁשּום ּברא ׁשית . «¿»¿ƒƒ≈¿»««¿ּבפר ׁשת 
יראה , מחמת  ׁשּׁשב יׁש אפנים , לכּמה  «¿ƒ≈∆»≈¬«ƒ«√«»¿∆∆¡∆נחלקת
ׁשּיֹודע  וה ּיּסּורים  הענׁשים מחמת  »≈∆ƒ¿«ƒƒ«√«»¬≈¿»¿ּדהינ ּו
הּׁשם, מאהבת  לא  ע ֹונ ֹו מחמת  עליו ≈»»¬»≈…¬»¬≈«««∆ׁשּיבֹוא ּו
מּזה , ּגד ֹול  ּתׁשּובה . ּתּקרא  מק ֹום מּכל ∆ƒ»»ƒ»≈¿»»ƒ«¬אבל
מצ ֹות מסּגל  אינֹו אבל מאהבה , ׁשּׁשב  ¿ƒ∆»≈«¬»¬»≈¿«≈ƒמי
עברה . עבר ולא  יׁשב רק ט ֹובים, «≈¬»«…¿»«»ƒƒ¬»ּומעׂשים
מצ ֹות מס ּגל ׁשּׁשב ׁשאחר  מי מּזה, ¿ƒ∆ƒ∆««∆»¿«≈ƒ«ּגדֹול 
מּזה , ּגד ֹול  התר ּׁשלּות . ּבלי טֹובים ∆ƒƒ¿ƒƒ¿«¿»ƒ¬»ּומעׂשים
ּומע ׂשים  מצֹות ּומסּגל  ׁשּׁשב ׁשאחר  ƒ∆««∆»¿«≈ƒ¿«¬ƒמי

ע ֹוד  מיטֹובים מּזה, ּגדֹול ּבּתֹורה . עֹוסק ƒ≈«»»ƒ∆ƒ

יעקב אביר התשובה ליקוטי תיקון |



ו 

ּולה ּכיר  לדעת  אמת  חכמת  ללמד ƒƒ¿…»¿«¡∆»««¿«ƒ∆ׁשּמֹוסיף
ּבֹורא ֹו: ¿∆את 

‡ˆÓ�,מּזֹו למעלה  זֹו מדרג ֹות חמּׁשה  הם ¦§¨≈¬ƒ»«¿≈¿«¿»ƒ
ּתׁשּובה , מהם אחד ּכל  מק ֹום «¿∆≈«∆«««ƒּומ ּכל
אינ ֹו ּכי לאחד, אחד ּבין  י ׁש מעלֹות  ּכּמה ≈ƒ«∆¿«∆≈≈¬»«»«¬אבל
ה ּׁשב  ּכי מאהבה, לּׁשב מּיראה  ה ּׁשב «»ƒƒ¿»«»≈«¬»ƒ«»∆ּדֹומה 
מי ּסרֹו ה ּמלך ׁשאין  י ֹודע היה  אלמלא  ¿»¿¿∆∆»≈∆»≈««≈«¿ƒƒ¿»ƒמּיראה
הּוא  אפּלּו ׁשב היה  לא  רצֹונֹו על ƒ¬«««…¿»≈∆¿ּכׁשע ֹובר
ה ּׁשב  אבל  ה ּמלך , רצֹון  על ׁשע ֹובר  «»«¬¿∆∆»¿»≈∆»≈יֹודע
זה ּכי  הּקצה , אל ה ּקצה  מן  ּבהפך  ∆ƒ«»∆∆«»∆ƒ¿∆≈¿«¬»≈מאהבה 
ּכׁשעֹובר  מי ּסר ֹו ה ּמלך ׁשאין  ׁשּיֹודע ּפי על  ≈∆¿¿»¿¿∆∆»≈∆»≈∆ƒ»»אף 
אינ ֹו ה ּמלך את מאהבת ֹו מק ֹום מּכל  רצֹונ ֹו ≈¿∆∆»∆«¬»≈««ƒ¿»על 
ה ּמלך: מרצֹון  ּבהפך ּדבר  ׁשּום לעׂשֹות  ¿∆∆»¿≈¿∆≈¿««¬»∆רֹוצה 

ÏÚÂמּיראה ה ּׁשב על ז"ל ר ּבֹותינ ּו אמרּו זה  §©∆»¿«≈««»ƒƒ¿»
פו:) ּכׁשגגֹות ,(יומא לֹו נעׂשֹות «¿ƒ¿«¬ƒּדזדֹונֹות 

הענׁש יראת  מחמת אם ּכי  ׁשב  ׁשּלא  ∆…«»¿ƒƒ≈¬«ƒ«…∆«≈¿ּדכיון
אבל  ּכׁשגגֹות . ל ֹו נע ׂשֹות ׁשּזדֹונֹות  ּבזה  «¬«¿ƒ¬»¿∆∆«»ּדּיֹו
לֹו נע ׂשֹות זדֹונ ֹות  אמרּו מאהבה ה ּׁשב ¬»¿¿««¬»≈«»»על 
ה ּנה מאהבה  ׁשּׁשב ׁשּזה  לפי וה ּטעם ≈ƒ¿À¿«««¿ƒ∆∆∆»≈«¬»ƒּכזכּיֹות,
וטֹוב ֹות חסדים  מזּכיר לה ' אהבת ֹו ¿ƒ¬»ƒ¿»»«¬»…≈מרב
ּגֹומל  וה ּוא  ׁשּנֹולד מּיֹום ע ּמֹו ה ּׁשם ≈¿»∆ƒƒ≈»««∆ׁשעׂשה
ׁשעבר , העברֹות  על  ּומתחרט טֹוב ֹות, »«∆≈¬«»≈«¿ƒא ֹות ֹו
היה לא  ולּמה  ידֹו מּתחת  יצא ּו איך ««…««¿«»»ƒ¿«¿≈≈¿וא ֹומר
ּכּונת ֹו הּׁשם ּוכ ׁשרֹואה  ּבמקֹומם, מצֹות  ««»≈»∆∆¿«¿ƒ¿ƒ∆עֹוׂשה 
לא  ואלמלא  ּבקר ּבֹו ּבֹוערת  ואהבת ֹו …≈«¿ƒ¿¿ƒ¿∆∆«¬»¿«¿רצ ּויה 
אם  ּכי מס ּגל היה לא  ה ּיצר מּצד אנּוס ƒ««≈∆…»»¿«≈ƒƒ«««היה 
הּוא  לּבֹות  ּבֹוחן  ׁשמ ֹו ית ּברך לכן ƒ¿»≈ƒ¿»«¿¿≈ƒמצ ֹות ,

ּכזכ ּיֹות : זדֹונֹות  לֹו ƒ¿À¿≈»¿מחּׁשב

elÙ‡Â אחר היה  לא  אם מאהבה, ׁשּׁשב זה  ©£¦∆∆»≈«¬»ƒ…»»««
טֹובים, ּומעׂשים מצֹות מסּגל  ƒ¿«¬ƒƒ≈»¿«∆ׁשּׁשב 
מצ ֹות מסּגל ׁשּׁשב  ׁשאחר למי ּדֹומה ¿ƒ∆««∆»¿«≈ƒ¿∆≈אינֹו

ּומע ׂשים  מצֹות ׁשּמס ּגל ׁשּזה  טֹובים, ƒƒ∆∆∆¿«≈ƒ¿«¬ƒ¬»ּומעׂשים
את ׁשא ֹוהב  עּזה  אהבה  על  מ ֹורה ∆≈∆«»«¬»»∆ƒטֹובים
מדרג ֹות ּבּה יׁש ּכן  ּגם  האהבה ׁשּגם ≈¿»«≈≈»«¬»«»∆¿∆∆»ה ּמלך,
הּמלך  את  ׁשא ֹוהב מי יׁש מּזֹו, למעלה  ¿∆∆»∆≈∆ƒ≈ƒ«¿»¿ז ֹו
הּמלך  רצֹון  על  לעבר  ׁשּלא  היא  ¿∆∆»¿»…¬»…∆ƒ«¬»¿ואהבתֹו
על  עֹובר ׁשאינ ֹו ּדי ׁשּלא  ויׁש אהבת ֹו, »≈≈∆»…∆≈¿«¬»≈¿ƒמּפני
ׁשחפץ  ּדבר ּכל מבּקׁש א ּלא  ה ּמלך ≈«∆«««≈»¿«∆¿∆∆»¿רצ ֹון 
וזה לּמלך, ּומביא ֹו א ֹות ֹו קֹונה  ה ּוא  ּבֹו ∆¿¿∆∆»ƒ¿∆¿∆∆»ה ּמלך
ה ּמלך. את  ׁשא ֹוהב  עּזה האהבה  על  ¿∆∆»∆≈∆«»«¬»«»∆מֹורה 
ּבׁשער  יֹוׁשב י ֹום ׁשּכל מי מּזה , ּגדֹול »»¿≈«∆ƒ∆ƒ«≈¿וי ׁש
ּכי ּומתעּסק ּוצרכיו  עסקיו  ּכל  ּומבּטל  ƒ¿«≈ƒ««¿««¬«≈»¿¿∆∆»ה ּמלך
ה ּנאמן . הּגד ֹול הא ֹוהב זה ּו ה ּמלך, ּבצרכי «¡∆»«»≈«∆¿∆∆»≈¿«¿ƒאם 
מע ׂשים  ס ּגל ולא  ׁשּׁשב  מי ּדֹומה  אינֹו ƒ∆»¿…ƒ≈«¬ƒ∆≈≈«לכן
מצ ֹות ׁשּסּגל ׁשּזה  וע ֹוד , ׁשּסּגל. למי ¿ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿∆∆∆ƒ≈ƒטֹובים
ּומאהבת ֹו ׁשעבר, העבר ֹות  על מתחרט «¬»≈»«∆≈¬«»≈«¿ƒה ּוא 
א ׁשר  ּתחת  ה ּמצֹות  אחר ר ֹודף ה ּוא  ה ּׁשם ∆¬»»¿ƒ»»»≈≈»∆את
חכמינ ּו ּוכמאמר העברֹות , אחר רֹודף ≈«¬»¬»¿≈¬«»»≈««היה 

ה)ז "ל  כא עבר ֹות(ויק"ר ׁשל חביל ֹות אדם ≈¬∆ƒ¬««««ע ׂשה 
זה ּכן וגם מצֹות. ׁשל חבילֹות  ּכנגּדם  ∆≈»¿¿ƒ∆ƒ¬«¿∆¿∆¬»יעׂשה 
ּכי ּבּתֹורה, לע ֹוסק  ּדֹומה אינ ֹו מצֹות  ƒ¿≈∆»≈«»ƒ≈»¿∆ׁשּמס ּגל
האהבה ּתכלית  מֹורה  ה ּוא  ּבּתֹורה  הע ֹוסק «¬»«ƒ¿»∆«»≈«∆זה 
הּמלך  ּבׁשער  ּתמיד  וי ֹוׁשב עסקיו מּכל ¿∆∆»»»¿ƒ»¬»»¿≈»ƒ∆∆ׁשּפֹונה
מה ּמה , ויֹותר ּדברֹו. ּבקֹול לׁשמע  ּדברֹו «≈≈≈¿«¿¿»…¿ƒ«¿∆עֹוׂשה 
ׁשאין  הא ֹוהב  זה ּו האמת , חכמת  ׁשּלֹומד  ≈∆≈«∆∆¡«»¿«≈∆ƒמי
ׁשּמׁשּתּדל  למי  ּדֹומה  ׁשּזה  לפי מּמּנּו, ≈»¿ƒ∆¿ƒ∆∆∆¿ƒ∆ƒ«¿»¿למעלה 
ּמּניח  מה וא ֹוצריו  הּמלך  ּבחדרי  ודֹורׁש »ƒ»»««¿¿∆∆»≈¿»¿≈¿≈¿וחֹוקר
ּומבּקׁש עבֹודת ֹו, היא  וכיצד זה  ּבחדר ≈»¿«¬ƒ»≈¿∆∆∆¿¿∆∆»ה ּמלך
ּבּבקר  לּמלך ׁשרא ּוי  ה ּׁשר ּות  לידע ּכן  ∆…»¿∆∆»«∆≈»»≈≈»ּגם
ׁשרא ּוי והּׁשרּות ּבּצהרים  לֹו ׁשרא ּוי «∆≈»¿ƒ»√«»«∆≈»¿וה ּׁשרּות 
הּגמּורה האהבה על מ ֹורה  זה  ּבערב, «¿»«¬»«»∆∆∆∆«לֹו
יפּגם  ׁשּמא  חׁשׁש ה ּמלך  את  אהבת ֹו …¿ƒ«∆»«¿∆∆»∆«¬»…≈∆ׁשּמרב
ּכרצֹונֹו, ׁשּלא  ּדבר ויעׂשה  ו ׁשלֹום  חס ¿ƒ¿«¿»¿«¬∆»»∆…ƒּבכבֹוד ֹו

ׁשר ּות ֹו: אפן  לידע מב ּקׁש ה ּוא  ≈∆…»≈≈»¿≈«לכן 

יעקב אביר התשובה ליקוטי תיקון |



ז 

‰ÊÂה ּכתּוב רמז  ּדע ּתי  לענ ּיּות  ז נראה  (שיה"ש §¤ƒ¿∆«¬ƒ«¿ƒ»««»
ׁשּוביא) ׁשּובי ה ּׁשּול ּמית ׁשּובי  ƒƒ««ƒƒƒ'ׁשּובי 

ּדחמּׁשה ּׁשּכתבנּו מה  לפי  ּבך', «ƒ«∆»«¿«¬ƒ¿¿«∆¡∆¿ונחזה 
ּבּתׁשּובה  יׁש ּבא מדרגֹות  מּזֹו, למעלה  ז ֹו «¿≈≈«¿»¿«¿»ƒ»

ּבקרא  ּדכתיבי 'ׁשּובי' אר ּבע נכֹון על  «¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ»¿»«»∆∆«הרמז
ּתׁשּובה ׁשל רא ׁשֹונ ֹות מדרגֹות  ד' «¿∆ƒ≈¿»∆∆¿ּכנגד 
ה ּמדרגה ּכנגד ה ּוא  ּבך' 'ונחזה  «≈¿»»∆∆¿¿«∆¡∆¿¿»«∆ׁשּכתבנּו,
ׁשהיא  ׁשּבּגדֹולֹות  ה ּגדֹולה  ׁשהיא  ƒ«¿»∆«¿∆ƒ∆«¬»«האחרֹונה 
ולדעת ה ּׁשם את  לה ּכיר  האמת  ּבדרך »»«¿≈»∆ƒ»¿∆¡«¿∆∆¿…¬»לעסק
אמר  ּולפיכך ׁשלמה , עבֹודה  ּולעבדֹו »«¿«ƒ¿«≈¿«¬¿«¿א ֹות ֹו
זֹוכה האדם ּדבזה ּבך', 'ונחזה  החלּקה  ∆«««∆«¿¿«∆¡∆¿«À¬»∆¿ּבזה 
ׁשּנכּתבּו 'א ֹור' ּבחמׁש נרמז וזה  ה ּקד ׁש. ¿¿ƒ¿»¿»≈∆ƒ∆¿∆…»»¿לר ּוח 
ׁשע ֹוׂשה ּתׁשּובה  ׁשּבכל ּברא ׁשית , ∆∆«¿«¿∆ƒ≈¿»««¿ּבפרׁשת 
נפׁשֹו ּומאיר א ֹור  עליו  ׁשֹורה  ¿»ƒ¿»ƒ∆»»≈ƒ»≈מה ּנז ּכרים

ּומּלת  ונ ׁשמתו , רֹומזתÈL‡¯a˙ור ּוחֹו היא  ¿¿ƒ¿»ƒ«¿≈ƒƒ∆∆
ׁשּכתבנּו: ּכמֹו ¿»«∆¿«¿»ל ּתׁשּובה 

לעולם  בא מה בשביל ליבו אל יתן

a‡˙',א ֹות ּיֹות ÈL‡¯a˙.(י) ¯LÈ'נמי והיא  §¥¦ƒ»»»»¿ƒ«ƒ
'‡·z ¯LÈ'ר ּבֹותינ ּו ּׁשּדרׁשּו מה  על לרמז  , »»»…ƒ¿…««∆»¿«≈

קז.)ז "ל  ּפס ּוק (ב"מ ו)על כח א ּתה(דברים 'ּברּוך «»»¿«»
יציאתך  ׁשּתהא  ּבצאתך', א ּתה  ּוברּוך «¿«ƒ¿≈¿∆«∆≈¿«»¿««∆…¿ּבבאך
ּביאתך  מה לעֹולם , ּכביאתך  העֹולם  «¿«ƒ»»¿ƒ»¿»»»«ƒמן 
ּבלא  הע ֹולם מן יציאתך  ּכך  חטא  ּבלא  …¿««ƒ»¿»ƒ¿¿«¿≈…¿««לע ֹולם
ּבא  ה ּוא  ה ּזה  לע ֹולם  ּכׁשּבא  ׁשאדם לפי «∆»«««∆¿««∆ƒ¿¿≈חטא .
איזה להרויח ּכדי ה ּוא  ּביאת ֹו ועּקר ונקי , ∆≈»ƒ¿ƒ«ƒ»¿≈¿«¿ƒ«¿¿»זך
מּדרך  ּתעה  הר ּבים ּבע ֹונ ֹותינ ּו ואם ¿∆∆ƒ«¬≈»«ƒ»»ƒ¿««ה ֹוספה,
ׁשאינ ֹו ּבלבד לא  יצר ֹו, אחר ורדף ≈∆»¿ƒ¿…ƒ»»»«¿≈¿»ה ׂשּכל
ּכבר  אם ולכן מפסיד . א ּדרּבא  א ּלא  «¿ƒ«∆»«¿«»«¿ƒ¿»≈ƒ¿»מרויח
יצרֹו, עצת  אחר והלך קנאה  ר ּוח עליו ¿ƒ¿»¿»«¿««¬«ƒ»««»«עבר
ּולתּקן  להתעֹורר  צריך חּיּות ֹו ּבחּיים ≈»¿≈¿ƒ«»ƒ¿¿ƒ»»¿ּבע ֹודֹו
יֹומם  ּבנפׁשֹו עצֹות  ולׁשית  עּות, א ׁשר «¿»¿≈ƒ≈¿»ƒ∆¬∆את
הנאה ּומה  נבראתי  לּמה  ולֹומר , ««¬»ƒ¿≈ƒ««»¿«¿»«ולילה 

להיטיב  ּכדי ו ּדאי  א ּלא  ּבראני, ּכי  ּבי  ƒƒƒ¿»«ƒ∆»««¿≈¿≈ƒ¿¿ליֹוצרי
ּתמיד  האדם ּוכ ׁשּיז ּכר רצֹונֹו. עׂשיתי אם ƒƒ»ƒƒ¿¿∆ƒ¿…»»»»ƒלי
ּכדי היא  ּבריאת ֹו וסּבת יׁשר ּברא ֹו ≈¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«««¿≈»∆ׁשה ּׁשם 
ּדלא  ּבו ּדאי מפּתה ּו ּכׁשּיצר ֹו ה ּנה …¿»»¿≈»¿¿ƒ«ƒ≈¿∆ƒ¿»¿להרויח,
עׂשאני ה ּׁשם  איך ויאמר  ּדיתמּה ל ֹו, ƒ¿«¿ƒ¿«¿…«≈¿«≈¬»«ƒיׁשמע

ית ּברך: מע ׂשיו  מׁשחית  ואני ¿»«¿ƒ«¿ƒ«¬»ƒ¬»««יׁשר

‰ÊÂ ה ּׁשל ֹום עליו ה ּמלך  ׁשלמה  רמז אפׁשר §¤∆¿»»«¿……«∆∆¿»»«»
כט)ּבקהלת  עׂשה(ז 'א ׁשר ּבאמרֹו ¿…∆∆¿»¿¬∆»»

בקׁשּו וה ּמה י ׁשר  האדם את  ¿ƒ∆»»»»»¿≈»ƒ…¡«[ה ]אלהים
הּוא  ּבר ּוך ׁשה ּקדֹוׁש ה ּכּונה רּבים'. ¿««»∆««»»ƒ¿…«ƒחּׁשבנֹות 
אבל  'י ׁשר ', הּנׁשמה ׁשה ּוא  האדם' את  «¬««««¿»∆«««∆««'עׂשה 
ונעׂשּו ּבּגּוף ה ּנׁשמה  ּכׁשּנכנסה ¬»¿»««¿»«¿¿ƒ∆¿«≈¿'וה ּמה ',
ה ּׁשם  מאחרי וסר ּו עצמם הפסידּו ≈»≈¬»≈«¿«¿»ƒƒ¿ƒ»¿ׁשנים,
אם  אבל  רּבים', 'חּׁשבנ ֹות  ל ּתן  צריכים ƒƒƒ≈ƒ¿…«ƒ¬»ƒ¿∆«¿ּדבזה 
אין  ּבזה  הּׁשם ע ׂשה ּו ּכא ׁשר יׁשר ≈∆«≈»««∆¬»««»¿ƒנ ׁשאר
ה ּתֹורה לנ ּו ׁשרמזה  וזהּו ח ּׁשבֹון . «»««¿«∆∆¿«ƒ∆≈¬עליהם 

'י ׁשר ÈL‡¯a˙ּבמ ּלת  ּבאת ', 'יׁשר א ֹות ּיֹות  , ¿ƒ«¿≈ƒƒ»»»»»»
ּתמיד  עיניך ּבין ו ׂשים אדם  זכר ל ֹומר ƒ≈≈∆»»ƒ¿««…¿»…«ּתבא ',
ּוׁשמר  העֹולם, לזה  ּכׁשּבאת  ּבאת ' 'יׁשר …¿««∆¿««∆¿««««ƒּכי
אם  ּכי ּבאת  מה  על  לדעת  מאד  נפׁשך  ƒƒ««»»»»«…¿«¿¿»∆את
ות ֹוסיף  טֹובים, ּומע ׂשים מצֹות ƒ«ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ¿»¿להרויח
עֹולם  לא ֹות ֹו ּכׁשּתלך  ּכדי יׁשרּות  על «¿¿≈≈∆¿≈¿¿»»¿»יׁשרּות 

ּתבא ': 'יׁשר וזה ּו י ׁשר , …«««∆¿««¿≈≈ּתלך

הכנסת  לבית ולהעריב להשכים זהיר שיהיה

¯‡L',א ֹות ּיֹות ÈL‡¯a˙.(יא) ˙Èa' לרמז §¥¦ƒ≈…ƒ¿…
לה ׁשּכים  להּזהר  ׁשּצריך ּתׁשּובה  ּבעל  ƒ¿¿ƒ»≈¿«¿ƒ«∆«¿»»»על 
ּכי ּביֹומֹו, יֹום  מ ּדי הּכנסת  לבית ƒ¿≈«¿∆∆ƒ≈¿ƒ¬»¿ּולהעריב 
ּולק ּבלת עֹונ ֹותיו לכּפרת  ּגד ֹול ּתּקּון  »«»¿«¬»«»¿«ƒה ּוא 

ׁשה ּתפ  מּפני ּכמֹוּתׁשּובת ֹו, קרּבן , ּבמקֹום ּלה ¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ»ƒ¿»¿»¿
ג)ׁשּנאמר יד ׂשפתינ ּו'.(הושע פרים 'ּונ ׁשּלמה  ∆∆¡«¿«¿»»ƒ¿»≈

אמרּו מּזה  לב:)וי ֹותר ּתפּלה(ברכות ּדגדֹולה , ¿≈ƒ∆»¿ƒ¿»¿ƒ»
ׁשּנאמר ה ּקר ּבנֹות , מן טו)יֹותר  א ּכי(ישעיה 'ּגם ≈ƒ«»¿»∆∆¡««ƒ

יעקב אביר התשובה ליקוטי תיקון |



ח 

ׁשל  ּכחּה ּגד ֹול  ּכך ׁשּכל וכיון תפּלה '. ∆«…«¿««∆«≈¿«ƒ¿¿»תר ּבּו
יבּטל  ׁשּלא  ּתׁשּובה  ּבעל  להּזהר  צריך ≈»¿…∆«¿»»≈«ƒ»»ƒ¿¿ƒ¿ּתפ ּלה 

ּתפּלה : «ƒ¿ׁשּום

הכנסת  בית במורא יזהר

¯ÓLÈÂ ז "ל חכמינ ּו ׁשאמרּו ה ּדברים  ּכל  §¦§Ÿ»«¿»ƒ∆»¿¬»≈
ׁשּיהיה ּדהינּו ה ּכנסת , ּבית  ∆¿ƒ¿¿≈≈«¿∆∆¿«¿∆ƒ¿ּבעניני
ּבבית ׁשה ּׁשכינה  לפי הּכנסת  ּבית מ ֹורא  ≈¿«ƒ∆«¿ƒ¿∆∆¿»≈«««עליו 
להיֹות צריך ׁשם ׁשה ּׁשכינה  וכיון ¿ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»∆«≈¿∆∆¿»ה ּכנסת,
חל  ּדברי ׁשם יד ּבר ׁשּלא  ה ּׁשכינה  מֹורא  …≈¿ƒ»∆…¿«≈»ƒ¿»«««עליו 
ׁשּלא  מח ׁשבּתֹו יטהר ּגם ּתפּלה . ּדברי  …∆¿»¬»≈»¿»«ƒ¿≈¿ƒ»רק 
ּבּלב  ה ּתפּלה  עּקר ּכי העֹולם, מעניני  ≈»«ƒ¿¿≈»»ƒƒ««¿ƒ≈…¿»יחׁשב

ׁשּנאמר ּכמֹו יג)היא , יא ּבכל (דברים 'ּולעבד ֹו ƒ¿∆∆¡«¿»¿¿»
מּכל  ּפנ ּוי לּבֹו ׁשּיהיה  צריך לכן  «ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ»ƒ«≈«∆¿»¿לבבכם'.
יד ּלג  ולא  ּבכּונה, ׁשּית ּפּלל ּכדי ≈»¿…¿««»¿≈»¿ƒ∆≈¿««¬»מחׁשבה ,
לא  ּכי ּבלּבֹו ויחׁשב ּכרא ּוי, ויענה  ּתבה …ƒƒ¿…¿»¿««∆¬»¿«≈ׁשּום
קדּׁשה וינהג  ית ּברך, לעבֹודת ֹו אם ּכי  «ƒ¿»ƒƒ«¬»ƒ¿»«¿¿ƒ¿…¿Àנברא 

הּכנסת : ּבבית  ∆∆¿»≈¿«≈¿יתרה 

הכנסת  בבית ראשונים מעשרה יהיה

Ì‚Âה ּכנסת לבית  מקּדים ׁשּיהיה  צריך ּכן §©≈»ƒ¿∆ƒ¿∆«¿ƒ¿≈«¿∆∆
ׂשכר  ׁשּגדֹול רא ׁשֹונים , מעׂשרה »¿«∆ƒ¿≈¬»»ƒƒלהי ֹות 

ז "ל  ר ּבֹותינ ּו ּכדאמר ּו רא ׁשֹונים (ברכות עׂשרה  ¬»»ƒƒƒ¿»¿«≈
לצאתמז:) ׁשּלא  להתאחר צריך ּכן וגם .¿«≈»ƒ¿¿ƒ¿«≈∆…»≈

עליו  נראה יהיה  ׁשּלא  ה ּכנסת  מּבית ««∆¿ƒ≈«¿∆∆∆…ƒ¿∆ƒ«≈¿מהרה 
ּבמּלת  ּכן ּגם רמּוז וזה  ,ÈL‡¯a˙ּכמּׂשא ֹוי . ¿«¿∆»«≈¿ƒ«¿≈ƒ

˙ÈL‡¯aּבבית רא ׁשֹון ׁשּיהיה  ּכמׁשמע ּה ¿≈ƒ¿«¿»»∆ƒ¿∆ƒ¿≈
ּדהינ ּו 'ּבׁשארית ', א ֹות ּיֹות נמי  והיא  ¿»¿ƒ«ƒƒƒ¿≈ƒ¿∆∆¿»ה ּכנסת,
ה ּכנסת . ּבבית  מהאחרֹונים לה ּׁשאר ∆∆¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»≈≈»«¬ƒ«¿ּדצריך

יֹותר: ּבזה  לה ּזהר צריך ה ּתׁשּובה ≈∆«≈«ƒ¿¿ƒ««¿»»»ּובעל 

ביום  תפילות בג' וזריז זהיר שיהיה

ׁשּבּהÈL‡¯a˙.(יב) א ֹות ּיֹות  ׁשּׁשה  עם §¥¦ƒƒ»ƒ∆»
ˆ‰¯ÌÈ',ּגימטרּיא  ¯˜a ·¯Ú' לרמז ƒ«¿ƒ»∆∆…∆»√«ƒƒ¿…

ּתפּלֹות ּבׁשלׁש וזריז זהיר להיֹות  אדם ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»…¿ƒ«««»∆ׁשחּיב
אחת ׁשּום לבּטל ׁשּלא  ערבית  מנחה  »»≈»¿…∆ƒƒ¿»«¿ƒ¬»ׁשחרית 
חׁשיבי ּכחדא  ּתלתא  ּדבמֹוטב ּכיון ≈ƒ¿«¿»»«¬»¬ƒ«≈∆≈מהן ,
ידי יצא  לא  מהן  אחת  ּבּטל אם הּיֹום, ≈¿««…∆≈»»≈ƒƒ»»חֹובת 
עליו  ה ּמלך  ּדוד  אמר  וכן  ה ּיֹום, ««¿∆∆»ƒ«»«≈¿»»חֹובת 

יח)ה ּׁשל ֹום נה וצהרים (תהלים ובקר 'ערב  «»∆∆»…∆¿»√«ƒ
ה ּכּונה ק ֹולי', ו ּיׁשמע ואהמה  ««»»ƒ»¿∆¡∆«ƒ¿«ƒ«א ׂשיחה 
'וּיׁשמע  אז  ּביֹום  ּתפּלֹות ׁשל ׁש »¿ƒ¿»«ƒ¿…«≈»¿∆∆¿ּכׁשאת ּפּלל 

ƒקֹולי ':

מנחה  בתפילת יתירה זהירות

CÈ¯ˆÂ.לבּטל ּה ׁשּלא  מנחה  ּבתפּלת לה ּזהר §¨¦¿ƒ»≈ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆…¿«¿»
א ֹו מלאכה  ּבעל ׁשה ּוא  ּפי על ««¿»»∆ƒ»»אף
ל ּבטל  צריך  מנחה  ּבׁשעת  ּומּתן, ּבמ ּׂשא  ≈«ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«»«»¿«עס ּוק

ּבּגמרא  אמר ּו ּולפיכך עסקיו, ו:)מּכל  (ברכות ƒ»¬»»¿ƒ»¿»¿«¿»»
ׁשהרי ה ּמנחה  ּבתפ ּלת  זהיר אדם יהא  ≈¬∆«¿ƒƒ¿ƒ««ƒ«««≈¿«¿לע ֹולם
א ּלא  נענה  לא  ל ּטֹוב  זכ ּור  ה ּנביא  «∆«¬»…»«ƒ»«»ƒ≈אל ּיה ּו
ּדכיון  ז"ל, ר ּבֹותינ ּו וכּונת ה ּמנחה . «≈¿≈»»«»¿«¿ƒ¿ƒ««ƒּבתפּלת 
ּבצרכיהם  ׁשעה  ּבא ֹות ּה עסּוקים אדם ∆≈¿«¿«««¿ƒ¬««≈¿∆ׁשּבני
להת ּבּטל, ׁשּלא  א ֹותם מפּתה  הרע ≈»¿ƒ¿…∆«∆»¿««∆≈¿ויצר 
'לעֹולם  ּגדֹולה  אזהרה  ּבלׁשֹון אמר ּו «¿«¿««¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿לפיכך
ּובאמרם  הּמנחה'. ּבתפּלת זהיר  «¿«¿«¿ƒƒ¿ƒ««ƒ«≈¿יהא 
ׁשּלא  יּזהר  מּימיו  יֹום  ּבׁשּום ּדהינּו …∆≈«ƒ»»ƒ¿¿»¿«¿'לעֹולם',

ּת זהלבּטל ׁשּבׁשביל ּפי  על  אף מנחה , פ ּלת  ¿«≈¿ƒ«ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿ƒ∆
י ּמנע  לא  מק ֹום מּכל ּגדֹול הפסד  לֹו »«ƒ»»…ƒ«≈¿∆≈יׁש

ּבזמּנּה: א ֹות ּה «»¿ƒ¿ƒ¿«≈»ƒמּלהת ּפּלל

אחר  ליום דומה זה יום תפילת אין

CÈ¯ˆÂ, ה ּצּבּור עם  יהיּו ּתפ ּלֹותיו  ׁשּכל §¨¦∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ
ּבּגמרא  ח.)ּכדאמרּו תפּלתי(שם 'ואני ƒ¿»¿«¿»»«¬ƒ¿ƒ»ƒ

רצֹון ' עת  ה ' יד)לך סט רצֹון',(שם 'עת  אימתי , ¿»≈»≈»«≈»
ּוכתיב  מתּפּללים, ׁשה ּצּבּור מט ּבׁשעה  (ישעיה ¿»»∆«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ

ּוכתיב ח) עניתיך', רצֹון ּבעת  ה ' אמר ƒƒ»¿ƒ¬«≈¿»«…'ּכה 
ה) לו לכן (איוב ימאס'. [ו]לא  ּכּביר  אל  ≈««¿ƒ¿…ƒ»≈∆'הן 

יעקב אביר התשובה ליקוטי תיקון |



יעקב אביר התשובה ליקוטי ענייני |

ט 

ה ּצּבּור  עם  ּתפ ּלֹותיו  להיֹות  הרּבה לּזהר ƒ¿ƒ»≈«¿≈ƒ¿¿ƒ»ƒ«ƒ«צריך 
הּמלך  ׁשלמה ׁשאמר ּוכמֹו ּביֹומֹו, יֹום ¿∆∆»……¿»«∆¿¿≈ƒמּדי 

ה ּׁשלֹום לד)עליו ח לי(משלי ׁשמע אדם 'א ׁשרי »»«»«¿≈»»…≈«ƒ
מזּוזת לׁשמר יֹום  י ֹום ּדלתתי  על …¿…¿ƒ¿…««¿…«ƒלׁשקד
על  להזהיר  ּבא  ּבזה  יֹום' 'יֹום ּבאמרֹו »ƒ¿»¿«∆«¿«¿««¿ּפתחי '.
יבּטל  ׁשּלא  ה ּכנסת , לבית  ּומעריב  ≈»¿…∆∆∆¿»≈¿ƒ«¬ƒ¿»»ה ּמׁשּכים 
מה ּתפּלֹות ּתפּלה  ׁשּום א ֹו מּימיו  י ֹום ƒ»»¿ƒ»≈«¿ƒׁשּום
האר "י ר ּבנ ּו ּגּלה ׁשּכבר יֹום , איזה ƒ»«≈»¬ƒ«¿∆∆≈∆ׁשל
למחר , ּדֹומה  יֹום  ׁשל ּתפּלה  ׁשאין  ««¿«∆«ƒ¿≈∆זצוק "ל
וכּיֹוצא , מנחה  לׁשל ּדֹומה  ׁשחרית ׁשל  ≈»¿«¿ƒ»¿∆ƒ¬»∆≈¿ואין 
צריך  ולכן  חדׁשה, ּפעּלה  עֹוׂשה אחד  ¿À»¬»»¿»≈»ƒ¿∆«∆«∆ׁשּכל 
צריך  ּתׁשּובה  ּבעל ּובפרט הרּבה . ּבהן  ¿ƒ»≈»∆«¿≈ƒ¿»««¿»»ƒלּזהר 
וצהרים, ובקר  ערב ּבּתפ ּלה  הרּבה ƒ»≈«¿≈«¿ƒ»∆∆»…∆¿»√«ƒלּזהר 

ּבמּלת  הרמז  ּבא  רֹומז ÈL‡¯a˙ולכן  ׁשהיא  ¿»≈»»∆∆¿ƒ«¿≈ƒ∆ƒ≈
«¿»ל ּתׁשּובה :

{

יעקב  אביר ליקוטי
התשובה  ענייני

ובהכנע  לב בשבירת התשובה, ה עיקר

Áe¯ È‡kc ˙‡Â ·Ï È¯aL�Ï '‰ ·B¯˜̈§¦§§¥¥§¤©§¥©
ÚÈLBÈ(יט לד לה ֹודיע,.(תהלים ּבא  ¦©»¿ƒ«

לב  ׁשבר ֹון  ה ּוא  ה ּתׁשּובה  ק ּבּול  ≈¿ƒ«ƒ«¿»ƒ¿ּדע ּקר
האדם  ּׁשּירּבה  מה ּדכל רּוח, «««∆¿»∆»«¿»»«¿»¿והכנעת 
נפׁשֹו ּתר ּבה  רּוח, ּובהכנעת  לב  ¿»∆¿»»»«¿»¿≈»ƒ¿ƒּבׁשבירת 
ּדאם  ּבזה , ּתלּוי  הּתׁשּובה  עּקר  וכל ƒ«≈¿»ƒ««¿»»»∆¿ƒ¿להּטהר.
ולא  עׂשה  לא  ּגאות ֹו והסיר ּתאות ֹו ׁשּבר  …¿««…«¬»ƒ≈«¬»¿≈ƒ…לא 

אמר  לזה  Ï·כלּום. È¯aL�Ï '‰ ·B¯˜ הם , ¿»∆»«»¿ƒ¿¿≈≈≈
ל ּבם, ּתאו ֹות  ¯Áeהמׁשּברים È‡kc ˙‡Â «¿«¿ƒ«¬ƒ»¿∆«¿≈«

ÚÈLBÈ וחֹוזרים רּוחם הּמׁשּפילים הם , ƒ«≈««¿ƒƒ»¿¿ƒ
ּבת ׁשּובה ה ּׁשבים ּכׁשּיהי ּו ּבאמת , «¿ƒ∆¡∆¿∆ƒ¿«»ƒƒ«¬ענוים.

וׁשֹומע  להם  קר ֹוב  ה ' יהיה  אז  »≈¿∆««∆¿ƒ»ƒ«¬ענוים,
ּומקּבל ּה: «¿»¿««ƒ¿ּתפּלתם 

בתהלים ) לד  מזמור  בינה (אלף 

התשובה  בפני העומד דבר אין

'‰ È�ÙÏ ÌÎlk ÌBi‰ ÌÈ·v� Ìz‡©¤¦¨¦©ª§¤¦§¥
ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯ ÌÎÈ‰Ï‡¡Ÿ¥¤¨¥¤¦§¥¤
Ï‡¯NÈ LÈ‡ Ïk ÌÎÈ¯ËLÂ ÌÎÈ�˜Ê¦§¥¤§Ÿ§¥¤Ÿ¦¦§¨¥

ט) כט רּבנ ּו.(דברים מׁשה  א ּמאי לדק ּדק ≈»∆…»»≈¿»¿≈יׁש
ה ּפרטֹות ּכל לפרט הצרך ה ּׁשל ֹום «¿»«≈«¿¿»¿À«»««עליו 
ּבאמרֹו ּדי וכ ּו', ׁשבטיכם  רא ׁשיכם  ¿«¿»¿∆≈¿ƒ∆≈«∆≈«הא ּלה ,
ואפׁשר  יׂשראל . אי ׁש ּכל  ּכּלכם נ ּצבים «¿∆¿≈«¿ƒ»ƒÀ¿∆…ƒƒ∆»א ּתם
לה ֹודיע  ּבא  הּׁשלֹום עליו  רּבנּו ּדמׁשה  »ƒ¿««»««≈»∆…¿»לֹומר
ּפעּלתּה, ּוסגּלת  ה ּתׁשּובה מעלת ««ƒ¿»≈«¬««¿»¿À«¿À¿ליׂשראל
העֹובר  האיׁש ּבלב טינא  ּתעלה  ≈«ƒ»¿≈»ƒ∆¬»…∆ׁשּלא 
ּתׁשּובה , לֹו ּתֹועיל ׁשּלא  חמּור ֹות  «¿ƒ…∆¬≈¬עברֹות 
ּתאו ֹות אם ּכי  ויעׂשה א ּדחי, וא ּדחי ¬»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈¿«¬∆ƒƒ¿וה ֹואיל 
ּובזה מתק ּבלת , ּתׁשּובתֹו ׁשאין  ּכיון ∆«∆∆»¿ƒ«¿≈∆«≈∆≈»ה ּיצר 
מׁשה ּבא  לזה  ּתׁשּובה . יעׂשה  ולא  ∆…«∆««¿∆¬»…¿≈»¿ƒיתרּׁשל 
ה ּזה ה ּדבר לה ֹוציא  הּׁשלֹום עליו  ∆»««»ƒ¿«»««≈»רּבנּו
העֹומד  ּדבר ׁשּום  ׁשאין  ּולה ֹודיעם ≈«««≈∆«ƒƒ»¿ƒמּלּבם
וׁשל ֹום  חס  אם ואפּלּו ה ּתׁשּובה , «¿»ƒ¿≈«¿»«¬ƒƒּבפני

ּבאדם נתק  החמּור ֹות העבר ֹות  ּכל  ּבצ ּו ƒ¿«¿»»¬≈«¬»»»
נמחל  ה ּכל  ּתׁשּובה  ּכׁשּיעׂשה  ּבהם, «¿ƒ¿ƒ»∆¿∆«¬∆¿»«…ƒ¿והתמיד
קרי ּכרֹוזא  ּדׁשמע אליׁשע אפּלּו ׁשהרי  ≈«««»«¿«ƒ¡ƒ¬≈¬∆לֹו,

ׁשֹובבים ּבנים 'ׁשּובּו ואמר ג ּבחיל (ירמיה ¿«ƒ«¬«»ƒ»ƒ
מאחר 'כב) חּוץ טו.), ר ּבֹותינ ּו(חגיגה אמר ּו , ≈«≈»¿«≈

היה ּתׁשּובה  עׂשה  אם  לברכה  «««¿««ƒ¿»ƒ¿»»ƒזכרֹונם 
ּבפני עֹומד  ּדבר ׁשּום ׁשאין  ≈¿ƒ¿«≈∆≈»»≈ƒמתק ּבל,

«¿ּתׁשּובה :

התשובה  על אלא עומד העולם אין

ÏÚÂ ּברא ולא  הע ֹולם, עֹומד ה ּתׁשּובה  §©«¿»≈»»¿…»»
עד  העֹולם את  ה ּוא  ּברּוך »««∆¿««»ה ּקדֹוׁש



יעקב אביר התשובה ליקוטי ענייני |

י 

ה ּתׁשּובה  את  סט:)ׁשהקּדים ח"ג ּותחּלת(זוהר , ∆ƒ¿ƒ∆«¿»¿ƒ«
ּד'ברא ׁשית ' ּובי "ת 'ּברא ׁשית ', היא  ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ«»ה ּתֹורה
הּוא  ּברּוך  ה ּקדֹוׁש ּברא  ּבּה ּבי"ת וא ֹות  ¿««»«««≈¿ƒ«»רּבתי,
והיא  ּבינה , היא  ז ֹו ּובי"ת העֹולם , ƒƒ»¿ƒ≈««∆את
לך  וזה ה ּׁשבים . לקּבל ּפׁשּוטה «¿∆¿ƒ»¿»¿«≈«»ƒ¿∆ׁשּימינ ּה
ה ּתֹורה ּתחּלת היא  ז ֹו ׁשּבי "ת  ּכיון «»»ƒ¿ƒ≈∆«≈«הא ֹות ,
ּומכרזת מּמׁש ּבאצּבע מֹורה  הרי  ּבינה , ∆∆¿»«»»¿∆¿«≈¬«ƒƒ¿והיא 
ׁשאני ה ּכל, רא ׁשית  היא  ּבי "ת אני ƒ≈ƒ≈ƒ«…∆¬ƒ¬∆∆¿וא ֹומרת 
ּומרד  ּופׁשע  והעוה  ׁשחטא  ּכל  ה ּתׁשּובה , »«»««¡∆¿««∆…«¿»ƒהיא 
המק ּבלת ה ּבינה היא  ׁשאני ּבת ׁשּובה  לי ∆∆»¿»«ƒ¿«ƒƒ¿»∆¬ƒƒ«ƒיקרב 
מח ּול  לֹו ׁשרּוי ּבתׁשּובה  אלי וה ּנּגׁש «««¿ƒ¿«ƒ»≈«ƒ«»ה ּׁשבים,
א ּלא  עֹומד הע ֹולם  ׁשאין ּׁשעבר, מה ּכל «∆≈««≈∆»«∆»«לֹו
ּתחּלת היא  ּבי "ת  הכי  ּומּׁשּום ה ּתׁשּובה , »ƒ»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿»»על 
והיא  העֹולם, נברא  ּבי "ת  ּובא ֹות  ƒ¿»»»¿ƒ≈¿«»ה ּתֹורה,
מּלת וזה ּו ּכאמּור . הּתׁשּובה  ׁשהיא  »ƒ»∆ƒ«¿»»»¿∆ƒּבינה
ּבי"ת א ֹות  ּדהינּו רא ׁשית , ּבי"ת  ≈¿»¿ƒ≈≈ƒ≈¿'ּברא ׁשית ',
ׁשהיא  ּבינה  ׁשהיא  ה ּכל , רא ׁשית ƒ≈ƒ«…∆ƒƒ»∆ƒהיא 
ק ּים  ועליה  העֹולם נברא  ּובּה «»«∆«¿«««¿ƒ««¿»ה ּתׁשּובה,

««העֹולם:

דבראשית  בבי"ת נאחזים תשובה הבעלי

‰Ê·e זכרֹונם רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ניחא  ׁשּפיר  ¨¤«ƒƒ»«∆»¿«≈ƒ¿»
לד:)לברכה ׁשּבעלי(ברכות ּדבמקֹום ƒ¿»»ƒ¿»∆«¬≈

יכ ֹולים  ּגמּורים  צּדיקים אין עֹומדים ƒ≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ּתׁשּובה 
ׁשהיא  'ּברא ׁשית ' מּמּלת  מּוכח ּדזה  ƒƒ«¿≈ƒ∆ƒ«∆¿…¬»לעמד,
ּדבעלי ּדהינּו רא ׁשית , ּבי"ת ה ּתֹורה, ≈¬»¿¿»¿ƒ««»≈≈ƒ¿ּתחּלת 
ה ּבינה ׁשהיא  ּבּבי"ת  אח ּוזים ׁשהם «ƒ«≈∆ƒ«ƒ¬≈∆«¿ּתׁשּובה 
רא ׁשית ה ּנקראים  הם ּכאמ ּור , ה ּתׁשּובה ƒ«¿»»»≈«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿והיא 
צ ּדיקים  על אפּלּו רא ׁש הם נמצא  ƒ¿»≈…¬ƒ««ƒƒ…»ה ּכל,

נצבים )ּגמּורים: פרשת הלבן (מחשוף  ¿ƒ

תשובה  לבעל והנהגות דרכים

·˜Ú „‚È ‡e‰Â ep„e‚È „e„b „b מט (בראשית ¨§§¤§¨ª¨¥
סמ ּוך .יט) הּזה  ה ּפס ּוק ּדה ּנה  לרמז  ¿«∆»«»≈ƒ¿…¿ƒ«¿∆אפׁשר 

ה '' ק ּויתי 'לי ׁשּועתך  יח)לפסּוק פסוק .(שם ¿»ƒ»¿»ƒƒƒ
הּתׁשּובה , על לקרֹות ּה רא ּוי  ה ּתׁשּועה  «¿»»«¿ƒ≈«¿»»ƒ¿וה ּנה
ּכׁשאדם  הּתׁשּובה , מן יֹותר  ּתׁשּועה  לך ««∆¿«¿»ƒ≈«¿«¿≈∆ׁשאין
וסֹולח  ה ּוא  ּבר ּוך  ה ּמקֹום לפני ּומתחרט »≈¿¿««»≈¿ƒ¿»≈ƒ«ׁשב
וה ּנה ּופגם. ּׁשחטא  מה  ּכל על לֹו ≈ƒ¿»«««∆»«»≈ּומֹוחל
'ּתׁשּובה ּגימטרּיא  ה ּכֹולל  עם 'ּתׁשּועה ' «¿«ƒ«¿»ƒ«≈ƒ«¿ƒמּלת 
ּתׁשּובה האדם  ּדכ ׁשּיע ׂשה  לרמז «¿«««∆¬»∆¿ƒ¿…ƒ«¬הג ּונה ',
הּוא  ּברּוך ה ּקדֹוׁש ּכרא ּוי , ּורא ּויה  ¿««»«««¿«¬הג ּונה 
ה ּתׁשּועה זֹוהי  לֹו, ורפא  ו ׁשב «¿»ƒ««¿««¿»¿מק ּבלֹו

«≈¿»ה ּׁשלמה :

ברית  צדקה תפילה תורה ע"י היא שלימה תשובה

וענוה 

C‡והלאה ׁשּוב ֹו מּיֹום הּׁשב האדם צריך ©»ƒ¿»»»«»ƒ»»¿»
מ ּדי ּכרא ּוי  ויׁשרה טֹובה  ּבדרך  ≈ƒ¿«≈¿∆∆¿»ƒ»»»»ƒ¿להתנהג 
לׁשמ ּה. ּבּתֹורה  עֹוסק ׁשּיהיה  וה ּוא  ּביֹומ ֹו. «¿ƒ¿∆≈«»ƒ∆¿¿יֹום
ׁשעּקר  הּלב, ּבכּונת ּכרא ּוי מת ּפּלל »ƒ¿∆ƒ¿«≈»»¿«»««≈∆ƒ¿ויהיה 
ל ּבֹו יפנה ׁשּלא  הּלב ּבכּונת היא  ƒ»ƒ¿«»««≈∆…ƒ¿∆ƒ¿»ה ּתפּלה 

אחרים  ב.)לדברים צדקה(תענית ע ֹוׂשה ויהיה . ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿∆∆¿»»
רּבה . ּבׂשמחה  ּכחֹו ּבכל  חסדים  «»«¿ƒ¬»ƒ¿»…¿ƒ¿ּוגמילּות 
עּקר  ּדזה ּו קדׁש, ּברית  א ֹות  ּבׁשמירת »ƒ»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ…∆¿∆ƒ¿וי ּזהר
היסֹוד, מ ּדת  ה ּוא  ּברית  ּדא ֹות ה ּכל , ¿»»ƒƒ¿¿…»∆…¿ו ׁשרׁש

עֹומד ויסֹוד ׁשהּבית  היסֹוד ׁשה ּוא  ּכמׁשמע ֹו ƒ¿«¿»∆«¿∆««ƒ≈
נ ֹופל, ה ּוא  מּיד לּבית  יסֹוד אין ּדאם ≈«ƒ≈¿««ƒƒ¿««עליו ,
ּביֹותר . ה ּברית א ֹות  ּבׁשמירת נזהר יהיה  ≈¿ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ≈«לכן
למעלה ׁשאין הענוה מּדת א ּלה  ּכל «¿»¿≈∆««¬«»ƒ∆≈«»¿ועל
ה ּׁשל ֹום  עליו  ר ּבנ ּו מ ׁשה  נׁשּתּבח ׁשּבּה «»««≈»∆…»»¿ƒ∆»∆»ƒמּמּנה ,
מתנהג  אינֹו ּדאם ה ּטֹובֹות , מּדֹותיו  ≈»¿ƒ»ƒ»«¿ƒ≈ƒמּכל

ּבת ׁשּובת ֹו: יגע לריק «¿ƒ»≈«ƒ«««¬»ּבענוה 

התשובה  מתקבלת ענוה ע"י

¯LÙ‡Â ּׁשּכת ּוב ּבמה  זה  ג)לרמז צ (תהלים §¤§¨ƒ¿…∆¿«∆»
ׁשּובּו ו ּתאמר ּדּכא  עד אנ ֹוׁש ∆…»«»»¡≈«'ּתׁשב
עד  ׁשהרׁשיע אדם  על רֹומז 'אנ ֹוׁש' אדם'. »»ƒ¿ƒ∆««»≈¡««≈¿בני 
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אלילים, עבֹודת  ע ֹובד  ׁשהיה  ּכאנ ֹוׁש ƒƒ¡»¬≈««∆¡∆…¿מאד 
עד  הרּבה האדם הרׁשיע ׁשאפ ּלּו »≈¿»«««»ƒƒ¿ƒ¬∆≈¿וא ֹומר
ׁשלמה ּבת ׁשּובה  ׁשב  אם ּכאנ ֹוׁש, «≈¿«¿ƒ»ƒ¡∆««∆ׁשהיה 
ּתׁשּובת ֹו ו ּדאי הענוה  ּבמ ּדת  ותפׂש «¿»»««¬«»ƒ¿»«¿««ּכרא ּוי 
א ּתה ּדהינּו אנֹוׁש', 'ּתׁשב  וזה ּו «»¿»¿¡≈«∆¿∆∆À¿מק ּבלת ,
להרׁשיע, ׁשהרּבה אנֹוׁש ּתׁשּובת  אפּלּו »ƒ¿«¡∆ƒ¿»¿«¿ƒ¬≈»¿מק ּבל
ּבתנאי אך  ׁשבים. לקּבל ּפׁשּוטה ימינך »¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿«≈»ƒ«¿ƒּכי
ׁשּיהיה ּדהינ ּו ּדּכא ', 'עד ּתׁשּובה  ∆¿ƒ∆¿»¿«»»«¿∆¬»∆ׁשּיעׂשה 
ואמלל, ּדּכא  ּכמֹו ּכרא ּוי  ּבענוה  «¿ƒ¿«≈«¬»»»»¿«»¿Àמתנהג 
ּדזה ּו אדם , ּכל ּבפני רּוח  ׁשפל ∆¿«««≈¿ƒ¿∆¿««ƒ∆ׁשּיהיה
ּבידֹו אין  ּדאם  ל ֹו. ה ּמֹועלת ה ּגדֹולה  «¿≈ƒ¿∆∆»«¿»«¿«הרפּואה 
טֹובֹות , מּדֹות  ּכל ּבידֹו יׁש אפ ּלּו הענוה , ƒ«»¬»»¬ƒ≈¿»»ƒמּדת 

ּכתּוב וכן ּתׁשּובת ֹו. מתקּבלת  יט)אינּה נא (שם ≈»ƒ¿«∆∆¿»¿≈»
מ ּכלל  תבזה', לא  אלהים ונד ּכה  נׁשּבר «¿ƒ¿»¿ƒ¿∆¡…ƒ…ƒ¿∆ƒ≈'לב
על  אף  ּבֹוזהּו, אלהים ונבזה  נ ׁשּבר  אינֹו »»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿∆¡…ƒ¿ּדאם
מּדת היא  ׁשהע ּקר טֹוב ֹות , מּדֹות  ׁשּבידֹו »ƒ∆¿»ƒ∆»ƒ»ƒƒּפי

והּׁשפלּות : ¿ƒ»¿««¬«הענוה 

יגודנו' גדוד 'גד בפסוק נרמז זה כל

e‰ÊÂ,''ה קּויתי 'ליׁשּועתך ה ּפס ּוק ּכּונת  §¤«»««»ƒ»¿»ƒƒƒ
המק ּוה ה ּתֹורה, א ֹומרת  ∆»¿»«»∆∆¿»¿ּדהינּו
ה ּנקראת ּבת ׁשּובה  ה ּׁשב  ּדהינ ּו ≈¿ƒ»¿«¿«»ƒ¿»«ƒליׁשּועה ,
ׁשּתקּבל  ּומק ּוה  ׁשּכתבנּו ּכמֹו »À¿∆∆»¿¿»«∆¿«¿'ּתׁשּועה '
האמּורים  ה ּללּו ּבּמּדֹות  יתנהג ƒ¿«≈«ƒ«»»¬ƒ«¿ּתׁשּובת ֹו,

ּבפסּוק e„b„ּורמּוזים „b.'וכּו„bרא ׁשי ¿ƒ¿»»¿¿»»≈
וחסד cֹומלbּתבֹות  צדקה  ע ֹוׂשה ׁשּיהיה  ּלים , ≈≈«ƒ∆ƒ¿∆∆¿»»»∆∆

ה ּדּלים . ׁשּיהיהe„b„עם 'ט ֹוב', ּגימטר ּיא  ƒ««ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿∆
'טֹוב' ה ּנקראת ּבּתֹורה  מ"ג)עֹוסק פ"ו .(אבות ≈«»«ƒ¿≈

ep„e‚È ׁשּיּזהר 'יס ֹוד ', ּגימטר ּיא  ה ּכֹולל עם ¿∆ƒ«≈ƒ«¿ƒ»¿∆ƒ»≈
היסֹוד . מּדת ׁשה ּוא  ּברית א ֹות  e‰Â‡ּבׁשמירת  ƒ¿ƒ«¿ƒ∆ƒ««¿¿

ּבּתפ ּלה . זהיר ׁשּיהיה  י"ח, Ú˜·ּגימטרּיא  „‚È ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿∆»ƒ«¿ƒ»»À»≈
לּכל. וסֹוף עקב ׁשּיהיה  הענוה  מּדת …»¿≈«∆¿ƒƒ«»¬»»∆ƒהיא 

עםÈ‚„ּומּלת  'טֹוב',Ú˜·ׁשּנאמרה  ּגימטרּיא  ƒ«»À∆∆∆¿»ƒ»≈ƒ«¿ƒ»

ה ּמּדֹות מּכל טֹובה  היא  הענוה  ּדמּדת  ƒ¿…¿ƒ«»¬»»ƒ»ƒ»«ƒלרמז
מהם: ∆≈«À¿ּומעּלה 

המצוות  ע"י שנבראים מלאכים גדודי הם גדוד' 'גד

ÏÎÂ ּכאמ ּור זה  ּבפס ּוק הרמּוזים ה ּמּדֹות  §¨«ƒ»¿ƒ¿»∆»»
זהÈ‚„ו ep„e‚Èו ‚„e„ּוb„קראם  ּכל , ¿»»»¿ƒ∆¿»À»∆

ה ּנבראים  מלאכים ּוגדּודי לחילים  ƒ¿≈«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ«¬»≈רֹומז 
נברא  מצוה  ּדכל הּטֹובים, א ּלה  «¿ƒƒ»≈∆«ƒ¿»ƒ¿»ƒמּמּדֹותיו 

אחד מלאך מי"א)מ ּמּנה  פ"ד ּובהי ֹות ֹו(אבות , ƒ∆»«¿»¿∆»ƒ¿
ה ּברית ּובׁשמירת  ּובצדקֹות  ּבּתֹורה  ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ«»∆¿»מר ּבה 
יגּבר , חילים ו ּדאי הענוה  ּובמ ּדת  ≈»¿ƒ¿ƒ¿ƒ«»¬»»««¬»ƒּובתפּלֹות 
לאין  מלאכים ה ּטֹובים מ ּמעׂשיו ≈¿ƒ¿»ƒƒ«¬»«ƒ«¿»ƒ¿ונבראים
ּפטירת ֹו ּבׁשעת לפניו ה ֹולכים והם «ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒמס ּפר,

המקטרגים מּכל ונ ּצֹול א ֹות ֹו (כתובות ּומלּוים  ¿«ƒ¿ƒƒ»«¿«¿¿ƒ
ּבקד.) נמי זה לרמז וי ׁש .·˜Ú „‚È ‡e‰Â, ¿≈ƒ¿…∆«ƒƒ¿»À»≈

מּמעׂשיו  ׁשּנברא ּו הא ּלה  ה ּגד ּודים ּכל  «¬»ƒ»≈∆∆ƒ¿¿ƒ¿»«¿»¿ּדהינ ּו
ּב ּגד ּוד ל ֹו יהיּו הם ּבס ֹוף Ú˜·ה ּטֹובים  ּדהינ ּו , «ƒ≈ƒ¿¿∆»≈¿«¿¿

לֹו מלּוים הם הע ֹולם, מן  ּכׁשּיצא  ƒ»»≈¿«ƒ≈≈∆¿««ימיו 
עליו : המקטרגים מּכל  א ֹותֹו ««ƒƒƒ»«¿«¿¿ƒ»ּומּצילים

גימ"ל) אות צדק (מעגלי 

לשבים  וסולח עונה הקב"ה

‡Ï EÈwÁ Èk ,‰ÚeLÈ ÌÈÚL¯Ó ˜BÁ¯̈¥§¨¦§¨¦ª¤Ÿ
eL¯„(קנה קיט קאי.(תהלים זה  ¨¨∆»≈

ּדמּלת ּׁשּכתבנ ּו מה  ּפי על  ליּה, »ƒ¿ƒ¿≈«ƒ«∆»«¿¿ƒ»א ּדסמיך
וא ֹומר  ּכאמּור . הּתׁשּובה  היא  ≈¿«««¿»ƒ¿»¿»ƒ¿'לאמרתך'
וחֹוזר  ּתׁשּובה ע ֹוׂשה ׁשה ּוא  ּדמי ≈¿«¿∆∆ƒ¿«¿»עכ ׁשו
הּוא  ּברּוך להּקדֹוׁש ּכׁשּקֹורא  ּכרא ּוי, ¿««»¿≈∆¿««««¬≈מחטאיו 

ּבּנביא  ׁשּנאמר ּוכמֹו ע ֹונה ּו, צרת ֹו (ישעיה ּבעת  ¿≈»»≈¿∆∆¡««»ƒ
ז) מחׁשבתיו נה און  ואיׁש ּדר ּכֹו ר ׁשע «…¿¿»∆«ƒ¿¿»««…¬»'יעזב 

ירּבה ּכי אלהינ ּו ואל וירחמה ּו ה ' אל ∆¿»ƒ«¬≈¿∆¡…≈ƒ∆…«¿וי ׁשב 
ּדכׁשהאדם  ּבפׁשיטּות מׁשמע הרי  «««∆¿ƒ¿«¬≈«¿«ƒ¿ƒƒלסלֹוח'.
וע ֹוד  ועֹונה ּו. ה ּׁשם אל  צֹועק ּתׁשּובה , ¿≈¿≈»∆≈«¿∆עֹוׂשה 

ּבתהּלים  ה ּוא  מלא  טו)מקרא  ּביֹום (נ 'ּוקראני ƒ¿»»≈ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ¿
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אמר  ּבפרּוׁש הרי  ּותכּבדני'. אחּלצך »«≈¿≈¬ƒ≈¿»¿«¿∆»¬««צרה 
ּבפיו , ׁשמֹו ית ּברך ה ּוא  ּברּוך ƒ¿»«¿¿¿ƒ¿««»ה ּקדֹוׁש
לאדם: א ֹומר ּתׁשּובה , ּבעל «««≈«¿»»∆¿ƒ∆¿ּכׁשּתהיה
והרי א ֹותך, אענה  צרתך  ּבעת  ≈¬»«¿∆¡∆«¿««≈¿ƒ¿»≈ƒ∆¿ּכׁשּתקראני
ּתֹוסיף  א ּתה  ּגם מּצרתך, ּכׁשא ּצילך לפני ƒ¿»ƒ»»¿»««»ƒ»∆¿»«¿«ּגלּוי
ּותכּבדני '. 'אחּלצך ׁשּנאמר וזה ּו ƒ¿∆∆∆¡«¬«∆¿»¿«¿≈ƒ≈¿»¿ּותכּבדני.

ה ּכתּוב  אמר נמי  זה  טז)ואחר פסוק (שם ¿««∆«ƒ»««»
וכ ּו', חּקי' לסּפר  ּלך מה אלהים אמר ¿«ƒ«¿»¿«≈À…¡»««««¿'ולרׁשע

הענין : מּזה  מלאים מקרא ֹות «¿ƒ¿»¿≈ƒƒ∆»ƒ«»¿וכ ּמה 

התשובה  דורשים שאינם מהרשעים הישועה רחוק

‰p‰Âלֹו ּכׁשארע  ה ּׁשל ֹום עליו  ה ּמלך ּדוד §¦¥»ƒ«∆∆¿»»«»¿∆≈«
ׁשּלא  ּתׁשּובה  ועׂשה  מעׂשה …∆«¿««¿∆¬»א ֹות ֹו
ואחר  ּבע ֹולם , אדם ׁשּום  ּכמֹותּה »»¿«««««¿««עׂשה
יֹום  ּבכל  ּומתחּנן  צֹועק היה  «¿≈»¿ƒ≈«««¿ּתׁשּובת ֹו
ּכרא ּוי, ּתׁשּובת ֹו ׁשּיקּבל הּוא  ּברּוך «««¿≈»¿∆¿««»¿להּקדֹוׁש
ּתׁשּובת ֹו נתקּבלה  לא  א ּולי  נ ֹוקפ ֹו ל ּבֹו «¿«¿»¿ƒ¿«…ƒ««∆ׁשהיה 

ׁשּנאמר  ּכמֹו ה)ּכרא ּוי, נא נג ּדי(תהלים 'וחּטאתי »»¿∆∆¡«¿«»ƒ∆¿ƒ
וכּיֹוצא  ואחיתפל ּדֹואג  זה ּכל ועם  ≈»¿∆…ƒ¿ƒ»∆≈«¬ƒ«תמיד',
ׁשּלריק  וא ֹומרים עליו מלעיגים הי ּו ƒƒ»»¿¿ƒ∆»ƒ¿»«∆«ּבהם
לא  וׁשל ֹום חס הּוא  ּברּוך ׁשה ּקדֹוׁש …«¿»¿««»∆»≈«יגע,
ּביֹום  צעקת ֹו את  יׁשמע ולא  ּתׁשּובת ֹו ¿«¬»∆»¿ƒ…¿«¿≈»¿יקּבל 

ד):צרתֹו תשא כי א ֹומר (תנחומא ּכנגּדם ועכׁשו  , »»¿«¿»¿∆¿»≈
‰ÚeLÈ ÌÈÚL¯Ó ˜BÁ¯ הם הרי ׁשא ֹומר  , »≈¿»ƒ¿»∆≈¬≈≈

ׁשה ּקדֹוׁש ּבפ ׁשיטּות  וי ֹודעים ּבי ֹותר «»∆ƒ¿≈¿¿ƒƒ¿ƒ«¬חכמים 
נבראת ׁשה ּתׁשּובה  ה ּׁשבים , מקּבל  ה ּוא  ≈¿ƒ∆«¿»ƒ«»≈»¿¿«ּבר ּוך 

העֹולם ׁשּנברא  נד.)קדם והּדברים (פסחים , …∆∆ƒ¿»»»¿«¿»ƒ
ּבמזיד  ּתׁשּובתי , ּתקּבל ׁשּלא  עלי ƒ»«∆…¿À«¿»ƒ¿≈ƒ¿∆ׁשא ֹומרים
רא ּוי עליהם ּובאמת  ּכך , א ֹומרים «∆≈¬∆¡∆¿«ƒ¿∆∆¿ּובמרד 

ÚeLÈ‰לאמר ÌÈÚL¯Ó ˜BÁ¯ ׁשע ֹומדים , ≈»≈»≈¿»ƒ¿»∆¿ƒ
ׁש מ ּׁשּום לׁשּוב , ר ֹוצים ואינם EÈwÁּבמר ּדם ¿ƒ¿»¿≈»ƒ»ƒ∆À∆

,eL¯„ ‡Ïׁשה ּתׁשּובה ּבּתֹורה  לנּו ׁשחקקּת …»»∆»«¿»»«»∆«¿»
א ֹות ּה ׁשּדֹורׁש אני אבל  א ֹות ּה, ּדֹורׁשים «≈∆ƒ»¬»¬ƒ¿«≈אינם 

יֹום  רחֹוקהּבכל  ה ּתׁשּובה ׁשאין  אצלי ּפׁשּוט ¿»»∆¿ƒ∆≈«¿»¿»
ƒ∆ƒמּמּני:

רשעים  הם מצדקה הנמנעים

È‡ׁשה ל ֹומר , אפׁשר ּכאן ¯ÌÈÚLנמי ׁשאמר ¦«ƒ∆¿»«∆»¿»ƒ∆»«»
ה ּצדקה , מן לב  א ּבירי והם  ה ּקּמצנים ««¿»ƒ¿≈«ƒ≈≈ƒ«¿»»≈הם
ואף  מּלתת , ידיהם וקֹופצים ממֹון  להם  »¿≈«ƒ¿≈∆ƒ¿¿«∆«≈∆ׁשּיׁש
מק ֹום  מּכל ּבידם אחרים  עברֹות  ׁשאין  ּפי  ««ƒ∆≈¬≈¬≈ƒ¿»»ƒ»על 
לברכה זכר ֹונם רּבֹותינּו וה ּנה  הם. ««¿ƒ≈¿ƒ≈«≈ƒ¿»ƒ«¿רׁשעים 

סה:)אמרּו ח"א לבני(זוהר קֹורא  אחת  ׁשּפעם »¿∆««««≈ƒ¿≈
ב)העֹולם מט אחת(תהלים ּופעם חלד', 'י ׁשבי »»…¿≈»∆««««

להם יא)קֹורא  לח ואמרּו,(ישעיה חדל', 'יֹוׁשבי  ≈»∆¿≈»∆¿»¿
העֹולם  ׁשחֹוׁשבים אדם ׁשּבני  ה ּוא , ««ƒ¿∆««≈¿∆»»»∆ׁשה ּטעם
ה ֹון , ולצ ּבר ממֹון לקּבץ  ותאותם ע ּקר …¿ƒ»¿«¬»»ƒ¿…»¿ƒ∆»ה ּזה 
ּולתלמידי לענּיים  לה ּנֹות  רֹוצים ≈ƒ¿««¬ƒƒ¿«¿ƒ«≈¿ואינם
החלּדה ּכמע ׂשה  מעׂשיהם  א ּלּו «¿ƒ≈«¬≈∆¿«¬≈«À«¬חכמים ,
חּיה א ֹו אחרת  חל ּדה  ּובאה  וחֹוטפת  «»∆∆»«¿À««∆∆¿∆∆∆ׁשּגֹונבת 
ּכך  ּבֹו, נהנית  לא  והיא  וחֹוטפת  ¿«≈¡∆…ƒ¿∆∆¿∆∆»אחרת 
ה ּממֹון  אחר ה ּלהּוטים אדם ּבני  ׁשל «»»»ƒ¿»««≈¿∆∆≈¬»מע ׂשיהם 
מּמּנּו עצמם מה ּנים  ואינם א ֹות ֹו ∆ƒ«¿»ƒ»¿«≈¿≈»¿לק ּבץ
ס ֹוף  וסֹוף חסדים, ּובגמיל ּות  צדקה  ¿ƒ¿ƒ«¿»»ƒ¿ƒ¬»ƒּבנתינת 
'יׁשבי קרא  ּולא ּלּו א ֹות ֹו, ויאכל ּו זרים ≈¿…««≈¿¿…¿ƒ««יבֹוא ּו
ה ּׁשל ֹום  עליו  ה ּמלך ּדוד אמר ועליהם  «»««¿∆∆»ƒ«»«∆≈¬»∆«חלד',
ס ּים  נמי  ועליהם חלד', י ׁשבי  ּכל  'האזינּו ≈ƒ«¬ƒ»…¿≈»∆«¬≈∆«ƒƒ»נמי 

ואמר יא)ה ּמזמ ֹור  פסוק לאחרים (שם 'ועזב ּו «ƒ¿¿»«¿»¿«¬≈ƒ
נהנים  אין זרעם ׁשאפּלּו ׁשה ּכּונה ƒ«¿»≈∆¡ƒ¬∆««»»∆«≈חילם',
ׁשהם  אדם ּבני  אמנם  אחרים . אם ּכי ≈∆««≈¿«¿«ƒ∆ƒƒ¬≈ƒמּמּנּו
מ ּמׁש, ּבֹו אין  ה ּזה  העֹולם הבלי ּכל «»≈∆»««≈¿»«ƒ¿»¿מחּׁשבים 
והעּקר  וריק, הבל הּזה  ׁשהעֹולם  «ƒ∆»»«∆∆∆»ƒ¿»ƒ¿¿וי ֹודעים
ּפׁשּוטה ּתמיד וידם ה ּבא , הע ֹולם  «¿ƒ«««¿«»««ה ּוא 
ואין  חסדים , ולגמיל ּות לצדקה  ≈¿ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ«¿ּופת ּוחה 
'יֹוׁשבי קֹורא  לזה ה ּממֹון, לקּבץ ּכלל ≈¿≈∆««»≈»¿«¿««¬»ּתאותם 
מּתאות עצמם ׁשּמֹונעים מניעה, ל ׁשֹון  »¬»ƒ»∆¿ƒ«¿»ƒ¿¿∆«חדל',
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א ּלּו ה ּממ ֹון , קּבּוץ ּומּתאות הּזה  ≈«»ƒ«¬«ƒ∆»«עֹולם
חדל': 'יֹוׁשבי ∆«≈¿ƒ¿»ƒנקראים

גהנם  ירשו הצדקה מן הנמנעים

‰p‰Â'ÁּקיךÏ ּפס ּוק „א ּבסֹוף  ׁשאמר  רׁשּו' §¦¥À∆»…»»∆»«¿»
ּתב ֹות רא ׁשי  ּבֹו, עֹוסקים ׁשאנ ּו ≈≈«ƒ¿«∆∆זה 
עליו  הּמלך ּדוד אמר  ועליהם  ««¿∆∆»ƒ«»«∆≈¬»∆«'חל"ד',

ÚeLÈ‰ה ּׁשל ֹום ÌÈÚL¯Ó ˜BÁ¯ ואזיל , «»»≈¿»ƒ¿»¿»≈
ּכאן  ּׁשאמרּתי  מה  ÌÈÚL¯Óּומפרׁש, ˜BÁ¯ ¿»≈«∆»«¿ƒ»»≈¿»ƒ

‰ÚeLÈה ,ÌÈÚL¯חלּדה מע ׂשה  העֹוׂשים הם ¿»»¿»ƒ≈»ƒ«¬≈À¿»
'ּכי וזה ּו רא ׁשי„א Ïּקיך Áּכאמ ּור , רׁשּו' »»¿∆ƒÀ∆»…»»»≈

ׁשה 'חל"ד ', ׁשעֹוׂשים ¯ÌÈÚLּתבֹות  ה ּללּו ≈»∆∆»¿»ƒ«»∆ƒ
חלּדה  ׁשהם ÚeLÈ‰מהם¯BÁ˜מעׂשה  ּכׁשם , «¬≈À¿»»≈∆¿»¿≈∆≈

עֹולם  ּבא ֹות ֹו ּכך ה ּזה , ּבעֹולם מרחמים «¿¿«∆»««ƒ¬»¿«≈אינם 
ׁשּצֹועקים  עליהם, ׁשּירחם  מי ימצא ּו ƒ¿¿ƒ∆¿«≈¬≈∆∆¬ƒ…לא 
ׁשּירחם  מי  ואין  עליהם ׁשּירחם  למי  ≈»¿∆ƒ»¿ƒ∆¿«≈¬≈∆¿≈ƒ≈»ּבּגיהּנם

וה ּנה ÌÈÚL¯'Óעליהם . ˜BÁ'¯ּתב ֹות רא ׁשי  ¬≈∆¿ƒ≈»≈¿»ƒ»≈≈
ּגיה ּנם  ׁשהיא  'לעל ּוקה ' ּגימטרּיא  ה ּכֹולל  «ƒ«≈ƒ«¿ƒ»«¬»∆ƒ≈ƒעם 

יז.) מירי(ע"ז ּכאן  האמּורה  ּדהי ׁשּועה  לרמז ,ƒ¿…¿«¿»»¬»»«¿≈
ׁשּמת ּו מאחר  ה ּללּו ּדהרׁשעים ּבליּבּגיה ּנם , «≈ƒ»¿»¿»ƒ«»≈««∆≈¿ƒ

ּדצ ֹועקים  ּבּגיה ּנם, ּתׁשּועה  להם אין ƒ»¿¬ƒ≈»«¿∆«≈«¿ּתׁשּובה 
עׂשּו ׁשּלא  מאחר  עליהם מרחם ואין וי «…∆»»≈∆≈¬≈»¿≈¿»»וי 

וזהּו „¯eLּתׁשּובה , ‡Ï EÈwÁ Èk'חק' עֹוד, . ¿»¿∆ƒÀ∆…»»…
חק  ק ּימּו ׁשּלא  ּדמאחר 'ּגיה ּנם ', …¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ»¿≈««∆…ƒּגימטר ּיא 
'חק', ּגימטרּיא  ׁשהיא  ּבּגיהּנם יּפלּו …«ƒ¿«≈ƒ»∆ƒƒ«¿ƒ«»ה ּתֹורה

„¯eLוזה ּו ‡Ï EÈwÁ Èk: ¿∆ƒÀ∆…»»
רי"ש) אות צדק (מעגלי

לתשובה  המסוגלים הזמנים

˙‡ Ô·iÂ ¯eM‡ ‡ˆÈ ‡È‰‰ ı¯‡‰ ÔÓ¦¨¨¤©¦¨¨©©¦¤¤
'B‚Â ‰Â�È�(יא י ּכאן ,.(בראשית לרמז  ּבא  ¦§¥§»ƒ¿…»

עברּו אדם  ׁשל ימיו  ׁשרב ּפי על  ¿«««∆««…∆ƒ»»∆ׁשאף 
ׁשבעים  א ֹו ׁשנה  ׁשּׁשים ּכבן ונתעֹורר  ƒ¿≈¿∆ƒƒ»»ƒ¿ƒ¿≈¬»ּבעברֹות 
ּתׁשּובת ֹו ׁשאין  לֹומר יס ּתּפק ּבל  «¿≈∆»≈»¿ƒ»«לׁשּוב,

לא  מֹועלת  ל ֹומר  ּתרצה  אם ואפּלּו …∆∆»∆¿ƒƒƒ¬»∆∆מֹועלת,
ׁשּכבר  מאחר  עדן  ּגן  לה ֹוריׁשֹו ּכך  ּכל «¿∆»»≈∆≈»ƒ¿¿«««¿»¿מה ּניא 
אל  ר ׁשעים , ּבספר  למעלה  ונחּתם »ƒ¿«¿∆¿«¿«¿»¿≈∆¿»ƒנכּתב
ׁשלמה , ּבת ׁשּובה  ּבׁשּובֹו אם ּכי  ּכן , «≈¿«¿ƒƒ¿ƒ≈∆»¿ידּמה 
וכל  ע ֹונ ֹותיו  ּכל מאהבה , ׁשב  אם  «¿«¬««¬»≈«ƒ¿»ƒּובפרט
ׁשעברּו העֹונֹות  וא ּדר ּבא , יּזכרּו, לא  ¿«∆¬««»¿»¿¿«ƒ…««¿ּפׁשעיו 
ּכמֹו מצֹות , א ֹותם  עׂשה  ּכא ּלּו ל ֹו יח ׁשבּו ¿¿ƒ»»»ƒ¿¿«≈««עליו 

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו פו:)ׁשאמרּו (יומא ∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»
ּכזכּיֹות . ל ֹו נעׂשֹות  ה ּזדֹונֹות  מאהבה  ƒ¿À¬»¿»«¬»≈«»ה ּׁשב 
ּדימי לברכה זכר ֹונם ר ּבֹותינ ּו אמר ּו ≈ƒ≈»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿וה ּנה
וימי העל ּיה ימי לׁשל ׁשה , נחלקים ≈ƒƒ¿…»¿≈»¬ƒ»ƒ«¡∆«««האדם
ׁשּבהם  וה ּמבחר הירידה , וימי  ∆«∆«¿ƒ»ƒ≈«¿ƒ»¿«À¬«העמידה 
הם  ּובגב ּורת ֹו ּבתק ּפֹו ּבדעּתֹו מי ּׁשב  ≈«¿À»¿«¿¿»¿ƒ¿««∆ׁשאדם
ּבימי ּבת ׁשּובה  וׁשב  ׁשחטא  ּומי העמידה . ≈ƒ»ƒ∆»»¿»ƒ¿»ƒ¬«≈¿ימי 

ּכרא ּוי ּורצּויה  מקּבלת  ּתׁשּובת ֹו (יומא העמידה  »¬ƒ»¿»¿À∆∆¿»»»
אף פו:) הירידה , ימי עד ׁשב ׁשּלא  מי אבל  ,¬»ƒ∆…»«¿≈«¿ƒ»«

מק ֹום  מּכל  ּתׁשּובה , ּתּקרא  ׁשּתׁשּובת ֹו ּפי  ««ƒ∆¿»ƒ»≈¿»ƒ»על 
הירידה ּדבימי העמידה , ּכימי  ּתׁשּובה  «ƒ≈»¬ƒ»¿ƒ≈«¿ƒ«¿«≈אינּה
ׁשב  אם מקֹום , ּומּכל  ונלאה . ּכח ֹו «ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿…«ּתׁש
חפצה ּובנפׁש ׁשלם ּבלב  ׁשלמה «≈¬∆∆¿≈«≈¿«≈¿«¿ƒּבתׁשּובה
העל ּיה ּבימי ּפגם וא ׁשר  חטא  א ׁשר  את  «ƒ≈»¬ƒ»«∆¬»««∆¬∆≈»¿מת ּקן
ּפי על ואף הירידה , ּובימי העמידה ƒ≈»¬ƒ»ƒ≈«¿ƒ»¿««ƒּובימי 
רׁשע  ׁשה ּוא  עליו ונכ ּתב ימיו ּכל ר ׁשע ««∆««»¿ƒ¿«««««««∆ׁשהיה 
ּבס ֹוף  ּבת ׁשּובה  ׁשּׁשב מאחר  ּגיה ּנם, ¿«¿ƒ»≈««∆»ƒ≈≈¿וי ֹורׁש

ּגיה ּנם: יֹור ׁשי  מּכלל  יֹוצא  ה ּוא  הרי  «ƒ¿«¿≈≈ƒ≈≈¬««ימיו

ימיו  בכל שפגם מה מתקנת התשובה

e‰Ê ה ּכתּוב Èˆ‡ּכּונת  ‡Â‰‰ ı¯‡‰ ÔÓ ¤«»««»ƒ»»∆«ƒ»»
¯eM‡זה ׁשּלפני  ׁשּבּכת ּוב לפי ה ּכּונה , , «««»»¿ƒ∆«»∆ƒ¿≈∆

י) ׁשנער',(פסוק ּבארץ 'וכלנה נאמר «¿ƒ∆∆¿≈¿»¿»¡∆«ׁשם
מן  ׁשּנמנעים ׁשהרׁשעים ּבֹו ƒ∆ƒ¿»ƒƒ«¿«∆¿»≈∆ׁשּפר ׁשנּו
ארץ  ׁשהיא  ּגיה ּנם להם  מּוכנת  ∆∆ƒ»∆ƒ≈∆«∆∆«¿»ה ּתׁשּובה
אפ ּלּו ּבת ׁשּובה  ל ׁשּוב  ׁשרצה  מי אבל  ƒ¿»¬»ƒ∆»»»ƒ¿»¬ƒׁשנער,
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עליו  נכּתב  ׁשּכבר ּפי על  אף ימיו , ««»¿ƒ∆¿»ƒ»»««¿ּבס ֹוף
ּבת ׁשּובה ׁשּׁשב  מאחר ּגיה ּנם, היא  «¿ƒ≈ƒ»≈««∆»ƒ¿»∆ׁשארצֹו
וזה ּו מּמּנה . יֹוצא  ׁשה ּוא  עליו  ונכּתב  ∆¿«∆ƒ¿»»»∆≈ƒ¿≈חֹוזר 

‡Â‰‰ ı¯‡‰ ÔÓ, ּגיה ּנם ‡eM¯ׁשהיא  ‡ˆÈ, ƒ»»∆«ƒ∆ƒ≈ƒ»»»«
ּדרכיו . את  והיׁשיר  ּבת ׁשּובה  ׁשחזר Ô·iÂזה  ∆∆»«ƒ¿»¿≈ƒ∆¿»»«ƒ∆

‰Â�È� ּבת ׁשּובה‡˙ ׁשּׁשב מאחר  ּכלֹומר, , ∆ƒ¿≈¿«≈««∆»ƒ¿»
ּׁשּפגם  ּבמה  ּתּקן הירידה , ימי ּבסֹוף »«∆»¿≈ƒ¿¿≈«¿ƒ»ƒ¬אפ ּלּו
הירידה . ּובימי  העמידה  ּובימי העל ּיה «ƒ≈»¬ƒ»ƒ≈»¬ƒ»ƒ≈«¿ƒּבימי

�Â�È‰וזה ּו ˙‡ Ô·iÂמה ּובנה  ּתּקן ּדהינ ּו , ¿∆«ƒ∆∆ƒ¿≈¿«¿ƒ≈»»«
העל ּיה לימי  וקרא  העלּיה . ּבימי  «ƒ≈»¬ƒ»¿»»ƒ≈»¬ƒ»«∆ּׁשּפגם

‰Â�È� ׁשּמּלת לפי ,�‰Â�È ּפעמים ׁשּתי  ּבּה קרי ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ«ƒ¿≈¿≈≈¿≈¿»ƒ
ילד ּות יׁש העל ּיה  ׁשּבימי יען  נאה , ¿»≈«ƒ≈»¬ƒ∆»»∆«∆«נאה 
אמר  ולכן  האדם, נ ֹוי  זמן  ׁשה ּוא  »«≈«¿«««»¿∆¬»ּובחרּות ,

העלּיה. ּבימי ּׁשּפגם מה ¯Á·˙ׁשּתּקן ˙‡Â ∆ƒ≈«∆»«ƒ≈»¬ƒ»¿≈¿……
¯ÈÚונקראים העמידה , ימי רמּוז ּכאן  ,˙·Á¯ ƒ»»¿≈»¬ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿……
¯ÈÚ' קט ּנה 'עיר  נקרא  ׁשאדם יד)לפי ט ,(קהלת ƒ¿ƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿«»

הם  ות ּקּונ ֹו וי ּׁשּובֹו אדם  ׁשל ּדעּתֹו ≈ƒ¿ƒ¿««∆¿»»«¿»¿והרחבת 
ּׁשּפגם  מה  ׁשּתּקן  אמר לפיכך העמידה . »«∆»≈ƒ≈»¬ƒ»¿ƒ»¿»«∆ƒּבימי

ׁשהם העמידה ÈÚ¯ּבימי ˙·Á¯.ÁÏk ˙‡Â, ƒ≈»¬ƒ»∆≈¿……ƒ¿∆»«
הירידה ּבימי ּׁשּפגם מה ׁשּתּקן  רמז  «ƒ≈«∆»«ƒ≈«¿ƒ∆»««ּכאן

ו  ה ּזקנה, ימי  ּכמֹוÁÏÎׁשהם זקנה , לׁשֹון  ה ּוא  ∆≈¿≈«ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿
קבר' אלי  בכלח  כו)'ּתבֹוא  ה על (איוב ׁשאף , »¿∆«¡≈»∆∆««

ה ּכל: ּתּקן  ימיו, ּבסֹוף ׁשחזר …»≈ƒ∆»«¿»»ƒּפי 
נח) פרשת חותם  (פיתוחי

העמידה  בימי - המעולה התשובה

‡È‰ ÁÏk ÔÈ·e ‰Â�È� ÔÈa ÔÒ¯ ˙‡Â§¤¤¤¥¦§¥¥¨©¦
‰Ï„b‰ ¯ÈÚ‰(יב י ּבא .(בראשית ּכאן ¨¦©§Ÿ¨»»

העמידה ּבימי  האדם  נתעֹורר ׁשאם «ƒ¿…∆ƒƒ¿≈»»»ƒ≈»¬ƒלרמז,
ה ּתׁשּובה היא  ז ֹו ׁשלמה, ּבת ׁשּובה «¿»ƒ¿»¿≈»ƒ»«¿וחזר 
וכבׁש ּוגב ּורת ֹו ּבתקּפֹו ה ּוא  ׁשעדין  »«¿«¿¿«¿À»∆¬«ƒ¿»המע ּלה ,

י ֹוצר ֹו רצ ֹון  לעׂשֹות יצרֹו יט.)את  וה ּנה(ע"ז . ∆ƒ¿«¬¿¿¿ƒ≈

ּדֹומה וא ּמיץ, חזק ּבעֹודֹו ּבת ׁשּובה  ׁשח ֹוזר ∆ƒ∆≈ƒ¿»¿»»¿«ƒמי
ית ּגּבר  ׁשּלא  ּכדי לּסּוס רסן  ׁשע ֹוׂשה  ≈»¿ƒ∆∆∆∆«¿≈∆…ƒ¿ּכמי 
ׁשּלא  ּכדי  ליצר ֹו רסן ע ֹוׂשה  ה ּוא  ּכך …∆≈¿¿ƒ¿∆∆∆¿«««עליו ,

עליו : ««≈»¿ƒיתּגּבר 

e‰ÊÂÔÒ¯ ˙‡Âּבת ׁשּובה ׁשחזר מי ּדהינּו , §¤¿∆∆∆¿«¿ƒ∆»«ƒ¿»
לע ֹוׂשה  ׁשּדֹומה  העמידה  ¯ÔÒּבימי  ƒ≈»¬ƒ»∆∆¿∆∆∆

וימי העלּיה  ימי ּבין הם העמידה  וימי  ≈ƒ¿ƒ≈»¬ƒ»≈≈¿≈»¬ƒ»ƒ¿ליצר ֹו.
וזה ּו �Â�È‰הירידה , ÔÈaּכמֹו העלּיה  ימי ׁשהם «¿ƒ»¿∆≈ƒ¿≈∆≈¿≈»¬ƒ»¿

ÁÏkׁשּכתבנ ּו, ÔÈ·eּכמֹו הירידה  ימי  הם ∆»«¿≈»«≈¿≈«¿ƒ»¿
העמידה , ּבימי ׁשחזר מי  ‰ÈÚ¯ׁשּכתבנ ּו. ‡Â‰ ∆»«¿ƒ∆»«ƒ≈»¬ƒ»ƒ»ƒ

‰Ï„b‰לגּופֹו ּגד ֹולה ּתׁשּובה  היא  ּדהינּו , «¿…»¿«¿ƒ¿»¿»¿
קט ּנה ' 'עיר  יד)הּנקרא  ט יחזר (קהלת עכ ׁשו , «ƒ¿»ƒ¿«»«¿»«¬…

Ï„b‰ויּקרא  ¯ÈÚ: ¿ƒ»≈ƒ¿…»
נח) פרשת  חותם  (פיתוחי 

הנעורים  בימי תשובה

·LÈ ‡e‰Â ,‡¯ÓÓ È�Ï‡a '‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ©¥¨¥¨§¥Ÿ¥©§¥§Ÿ¥
ÂÈ�ÈÚ ‡OiÂ .'B‚Â Ï‰‡‰ Á˙t¤©¨Ÿ¤§©¦¨¥¨
ËÚÓ ‡� ÁwÈ .'B‚Â ¯Ó‡iÂ .'B‚Â ‡¯iÂ©©§§©Ÿ©§ª©¨§©
¯‰ÓÈÂ .'B‚Â ÌÁÏ ˙Ù ‰Á˜‡Â .'B‚Â§§¤§¨©¤¤§©§©¥
'B‚Â ·ÏÁÂ ‰‡ÓÁ ÁwiÂ .'B‚Â Ì‰¯·‡©§¨¨§©¦©¤§¨§¨¨§

א-ח) יח הא ּלּו.(בראשית ה ּפסּוקים  לרמז  ≈«ƒ¿…«¿ƒ«¿∆אפׁשר 
ר ּבֹותינ ּו ּׁשאמרּו מה  ּבהקּדים רמז ≈»¿«∆»ƒ¿»¿∆∆¿∆∆¿ּבדרך

לברכה  טז)זכרֹונם  נ תהלים הליקוטים ,(ספר ƒ¿»ƒ¿»»
ׁשע ׂשה , וה ּתֹורה  ה ּמצ ֹות  ּכל ח ֹוטא  ««∆«»¿¿ƒ¿∆»»≈»«ƒּדכ ׁשאדם 
הּנפׁש וגם א ֹותם , ל ֹוקחת  אחרא  ∆∆»»¿«»»«¬»«¿ƒ»ה ּסטרא 

מּמ מסּתּלקים ּבֹו ׁשּיׁש והּנׁשמה ּנּו,והרּוח ¿»«¿«¿»»∆≈ƒ¿«¿ƒƒ∆
ה ּׁשכינה וגם  לֹו. חֹוזרים ּבת ׁשּובה  «ƒ¿»¿ƒ¿««¿ƒ≈∆¿ּוכׁשחֹוזר 
ּוכ ׁשחֹוזר  ּכׁשחֹוטא , ּבֹו מׁשּגחת  ≈∆¿≈∆¿»»¿»«≈אינּה
אליו , להטיב  ּבֹו מ ׁשּגחת ה ּׁשכינה  «≈ƒ¿»«¿ƒ»«¿««¿≈ƒּבתׁשּובה
אחרא  הּסטרא  ׁשּלקחה  וה ּתֹורה ה ּמצֹות «¬»«¿ƒ¿¿«»∆»¿»«ƒ»«¿וכל

אליו : «≈ƒ¿חֹוזרים
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אחר  לדבר נמשל בתורה חלק כל

‰p‰Â, ּפת ונקראת  מים, נקראת  ה ּתֹורה §¦¥«»ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿≈«
ואפׁשר  ּודב ׁש. וחלב יין  «¿∆¿»¿««¿ƒ¿≈«ƒ¿ונקראת 
רמז  ּפׁשט לארּבעה , נחלקת ּדהּתֹורה  ∆∆«¿««¿»¿∆∆¡∆«»¿»לֹומר,
ּכנגד  מים, נקראת ה ּפׁשט  ּכנגד סֹוד. ∆∆¿ƒ¿≈«ƒ«¿»∆∆¿¿ּדר ּוׁש
ּבׂשר  נקראת  ה ּדר ּוׁש ּכנגד לחם , נקראת  ««≈¿ƒ¿≈∆∆¿∆∆«¿ƒ∆∆«הרמז

סג:)וחמאה  ברכות כא:, ה ּסֹוד (עירובין ּכנגד  , ¿∆¿»¿∆∆«
ּודבׁש: וחלב יין »¿««¿ƒ¿≈«ƒנקראת 

שהיו  המצוות אליו חוזרות התשובה ידי על

אחרא  בסטרא

‰p‰Âאמר ה ּפרׁשה  ּבסֹוף לזה  יז סמּוך  (לעיל §¦¥»¿»∆¿«»»»»«
ּומקנתכז) ּבית יליד בית ֹו אנ ׁשי »¿ƒ»ƒƒ¿≈≈¿»«¿'וכל

על  לרמז ּבא  א ּתֹו'. נּמלּו נכר ּבן  מאת  »…¿ƒ…ƒ»ƒ«≈∆≈≈∆∆ּכסף
ה ּסטרא  ּׁשּלקחה ׁשּמה  ּבת ׁשּובה, ׁשחזר «¿ƒ∆»«ƒ¿»∆«∆»¿»«ƒמי
ׁשהע ֹוׂשה מצינּו והּנה  אליו . ח ֹוזר ∆«∆ƒ≈»ƒ¿«≈≈«¬»אחרא 
ּכן  ּגם והּנה  אחד. מלאך מ ּמּנה  נברא  ≈»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆»«¿»¿∆»¿ƒמצוה 
ּתֹורה ּכג ֹון  ּבגּופֹו, אדם ׁשעֹוׂשה  מצ ֹות  «¿¿««∆∆¿ƒ≈יׁש
מע ׂשה , ידי  על  א ֹותם ׁשעֹוׂשה וי ׁש ∆¬»≈¿»«∆∆≈¿«ƒ¿ּותפּלה,
נבראים  ּומּכּלם  וכּיֹוצא , הּצדקה מצות  ƒ¿««¿»»¿«≈ƒÀ»ƒ¿»ƒ¿ּכג ֹון 
ה ּסטרא  ה ּכל  לֹוקחת  ּוכׁשחֹוטא  «¿ƒ¿∆≈«««…«ƒ«¿»מלאכים,
חֹוזר  הּכל ּכרא ּוי ּבת ׁשּובה  ּוכׁשחֹוזר ≈…»«««¿ƒ≈∆¿«¬»אחרא ,
ביתֹו', אנ ׁשי  'וכל ׁשאמר זהּו ּכבּתחּלה . ≈≈¿»«¿»«∆∆«ƒ¿»¿לֹו
מעׂשיו  ידי  על  ׁשּנברא ּו ה ּמלאכים «¬»≈¿»¿¿ƒ∆ƒ«¿»»≈הם
ּגּופֹו ידי  על ׁשּנע ׂשּו ּבית ', 'יליד  ≈¿»¬»∆ƒ¿ƒ»ƒ»ה ּטֹובים.
על  ׁשּנע ׂשּו ּכסף', 'ּומקנת ּותפּלה . ּתֹורה  »¬»∆∆∆»¿ƒ»ƒ¿«¿ּכג ֹון 
ׁשחטא  וכיון חסדים . ּוגמיל ּות צדקה  ««∆«≈¿ƒ¬»ƒ¿««¿≈¿ידי
ׁשחזר  ה ׁשּתא  אחרא , ּבּסטרא  »«∆«¿»«¬»«¿ƒ¿¿«ƒנטמעּו
ּכך  ונטהר, מל  ׁשה ּוא  ּכיון  ¿«»¿ƒ¿»≈»∆»¿ƒּבתׁשּובה,
ולקחה מצֹותיו ידי  על ׁשּנע ׂשּו «¿«¿«¿ƒ∆«¬«¿≈ƒ«¿»»ה ּמלאכים
אחרא  מּסטרא  נּטלּו עכ ׁשו אחרא  «¬»«¿ƒ¿»«¬»«¿»ƒ¿ƒƒ»ה ּסטרא 
'מאת וזה ּו אליו. וחזר ּו עּמֹו ונּטהרּו ≈≈∆¿«≈¿«¿ƒ¿ƒ«¬ƒ¿ונּמֹולּו
נכר ' ּבן 'מאת  ּכל ֹומר א ּתֹו', נ ּמלּו נכר  «≈∆≈≈»¿ƒ…ƒ«≈∆ּבן 

ה ׁשּתא  ּבּה, ׁשּנטמע ּו אחרא  הּסטרא  «¿»«¿¿ƒ¿»«¬»∆ƒ»∆ׁשה ּוא 
אליו : וחזרּו ונ ּטהרּו א ּתֹו' «≈¿«¿¬»ƒ…ƒ¿ƒ'נ ּמלּו

עליו  להשגיח חוזרת השכינה וגם

¯ÊÁLÎe,ה ּמלאכים אליו  וחזר ּו ּבת ׁשּובה  §¤¨©ƒ¿»¿»¿≈»««¿»ƒ
‰'אז  ÂÈÏ‡ ‡¯iÂה ּׁשכינה , »«≈»≈»«¿ƒ»

אליו . ּומטיבה ּבֹו ּדהינ ּוÈ�Ï‡aמׁשּגחת  , «¿««¿ƒ»≈»¿≈…≈¿«¿
מּלׁשֹון  ּבתׁשּובה, וחזר  יצר ֹו על ¿ƒ¿«≈«ƒ¿¿»«ƒ¿»ƒ∆ׁשּנת ּגּבר

ּכא ּלֹונים' ה ּוא  ט)'וחסן  ב היא ÓÓ¯‡.(עמוס , ¿»…»«ƒ«¿≈ƒ
לֹומר  'רפא ', וגימטר ּיא  ראה ', 'מ ּום »«««ƒ«¿ƒ¿««««¿»מׁשמע ּה
עכׁשו  ּבֹו, מּום היה חֹוטא  ׁשהיה «¿»««≈««∆«≈∆ׁשּכיון

הּמּום . ‰‡‰Ïנתר ּפא  Á˙t ·LÈ ‡e‰Â,ּפרּוׁש , ƒ¿«≈«¿…≈∆«»…∆≈
ּבפתחי אם ּכי  יֹוׁשב  ּבת ׁשּובה , ׁשחזר  ≈¿ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ»«∆«≈ּכיון
ּובב ּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי  ּתֹורה  ׁשל ≈«¿ƒ≈¿≈«¿«∆«√«אהלּה

‰ÌBiמדר ׁשֹות . ÌÁk ׁשחזר ּכלֹומר, , ƒ¿»¿…«¿«∆»«
ׁשהזקין , עד  לא  ּבתקפ ּות ֹו, ּבעֹודֹו ƒ¿»¿ƒ¿≈…«∆ƒ¿ƒּבתׁשּובה

המע ּלה  ה ּתׁשּובה היא  יט.)ׁשּזֹו וזה ּו(ע"ז , ∆ƒ«¿»«¿À»¿∆
ÌBi‰ ÌÁk:ּבֹו חּמֹו ּבעֹוד , ¿…«¿À

וירא) פרשת  חותם  (פיתוחי

בעשיית  הרע היצר ותחבולות עצות
התשובה 

‰Ê e�·L ‰zÚ Èk e�‰Ó‰Ó˙‰ ‡ÏeÏ Èk¦¥¦§©§¨§¦©¨©§¤
Ï‡¯NÈ Ì‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ .ÌÈÓÚÙ©£¨¦©Ÿ¤£¥¤¦§¨¥
'B‚Â eNÚ ˙‡Ê ‡BÙ‡ Ôk Ì‡ Ì‰È·‡£¦¤¦¥¥Ÿ£§

י-יא) מג ה ּפסּוקים .(בראשית לפר ׁש ƒ¿»≈«¿«¿∆אפ ׁשר
חכמי ּׁשּכתב ּו מה ּבהקּדים רמז , ּבדרך ≈¿»¿«∆»ƒ¿»¿∆∆¿∆∆¿∆≈«הא ּלה 
מלא  ּכּלֹו הרע  ּדיצר לברכה, זכרֹונם  ≈«ƒ¿»ƒ¿»»¿≈∆»»À«»ה ּמּוסר 
מרחֹוק, עצ ֹות  ּומביא  ותח ּבּול ֹות , «≈≈ƒ¿¿«¿≈ƒמרמֹות
א ֹומר  ּבּתח ּלה  ּדחי . אל מ ּדחי אדם ≈«ƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ««∆¿»ּומדחה
אין  ׁשנה עׂשרים עד ּׁשּיע ׂשה  מה  ּכל ≈««ƒ¿∆»∆¬»∆»««««לאדם,
מעלה ׁשל ּדין  ׁשּבית  מּׁשּום ענ ׁש, ׁשּום «¿»∆ƒ∆≈ƒ∆…««עליו 
ּולמעלה ׁשנה  מעׂשרים רק מעני ׁשים «¿»¿««ƒƒ«≈∆¿ƒ¬»≈אין

עב:) זו"ח פט:, ׁשנה(שבת לעׂשרים ּוכׁשּיּגיע .¿∆«ƒ«¿∆¿ƒ»»
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טז 

ר ּבֹותינ ּו ּׁשאמר ּו מה לך ידּוע לֹו, ≈»¿«∆»«¿»«≈א ֹומר
לברכה לד:)זכר ֹונם ׁשּבעלי(ברכות מקֹום ƒ¿»ƒ¿»»»∆«¬≈

יכ ֹולים  ּגמּורים  צּדיקים אין עֹומדים ƒ≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ת ׁשּובה 
מּמעלת ּגדֹולה  ּתׁשּובה  ׁשּמעלת  וכיון  »¬»ƒ«¿«¿»¬»∆«≈¿…¬»לעמד,
ׁשּתעׂשה לך טֹוב ּכן  אם  ּגמּורים, ∆¬»∆«¿≈ƒƒ¿ƒƒ»צּדיקים
ותפרׁש העברה טעם ותטעם חמּורה  …¿ƒ¿«««»¬≈»¿ƒ¿«¬«≈¬עברה 
י ֹותר  ּגד ֹולה  מעלתך ותהיה  ּבת ׁשּובה , ≈«¿«¿«¬»∆¿ƒ¿»¿ƒ…¬»¿ותחזר
מתה ּפך  וה ּוא  ה ּצּדיקים. ¿≈»¿ƒ«¬«««ƒƒ¿ƒמּמעלת 
מעברה להטמיעֹו ורֹוצה  «≈¬≈ƒ¿»¿∆¿«¿»¿ּבתחּבּולֹותיו ,
וה ּנה לעל ֹות . יּוכל ולא  ׁשּיׁשּתּקע עד ≈ƒ¿««¿…««¬¿ƒ∆»«≈¬»לעברה
זה להם ארע וכּמה  ּכּמה  הר ּבים ∆∆«»≈«»¿«»ƒ»«≈¬»ּבע ֹונ ֹותינ ּו
ּומתנחמים  ׁשּמתחרטים  יׁש ּבאמת  ƒ¿»¿ƒƒ¿«¬ƒ∆≈∆¡∆««»ה ּדבר.
ׁשנה , חמּׁשים אחר  ּתׁשּובה ««ƒ¿»««¬ƒƒ¿ועֹוׂשים
ּכמֹו ּכך ּכל  אינּה אבל מקּבלת  ¿¿«««≈«¬∆∆À¿««¿ּות ׁשּובתם

יט.)הרא ׁשֹונה ימיו ,(ע"ז ּבסֹוף היא  וה ּגר ּועה  . »ƒ»¿«¿»ƒ¿»»
מק ּבלת ׁשהיא  ּפי  על  ד)אף ו רבה אינּה(רות , ««ƒ∆ƒ¿À∆∆≈»

חלּוקֹות , ה ּתׁשּובֹות ּבאמת  לרא ׁשֹונה . ¬¿»∆¡∆«ƒ««ּדֹומה 
אפ ּלּו מאהבה  ּכרא ּוי ּתׁשּובה  ׁשעֹוׂשה  ƒ∆∆¿»»»≈«¬»¬ƒּומי 
ׁשּלא  ּכמי  ּורצּויה  ּדמקּבלת  ו ּדאי ימיו , …∆ƒ¿À∆∆¿»¿ƒ»»««¿ּבס ֹוף

««חטא :

קודם  שב שלא מתחרט הזקנה ימי כשהגיעו

e‰ÊÂ,ה ּכת ּובים ‰˙e�‰Ó‰Óּבא ּור ‡ÏeÏ Èk, §¤≈«¿ƒƒ≈ƒ¿«¿»¿
ׁשנה לחמּׁשים ׁשה ּגיע מי על לרמז  ««ƒ¿…«ƒ∆ƒƒ««¬ƒƒ«ּבא 
ּומתנחמים  עליו , ּׁשעבר מה  על ƒ¿»≈««∆»«»»ƒ¿«¬ƒּומתחרט

וא ֹומרים וה ּנפׁש Ïe'Ï‡הּגּוף È'kרא ׁשי , «¿«∆∆¿¿ƒƒ≈»≈
ה ּתׁשּובה ּכל ֹומר, חמּׁשים, ּגימטר ּיא  «¿»»¿ƒ«¿ƒ»¬ƒƒ≈ּתב ֹות 

עכ ׁשו. עד ׁשּנתעּכבנּו ּגרּועה zÚ‰ׁשּלנּו Èk ∆»¿»∆ƒ¿««¿««¿»ƒ«»
e�·L ּבא עכׁשו  ּדהינ ּו, ו ׂשיבה , זקנה  מּלׁשֹון  , «¿ƒ¿ƒ¿»¿≈»¿«¿«¿»»

ּכל  רצּויה ה ּתׁשּובה  ואין  והּׂשיבה ה ּזקנה ««¿«¿»≈¿«≈»¿«¿ƒ»≈עת
ÌÈÓÚÙּכך. ‰Êּפּתנ ּו ּפעמים ׁשּתי  זה  ּדהינּו, , »¿∆«¬»ƒ¿«¿∆¿≈¿»ƒƒ»

עׂשרים  לכלל ה ּגיענ ּו קדם וה ּדיחנ ּו, הרע ƒƒ»…∆«ƒ≈ƒ¿«∆¿ƒ¿««∆≈יצר
אין  מעלה  ׁשל ּדין  ׁשּבית  ּבטענת ≈«¿»∆ƒ»¿«¬«∆≈ƒּפּתנּו

ּובה ּגיענ ּו ׁשנה , מעׂשרים  רק  ≈ƒƒ«≈∆¿ƒ»»¿«ƒ¬»מעניׁשים 
ׁשּבעלי ּבמקֹום ּבטענת ּפּתנ ּו ׁשנה ≈¬»∆«¿»¬»¿«ƒ»»ƒ¿∆¿לע ׂשרים
יכ ֹולים  ּגמּורים  צּדיקים אין עֹומדים ƒ≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ּתׁשּובה 
ּדלחזר  ּגדֹולה  עברה  לעבר  וצריך …¬»¿«¿«≈¬…¬»¿ƒ«¿…¬»לעמד,
ּגמּורה . ּתׁשּובה  ּבעל ׁשּתּקרא  ּכדי «¿«¿»»≈«ƒ¿»¿≈∆ƒּבתׁשּובה
עברה ּדחי, אל  מּדחי א ֹותנ ּו ּדחה  «≈¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ«««∆«ּוּבזה
עכׁשו  עד א ֹותנּו ׁשהטמיע  עד עברה , «¿»»«»ƒ¿ƒ∆»«≈¬∆∆ּגֹוררת 

ו ׂשיבה : זקנה  «≈¿«¿ƒ≈¿ימי

שלימה  תשובה לעשות אפשר הזקנה בימי גם

ÔÂÈÎÂ ה ּטֹוב יצר להם מ ׁשיב ׁשהתחרטּו, §¥¨∆ƒ¿»¿≈ƒ»∆≈∆«
וזה ּו ּונכֹונה , טֹובה  ‡Ì‰Ïעצה  ¯Ó‡iÂ ≈»»¿»¿∆«…∆¬≈∆

Ì‰È·‡ Ï‡¯NÈּד הּטֹוב , יצר ה ּוא  ,Ï‡¯NÈ ƒ¿»≈¬ƒ∆≈∆«¿ƒ¿»≈
י ׁשר  ׁשּבא  ה ּטֹוב יצר הּוא  אל', 'י ׁשר «««∆»∆≈≈««ƒא ֹות ּיֹות 
ּדרך  אם ּכי לאדם מ ֹורה ׁשאינ ֹו האל , ¿∆∆ƒƒ«««∆≈∆≈«≈≈מאת

להם , א ֹומר  ּומה  ּונכ ֹונה . ‡BÙ‡י ׁשרה  Ôk Ì‡ ¿»»¿»«≈»∆ƒ≈≈
eNÚ ˙‡Ê ׁשעכׁשו ּפי  על אף  ּכלֹומר, , …¬¿«««ƒ∆«¿»

הּתּקּון, וזה ּו ּתּקּון, לכם י ׁש Ê‡˙הז ּקנ ּתם ƒ¿«¿∆≈»∆ƒ¿∆«ƒ…
eNÚנקראת הּתׁשּובה  ,˙‡Ê שער רימונים (פרדס ¬«¿»ƒ¿≈…

פכ"ב) רא ּויכג לכן עת ּבכל  ׁשיכא  ׁשהיא  לפי ,¿ƒ∆ƒ«¿»¿»≈»≈»
היא Ê‡˙לה ּקרא  וה ּתׁשּובה  .˙¯ÓfÓ eÁ˜ ¿ƒ»≈…¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿«

ÌÎÈÏÎa ı¯‡‰,ı¯‡‰ היא ּכאן האמּורה  »»∆ƒ¿≈∆»»∆»¬»»ƒ
ּדהינ ּו ה ּׁשכינה, היא  העליֹונה , ארץ על ¿»¿«ƒ¿…«∆∆»∆¿»ƒ«¿ƒלרמז 
היא  העלי ֹונה  ארץ  ׁשּמׂשּמח ּדבר ƒ¿»»∆¿«≈«∆∆»∆¿»ƒ∆ׁשּתּקחּו
מצ ֹות הם ה ּׁשכינה  המׂשּמח ודבר ¿ƒ»¿»»«¿«≈««¿ƒ»≈ƒ¿»ה ּׁשכינה ,
ׁשּתעׂשּו טֹובים והּמעׂשים טֹובים. ¬»∆ƒƒ¿««¬ƒƒ¬»ּומעׂשים

וירא ּו ירׁשמ ּו הר ּוח ÌÎÈÏÎaהם ׁשהם ≈À¿¿¿≈»ƒ¿≈∆∆≈»«
ה ּתחּתֹון  עדן לגן  ה ֹולך ׁשהר ּוח  לפי ¿»»∆≈»¿¿≈»«∆ƒ¿««¿»¿וה ּנׁשמה ,
עלּיתם  וכל העליֹון, עדן לגן ע ֹולה ««ƒ¬«¿¿∆«∆≈»¿«««¿»¿וה ּנׁשמה 

וזה ּו טֹובים . מע ׂשים ידי על e„È¯B‰Âהיא  ƒ«¿≈«¬ƒƒ¿∆¿ƒ
LÈ‡Ï' ה' ׁשּנקרא  ה ּוא  ּבר ּוך  ה ּקדֹוׁש הּוא  , »ƒ«»»¿∆ƒ¿»

מלחמה' ג)איׁש טו ּתֹוליכ ּו(שמות ,ÌÎÈÏÎa ƒƒ¿»»ƒƒ¿≈∆
‰Á�Ó: ƒ¿»
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ולהרבות  עצמו את לקדש צריך בתשובה החוזר

מצוות 

‰Á�n‰Â היאL·c ËÚÓe È¯ˆ ËÚÓ ּבא , §©¦§¨ƒ¿«√ƒ¿«¿«»
צריך  ּבת ׁשּובה  ּדהחֹוזר ¿ƒ¿…¿«≈ƒ¿»»ƒלרמז 
ּבׁשעת ּדהינּו ל ֹו, ּבּמּתר אפ ּלּו עצמ ֹו »¿ƒ«À»¿«¿ƒ¬¿»≈»¿לק ּדׁש
יקּדׁש אכילה  ּובׁשעת עצמֹו יק ּדׁש ≈»¿«ƒ¿«≈«¿ƒ¿«¬ƒ¿»ּתׁשמי ׁש
לרצֹון  רק להנאת ֹו מכּון יהיה  לא  ¿ƒ¿∆¿«≈«¬»»«ƒ…¿»עצמֹו,

וזה ּו ית ּברך. ˆ¯Èה ּבֹורא  ËÚÓ על לרמז , «≈ƒ¿»«¿¿∆¿«√ƒƒ¿…«
הרע  יצר  מ ּצד ה ּתׁשמי ׁש וכל ה ּתׁשמיׁש, ««∆≈»ƒ¿»««¿ƒƒ¿»»»¿ׁשעת

ו  ּבא ˆ¯Èה ּוא , ּולה ֹור ֹות 'יצר', א ֹותּיֹות  ¿√ƒƒ≈∆¿»
למעט  צריך ה ּיצר  ׁשעת  ׁשה ּוא  הּזּוּוג  ≈»¿¿ƒ¿««ƒ∆¿««≈∆»ƒ¿ּדב ׁשעת 

וזה ּו ˆ¯Èהנאת ֹו, ËÚÓ.L·c ËÚÓe היא ¬»»¿∆¿«√ƒ¿«¿«ƒ
ּבהנאתֹו. למעט צריך  האכילה, ,�Î‡˙ׁשעת  ¿«»¬ƒ»»ƒ¿¿«≈«¬»»¿……

לברכה  זכרֹונם ר ּבֹותינ ּו ּכּנּוסי(רש"י)ּדרׁשּו ּכל »¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»»ƒ≈
קר ּוי ּׁשאמרּו�Î‡˙ּבׂשמים מה  לרמז ּובא  , ¿»ƒ»¿……»ƒ¿…«∆»¿

לברכה  זכרֹונם  ה)ר ּבֹותינ ּו כא עׂשה(ויק"ר «≈ƒ¿»ƒ¿»»»»
ׁשל  חבילֹות  ּכנג ּדן  יעׂשה  עברֹות  ׁשל  ∆ƒ∆¬≈«¬∆¿∆¿»¬ƒ¬חבילֹות 

וזהּו הרּבה.�Î‡˙מצ ֹות , מצֹות  ּכּנּוסי ,ËÏÂ ƒ¿¿∆¿……ƒ≈ƒ¿«¿≈»…
וה ּמע ׂשים  ה ּמצ ֹות  ּכלֹומר, 'טֹול', ƒ¿««ƒ¿¿««¬ƒא ֹות ּיֹות 
ּתכף  רק ּכלל, ּבהם מתעּצל יהיה  לא  ∆≈»«¿∆«≈»¿ƒ…ƒ¿∆ƒטֹובים

יחמיצּנה ולא  א ֹות ּה יע ׂשה  בא ּומּיד  (מכילתא ƒ»«¬∆»¿…«¿ƒ∆»
ט) דפסחא ׁשאמרּומסכתא ּכמ ֹו נד.), חטף (עירובין ¿∆»¿¬…

ÌÈ„˜Leואכל. ÌÈ�Ëaׁשּלֹו ּדה ּבטן  לרמז ּבא  , ∆¡…»¿ƒ¿≈ƒ»ƒ¿…¿«∆∆∆
ּכּדין , ׁשּלא  ּוׁשת ּיה  לאכילה  מקּדים  ƒ«¬ƒ»¿ƒ»∆…«ƒ¿»««∆ׁשהיה 
ּוב ּתי ּכנס ּיֹות  ּבּתי על ׁשֹוקד  יהיה ≈«ƒ¿∆≈«»≈¿≈ƒ«¿»עכ ׁשו

ׁשּנאמר  ּכמֹו לד)מדרׁשֹות , ח אדם (משלי 'א ׁשרי ƒ¿»¿∆∆¡««¿≈»»
יֹום': יֹום ּדלתתי על לׁשקד לי »…¿»»…¿ƒƒ»≈…ׁשמע

מצוותיו  יכפול תשובה בעל

˙‡Ê,ועֹודÌÎ„È· eÁ˜ ‰�LÓ ÛÒÎÂ ּבא , Ÿ¿¿∆∆ƒ¿∆¿¿∆¿∆»
ּבעל  ה ּוא  אם ה ּתׁשּובה , ּבעל על »»ƒ¿…««««¿»ƒלרמז 
על  יֹום ּבכל ּפעמים ׁשֹונה להי ֹות  צריך »«¿ƒ¿ƒ¿∆«¬«ƒ««ּתֹורה 

ללמד רגיל  ּׁשהיה א)מה  כה היה(ויק"ר ואם , «∆»»»ƒƒ¿…¿ƒ»»

ּׁשהיה מה על  ּפעמים לּתן  צריך צדקה  ««∆»»ƒ¿ƒ≈«¬«ƒ«««¿»»ּבעל
וזהּו ל ּתן . ·ÌÎ„Èרגיל eÁ˜ ‰�LÓ ÛÒÎÂ, »ƒƒ≈¿∆¿∆∆ƒ¿∆¿¿∆¿∆

הּתֹורה : ועל ּכמׁשמע ֹו ה ּכסף על «»»¿«¿»¿∆∆»»≈«¿ƒּתת ּפרׁש

עד  אחרא לסטרא הולכות הרשע של המצוות

שישוב 

‰ÓeּׁשאמרÈÙa ·Len‰ ÛÒk‰ ˙‡Â ©∆»«¿∆«∆∆««¿ƒ
ÌÎ„È· e·ÈLz ÌÎÈ˙ÁzÓ‡ לרמז ּבא  , «¿¿…≈∆»ƒ¿∆¿∆»ƒ¿…

לברכה  זכרֹונם  רּבֹותינּו ּׁשאמר ּו (ספר למה  ¿«∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»
טז) נ תהלים ׁשהּוא הליקוטים עֹוד ּכל ּדהרׁשע ,¿»»»»∆

ׁשהּוא  ּוצדק ֹות  ּותפּלֹות  ּתֹורה  ּכל ∆«¿ƒ¿»»¿ƒ¿ּבר ׁשעֹו,
ולֹוקחּתם  מתקּבל, ואינ ֹו נדחה  ה ּכל «¿»¿≈»¿ƒ¿∆¿≈ƒ…»∆עֹוׂשה 
ּכרא ּוי ּבת ׁשּובה  ּוכ ׁשּׁשב אחרא , «««¿ƒ¿»«¬»¿∆»ƒ»ה ּסטרא 
וחֹוזר  אחרא  הּסטרא  מ ּיד  ה ּכל  ≈¿«¬»«¿ƒ«…ƒ««ƒמֹוציא 

וזה ּו ÈÙaל ּקדּׁשה . ·Len‰ ÛÒk‰ ˙‡Â «¿À»¿∆¿∆«∆∆««¿ƒ
ÌÎÈ˙ÁzÓ‡ ׁשהייתם וה ּמצֹות  ה ּתֹורה  ּדהינ ּו , «¿¿…≈∆¿«¿«»¿«ƒ¿∆¡ƒ∆

מתקּבלים, הי ּו ולא  רׁשעים ּבעֹודכם ƒ¿¿∆¿»ƒ¿…»ƒ¿«¿ƒעֹוׂשים
אחרא , ה ּסטרא  ּולקחתם ּפניכם, על «¬»«¿ƒ«¿≈∆¿»»««ƒ«¿ו ׁשבים
ה ּכל  ׁשלמה, ּבת ׁשּובה ּכׁשּתׁשּובּו …»«≈¿«¿ƒ«∆¿«¿»עכ ׁשו

ÌÎ„È· e·ÈLz יּדח ולא  דקד ּׁשה , לסטרא  »ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿»ƒ¿À»¿…ƒ«
נ ּדח: «ƒ∆ƒמּמּנּו

לקדושה  הכל שיחזור כדי בתשובה להתחזק יוסיף

‰Óe ּׁשאמר‡e‰ ‰bLÓ ÈÏe‡ לרמז ּבא  , ©∆»««ƒ¿∆»ƒ¿…
אחר  ּתׁשּובה צריך ּתׁשּובה »»«¿¿ƒ««¿»»¿ּדבעל
מן  מע ּלֹות  יֹותר יהיּו והאחר ֹונ ֹות  ƒ¿≈¿Àƒ¬»«¿«¿ּתׁשּובה ,
מדרג ֹות היא  ּדת ׁשּובה  מּׁשּום ≈¿»ƒƒƒ¿»ƒ«הרא ׁשֹונ ֹות ,
נע ׂשֹות ּוזדֹונֹות  ּבת ׁשּובה  ׁשּׁשב י ׁש ¬»¿«¿ƒ«∆≈≈¿»מדרגֹות ,
לֹו, נמחל ׁשה ּכל מ ּזה  מע ּלה  ויׁש ּכׁשגגֹות , «¿ƒ¿»¿≈¿À∆ƒ∆∆«…ƒלֹו
לֹו נעׂשֹות ׁשּזדֹונֹות  ה ּוא  ׁשּבכ ּלם ¬»¿∆«À¿»∆¿À»¿וה ּמבחר 

ּכאן ׁשאמר  וזה ּו ·ÌÎ„Èּכזכּיֹות. e·ÈLz, ƒ¿À¿∆∆»«»»ƒ¿∆¿∆
על ÌÎ„Èaּדתבת  ּבא  לרמז א ּלא  היא , יתרה  ¿≈«¿∆¿∆¿≈»ƒ∆»ƒ¿…»«

ׁשּנטמעּו ניצֹוצֹותיו ּדלה ֹוציא  ּתׁשּובה , ¿¿ƒ¿ƒƒ»∆ƒ«¿»»ּבעל
אחר  ּתׁשּובה צריך אחרא  הּסטרא  »»«¿¿ƒ¿»«¬»»ƒ»»¿ּביד
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לה ֹוציא  ּכדי  ּכחֹו מאמ ּצי  ּבכל ƒ¿≈¿…≈»¬»«¿«¿ּתׁשּובה 
טרח  לא  ּדאי ּׁשּבלעה , מה  ה ּקלּפה  »«…ƒ¿«¿ƒ»«∆»¿»¿ƒמּתֹוך
ה ּסטרא  ּׁשּבלעה  מה  ׁשּיֹוציא  עד  ּכך «¿ƒ«∆»¿»«ƒ∆»¿««ּכל 
זד ֹונ ֹות לֹו לחזר  ּבת ׁשּובת ֹו ּדּיֹו ¿…¬»«¿ƒ»«¬»אחרא ,

ׁשאמר וזה ּו ‰Len·ּכׁשגג ֹות. ÛÒk‰ ˙‡Â ƒ¿»¿∆∆»«¿∆«∆∆««
ÌÎÈ˙ÁzÓ‡ ÈÙa, למעלה ׁשּכתבנ ּו ּכמֹו , ¿ƒ«¿¿…≈∆¿∆»«¿¿«¿»

ׁשּנטלה והּזכ ּיֹות  וה ּתפ ּלֹות ה ּתֹורה  «¿«∆ƒ¿«¿À¿»¿«»¿»¿ּדהינ ּו
ּבכל  ּתׁשּובה  עׂשּו עכ ׁשו אחרא , «¿«¿¬«¿»«¬»«¿ƒ»ה ּסטרא 
הּקדּׁשה ׁשל  הּניצֹוצֹות ׁשּתׁשיבּו ּכדי  «ƒ«ƒ∆«¿À«∆≈¿∆¬…ּכחכם
ּבכח  ּגדֹולה  ּתׁשּובה צריך  וזה  »…¿«¿«¿¿ƒ¿»¿∆»ƒלמקֹומם,

וזה ּו ונֹותן ·ÌÎ„Èּגד ֹול, ּבכחכם . ׁשּפרּוׁשֹו , »¿∆¿∆¿∆∆≈¿…¬∆¿≈
ּכל  ּגד ֹולה  ּתׁשּובה  ּתעׂשּו לא  ׁשאם ««¿«¿¬»…ƒ∆»»טעם,
ּדּיּה ׁשּתעׂשּו ּתׁשּובה  א ֹותּה ׁשּמא  «»¬»∆«¿««∆¿«ּכך ,

וזה ּו ּכׁשגגֹות , ה ּזדֹונֹות  bLÓ‰להחזיר ÈÏe‡ ¿«¬ƒ«¿ƒ¿»¿∆«ƒ¿∆
‡e‰אינּה אם ׁשּתעׂשּו, ה ּתׁשּובה  ּדהינ ּו, ,¿«¿«¿»∆«¬ƒ≈»

ּדוקא  להחזיר  ּדּיּה ׁשּמא  ּכך, ּכל «¿»ƒ¬»¿«»«∆¿«««¿ּגדֹולה 
ּתׁשּובה ע ׂשּו לפיכך ּכׁשגגֹות , «¿¬¿«ƒ¿»¿ƒ¿זדֹונ ֹות 

ÌÎ„È· לה ֹוציא ּתּוכל ּו ּובזה  ּבכחכם, ּדהינ ּו , ¿∆¿∆¿«¿¿…¬∆»∆¿¿ƒ
ה ּכל  ויׁשּוב אחרא  ה ּסטרא  מ ּתֹוך  …»«¿«¬»«¿ƒƒ¿«ƒ»ה ּניצ ֹוצ ֹות 

לֹו: ורפא  ו ׁשב הרא ׁשֹון , ««¿««ƒ««≈¿לאיתנ ֹו
מקץ ) פרשת  חותם  (פיתוחי 

לעתיד  וקבלה החטא עזיבת

¯L‡ ÌÈ�·‡‰ ˙‡ eˆlÁÂ Ô‰k‰ ‰eˆÂ§¦¨©Ÿ¥§¦§¤¨£¨¦£¤
Ï‡ Ô‰˙‡ eÎÈÏL‰Â .Ú‚p‰ Ô‰ä¥©¨©§¦§¦¤§¤¤
'B‚Â Úˆ˜È ˙Èa‰ ˙‡Â .'B‚Â ¯ÈÚÏ ıeÁÓ¦¨¦§§¤©©¦©§¦©§

מ-מא) יד ה ּפסּוקים .(ויקרא ּכל לרמז  ƒ¿…»«¿ƒ«¿∆אפׁשר
ׁשלם, ּבלב  ׁשּיׁשּוב ּבת ׁשּובה  ה ּׁשב על ≈«≈¿«∆«¿ƒ«»»∆≈«הא ּלה 
ׁשּלא  ּכדי  חּזּוק על  חּזּוק י ֹוסיף …∆≈¿ƒƒ«ƒ«∆¿ּוכׁשּיׁשּוב,
ׁשלט  ּכבר ּכי  הרע, יצר עליו לׁשלט »««¿ƒ¿…»»≈∆»»ƒ…¬»יחזר 
עכׁשו  יהיה  לא  ואם  ידֹו, ּתחת  והיה «¿»∆¿ƒ…ƒ¿«»»««¿««עליו 
למקֹומֹו הרע יצר  יחזר  מ ּיד  ּבתכלית  ¿ƒ¿«¿ƒƒ»«¬…≈∆»»ƒ»ּתּקיף

«ƒ¿»¿ּכבּתחּלה :

הרעים  ומחשבותיו מעשיו ויעזוב

CÈ¯ˆÂ מעׂשיו ּכל  ׁשּיעזב ה ּׁשב , ה ּזה  האדם §¨¦»»»«∆«»∆«¬…»«¬»
טֹובים, לא  א ׁשר ּומחׁשב ֹותיו  ƒ«¿¿»¬∆…ƒ««הרעים

ה ּנביא  ׁשאמר  ז)ּוכמֹו נה רׁשע (ישעיה 'יעזב ¿∆»««»ƒ«¬…»»
ותחת וג ֹו'. מחׁשבתיו' און  ואיׁש »»¿¿«…¿¿»∆«ƒ¿¿»ּדר ּכֹו
ותחת טֹובים, מע ׂשים יעׂשה  רעים  »»¿ƒ»ƒ«¬∆«¬ƒƒ¬»מע ׂשים
ּתמיד  מחׁשבֹותיו ּכל יהיּו רעֹות  ƒ¿»«¿¿»»ƒ««¬»מחׁשב ֹות

ּובת ֹורת ֹו: ה ' «¿»¬»ּבעבֹודת 

הרעים  למעשיו ישוב שלא עצמו על ויקבל

e‰ÊÂ,ׁשּנאמרÔ‰k‰ ‰eˆÂ ּבר ּוך ה ּקד ֹוׁש זה  §¤∆∆¡«¿ƒ»«…≈∆«»»¿
ּבסמּוך ׁשּכתבנ ּו ּכמֹו ב)ה ּוא , .(פסוק ¿∆»«¿¿»¿

ÌÈ�·‡‰ ˙‡ eˆlÁÂ,רעים מעׂשים הם ,¯L‡ ¿ƒ¿∆»¬»ƒ≈«¬ƒ»ƒ¬∆
Ú‚p‰ Ô‰aמּבית נטמא  האדם ׁשּמחמתם  , »≈«»«∆≈¬»»»»»ƒ¿»ƒ«ƒ

ÈÚÏ¯ּומחּוץ, ıeÁÓ Ï‡ Ô‰˙‡ eÎÈÏL‰Â, ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿∆∆ƒ»ƒ
ע ֹוד  לעׂשֹותן  לׁשּוב ׁשּלא  עליהם  «¬»«…∆∆≈¬¿»¿∆ׁשּיקּבל ּו

ב-ג) הלכות פ"ב תשובה ÓË‡.(רמב"ם ÌB˜Ó Ï‡, ∆»»≈
הרעים  ׁשה ּמע ׂשים ה ּׁשב  ׁשּידע  צריך ƒ¿∆≈««»∆««¬ƒ»»ƒ«¿»¿ּדהינ ּו
ׁשּלא  ּכדי האדם , ּומטּמאים טמאים …∆≈¿«««ƒ¿«¿ƒ≈¿≈הם 
הרי לעׂשֹותן יחזר  ׁשאם לע ׂשֹותן, ≈¬«¬»…¬»ƒ∆«¬»«לׁשּוב

עצמֹו: את  ¿»∆≈ƒטּמא 

הרעות  למחשבותיו ולא

˙‡Â·È·Ò ˙ÈaÓ Úˆ˜È ˙Èa‰ הּוא 'ה ּבית ' , §¤««ƒ«¿ƒ«ƒ«ƒ»ƒ««ƒ
סו:)ּגּופ ֹו כב תיקון ובתיקו"ז ריח. ח"ג ,(זוהר

ורע ֹות , זרֹות  מחׁשבֹות  ּכל מּמּנּו eÎÙLÂיסיר »ƒƒ∆»«¬»»¿»¿»¿
¯ÙÚ‰ ׁשהם ‡˙ עליו  יקּבל ה ּמחׁשבֹות , הם , ∆∆»»≈««¬»¿«≈»»∆≈

ה ׁשליכם  עכׁשו  והרי  ּומט ּמאים, «ƒ¿«¿ƒ«¬≈«¿»ƒ¿ƒ≈¿טמאים
ÓË‡ל  ÌB˜Ó ּבהן לחׁשב יחזר  ׁשּלא  ּכדי  , ¿»»≈¿≈∆…«¬…«¿…»≈

ּומטּמאים: טמאים ׁשהם יחזר ׁשאם ƒ«¬…∆≈¿≈ƒ¿«¿ƒ∆עֹוד,

טובות  מחשבות ויחשב טובים מעשים ויעשה

‰Ê·e, נזהר ‡B¯Á˙יהיה  ÌÈ�·‡ eÁ˜ÏÂ הם , ¨¤ƒ¿∆ƒ¿»¿»¿¬»ƒ¬≈≈
אבנים  ה ּנקראים טֹובים ƒƒ«ƒ¿»ƒ¬»ƒ¬»מעׂשים
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אבן  ּתחת  יע ׂשה  זה  טהֹור ֹות , אבנים ∆∆»»∆¬»∆¿ƒ«¬≈¿ׁשלמ ֹות 
ׁשהיּו רעים מעׂשים ׁשהם נגף, ואבן «∆ƒ¿¿∆∆∆∆∆≈«¬ƒ»ƒמכ ׁשֹול

‰Èa˙ּבידֹו. ˙‡ ÁËÂ ÁwÈ ¯Á‡ ¯ÙÚÂ הם , ¿»¿»»«≈ƒ«¿»∆«»ƒ≈
ית ּברך, לעבֹודתֹו ׁשּיחׁשב  טֹוב ֹות  ¿»«¿ƒ«¬»…¿»∆«¬»מחׁשב ֹות
זה ּו ּבּתחּלה. ּבֹו ׁשהי ּו רע ֹות  מחׁשבֹות  ∆«ƒ¿»«∆««¬»»»ּתחת

לֹו: הּמֹועיל  ƒ«ƒ»ה ּתּקּון 

שעשה  התשובה על המתחרט

Ì‡Â['Â‚Â] ˙Èaa Á¯Ùe Ú‚p‰ ·eLÈּדהינ ּו , §¦»«∆«»«««ƒ¿«¿
ּכמֹו ּכמּקדם , עבר ֹות  ועׂשה ¿∆…ƒ¿≈¬««¿«∆ׁשּׁשב

יט)ׁשּנאמר לא נחמּתי ',(ירמיה ׁשּובי  'אחרי ∆∆¡««¬≈ƒƒ«¿ƒ
וחזר  ׁשע ׂשה  ה ּתׁשּובה  על  ׁשּניחם »«¿««∆«¿»»»ƒ∆¿»¿ּדהינ ּו
וסתר  חזר ות ּקן, ּׁשּבנה מה  וכל »«¿»«≈ƒ¿««∆»«¿¿לס ּור ֹו,

≈¿ƒ¿וקלקל:

בקדושה  שבנה מה כל סותר

e‰ÊÂ ׁשּנאמרÚ‚p‰ ·eLÈ Ì‡Â, הע ֹון הּוא  §¤∆∆¡«¿ƒ»«∆«∆»
ÌÈ�·‡‰ ˙‡ ılÁ ¯Á‡ ˙Èaa Á¯Ùe, »«««ƒ««ƒ≈∆»¬»ƒ

הרעים, ה ּמעׂשים ׁשהסיר  אחר È¯Á‡Âהינּו «¿««∆≈ƒ««¬ƒ»»ƒ¿«¬≈
ÁBh‰ È¯Á‡Â ˙Èa‰ ˙‡ ˙Bˆ˜‰ אחר הינּו , ƒ¿∆««ƒ¿«¬≈ƒ««¿««

ּתׁשּובה , ועׂשה  הרעֹות  ה ּמחׁשבֹות  ּכל «¿««¿«««¬»»«ƒ≈∆ׁשהסיר 
ּׁשּבנה מה  ּכל  וסתר  לסּורֹו חזר הכי  ««∆»«»«¿¿»«≈«ƒ¬אפ ּלּו

«ƒ¿Àּבקד ּׁשה :

כלל  תשובה עשה לא וכאילו

‡·e]˙Èaa Ú‚p‰ ‰Nt ‰p‰Â ‰‡¯Â Ô‰k‰ ¨«…≈¿»»¿ƒ≈»»«∆««»ƒ
[.‡e‰ ‡ÓË ˙Èaa ‡Â‰ ˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯»̂«««¿∆∆ƒ««ƒ»≈

Ô‰k‰ ‡·e עליו ּבא  ה ּוא , ּבר ּוך ה ּקד ֹוׁש זה  , »«…≈∆«»»¿»»»
ׁש מאחר נחם ¯‡‰ּבחימה , מּיד ׁשּובֹו ׁשאחר ¿≈»≈««∆»»∆««ƒ»ƒ«
רעת ֹו, אל  Èaa˙וׁשב Ú‚p‰ ‰Nt ‰p‰Â, ¿»∆»»¿ƒ≈»»«∆««»ƒ

ונקנה ּביֹותר ה ּזהמא  ּבֹו נתּפּׁשטה  «¿ƒ¿«¿»«À¬»¿≈¿ƒ«»¿»א ּדרּבא 
ז ֹוהי אחרא . ÓÓ‡¯˙לה ּסטרא  ˙Ú¯ˆ, ¿«ƒ¿»»√»ƒ»«««¿∆∆

˙¯‡ÓÓה ּקדֹוׁש ראה  ּדהינ ּו חּסרֹון, לׁשֹון «¿∆∆¿ƒ»¿«¿»»«»
לסּורֹו ׁשחזר החזרה  ידי  ׁשעל ה ּוא  ¿»«∆««¬»≈¿»∆¿«ּבר ּוך 

ּכי  ה ּתׁשּובה, מ ּמּנּו ונחסרה  ‰e‡נמנעה  ‡ÓË ƒ¿¿»¿∆¿¿»ƒ∆«¿»ƒ»≈
«¿לעֹולם:

רותחת  בצואה ונידון שימות אלא תקנה לו ואין

CÎÈÙÏ, ה ּוא ‡·�ÂÈּדינֹו ˙‡ ˙Èa‰ ˙‡ ı˙�Â §¦¨ƒ¿»«∆««ƒ∆¬»»
˙Èa‰ ¯ÙÚ Ïk ˙‡Â ÂÈˆÚ ˙‡Âּדהינ ּו , ¿∆≈»¿≈»¬««»ƒ¿«¿

ה"ו)ׁשּימּות  פ"ב מכות מעׂשיו (ירושלמי ּובטל ּו , ∆»»¿«¬»
ׁשּנאמר ּכמֹו הרעים, ד)ּומחׁשבֹותיו קמו (תהלים «¿¿»»»ƒ¿∆∆¡«

אבדּו הה ּוא  ּבּיֹום לאדמת ֹו יׁשּוב רּוחֹו ¿«»»«¿»¿«≈≈'ּתצא 
וראה לסּורֹו ׁשחזר ׁשּמאחר  ««¿¿»«∆»»≈∆«…¿∆עׁשּתנֹותיו'.
הנאה ׁשּום ּבֹו נׁשארה  ׁשּלא  ה ּוא  ּברּוך  ««¬«¬¿ƒ…∆¿««»ה ּקדֹוׁש
לפיכך  קב ּורה, א ּלא  ּתּקנה  לֹו אין  ¿«À»≈«»»∆»¿»¿ƒ¿»לּקדּׁשה ,

˙Èa‰ ˙‡ ı˙�Â.ׁשּימּות ıeÁÓה ּוא  Ï‡ ‡ÈˆB‰Â ¿»«∆««ƒ∆»¿ƒ∆ƒ
¯ÈÚÏ חלק לֹו אין  עדן , ּגן  היא  ה', עיר היא  »ƒƒƒƒ«≈∆≈≈∆

טו.)ּבּה י ֹוליכּוה ּו(חגיגה רק ,‡ÓË ÌB˜Ó Ï‡ »«ƒ∆»»≈
ר ֹותחת : צֹואה  מקֹום ּגיה ּנם [ה ּוא ] »»«¿…ƒ≈ƒ(היא )

עמו  להתחבר אסור ברשעו שעומד עוד כל

‡a‰Â‡ÓËÈ] B˙‡ ¯ÈbÒ‰ ÈÓÈ Ïk ˙Èa‰ Ï‡ §©¨∆««ƒ»¿≈ƒ¿ƒ…ƒ¿»
˙‡ ÒaÎÈ ˙Èaa ·ÎM‰Â .[·¯Ú‰ „Ú«»»∆¿«…≈««ƒ¿«≈∆

.ÂÈ„‚a ˙‡ ÒaÎÈ ˙Èaa ÏÎ‡‰Â ÂÈ„‚a ּבא ¿»»¿»…≈««ƒ¿«≈∆¿»»»
לר ׁשע להתחּבר  לאדם ּדאס ּור פ"א לרמז (אבות ƒ¿…¿»¿»»¿ƒ¿«≈»»»

ולא מ"ז) עּמֹו לאכל ולא  עּמֹו להתלּוֹות  ולא  ,¿…¿ƒ¿«ƒ¿…∆¡…ƒ¿…
לפיכך  ּומטּמא . טמא  ׁשה ּוא  לפי  עּמֹו, ¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ∆»≈¿«≈¿ƒלׁשּכב

‰Èa˙אמר Ï‡ ‡a‰Âׁשאנ ּו ה ּטמא  ה ּגּוף זה  , »«¿«»∆««ƒ∆««»≈∆»
ּבֹו, ‡˙Bעס ּוקים ¯ÈbÒ‰ ÈÓÈ Ïk ע ֹוד ּכל , ¬ƒ»¿≈ƒ¿ƒ…»

ּבר ׁשעֹו, ‰Ú¯·ׁשע ֹוד ּנּו „Ú ‡ÓËÈ אם ּדהינּו , ∆∆¿ƒ¿ƒ¿»«»∆∆¿«¿ƒ
ה ּיֹום  ּכל טמא  הּוא  הרי ה ּיֹום , ּכל  ע ּמֹו »«≈«≈¬»«ƒ»«יׁשב

עּמֹו. יֹוׁשב  ׁשהּוא  עֹוד  Èaa˙ּכל ·ÎM‰Â, »∆≈ƒ¿«…≈««ƒ
ה ּזה , ה ּגּוף  עם ה ּמתאכסן  ‡˙ּדהינ ּו ÒaÎÈ ¿«¿«ƒ¿«¿≈ƒ««∆¿«≈∆

ÂÈ„‚a יכּבס אצלֹו, ונתאכסן  וׁשגג א ּתרע אם , ¿»»ƒƒ¿«¿»«¿ƒ¿«¿≈∆¿¿«≈
ּדּומיא  ׁשה ּוא  ּבתׁשּובה ׁשּיחזר  הּוא  «¿∆«¿ƒ…¬»∆««¿ּבגדיו,
עֹוד. לׁשּוב  ׁשּלא  עליו  ויק ּבל ּבגדים , «…∆««≈»ƒ¿»ƒƒ¿ּדכ ּבּוס

נמי עּמֹו:‰‡ÏÎBוכן  ¿≈«ƒ»≈ƒ
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עוונו  כל נמחה כראוי שב אם

Ì‡ÂÔ‰k‰ ‡·È ‡a, ה ּוא ּבר ּוך  הּקדֹוׁש זה  , §¦…»…«…≈∆«»»¿
È¯Á‡ ˙Èaa Ú‚p‰ ‰LÙ ‡Ï ‰p‰Â ‰‡¯Â¿»»¿ƒ≈…»»«∆«««ƒ«¬≈

˙Èa‰ ˙‡ Áh‰ּבת ׁשּובה ׁשּׁשב  ׁשאחר ּדהינּו , ƒ…«∆«»ƒ¿«¿∆««∆»ƒ¿»
ה ּמחׁשב ֹות והסיר הרעים  ה ּמעׂשים «¬»»ƒ¿ƒ¿««¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿וה ׁשליך
ּובמחׁשב ֹות טֹובים  ּבמעׂשים והרּבה «¬»¿ƒ¿»¿«¬ƒƒ¿««הרעֹות,

ּבזה ‰Ô‰kט ֹובֹות , ¯‰ËÂ ּבר ּוך ה ּקד ֹוׁש זה  »∆¿ƒ««…≈∆«»»¿
‰Èa˙ה ּוא , ה ּגּוף,‡˙ ‰Ú‚pזה  ‡t¯� Èk, ∆««ƒ∆«ƒƒ¿»«»«

עֹונֹו: ּכל  נמחה  ¬««¿ƒ¿»¿ּדהינ ּו

דברים  בשבעה בו נעשים הקדושה ופעולות

ÔÂÈÎÂׁשּתׁשּובת ֹו ה ּוא  ּבר ּוך ה ּקד ֹוׁש ׁשראה  §¥¨∆»»«»»¿∆¿»
טהרת ֹו ל ֹו מׁשלים  ּכרא ּוי, «√«ƒ¿»«««≈¿ׁשלמה 

ׁשּנאמר  וזה ּו ‰Èa˙ּכרא ּוי . ˙‡ ‡hÁÏ Á˜ÏÂ »»¿∆∆∆¡«¿»«¿«≈∆««ƒ
ÌÈ¯tˆ ÈzL מּכאן הרע. ויצר ה ּטֹוב יצר הם , ¿≈ƒ√ƒ≈≈∆«¿≈∆»»ƒ»

ּבסמּוך  ׁשרמזנ ּו ּכמֹו ב-ו)ּולהלאה  ,(פסוקים ¿»¿»¿∆»«¿¿»¿
סּיּוע  ּבטהרת ֹו מס ּיע ה ּוא  ּבר ּוך  »ƒ«√«¿»≈»¿¿««»¿ּדהּקדֹוׁש
נכנע  הרע  ויצר ּכרא ּוי, הּטֹוב  ּבּיצר «¿ƒ««∆≈¿««»∆≈»«ּגדֹול ,

ּכרא ּוי,‡¯ÊהıÚÂּכרא ּוי , קדֹוׁש ּגּופ ֹו יחזר »»¿≈»∆∆«¬…»»»
e ב˙ÚÏB˙ È�L, ּונׁשמה רּוח הּוא Ê‡Â·הם , ƒ¿ƒ««≈«¿»»¿≈…

ׁשּנאמר  ּומה  טהֹור. לב ל ֹו ‡Ïנברא  ‰f‰Â ƒ¿»≈»«∆∆¡«¿ƒ»∆
ÌÈÓÚt Ú·L ˙Èa‰ ּדברים ׁשּׁשבעה  לרמז  , ««ƒ∆«¿»ƒƒ¿…∆ƒ¿»¿»ƒ

יצר  והם: ה ּקד ּׁשה , ּפעּלֹות  ּבֹו ׁשעׂשּו א ּלּו ∆≈≈¿«À«¿À¿«∆≈≈הם 
ׁשּנכנע  הרע  ויצר  ּבקדּׁשה , ׁשּנת ּגּבר »¿ƒ¿«≈ƒ¿À»¿≈∆»»∆ƒ∆»ה ּטֹוב
וה ּלב  ּכרא ּוי , ׁשּנתקּדׁש וה ּגּוף ≈»¿««≈»¿ƒ∆»¿««ּכרא ּוי ,
וה ּנׁשמה והרּוח ּבּה, ׁשעֹוסק והּתֹורה  ««¿»¿»«¿«≈∆«»¿»¿ƒ∆ׁשּנטהר,
הּדברים  רמז ּכתבנּו ּוכבר ּכאן , ƒ¿»¿»»«¿∆∆«¿»ƒ∆ׁשּנּתֹוספּו

ּבסמּוך מּׁשם:(שם)הא ּלה  קחּנּו »≈∆¿»¿»∆ƒ»

ועתה  לסורו וחזר בתשובה שב פעמים שכמה ואף

כראוי  שב

Ì‡Âלנ ּו ורמזה ה ּתֹורה  חזרה  ל ּמה  ּתאמר, §¦…«»»»¿»«»¿»¿»»
ּברא ׁש זה ׁשרמזה מאחר זה  …¿∆«¿«∆»»≈∆∆∆רמז

ּכתב ּכאן  ּדהרי לֹומר, וי ׁש מח)ה ּפר ׁשה . (פסוק «»»»¿≈««¬≈»»«

'ּבא  ּכפל  לּמה  לדקּדק ויׁש יבא ', ּבא  …»«««≈¿»¿≈¿…«…ƒ¿'ואם 
ּכדכתבנּו לרמז ּדבא  אפׁשר  א ּלא  (פסוק יבא '. »…∆»∆¿»¿»ƒ¿…ƒ¿»«¿

לסּורֹו,מה) חזר  ו ׁשּוב ּבת ׁשּובה  ׁשחזר ּדמי ,¿ƒ∆»«ƒ¿»¿»«¿
נאמר ׁשאין (שם)עליו ה ּבית ' את  'ונתץ »»∆¡«¿»«∆««ƒ∆≈

לסּורֹו ׁשחזר אחר ואם קבּורה . א ּלא  ¿»«∆»»ƒ¿«¿«∆««»ּתּקנת ֹו
נמחל  זה  גם  ּבת ׁשּובה , ו ׁשב ונחם ּכן  ּגם «¿ƒ«¿»ƒ¿»«∆ƒ¿≈»»«חזר
וח ֹוטא  ו ׁשב ׁשחֹוטא  ׁשּזה  ּתאמר  ו ׁשּלא  ≈¿«¿≈∆∆∆»……∆¿¬עֹונֹו,
העזר  לֹו עֹוׂשה  ה ּוא  ּברּוך ה ּקד ֹוׁש אין  ∆≈«∆¿««»≈«¿ו ׁשב
ּגּלתה לזה  ה ּפר ׁשה , ּברא ׁש האמּור «¿ƒ«»»¿…«»»»»∆ƒ»¿וה ּסּיּוע 

ה ּתֹור  לּבֹותלנ ּו ּבֹוחן ה ּוא  ּברּוך  ׁשה ּקד ֹוׁש ה  »«»∆«»»¿≈ƒ
הּוא  ּבר ּוך הּקדֹוׁש ראה  ואם ¿««»««ƒ¿«¿ּוכליֹות,
וחמׁש אר ּבע אחר  אפ ּלּו ׁשלמה , ≈«¿»¿»»»ƒ¬«≈¿«¿∆ׁשּתׁשּובת ֹו
ה ּסּיּוע  ּבכל  מסּיעֹו ה ּוא  ו ׁשב, ּדחֹוטא  »ƒ¿≈¿»¿«¿¿»«ƒ«¿ּפעמים 
ּפעם  ּורמזתם ה ּתֹורה  חזרה  לפיכך  »»»««¿«»«¿«¿«ƒ¿«¿ƒ»ה ּנזּכר,
רמּוז  ׁשם יבא ' 'ּבא  ּׁשּכפל ּובמה  ««…«…»«∆»¿ƒ≈ׁשנית .
וח ֹוטא  ו ׁשב ּדח ֹוטא  ּביא ֹות , ּכּמה  ≈¿«¿≈¿ƒ«»»¿לר ּבֹות 

לרא ֹות : יבֹוא  הּוא  ּברּוך והּקדֹוׁש ¿ƒ«¿««»¿«¿וׁשב ,

כראוי  בתשובה השב על זכות מלמד הטוב היצר

‰ÓeׁשּנאמרÏ‡ ‰iÁ‰ ¯tv‰ ˙‡ ÁlLÂ ©∆∆¡«¿ƒ«∆«ƒ…««»∆
‰„O‰ È�t Ï‡ ¯ÈÚÏ ıeÁÓ, לרמז ּבא  , ƒ»ƒ∆¿≈«»∆»ƒ¿…

ע ֹוׂשה ּכרא ּוי, ּבת ׁשּובה ׁשּׁשב הּזה  ∆«««¿ƒ«∆∆»«««¿ּדהאדם
ּומלּמד  וע ֹולה  ה ּטֹוב, לּיצר  ּגד ֹולה  רא ׁש ≈»¿∆¿»∆≈»«¿…»«¬הרמת 

ה ּׁשכינה  לפני זכּות  קעד:)עליו  ח"א .(זוהר »»¿ƒ¿≈«¿ƒ»
ּתּפּוחין' 'חקל  נקראת  קמב:)וה ּׁשכינה  ח"א .(זוהר ¿«¿ƒ»ƒ¿≈¬««ƒ

ׁשּנאמר ‰iÁ‰וזה ּו ¯tv‰ ˙‡ ÁlLÂּדהינ ּו , ¿∆∆∆¡«¿ƒ«∆«ƒ…««»¿«¿
יצר  נעׂשה  זכּות ֹו ידי על ה ּׁשב, ה ּזה  ∆≈∆¬»¿≈¿»«»∆»«««האדם
זכ ּות עליו  ּומלּמד  וע ֹולה  ׁשּלֹו, ׁשליח ¿««≈»¿∆¿∆»ƒ«»ה ּטֹוב

ׁשּנאמר וזה ּו ה ּׁשכינה . ‰tv¯לפני  ˙‡ ÁlLÂ ƒ¿≈«¿ƒ»¿∆∆∆¡«¿ƒ«∆«ƒ…
‰iÁ‰,ה ּטֹוב יצר È�tה ּוא  Ï‡ ¯ÈÚÏ ıeÁÓ Ï‡ ««»≈∆«∆ƒ»ƒ∆¿≈
‰„O‰לקראת למעלה  מּלמּטה  עֹולה  ּדהינ ּו , «»∆¿«¿∆ƒ¿«»¿«¿»ƒ¿«

זכ ּות , לל ּמד ה ּׁשכינה ,‰O„‰הּׁשכינה  היא  «¿ƒ»¿«≈¿«»∆ƒ«¿ƒ»
ּובזה  ה ּטֹוב , יצר  עם ה ּׁשכינה tÎÂ¯ּומסּכמת  «¿∆∆«¿ƒ»ƒ≈∆«»∆¿ƒ∆
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˙Èa‰ ÏÚ, ה ּזה ה ּגּוף  טהרהËÂ‰¯ה ּוא  «««ƒ««∆¿»≈»√»
מצורע )ּכרא ּוי: פרשת חותם  (פיתוחי »»

בתשובה  השב על מרחם הקב"ה

Ï‡L EÈ‰Ï‡ '‰ ‰Ó Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ§©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤Ÿ¥
'‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ Ì‡ Èk CnÚÓ¥¦¨¦¦§¦§¨¤

'B‚Â EÈ‰Ï‡(יב י לעין .(דברים נראית  ה ּקׁשיה  ¡Ÿ¤§«À¿»ƒ¿≈¿≈
ּבּגמרא  ׁשהקׁשּו ּוכמ ֹו לג:)ּכל , א ּטּו(ברכות …¿∆ƒ¿«¿»»«

אדם  ּביד אין ּכי  היא . זּוטרּתי  מּלתא  ««»¿≈ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒƒƒיראה 
ולע ׂשֹות ואהבה  יראה  אם ּכי לקֹונֹו ¬»¿«¬»¿«¿ƒƒƒ¿¬»לע ׂשֹות 
ּכן  ואם ה ּזה , ּבּפסּוק ׁשּכת ּוב  ּכמֹו ≈ƒ¿»¿∆»«»«∆¿ƒמצ ֹותיו

אמר ‡Ìלּמה Èk: »»»«ƒƒ

בחסד  ומיתה כרת מעונש נפטר בתשובה השב

ה'

¯LÙ‡Â זכרֹונם רּבֹותינ ּו אמרּו ּדהּנה  ל ֹומר , §¤§¨«¿ƒ≈»¿«≈ƒ¿»
ו)לברכה  כא א ּלא zÚÂ‰אין (ב"ר ƒ¿»»≈¿«»∆»

י ׁש והּנה  [עת ]. ּבכל  ּדׁשיכא  מ ּׁשּום ≈≈ƒ¿»¿»¿»≈¿ƒ«¿ּתׁשּובה ,
ּומית ֹות , ּכרית ֹות  עליהם  חּיב ׁשאדם ƒƒ¿∆≈¬«»««∆≈¬עברֹות 
ה ּכל  מן נת ּפּטר ויּסּורין  ּתׁשּובה  ידי  …»ƒƒƒ¿«≈ƒ¿«¿≈¿»¿ועל

ּתכ ּפר וחּטאתֹו ע ֹונ ֹו פו.)וסר אם (יומא אך , ¿»¬¿«»¿À««¿ƒ
ּכל  עליו  י ּגיע  ּבהכרח  ּתׁשּובה  עׂשה  «««»ƒ»»≈¿∆¿«¿««…לא 
רחמנ ּות ֹו, מרב  יתּברך והאל ה ּכת ּוב. «¬»…≈¿»«¿ƒ¿««»¿»≈ƒמׁשּפט
ּדיני מּכל  ּפֹוטר ֹו ּתׁשּובה האדם ע ׂשה  ≈ƒ»»»»»¿»¿ƒ»ƒאם 
ה ּדין  מ ּׁשּורת  לפנים  וזה ּומיתה, ƒ»¿∆ƒ¿ƒƒ««ƒ≈«ּכרת 

ה"ו) פ"ב מכות ׁשאמר(ירושלמי וזה ּו .‰zÚÂ ¿∆∆»«¿«»
Ì‡ Èk CnÚÓ Ï‡L EÈ‰Ï‡ '‰ ‰Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¡…∆…≈≈ƒ»ƒƒ

‰‡¯ÈÏ יתּברך ה ' עּמך ּבא  אם ּכל ֹומר , , ¿ƒ¿»¿«ƒ»ƒ¿»ƒ¿»«¿
ּבכרית ֹות חּיב א ּתה  הרי ה ּכתּוב, ƒ¿««»¬≈«»«»ƒ¿ƒ¿ּבמ ׁשּפט

י רחמנ ּותֹו מרב אמנם ּפֹוטרך ּומית ֹות , ת ּברך ƒ»¿»≈…«¬»ƒ¿»«¿∆¿»
לע ׂשֹות אם ּכי  מעּמך  ׁשאל ולא  זה , ¬»ƒ»∆¿…»«≈ƒ¿»ƒƒמּכל
עֹונך  'וסר  ּובזה  ואהבה, מ ּיראה  «∆¬«¿∆««¬»¿«¿ƒƒ«¿ּתׁשּובה 

ּתכ ּפר' ז)וחּטאתך  ו :(ישעיה ¿«»¿»¿À»
עקב ) פרשת חותם (פיתוחי

רושם  ישאר שלא - שלימה תשובה
מהחטא 

zÏLÎ Èk EÈ‰Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL¨¦§¨¥©¡Ÿ¤¦¨©§¨
E�BÚa(ב יד עם ‡EÈ‰Ï.(הושע ©£¤¡…∆ƒ

אדם  צריך ּדבאל ּול  'אלּול', ּגימטר ּיא  ««¿ƒ«¿ƒ»¡¿∆¡»ƒ≈»ה ּכֹולל 
עכׁשו  לא  ּדאם ּבת ׁשּובה , לׁשּוב «¿»…ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿להתעֹורר
מדרג ֹות מדרג ֹות הּתׁשּובה  וה ּנה  ≈¿»≈¿»«¿»≈ƒ¿»«≈אימתי.
ּתׁשּובה וע ׂשה  ּפׁשע ּבידֹו ׁשּיׁש ּדמי  «¿««¿»∆«¿≈∆ƒ¿ƒהיא ,
ה ּתׁשּובה לא ֹות ּה ּדּיּה ּכך, ּכל  ׁשלמה  «¿»«¿«»¿«««≈¿«≈∆ׁשאינּה
ואם  לע ֹון . לֹו יחזר  ּבידֹו ׁשהיה  ƒ¿«¿…¬»«¿««∆»∆»∆ׁשה ּפׁשע
הרא ׁשֹונה , מן יֹותר מעּלה  ּתׁשּובה  «À»≈ƒ»ƒ¿«¿««עׂשה
ואם  ׁשֹוגג. ׁשה ּוא  לחטא  ל ֹו יחׁשב  ƒ¿≈∆¿≈¿≈«≈«∆הע ֹון 
יּׁשאר  לא  ּבתכלית , ׁשלמה ּתׁשּובה  ≈«ƒ…ƒ¿»¿«≈¿«¿««עׂשה

נאמר  זה  ועל  חטא , ּגם א)ּבידֹו לב (תהלים ¿»«≈¿¿«∆∆¡«
ׁשאמר וזה ּו חטאה '. Ú„'ּכסּוי  Ï‡¯NÈ ‰·eL ¿¬»»¿∆∆»«»ƒ¿»≈«

EÈ‰Ï‡ מעּלה‰' ּתׁשּובה עׂשה ּדהינ ּו , ¡…∆¿«¿¬≈¿»¿À»
עליך  י ּׁשאר  ׁשּלא  ּכדי ה ּׁשלמּות, «∆«≈«ƒ«¿≈¿≈∆…ƒ¿»¿ּבתכלית 
הכי, לאו ּדאי  קל , חטא  אפּלּו רׁשם ƒ≈¿«¿ƒ»»ƒ¬∆…ׁשּום

E�BÚaהרי  zÏLÎע ׂשית לא  אם ּדהינּו , ¬≈»«¿»«¬∆¿«¿ƒ…»ƒ»
ר ׁשּום  נ ׁשאר העֹון, ּבמקֹום ׁשלמה  ««¿ƒ¿∆»ƒ«≈¿«¿ּתׁשּובה 
ּתׁשּתּדל  לכן  ׁשֹוגג. ׁשהּוא  ה ּמכׁשֹול  ≈»¿ƒ¿∆≈»≈ƒ»«∆«עליך 
ׁשּלא  ּכדי  ּכרא ּוי  ׁשלמה  ּתׁשּובה  …∆≈¿«««≈¿«¿¬»לע ׂשֹות 

ּכלל: רׁשם  ׁשּום עליך «¿∆…«∆«≈«ƒי ּׁשאר
ש) אות ארוכה (שערי

הרצויה  התשובה מהי

‰·eLz ּתבֹות ר ּוח ‰ׁשּברzּברLרא ׁשי §¨»≈≈«≈¿«≈»«
a מחׁשבהeּכמֹו ה ּכּונה  במעׂשה. ¿«¬»»¿«¬∆««»»¿

ה ּקד ֹוׁש ּבּזהר  רמ.)ׁשּכת ּוב ּדכׁשהאדם (ח"ג ∆»«…««»ƒ¿∆»»»
הּטמאה רּוח ּבֹו מתל ּבׁש וׁשל ֹום חס «¿ƒ¿«≈««À«¿»≈חֹוטא 
ּבֹו וׁשֹולט עליו ּומת ּגאה  אחרא  סטרא  ≈¿««∆«¿ƒ«ƒ¿»«¬»ƒמּצד
אם  ּכי האדם מתה ּלך ואינ ֹו ּגמּורה , ƒ»¿»¿≈ƒ¿«≈¿»»»ƒƒ¿ׁשליטה 
האדם  ּכׁשּיתע ֹורר וגם  הרּוח, א ֹותֹו «««≈¿ƒ¿»«¿«¿∆ƒלרצֹון
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מּמּנּו נעקר  הרּוח א ֹות ֹו אין  ּבת ׁשּובה  ∆ƒ¿»≈»«∆¡»ƒ«לׁשּוב
ּגמּורה ׁשלמה  ּתׁשּובה  ׁשּיעׂשה עד  «¿«≈¿«¿∆¬»∆»≈¿»¿לגמרי
ּכלא  והיה  הר ּוח  א ֹות ֹו ׁשּיׁשּתּבר ּכדי צד, …¿««¿»«≈»¿ƒ»«¿≈∆ƒמּכל
עליו  ה ּמלך ּדוד אמר הרּוח זה  ועל  ««¿∆∆»ƒ«»«»«∆»¿««היה .

יט)ה ּׁשלֹום נא ¯Áe(תהלים ÌÈ‰Ï‡ ÈÁ·Ê «»ƒ¿≈¡…ƒ«
‰¯aL� היא ה ּתׁשּובה ּדע ּקר לנ ּו ה ֹורה  , ƒ¿»»»»¿ƒ««¿»ƒ

חטא ֹו ידי על ּבאדם ׁשּנתלּבׁש הר ּוח ¿∆≈¿»«««≈»¿ƒ«»«∆ƒ¿ׁשבירת
א ֹות ֹו על  האדם נת ּגּבר אם עליו , ּומלך »«««≈»¿ƒƒ««¿»«»«¿ו ׁשלט
חדׁשה ּבר ּיה  חֹוזר  ּבזה  אז  וׁשּברֹו ««¬«ƒ¿»»∆≈¿ƒ¿»«הר ּוח
ה ' וע ֹוזרֹו ויענה ּו, לֹו ויקרא  ה' לפני  ¿¿≈¬»¿«¿ƒ¿«∆ƒ¿≈¿ƒּומתרּצה 
לא  הֹולך ּד'ר ּוח הרּוח, א ֹות ֹו עֹוד  יׁשּוב  …¿≈»¿»««…¿ולא 

לט)י ׁשּוב' עח :(שם »

ÏÚÂ הּׁשלֹום עליו  ה ּמלך ּדוד אמר ÈÁ·Êזה §©∆»«»ƒ«∆∆¿»»«»ƒ¿≈
‰¯aL� Áe¯ ÌÈ‰Ï‡ ּכׁשהאדם ּדהינ ּו , ¡…ƒ«ƒ¿»»¿«¿¿∆»»»

צריך  הּקרּבן, ּבמק ֹום ׁשהיא  ּבת ׁשּובה  ¿ƒ¿»∆ƒƒ¿«»¿»»ƒ≈חֹוזר 
ּבֹו נתל ּבׁש חטא ֹו ידי על ּכבר  ּכי וידע ≈»¿ƒ¿≈«ƒ¿»«¿≈∆¿ƒ»∆ׁשּיּכיר

וׁש ּומלך טמא  מקֹומֹור ּוח וקנה  עליו לט «»≈»«¿¿»«»»¿»»¿
הר ּוח  א ֹות ֹו נׁשּבר ׁשּלא  עֹוד וכל ּגּופֹו. »««¿ƒ…∆«¿¿¿ּבתֹוך
ׁשהרי ּתׁשּובה , נקראת האדם  ּתׁשּובת  ≈¬∆«¿≈¿ƒ«««»¿≈אין
ּכׁשּמת ּגּבר  אמנם ּבחדר. לֹו עדין ≈»¿ƒ«∆∆»¿»¿∆ƒ»¬≈«הא ֹורב 
רצּויה ּבזה  אז ּומׁשּברֹו, הרּוח על  «¿∆««¿»¿»«»«««האדם
'זבחי ׁשאמר וזה ּו ּומקּבלת . ≈¿À∆∆¿∆∆»«ƒ¿«¿ּתׁשּובת ֹו
ה ּזבחים, ׁשּבמקֹום  הּתׁשּובה  ׁשהיא  ƒ∆ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»ƒ…¡אלהים ',
ּדהינ ּו נ ׁשּברה', 'רּוח ּבעינן  ה ּקר ּבנ ֹות , ¿»¿««¿ƒ««ƒ««¿«»≈∆ׁשהם 
מּמּנּו ויבריחֹו א ֹות ֹו י ׁשּבר ּבֹו ׁשּנתל ּבׁש ∆ƒ¿«≈¿«≈¿«¿ƒƒ∆»«הר ּוח
וזה ּו ּבֹו. ואחיזה  ׁשליטה  ׁשּום לֹו ּתּׁשאר ∆¿«ƒ»≈¿ƒ»«¬ƒ…∆ׁשּלא 
הּטמאה הרּוח ּדהינּו נ ׁשּברה ', «≈¿»»«¿»¿««¿ƒ»'רּוח
על  האדם  ּוכׁשּית ּגּבר ּתּׁשבר. ּבֹו »«««≈»¿ƒ¿«¿»ƒ»≈¿∆ƒ∆ׁשּנתלּבׁשה 
ּכא ּלּו עליו  מעלין וי ׁשּברּנּו הרּוח ƒ«¿∆«¬ƒ»»¿ƒ»«א ֹות ֹו
'זבחי אמר הכי מ ּׁשּום הּקרּבנֹות , ּכל ≈¿ƒ¿ƒ»«»¿»ƒ»ƒ»«ƒהקריב

'זבח': ולא  »∆…¿ƒ…¡אלהים'
כד ) אות תשובה, (שערי

לבית  שישכים תשובה לבעל גדול תיקון
הכנסת 

'Â‚Â ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a(א א .(בראשית §¥¦¨¨¡Ÿ¦
˙ÈL‡¯aא ֹות ּיֹות,'L‡¯ ˙Èa' ¿≈ƒƒ≈…

לה ּזהר  ׁשּצריך  ּתׁשּובה  ּבעל על ≈«ƒ¿…«««¿»∆»ƒ¿¿ƒלרמז
יֹום  מּדי ה ּכנסת  לבית  ּולהעריב  ≈ƒ¿«¬ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿»¿להׁשּכים
עֹונ ֹותיו  לכּפרת  ּגדֹול  ּתּקּון  ה ּוא  ּכי  «¬»«»¿«ƒƒ¿ּביֹומ ֹו,
ּבמק ֹום  ׁשהּתפּלה מּפני ּתׁשּובת ֹו, ¿ƒ¿≈∆«¿ƒ»ƒ«¿»«»¿ּולקּבלת 

ׁשּנאמר ּכמֹו ג)קרּבן, יד פרים (הושע 'ּונ ׁשּלמה »¿»¿∆∆¡«¿«¿»»ƒ
כא)ׂשפתינ ּו' יח אמרּו(במדב"ר מּזה וי ֹותר . ¿»≈¿≈ƒ∆»¿

לב:) הּקרּבנֹות ,(ברכות מן יֹותר  ּתפ ּלה  ּדגדֹולה  ,ƒ¿»¿ƒ»≈ƒ«»¿»
טו)ׁשּנאמר  א וכיון (ישעיה תפּלה '. תרּבּו ּכי  'ּגם  ∆∆¡««ƒ«¿¿ƒ»¿≈»

לה ּזהר  צריך ּתפ ּלה  ׁשל ּכחּה ּגדֹול ּכך ≈«ƒ»»ƒ¿¿ƒ¿∆«…«¿««∆ׁשּכל 
ּתפּלה : ׁשּום יב ּטל ׁשּלא  ּתׁשּובה  «ƒ¿≈»¿…∆«¿»»ּבעל

הכנסת  בית במורא יזהר

¯ÓLÈÂ ז "ל חכמינ ּו ׁשאמרּו ה ּדברים  ּכל  §¦§Ÿ»«¿»ƒ∆»¿¬»≈
ׁשּיהיה ּדהינּו ה ּכנסת , ּבית  ∆¿ƒ¿¿≈≈«¿∆∆¿«¿∆ƒ¿ּבעניני
ּבבית ׁשה ּׁשכינה  לפי הּכנסת  ּבית מ ֹורא  ≈¿«ƒ∆«¿ƒ¿∆∆¿»≈«««עליו 
להיֹות צריך ׁשם ׁשה ּׁשכינה  וכיון ¿ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»∆«≈¿∆∆¿»ה ּכנסת,
חל  ּדברי ׁשם יד ּבר ׁשּלא  ה ּׁשכינה  מֹורא  …≈¿ƒ»∆…¿«≈»ƒ¿»«««עליו 
ׁשּלא  מח ׁשבּתֹו יטהר ּגם ּתפּלה . ּדברי  …∆¿»¬»≈»¿»«ƒ¿≈¿ƒ»רק 
ּבּלב  ה ּתפּלה  עּקר ּכי העֹולם, מעניני  ≈»«ƒ¿¿≈»»ƒƒ««¿ƒ≈…¿»יחׁשב

ׁשּנאמר ּכמֹו יג)היא , יא ּבכל (דברים 'ּולעבד ֹו ƒ¿∆∆¡«¿»¿¿»
מּכל  ּפנ ּוי לּבֹו ׁשּיהיה  צריך לכן  «ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ»ƒ«≈«∆¿»¿לבבכם'.
יד ּלג  ולא  ּבכּונה, ׁשּית ּפּלל ּכדי ≈»¿…¿««»¿≈»¿ƒ∆≈¿««¬»מחׁשבה ,
לא  ּכי ּבלּבֹו ויחׁשב ּכרא ּוי, ויענה  ּתבה …ƒƒ¿…¿»¿««∆¬»¿«≈ׁשּום
קדּׁשה וינהג  ית ּברך, לעבֹודת ֹו אם ּכי  «ƒ¿»ƒƒ«¬»ƒ¿»«¿¿ƒ¿…¿Àנברא 

הּכנסת : ּבבית  ∆∆¿»≈¿«≈¿יתרה 

הכנסת  בבית ראשונים מעשרה יהיה

Ì‚Âה ּכנסת לבית  מקּדים ׁשּיהיה  צריך ּכן §©≈»ƒ¿∆ƒ¿∆«¿ƒ¿≈«¿∆∆
ׂשכר  ׁשּגדֹול רא ׁשֹונים , מעׂשרה »¿«∆ƒ¿≈¬»»ƒƒלהי ֹות 

ז "ל  ר ּבֹותינ ּו ּכדאמר ּו רא ׁשֹונים (ברכות עׂשרה  ¬»»ƒƒƒ¿»¿«≈
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מהרהמז:) לצאת  ׁשּלא  להתאחר  צריך ּכן וגם  .¿«≈»ƒ¿¿ƒ¿«≈∆…»≈¿≈»
ּכמּׂשא ֹוי עליו נראה  יהיה  ׁשּלא  ה ּכנסת  »¿««∆¿ƒ≈«¿∆∆∆…ƒ¿∆ƒמּבית 

סי"ב) צ סי' או"ח ּבמּלת(שו"ע ּכן ּגם רמּוז  וזה  .¿∆»«≈¿ƒ«
˙ÈL‡¯a,˙ÈL‡¯a רא ׁשֹון ׁשּיהיה ּכמׁשמעּה ¿≈ƒ¿≈ƒ¿«¿»»∆ƒ¿∆ƒ

'ּבׁשארית ', א ֹות ּיֹות  נמי  והיא  ה ּכנסת, ƒ«ƒƒƒ¿≈ƒ¿∆∆¿»≈¿ּבבית 
ּבבית מהאחר ֹונים להּׁשאר ּדצריך  ≈¿ƒ¿¿ƒ»≈≈»«¬ƒ«¿¿»¿ּדהינ ּו
ּבזה לה ּזהר צריך  ה ּתׁשּובה  ּובעל  ∆«≈«ƒ¿¿ƒ««¿»»»∆∆¿»ה ּכנסת.

יא)יֹותר: אות התשובה תיקון  המלך, (גנזי ≈

המצוות  בקיום זריז שיהיה צריך

'Â‚Â ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a(א א .(בראשית §¥¦¨¨¡Ÿ¦
ּבי"תÈL‡¯a˙ע ֹוד, ּכזה בּבמ ּלּוי  ¿≈ƒ¿ƒ»∆≈

ּגימטרּיא  תי "ו י ֹו"ד ׁשי "ן אל"ף  '‡l‰רי"ׁש ≈»∆ƒ»ƒ«¿ƒ»≈∆
'‰NÚ˙ ‡Ï ‰"ÒL ‰NÚ Á"Ó¯ והן רמז ׁשם , ¿«¬≈¿»…«¬∆»∆∆¿≈

זהיר  להי ֹות  ה ּתׁשּובה  ּבעל ׁשּצריך ƒ¿»∆»ƒ¿«««¿»ƒ¿»ƒמס ּפר
אחת ׁשּום על יעבר ׁשּלא  וי ֹום יֹום »»»…¬»…∆««¿ּבכל
ּכל  לק ּים זריז  ו ׁשּיהיה  תעׂשה לא  «≈»¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆ƒ¿∆»ƒמּמצ ֹות 
זה ּו ּכי  עׂשה , מּמצֹות  לידֹו ׁשּתז ּדּמן  ∆ƒ¿»∆ƒ¿«≈¿»ƒƒ¿¬≈ƒמצוה 
'ּתׁשּובה ' ּגם ּכי  לּתׁשּובה . ועזר ּגד ֹול «¿»ƒ«»¿≈∆«¿»ƒסּיּוע 
ולא  ע ׂשה  'א ּלה  ּגימטרּיא  יּודי "ן …¿≈¬∆≈«ƒƒƒ«¿ƒ¿ּבמ ּלּוי
ּתמיד  לז ּכר יבֹוא  ּובזה  ּכּנז ּכר. לרמז ƒ¿…«ƒ¿«»∆»ƒ¿…»ƒ∆¬»תע ׂשה ',
על  לעבר ׁשּלא  עצמֹו ּכׁשּיׁשמר  יתּברך , »…¬»…∆¿»…¿ƒ¿»«¿¿∆ƒה '
ּכל  לק ּים מּוכן  ויהיה תעׂשה  מּלא  אחת  «≈»¿«∆¿ƒ…«¬∆¿ƒ»»ׁשּום
זכר  זה ּו עׂשה  מ ּמצֹות  לידֹו ׁשּתז ּדּמן  ∆≈∆≈¬¿ƒ¿»∆ƒ¿«≈¿»ƒƒמצוה 
יֹוחאי ּבר ׁשמע ֹון  רּבי הרב ׁשאמר  וזה ּו »»¿ƒƒ»»«»«∆∆¿≈»ה ּׁשם .

ּבּתּקּונים הּׁשלֹום ד:)עליו תיקו"ז 'ׁשמי'(הקדמת , »»«»«ƒƒ¿ƒ
ּבזה רמ"ח. ו"ה  עם  'זכרי' ׁשס"ה, י "ה ∆«»¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒעם 
ּׁשּיׁשמר  ּבמה  ה ּוא  הּׁשם זכר ּכי  ּתדע  …¿ƒ≈∆«≈¿«∆ƒ»≈»«ידֹוע
ויהיה תעׁשה  לא  על  מּלעבר עצמֹו ∆¿ƒ«¬…«…«¬∆¿ƒ¿»«««האדם
ע ׂשה , מּמצ ֹות  ליד ֹו ׁשּתזּדּמן ה ּמצוה ≈¬¿ƒ¿»∆ƒ¿«≈¿»ƒƒ»≈»¿מק ּים
ּבמּלת רמּוז זה  וכל מע ּלה , ּתׁשּובה  היא  »ƒ¿»¿À»¿»∆»¿ƒ¿וזֹו

˙ÈL‡¯a: ¿≈ƒ
יד ) אות התשובה תיקון המלך, (גנזי 

ובטהרה  בקדשה והתורה הברית ישמור

'Â‚Â ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a(א א .(בראשית §¥¦¨¨¡Ÿ¦
˙ÈL‡¯aא ֹות ּיֹות,'L‡ ˙È¯a' ¿≈ƒƒ¿ƒ≈

ּבּגמרא  ּׁשּמצינ ּו מה  לא:)לרמז ּדבזכ ּות(נדרים ƒ¿…«∆»ƒ«¿»»¿ƒ¿
ׁשּנאמר  וארץ , ׁשמים נברא ּו (ירמיה ה ּמילה «ƒ»ƒ¿¿»«ƒ»»∆∆∆¡«

כה) וג ֹו',לג ולילה' י ֹומם בריתי  לא  ¿«¿«««ƒ…¿ƒƒ'אם 
ּדאמר מאן  לב.)ואית  ה ּתֹורה(שם ּבזכּות ¿ƒ«¿»«ƒ¿«»

ּדמֹוקי א ּמאן ּופליג קרא , מהאי לּה ≈¿»»≈««¿»≈«ƒ»ּומּסיק
וא ּלּו ּדא ּלּו ּתרוייהּו נ ֹוקי ואנן  א ּמילה . ≈«≈¿¿»¿»≈»¬»«ƒ»≈לּה
וה ּמילה הּתֹורה  ּדבזכּות  חּיים , אלהים  «ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ¿ƒ¿«»¿«ƒּדברי
'אם  ה ּכתּוב, ּפר ּוׁש וזה וארץ. ׁשמים  ƒ¿¿»«ƒ»»∆¿∆≈«»ƒנברא ּו
ועֹוד, 'יֹומם', ה ּמילה , ׁשהיא  בריתי ' ¿««ƒƒ∆ƒ«ƒ¿…לא 
ולילה 'יֹומם  ּדהינ ּו לפניו , לּה ּדריׁש «¿«««¿»¿««¿≈≈««'י ֹומם'
לא  וארץ 'ׁשמים אז  הּתֹורה , ׁשהיא  …∆««À∆ƒ«»»»«ƒחּקֹות '
לׁשמר  ל ּזהר צריך  ּתׁשּובה  ּובעל …¿ƒ««¿»»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿«ׂשמּתי '.
ולעסק  ּכרא ּוי, ּובטהרה  ּבקדּׁשה  …¬»¿«««√«¿«ƒƒ¿À¿»ה ּברית 
וזה ּו והיסֹוד . העּקר וזה ּו לׁשמ ּה, ∆¿¿»¿«ƒ¿»¿∆»ƒ«»ּבּתֹורה

ּדמּלתÈL‡¯a˙הרמז  ּכתבנּו ּדכבר , »∆∆¿≈ƒƒ¿»»«¿¿ƒ«
˙ÈL‡¯aא ֹות ּיֹות והיא  ל ּתׁשּובה , רֹומז ¿≈ƒ≈«¿»¿ƒƒ

לׁשמר  צריך  ּתׁשּובה  ּדבעל א ׁש', …¿ƒ≈¿««¿»»ƒ¿ƒ¿'ּברית 
ׁשּנקראת ּבּתֹורה  ולעסק ּכהלכתֹו קדׁש ≈¿ƒ…∆¿ƒ¿»¿«¬…«»∆ƒ¿ּברית

ז.)'א ׁש' ּומחילה(תענית ּגמּורה  ּכּפרה  וזה ּו , ≈¿∆«»»¿»¿ƒ»
«¿ּגמּורה :

יז) אות התשובה תיקון  המלך , (גנזי

חרפתו  לשמוע סבלן יהיה תשובה בעל

'Â‚Â ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a(א א .(בראשית §¥¦¨¨¡Ÿ¦
˙ÈL‡¯aא ֹות ּיֹות.'·È¯ ˙‡N' ּבא ¿≈ƒƒ¿≈ƒ»

ואינ ֹו ועלּוב סבלן  ּתׁשּובה  ּבעל ׁשּיהיה  ≈¿«¿«¿»«¿»»∆¿ƒ∆≈»¿לר ּמז 
מׁשיב ואינ ֹו חרּפתֹו ׁשֹומע (רמב"ם עֹולב , ≈≈«∆¿»¿≈≈ƒ

ה"ח) פ"ז ז"לתשובה ר ּבֹותינ ּו ׁשאמרּו ּכמ ֹו (יומא , ¿∆»¿«≈
חר ּפתם כג.) ׁשֹומעים עֹולבים ואינם  ««¿∆ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ«¡∆»ה ּנעלבים

נאמר  עליהם מ ׁשיבים, לא)ואינם  ה (שופטים ¿≈»¿ƒƒ¬≈∆∆¡«
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אמרּו ועֹוד ּבגברת ֹו'. הּׁשמׁש ּכצאת  ¿«¿«ƒ¿À∆∆»≈¿«¬…¿'ואהביו
פט.) מי(חולין על א ּלא  מתקּים הע ֹולם  אין ,≈»»ƒ¿«≈∆»«ƒ

ׁשּנאמר מריבה , ּבׁשעת  עצמֹו כו ׁשּבֹולם (איוב ∆≈«¿ƒ¿«¿ƒ»∆∆¡«
אמרּוז) וע ֹוד ּבלימה'. על ארץ  יז.)'ּתלה  ,(ר"ה …∆∆∆«¿ƒ»¿»¿

ּפׁשע ' על ועבר ע ֹון  יח)'נ ׂשא  ז למי(מיכה , …≈»¿…≈«∆«¿ƒ
מי נמצא  ּפׁשע', על  ׁש'עֹובר למי עֹון', ƒ∆≈«∆«ƒ¿»ƒ¿«≈'נֹוׂשא 
עֹונ ֹותיו . ּכל על  לֹו מֹוחלין  ּפׁשע על  «¬«»ƒ¬»∆»≈∆ׁשעֹובר 
ועל ּוב  סבלן ּתׁשּובה  ּבעל האדם «¿«¿»«¿»»«««∆¿ƒ∆¿ּוכׁשּיהיה
ונ ׁשּבר  ׁשּנכנע  הא ֹות  זה  מּדֹותיו, על «¿ƒ«ƒ»∆»∆ƒ¿»¿ƒ¬»ּומעביר

הרמז וזה ּו ׁשלם. ּבלב  לה ' ÈL‡¯a˙וׁשב  ¿»«¿≈»≈¿∆»∆∆¿≈ƒ
'ׂשאת א ֹות ּיֹות  ה ּתׁשּובה , על רֹומזת ≈¿ƒ∆∆««¿»ƒ∆ׁשהיא 
ריב  סֹובל הּתׁשּובה  ּבעל ׁשּיהיה  ּדהינּו ƒ¿«¿∆ƒ¿∆«««¿»≈ƒריב',

ּגדֹול: ּתּקּון  וזה «ƒ∆¿¿¿ונ ֹוׂשא ֹו,
כ ) אות התשובה תיקון  המלך , (גנזי

והיתר  באיסור זהירות

'Â‚Â ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a(א א .(בראשית §¥¦¨¨¡Ÿ¦
˙ÈL‡¯a ּגימטרּיא.'¯eÒ‡ ¯zeÓ' ¿≈ƒƒ«¿ƒ»»»

זהיר  להי ֹות  ּתׁשּובה  ּבעל ּדצריך לרמז  ƒ¿…¿»ƒ¿««¿»ƒ¿»ƒ«ּבא 
ׁשּלא  ּבהם ּולדקּדק וה ּתר  א ּסּור ּבעניני …∆∆«≈¿»¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¿וזריז 
ה ּתּנא  מתּפּלל ׁשהיה  ּכמֹו ו ׁשלֹום, חס  «»»≈»¿ƒ»≈«¿»¿∆»»ƒיּכׁשל

וא ֹומר ה ּׁשל ֹום כח:)עליו  יאמר (ברכות ׁשּלא  »»«»¿≈∆……«
וזה אסּור, ה ּמּתר על ולא  מּתר האסּור ∆¿««À»¿…««À««»על 
לבעל  ּובפרט ּבֹו, לה ּזהר  ׁשּצריך  ּגדֹול »»¿«¿ƒ¿¿ƒ»≈ƒ«∆««¿ּכלל
ּובזה ׁשמירה. אחר ׁשמירה  ׁשּצריך  ∆««ƒ¿¿ƒ»««¿ƒ«∆«¿ּתׁשּובה 
העּמים, מּׁשאר ה ּוא  ּבר ּוך  ה ּקד ֹוׁש ƒ¿ƒ»«»»¿ƒ¿»»«ƒהב ּדילנּו

כו)ׁשּנאמר  כ ּכי(ויקרא קדׁשים לי  'והייתם  ∆∆¡«ƒ¿ƒ∆ƒ¿…ƒƒ
הע ּמים  מן  אתכם ואב ּדל ה ' אני ƒ»«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒ¬«קד ֹוׁש

לּה ּוסמיך לי ', כה)להיֹות פסוק (שם ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
ל ּטמאה הּטהרה ה ּבהמה  ּבין  «≈¿»«…¿»«≈¿»≈∆¿»¿ƒ¿'והב ּדלּתם
את תׁשּקצּו ולא  ל ּטהר ה ּטמא  העֹוף  ∆¿»¿…¿…«»≈«»«≈ּובין 
הרי וג ֹו', ּובעֹוף' ּבּבהמה  ≈¬¿««≈¿»∆≈…¿»נפׁשתיכם
ּבמה ּתלּויה והבּדלתם יׂשראל »¿«¿«««¿»¿≈«¿À«ƒ¿∆ׁשּקד ּׁשת 

האס ּור  ּובין  לּטה ֹור ה ּטמא  ּבין  ««≈«»≈«»≈ƒ¿»∆ּׁשּיבּדילּו
«À»לּמּתר:

Ë¯Ù·e ּכׁשהיא ּבא ׁשּתֹו להּזהר  ׁשּצריך ¦§¨∆»ƒ¿¿ƒ»≈¿ƒ¿¿∆ƒ
לה ׁשּתּמׁש ולא  ּבּה לּגע ׁשּלא  ≈»¿ƒ»∆…ƒ«»¿…¿ƒנ ּדה 
וכּמה ה ּנּדה , ּכטמאת  טמאה  ׁשאין «»¿«À¿»¿À¿««ƒ≈∆«ּבּה,
ּבּזהר  ּובפרט עליה  ז "ל  ר ּבֹותינ ּו »…»«¿ƒ«≈»∆»ƒ¿∆החמיר ּו

ה ּקדֹוׁש ּבּזהר אמר  ּכן  וגם ג:)ה ּקדֹוׁש, (ח"ב «»¿«≈»««…««»
ׁשּׁשמרּו על מּמצרים י ׂשראל יציאת  ¿«∆»ƒ«¿ƒ«ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ¿ּדע ּקר
עצמֹו לׁשמר  צריך ּכן  וגם ה ּנּדה. ¿»…¿ƒ»¿«≈»ƒ¿ƒ»∆את
וכּיֹוצא , גֹוים ובּׁשּולי  וחלב ּבׂשר  ≈»¿ƒ«¬«»»¿»»¿ƒ≈ƒמּמאכל
ּוכׁשּיׁשמר  יתרה , אזהרה  צריך א ּלה  …¿ƒ¿«¿»»¿≈»¿∆ƒ«∆≈«¿ּבכל
מק ּבלת ּתׁשּובת ֹו ּתהיה  ּכרא ּוי ∆∆ƒ¿∆¿»¿À««¿»עצמֹו

הרמז וזה ּו רֹומזתÈL‡¯a˙ּורצּויה . ׁשהיא  ¿»¿∆»∆∆¿≈ƒ∆ƒ∆∆
להיֹות ּתׁשּובה ּבעל צריך  ּכאמּור, ¿ƒ¿««¿»ƒ««««¿»לּתׁשּובה
ׁשל  ּגימטר ּיא  ׁשהּוא  ואסּור ּבמּתר ∆«ƒ¿À»¿»∆ƒ«¿ƒ«זהיר 

˙ÈL‡¯a: ¿≈ƒ
כז) אות התשובה  תיקון המלך, (גנזי

תשובה  לבעל מאד מועיל התורה עסק

'Â‚Â ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a(א א .(בראשית §¥¦¨¨¡Ÿ¦
˙ÈL‡¯a ּתב ֹות זכ ּותaרא ׁשי ¿≈ƒ»≈≈ƒ¿

z ין ‡ֹורהLׁשע¯ּוםÈ ּבעל ּכי לרמז צא . »≈∆«≈≈ƒ¿…ƒ««
לעסק  ּביֹותר  זהיר להי ֹות  צריך …¬»≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ««¿ּתׁשּובה 
ׁשּלא  ל ֹו וסּיּוע  עזר  היא  ּכי  ל ׁשמּה, …∆»ƒ¿»ƒƒ≈∆¿ƒ«»ּבּתֹורה
חֹוזר  מה ּׁשבים וכּמה  ּכּמה  ּכי  לס ּור ֹו, ≈ƒ«»¿«»≈«»ƒ¿…¬»לחזר 
לס ּורם. ׁשּמחזירם עד עליהם ּומת ּגּבר «¿«ƒ¿»ƒ¿«≈¬≈∆«∆«¬ƒיצרם 
ּבּתֹורה אחז ּבמעלֹות  עלה  ּבׁשּובֹו אם  «»»«¬»¿««¿ƒ≈ƒ¿וה ּנה
מסּיע ּתֹו היא  ּבוּדאי  ולילה , יֹומם  ּבּה ¿»»¿ƒ»»¿«¿»«««»«¿ועסק
ּבׁשעה ׁשהאדם  מּפני לסּור ֹו, לחזר ««¿«««∆≈¿ƒ¿…¬»…∆ׁשּלא 

ּכנג ּדֹו ׁשכינה  ּבּתֹורה  ו.)ׁשעֹוסק ,(ברכות ∆≈«»¿ƒ»¿∆¿
ליצר  חי ׁשינן  לא  ׁשכינה ּדאי ּכא  ∆≈¿»ƒ»¿ƒ»…»¿ƒ¿«¿ּובמקֹום

יג.)הרע  עֹוסק (נדה ׁשאינ ֹו ּבׁשעה  וגם . »»¿«¿»»∆≈≈
ּבדברי מהרהר ה ּוא  הרי לעסקיו  ≈¿ƒ¿≈¿»¿≈¬««¬»¿≈¿וה ֹולך
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לן וקימא  כא.)ּתֹורה, ּבעּדנא (סוטה ּבין  ּתֹורה  »¿»¿»»»≈¿ƒ»»
א ּגֹוני ּבּה עסיק ּדלא  ּבעּדנא  ּבין ּבּה ≈»«≈««¿««ƒ¿≈«≈«¿ּדעסיק
מּיצר  היא  ה ּמג ּנה ההג ּנה  ועּקר  ∆≈ƒ««¬«»«¿ƒ»ƒƒ¿«¿»מּגנא ,

««הרע:

‰ÊÂה ּפס ּוק ּכּונת לי ל)נראה ד 'ו ׁשבּת(דברים §¤ƒ¿∆ƒ«»««»¿«¿»
לּה ּוסמיך  ּבקלֹו', ו ׁשמע ּת אלהיך ה ' ≈¿ƒ¿…¿«¿»«¿«∆…¡»עד

לא) פסוק ירּפך (שם לא  אלהיך ה ' רחּום  אל «¿¿»…«∆…¡»≈ƒ'ּכי
ה ' 'עד  ּכׁשּתׁשּוב  ּדהינ ּו יׁשחיתך', »«∆¿¿»¿«∆ƒ¿»…¿ולא 
ׁשּתעסק  ּדהינּו ּבקלֹו', 'וׁשמע ּת צריך …¬»∆¿»¿…¿«¿»«¿¿ƒ««∆…¡אלהיך '
ותעסק  ּוכׁשּתׁשּוב  ה ', ק ֹול ׁשה ּוא  …¬»¿«∆¿∆«»ּבּתֹורה
ירּפך  לא  אלהיך ה ' רח ּום אל 'ּכי  אז «¿¿»…«∆…¡»≈ƒ««»ּבּתֹורה
הרע  יצר ּכׁשּיבֹוא  ּדהינּו יׁשחיתך', ««∆≈«∆¿¿»¿«∆ƒ¿»…¿ולא 
לסּורך  להחזירך עליך ּולהת ּגּבר «¿¿«¿ƒ¿«≈»∆»¿«¬ƒ¿«¿»¿לפ ּתֹותך
ירּפך  'לא  ּבעזרך אלהיך  ה ּׁשם הּנה  «¿¿»…«¿¿∆¿«∆…¡≈»≈ƒƒ«הרא ׁשֹון 

יׁשחיתך': «∆ƒ¿»…¿ולא 

‰ÊÂ ּבּנביא ה ּפסּוק ּכּונת  ּכן  א)ּגם ד 'אם (ירמיה §¤«≈«»««»«»ƒƒ
ואם  ּתׁשּוב  אלי ה ' נאם  יׂשראל  ƒ¿»≈¿À≈«»¿ƒ«ּתׁשּוב
ּבא  ה ּנביא  תנ ּוד'. ולא  מּפני  ׁשּקּוציך  «ƒƒ∆»ƒ»«¿…»«»ƒ«ּתסיר 
הּגדֹולה ׁשהרפּואה  ּבת ׁשּובה  ה ּׁשב «¿»«¿«∆«¿ƒ«»ƒ¿»¿להזהיר
המסּיעת היא  ּכי  ּבּתֹורה , ׁשּיעסק  ה ּוא  »»»¿»ƒƒ«»…¬»∆לֹו
ּתׁשּוב  'אם ׁשאמר וזה ּו לסּור ֹו. לׁשּוב «ƒ»«∆∆¿¿«…∆ׁשּלא 
ּבת ׁשּובה ל ׁשּוב רצית אם  ּדהינּו «¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ»»ƒיׂשראל ',
ׁשהיא  ה '' ּב'נאם עסק ה ּׁשם , עד ƒ¿À∆ƒ…¬≈»»»»»»ה ּמּגעת 
לך  יֹועיל וזה  ה ', מּפי  ׁשּנאמרה «¿ƒƒ¿∆ƒ«¿∆∆∆«»ה ּתֹורה
הרעים  מעׂשים ׁשהם ׁשּקּוציך ƒƒ∆»∆≈«¬ƒ»»ƒ«∆¿ּכׁשּתסיר
להם, לׁשּוב ּתתנחם לא  תנ ּוד ', 'לא  ∆««≈»¿ƒ…«…«¿«¿∆ׁשּבידך 

ּבּה: עֹוסק ׁשא ּתה  ּתֹורה ׁשל  ּכח ּה «≈«»∆«∆«…≈¿ƒמּפני 

e‰ÊÂהּפסּוק ּכּונת  ּכן  קסה)ּגם קיט (תהלים §¤«≈«»««»
למֹו ואין תֹורתך לאהבי רב «≈¿«∆«≈¬…¿««'ׁשלֹום
ה ּצריכים  ּבתׁשּובה  ה ּׁשבים ה ּכּונה , ƒ¿««»»«»ƒƒ¿»«¿ƒƒמכ ׁשֹול'.

ׁשּובם  אחרי  אם להם יׁש רב' 'ׁשלֹום «≈¬»ƒ∆«≈«««¿לׁשל ֹום ,
'ואין  ּגרמא  ּדין ּכי  ּבּה, ועסק ּו ה ּתֹורה ≈¿««¿≈ƒ«¿«¿«»¬«אהבּו
ידי על עֹוד לּכׁשל י ׁשּובּו ׁשּלא  מכ ׁשֹול ', ≈¿»≈«ƒ¿∆…»ƒ«למ ֹו

הרע: ««∆≈יצר 

e‰ÊÂ ה ּפסּוק ּכּונת  ּכן  ט)ּגם פה 'א ׁשמעה(שם §¤«≈«»««»∆¿¿»
אל  ׁשל ֹום ידּבר  ּכי ה ' האל ידּבר  ∆«≈»¿ƒ≈«≈»¿»מה 
ה ּכּונה , לכסלה '. יׁשּוב ּו ואל  חסידיו  ואל  ««»»«¿ƒ»¿«»¿ƒ¬∆¿»עּמֹו

ּכמֹו הבנה , מ ּלׁשֹון כג)'א ׁשמעה ' מב (בראשית ∆¿¿»ƒ¿¬»»¿
'מה אני להבין צריך ּכלֹומר י ֹוסף ', ׁשמע  »ƒ…≈«≈¿«»ƒ¿¿»ƒ¬ƒ'ּכי
ּכדי ּבת ׁשּובה  הּׁשב ּבענין  ה '' האל ≈¿«¿ƒ¿««»ƒ¿≈«≈»¿ידּבר 
ׁשלֹום', יד ּבר 'ּכי והבנ ּתי לסּורֹו, לחזר «≈»¿ƒƒ¿»≈¿¿…¬»…∆ׁשּלא 
ּבּה ׁשּיעסקּו 'ׁשלֹום' ׁשּנקראת ה ּתֹורה  «¿»»∆«≈¿ƒ«»∆ƒ∆ׁשהיא 
'ואל  אז ּובזה  ׁשּובם, אחרי  ו'חסידיו ' »¿«∆««≈¬»«ƒ¬»»'עּמֹו'
לא  ּדקרא  ּדרי ׁשא  ּגב על ואף לכסלה '. …«¿ƒ¿»¿«««¿≈»ƒ¿«יׁשּוב ּו
סֹופֹו ּתׁשּובה, ּבעל  על ּדמדּבר מּנּה «¿»»»≈»¿ƒ≈ƒ«מּוכח

ּתחּלת ֹו: על «ƒ»«¿ƒּגּלה 

e‰ÊÂהּפסּוק ּכּונת  ּכן  ב)ּגם יד 'ׁשּובה(הושע §¤«≈«»««»»
כׁשלּת ּכי  אלהיך ה ' עד  «¿»«ƒ¿»≈«¡…∆»ƒיׂשראל 
ה ּקדֹוׁש ּבּזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו ה ּכּונה  «»»…»«∆¿««»»«∆¬»ּבע ֹונך'.

פז.) ׁשל (ח"ב ׁשמֹותיו  נקראת  ה ּתֹורה ∆«¿≈¿ƒ«»«¿ּדכל 
ה ּׁשב  להזהיר  הּנביא  ּובא  הּוא , ּברּוך «»ƒ¿«¿ƒ«»«¿««»ה ּקדֹוׁש
יׁשּוב  ׁשּלא  ּכדי ּבּתֹורה  ׁשּיחזיק  «…∆≈¿«»ƒ¿»∆«¬ƒּבתׁשּובה
ה ' עד  יׂשראל 'ׁשּובה  ׁשאמר  וזה ּו »≈«¿ƒ»≈¿∆∆»«»ƒ¿להּכׁשל,
ה ' 'עד לׁשּוב צריך  ּכׁשּתׁשּוב ּכלֹומר »«¿ƒ««∆¿»¿«∆…¡אלהיך ',
ׁשמ ֹותיו  ׁשהיא  ּבּתֹורה  לעסק ּדהינּו «¿ƒ∆«»…¬»¿»¿«∆…¡אלהיך ',
ּבעֹונך'. 'כ ׁשלּת זה ּבלא  ּכי אלהיך ה' «∆¬»«¿»«∆…¿ƒ«∆…¡∆ׁשל
היא  ּבת ׁשּובה  לה ּׁשב הּגדֹולה  הרפ ּואה  ƒ¿»»¿»«¿»¿«»ƒ¿»ƒנמצא 

נכֹון  על  הרמז  ּובא  ה ּתֹורה, ÈL‡¯a˙עסק  ≈∆«»»»∆∆«»¿≈ƒ
יעסק  אם  ּבת ׁשּובה  ל ּׁשב לּתׁשּובה , …¬»ƒ¿»ƒ«»«¿»∆∆«הר ֹומזת 

ע ֹוד Èׁשע¯ּוםLין‡ֹורה zזכ ּות aּבּתֹורה  צא  «»ƒ¿»≈∆«≈≈
מו )מּמּנּו: אות  התשובה תיקון המלך, (גנזי ƒ∆
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וסייגים  בגדרים להרבות צריך

'Â‚Â ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a(א א .(בראשית §¥¦¨¨¡Ÿ¦
˙ÈL‡¯a ּתבֹות פּואת¯רא ׁשי  ¿≈ƒ»≈≈¿«

aריתz מידÈ ׁשמרNלרמז ‡יחת ּבא  ּׁשה . ¿ƒ»ƒƒ¿…ƒ«ƒ»»ƒ¿…
נ ׁשים, ׂשיחת  ׁשּיׁשמר  צריך ּבת ׁשּובה  ƒ¿»»ƒ¿∆ƒ¿…ƒ«»ƒ≈»¿ּדהחֹוזר

הּתּנא  ׁשאמר  מ"ה)ּוכמֹו פ"א ּתרּבה(אבות ואל  ¿∆»«««»¿««¿∆
וחמר  קל  אמרּו ּבא ׁשּתֹו הא ּׁשה , עם ∆…«»¿«¿ƒ»ƒ»ƒ»¿ƒׂשיחה 
זמן  ּכל חכמים אמרּו מּכאן חבר ֹו, »¿«ƒ»»¿¬»ƒ≈¬∆≈¿ּבא ׁשת 
מּדברי ּבטל הא ּׁשה  עם ׂשיחה מרּבה  ≈¿ƒ»ƒ»ƒ»»≈ƒƒ∆¿»««∆ׁשאדם
ּגיה ּנם. יֹור ׁש וס ֹופֹו לעצמֹו רעה  וג ֹורם «ƒ≈≈¿¿»¿««≈¿«ּתֹורה 
על  ז"ל רּבֹותינּו הג ּדילּו ּכּמה  ּוראה  »≈»ƒ¿ƒ«»≈¿ּבֹוא 
רע ֹות וכּמה א ׁשּתֹו, עם  אפּלּו ׂשיחה  ««»¿¿ƒ»¬ƒƒƒ∆¿»»ה ּמר ּבה 
ּובפרט  ּגיהּנם, ליר ׁש ׁשּסֹופֹו עד מּזה «¿ƒ¿»ƒ∆«∆ƒ«≈ƒ»ƒנמׁשכֹות 
העריֹות זהמת  ּבֹו נתלּבׁשה  ׁשּכבר «¬«»¬ƒ∆¿»ƒ¿«¿»Àמי
ּגדרים  ּכּמה  ּדצריך ּבת ׁשּובה  ל ׁשּוב ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ¿«»¿≈ƒ¿ונתע ֹורר
ולכן  והרחקֹות. ּוׁשמירֹות  ואזהרֹות  ≈«¿«¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ«¿ּוסיגים
לפי נ ׁשים , מּׂשיחת  הרּבה נפ ׁשֹו לׁשמר  ƒ¿ƒ¿…«¿«¿≈ƒƒ«»ƒ¿ƒ«צריך 
טעם  ּבֹו נׁשּתּקע ׁשּכבר לנזקין על ּול »»»»¿ƒ¿»ƒ∆¿»ƒ«∆ׁשה ּוא 
ל ׁשּוב  ממהר קּלה  סּבה  ידי ועל «≈»¿«»«ƒ≈¿»¿¿≈»החטא ,
מּׂשיחת יתרה  אזהרה  צריך ולכן  »ƒ¿«¿»»¿≈»ƒƒ«≈«¿¿לס ֹור ֹו,
ה ּברית ּדתּקּון  נכֹון על  הרמז ּובא  ƒ»»∆∆«»¿ƒ«¿ƒ«נ ׁשים.

מּׂש עצמֹו נׁשים:י ׁשמר  יחת  ƒ¿…«¿ƒƒ«»ƒ
לב ) אות הברית תיקון המלך, (גנזי

תשובה  לבעל הנהגות שלש

‰�·� Ô‡ˆ ˙¯„b e¯Ó‡ÈÂ ÂÈÏ‡ eLbiÂ©¦§¥¨§Ÿ§¦§ŸŸ¦§¤
e�tËÏ ÌÈ¯ÚÂ ‰t e��˜ÓÏ במדבר) §¦§¥Ÿ§¨¦§©¥

טז) הּתׁשּובה ,.לב ּבעל על  לרמז «¿»»»»…¿ƒ«¿∆אפׁשר 
ׁשלם  ּבלב  ה ּמק ֹום לפני מתח ּנן  ≈«≈¿«»≈¿ƒ¿∆»»»ƒ¿«≈ƒּדכ ׁשהאדם
מה ּולת ּקן ּבת ׁשּובה  ל ׁשּוב  עליו »≈»¿«¿ƒ«««≈»¿ּומקּבל 
ּומס ּיע  ּבידֹו מחזיק הּוא  ּבר ּוך ה ּקדֹוׁש »≈»¿«¿ƒ¬»¿««»»«∆ּׁשּפגם,

א ֹות ֹו מסּיעין לּטהר ּדהּבא  לח:)א ֹות ֹו, .(יומא ¿«»ƒ«≈¿«¿ƒ
ׁשאמר ‡ÂÈÏוזה  eLbiÂּבעלי על מד ּבר , ¿∆∆»««ƒ¿≈»¿«≈««¬≈

ה ּוא , ּבר ּוך  הּקדֹוׁש לפני ׁשּנּגׁשין  ¿««»≈¿ƒ»ƒƒ∆«¿ּתׁשּובה 
למלחמה הּגׁשה  ׁשּיׁש מצינ ּו ««¿ƒ∆≈«»»¿ƒ«««»»¿והה ּגׁשה ,
ּתׁשּובה ּובעל  לתפ ּלה , וה ּגׁשה  לפ ּיּוס «¿»»«ƒ¿«»»ƒ¿ƒ¿««»¿וה ּגׁשה
ה ּגׁשה צריך ה ּללּו, ּדברים ׁשלׁשה ««»¿ƒ¿¿…»¿»ƒ«»»ƒ«צריך 
לפּיּוס  ה ּגׁשה הרע, יצר עם ׁשּיּלחם ƒ¿»»∆ƒ»≈ƒ≈∆»»«»»¿ƒ¿למלחמה 
מה על  לֹו ׁשּימחל ה ּוא  ּברּוך  הּקדֹוׁש »»…¿ƒ∆¿««»≈»¿∆ׁשּיפּיס
ה ' לפני  ׁשּית ּפּלל לתפּלה  ה ּגׁשה  ≈¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«≈ƒ««»»«∆ּׁשעבר,
יצר  עליו  ית ּגּבר ׁשּלא  ּולהּבא  מ ּכאן  ∆≈««≈»¿ƒ»¿«»∆…ƒ≈¿»»∆ׁשּיעזרה ּו

לחטא : ויחזר  …¬»…¬»¿««הרע 

e‰ÊÂÂÈÏ‡ eLbiÂּתׁשּובה ּבעלי ׁשּנּגׁשּו , §¤«ƒ¿≈»∆ƒ¿«¬≈¿»
ּבׁשלׁשה ה ּוא  ּברּוך ה ּקד ֹוׁש «…¿ƒ¿≈«»»¿ƒלפני 

ואמרּו האמּורים, �·�‰ּדברים Ô‡ˆ ˙¯„b ¿»ƒ»¬ƒ¿»¿ƒ¿……ƒ¿∆
‰t e��˜ÓÏ לק ּים עליהם ׁשּמקּבלים ּדהינ ּו , ¿ƒ¿≈…¿«¿∆¿«¿ƒ¬≈∆¿«≈

'ּגדרֹות ' מצֹות , ּתרי "ג  ּולהּבא  ¿ƒ¿ƒ»¿»«»¿»≈מה ּיֹום
ּתרי "ג, 'מצוה ',ˆ‡Ôּגימטרּיא  ּגימטרּיא  ƒ«¿ƒ»«¿«…ƒ«¿ƒ»ƒ¿»

e��˜Ó ּדה ּתּקּון ׁשּלהם, נ ׁשמה  רּוח נפׁש הם ƒ¿≈≈∆∆«¿»»∆»∆¿«ƒ
מצֹות , ה ּתרי"ג  ק ּיּום ה ּוא  נׁשמה  רּוח ¿ƒ««¿«ƒ««¿»∆∆¿לנפׁש

t‰וזה ּו e��˜ÓÏ ‰�·� Ô‡ˆ ˙¯„bהינ ּו , ¿∆ƒ¿……ƒ¿∆¿ƒ¿≈…«¿
הּנפׁש ׁשהם  לקנינינ ּו נעׂשה  מצֹות  ∆∆»≈∆≈«¿ƒ¿«¬∆¿ƒ»¿»ּתרי "ג

נ ׁשמה . e�tËÏר ּוח ÌÈ¯ÚÂ'טף' מּלת  ה ּנה , «¿»»¿»ƒ¿«≈ƒ≈ƒ««
ּומּלת 'ּגּוף', ּגימטר ּיא e�tËּגימטר ּיא  נמי ƒ«¿ƒ»ƒ««≈«ƒƒ«¿ƒ»

מת ּגּבר  הרע ּדיצר ּדהינּו וה ּכּונה ≈»¿ƒ««∆≈¿¿»¿««»»¿≈'ּגּופנ ּו',
הּוא  ה ּגּוף והכנעת  חמרי , ׁשה ּוא  ה ּגּוף »»«¿»¿ƒ¿«∆»»על 
ׁשה ּדינים  ויחׁשב  האדם ׁשּיזּכר ידי ƒ¿…»»»¿«¿…∆«ƒƒ∆≈¿»על 
ּברׁשעים  נקמה  וע ֹוׂשים ּבעֹולם ƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ¿»»»¿»ƒמת ּפּׁשטים
להם  המז ּמן  הענ ׁש מן  חּוץ ה ּזה, ∆««ƒ»…∆«¿À∆»««ּבע ֹולם 
מּצד  הם ה ּמתע ֹוררים  והּדינים ה ּבא , »ƒƒ«ƒ¿¿ƒ≈ƒ»¿«»««לע ֹולם
נרמזים  והם ּכּידּוע. ּדינים  וש"ך ּדינים  ƒƒ¿ƒƒ«»«¿≈ƒ¿»ƒפ"ר

ו  'עיר' ּגימטר ּיא ÌÈ¯Úּבמּלת  'עיר' ּדמּלת , ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒƒ«¿ƒ»
ּומּלת  וזה ּוÌÈ¯Úפ "ר, ש"ך, ּגימטרּיא  ƒ«»ƒƒ«¿ƒ»¿∆

e�tËÏ ÌÈ¯ÚÂ עליהם ׁשּמקּבלים  ּדהינ ּו , ¿»ƒ¿«≈¿«¿∆¿«¿ƒ¬≈∆
ה ּגּוף  מּצד הרע יצר  עליהם »»ƒ¿∆ƒ¿«≈¬≈∆≈∆»»ƒּדכ ׁשּיתּגּבר 
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ּבמּלת  ּבין e�tËה ּנרמז ּתמיד י ׂשימּו , «ƒ¿»¿ƒ««≈»ƒ»ƒ≈
מּצד  הּמתעֹוררים ה ּדינים התעֹורר ּות »ƒ¿¿«ƒƒ«ƒ¿¿ƒƒ∆≈≈עיניהם 

ּב הרמּוזים וש"ך  ּובזהÌÈ¯Úפ"ר  ּכאמּור , ¿»¿ƒ¿»ƒ»»»∆
לחטא . יֹוסיפּו ולא  בם יבֹוא  ורעד …¬»ƒ¿»»««»»¿…ƒיראה 
האמּורה ּבהּגׁשה  ה ' לפני «¬«««»»≈¿ƒ¿«¿ƒƒּומת ּפּללים
ּולה ּבא  מה ּיֹום ינהגּו ׁשּככה  ּבעזרם , «»¿»≈¬¿ƒ¿∆¿∆¿»∆»»ƒ∆ׁשּיהיה
וה ּקדֹוׁש הרע, הּיצר עליהם יתּגּבר  «»¿««∆≈»∆≈¬≈»¿ƒ…¿ולא 
ל ּטהר  ּדה ּבא  ּתפּלתם , מקּבל  ה ּוא  ≈»ƒ»»¿«»ƒ¿≈»¿¿«ּבר ּוך 

א ֹות ֹו: ƒ¿»¿מסּיעין 
מטות) פרשת הלבן (מחשוף

משורת  לפנים לנהוג צריכים תשובה בעלי
הדין 

eÎÏ‰ ÂÈÎ¯„a ‰ÏÂÚ eÏÚÙ ‡Ï Û‡ תהלים) ©Ÿ¨£©§¨¦§¨¨¨¨
ג) ּבעלי.קיט ּדצריכים זה , לפרׁש ≈¬»ƒ¿ƒƒ∆≈«¿«¿∆אפ ׁשר

להיֹות אדם ּבני  עם ּגם  מעׂשיהם ּכל ¿ƒ¿≈»»ƒ»∆≈¬»««¿ּתׁשּובה 
ּבּגמרא  ׁשה ּובא  ּכמ ֹו ה ּדין , מּׁשּורת  ««¿»«∆¿ƒ¿ƒƒ««ƒלפנים

פג.) ּפֹועלים (ב"מ ׁשּׂשכר  אחד חכם ƒ¬»«∆«∆««»על 
ּבהם  ּופׁשעּו למקֹום, מּמק ֹום חב ּיֹות  ∆«¿««¿«ƒ¿»ƒƒ¿להֹוליך
ּוׁשקל  לׁשּלם, ח ּיבּום ה ּדין ּומן »¿≈»¿¿ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ו ׁשּברּום,
אהד ּור  לי ּה אמר ּדּינא , לק ּמי את ֹו ¬»≈»¬««»≈»¿¬¿»ƒ¿ּגלימיה ּו,
לי ּה אמר הכי , ּדינא  לי ּה אמר ּגלימיה ּו. ≈»¬ƒ«¿¬«≈ƒ»»ƒ¿¿להּו

טֹובים' ּבדרך ּתלך 'למען כ)אין ב .(משלי ƒ¿««≈≈¿¿∆∆¿ƒ
ּלסעד  ּבמה  להם  ּדאין  ּפֹועלים אמרי …¿ƒ¬ƒ¿≈»∆¿«ƒ¿«»הד ּור 
לי ּה אמר  אגריה ּו, לה ּו הב  ליּה אמר ≈»¬¿»¿»¿»≈»¬∆∆«ּבערב,
צ ּדיקים  'וארחֹות  אין ליּה אמר  הכי, ƒ»»ƒ¬«≈ƒ¿»¿«ƒƒּדינא 

היּו(שם)ּתׁשמר ' ּתֹורה  ּדין  ׁשּמּצד הרי  . ƒ¿…¬≈∆ƒ«ƒ»»
ׁשּום  להם י ׁש ולא  לׁשּלם חּיבים ∆«≈…¿≈»¿ƒ«»ƒ¬ּפֹועלים
האדם  ׁשּצריך חסיד ּות  ּומּמּדת  ּפע ּלתם, «««¿À»»ƒƒ«¬ƒ∆»ƒ¿»¿ׂשכר 
לפנים  ולע ׂשֹות קֹונ ֹו עם  מתח ּסד ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒלהי ֹות 
מהם  נטל ׁשּלא  ּדי לא  ה ּדין , ≈≈»«…∆»…ƒ««ƒמּׁשּורת 
א ּדרּבא  א ּלא  ׁשּׁשּברּו, החבּיֹות  «»¿»«∆¿ƒ∆ƒ«∆≈¿»ּתׁשל ּומי
ּכדי א ֹותם, ּׁשּׂשכר  ּבמה  להם ונתן  ≈¿«»«∆»¿∆«»«¿ƒה ֹוסיף

וארחֹות טֹובים ּבדרך ּתלך 'למען  ¿«¿ƒ¿∆∆¿¿≈≈»»¿≈»¿לק ּים
ּתׁשמר': …¿ƒƒƒ»צּדיקים

צדיקים' 'ארחות הגבוהה הדרגה

e‰ÊÂ ּכאן ÏÂÚ‰ׁשאמר eÏÚÙ ‡Ï Û‡ §¤∆»«»«…»¬«¿»
ׁשהיּו הּזה  ה ּנּדֹון  ּכגֹון «∆∆»ƒ»¿∆≈¿»¿לחבריהם,
לחכם  החבּיֹות  ּדמי  ל ׁשּלם חּיבים ««∆ƒ«»ƒ¿«≈¿≈∆»ƒ¬»ה ּפֹועלים 
ּדמי החכם  מהם נטל ואם א ֹותם, ≈¿««∆∆≈»«ƒ¿«»«∆ׁשּׂשכר 
ּכיון  עולה  להם ׁשּפעל נקרא  לא  «≈«¿»∆«»«∆«¿ƒ…ƒ«∆החב ּיֹות 
ולא  לׁשּלם , ׁשחּיבים ה ּוא  ׁשּכך  ּתֹורה  …¿≈»¿ƒ»∆»¿∆«»ƒ∆ׁשּדין 
ׂשכרם  להם ׁשה ֹוסיף  א ּלא  מהם נטל  ׁשּלא  ««¿∆«ƒ∆«∆∆≈»«…∆»ּדי
טֹובים' 'ּדרך ה ּדרכים ׁשּתי לתּקן ƒ∆∆¿ƒ«¿»≈¿≈»¿≈¿ּכדי 

וזה ּו צּדיקים'. ÏÂÚ‰ו'ארח ֹות  eÏÚÙ ‡Ï Û‡, ¿»¿«ƒƒ¿∆«…»¬«¿»
מה ּדמי ה ּפֹועלים מן נטל ּו אם »≈¿ƒ»¿ƒ«¬ƒ¿»¿ּדהינ ּו
ׁשהרי עולה  ּפֹועלי נקראים  היּו לא  ≈¬∆«¿»≈¬ƒƒ…»ƒ¿»ƒ∆ּׁשה ּזיק ּו,
לּפֹועלים  נתנּו א ּדר ּבא  א ּלא  ּכך, נֹותן  ƒ≈»¿∆»«¿«»»¿«¬ƒ»ה ּדין 
ולׁשמר  טֹובים ּבדרך  לילך ּכדי  …¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿¿≈≈≈¿««¿ׂשכרם

וזה ּו צ ּדיקים , ‰eÎÏארח ֹות  ÂÈÎ¯„aׁשּתי , »¿«ƒƒ¿∆ƒ¿»»»»¿≈
צּדיקים'. ו 'ארחֹות  ט ֹובים' 'ּדרך ƒ∆∆¿ƒ¿»¿«ƒƒ«¿ּדרכים,
להתנהג  ׁשּצריכים  ּתׁשּובה  ּבעלי על  ≈»¿ƒƒ¿ƒ¿∆«¿≈¬»»≈¿וא ֹומר
אדם  ּבני עם מעׂשיהם ּכל  ׁשּיהי ּו ז ֹו, ««≈¿ƒ¿»«¬≈∆ƒ∆¿∆∆¿ּבדרך

הּדין : מ ּׁשּורת  ƒ¿ƒƒ««ƒלפנים
אל"ף ) אות צדק (מעגלי 

מצדיק  יותר - מאהבה תשובה העושה
גמור 

˙È·Ï Ì‰ Ìb ÔBL¯‚ È�a L‡¯ ˙‡ ‡N�̈Ÿ¤Ÿ§¥¥§©¥§¥
ÌÈLÏL ÔaÓ .Ì˙ÁtLÓÏ Ì˙·‡£Ÿ¨§¦§§Ÿ¨¦¤§Ÿ¦
'B‚Â ‰�L ÌÈMÓÁ Ôa „ÚÂ ‰ÏÚÓÂ ‰�L̈¨¨©§¨©¤£¦¦¨¨§

כב-כג) ד אמרּו.(במדבר ּדהּנה  לרמז , ¿«≈ƒ¿…¿ƒ«¿∆אפׁשר
לברכה זכר ֹונם לד:)ר ּבֹותינ ּו ּבמק ֹום (ברכות , «≈ƒ¿»ƒ¿»»¿»

ּגמּורים  צ ּדיקים  אין  עֹומדים ּתׁשּובה  ƒ≈«ƒƒ¿ƒ¿«¿≈¬»∆ׁשּבעלי
ּבכל  ּדלא  ׁשּתדע  צריך לעמד. «¿…¿»≈∆¿ƒ«¬…»ƒ¿יכֹולים 
הּתׁשּוב ֹות ּכל ּדלא  חכמים , ּדּברּו ¿»«…¿ƒ¿¬»ƒ«¿ּתׁשּובה 



יעקב אביר התשובה ליקוטי ענייני |

כח 

ּבע ֹודּנּו ּתׁשּובה  הע ֹוׂשה ּדֹומה ּדאינֹו ∆¿«¿∆«∆≈¿«ׁשו ֹות ,
ׁשּתׁש לאחר  ימיו ּבסֹוף א ֹות ּה לעֹוׂשה  »∆»»¿««¿«∆«…¿ּבכחֹו

יט.)ּכח ֹו ע"ז פו: ע ֹוׂשה(יומא ּדֹומה  ואינ ֹו , …¿≈∆∆
מּיראה  א ֹות ּה לע ֹוׂשה  מאהבה  (יומא ּתׁשּובה  ¿»≈«¬»»∆»ƒƒ¿»

נקרא שם) ּבר ׁשעֹו ע ֹוד ּנּו ׁשהאדם זמן  ּכל  וה ּנה .¿ƒ≈»¿«∆»»»∆¿ƒ¿ƒ¿»
ׁשּכ ּכמ ֹו ה ', מּלפני כט)ת ּוב רחֹוק טו (משלי »ƒƒ¿≈¿∆»

נקרא  ּתׁשּובה  ּוכׁשע ֹוׂשה  מר ׁשעים', ה ' «¿ƒ¿∆∆¿»ƒ«¿≈«'רחֹוק
ׁשּכתּוב ּכמ ֹו יט)קר ֹוב, נז ׁשל ֹום (ישעיה 'ׁשל ֹום »¿∆»»»

ול ּקרֹוב' ו-ז)לרחֹוק הלכות פ"ז תשובה :(רמב"ם »»¿«»

בפסוק  הרמז

e‰ÊÂ ׁשאמרÌ‰ Ìb ÔBL¯‚ È�a L‡¯ ˙‡ ‡N�, §¤∆»«»…∆…¿≈≈¿«≈
ּומרחקים  מגר ׁשים ׁשהי ּו אדם  ּבני ƒ¿À»ƒ«…¿«∆««≈¿≈הם
רמּוזה והּתׁשּובה  ּתׁשּובה , וע ׂשּו ה', «¿«¿»¿«¿«¿≈≈מאת

'נׂש ּתבֹות  ׁשניÈּבנ Lרא ˙א ‡ּבסֹופי  עם ' ¿≈≈»∆…¿≈ƒ¿≈
ּתב ֹות רא ׁשי  עֹוד , 'ּתׁשּובה'. ּגימטרּיא  ≈≈««¿«ƒƒ«¿ƒ¿ּכֹוללים

'a רׁשֹון‚ניbלרמז ‰ם 'אהבה ', ּגימטר ּיא  ם' ¿≈≈¿«≈ƒ«¿ƒ»«¬»ƒ¿…
עֹוד , מאהבה . א ֹות ּיֹות�BN‡ׁשּׁשבּו ּבמּלּוי , ∆»≈«¬»»¿ƒƒ

ׂשנא ּוי היה  ּדאתמ ֹול ּגב על  אף לרמז , «««¿∆¿»»»…¿ƒ≈'ׂשֹונא ',
ּונׂשא ּוי קרֹוב נע ׂשה  (ו )הּיֹום ורח ֹוק, ¿««¬»»¿«¿«…¿ּומגר ׁש

וה ּנה ‰Ìרא ׁש. Ìbּתב ֹות עּלים Óם ‰רא ׁשי  …¿ƒ≈«≈»≈≈≈¿Àƒ
Óּצּדיקיםbּתׁשּובה ּדהעֹוׂשים  לרמז  מּורים, ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…¿»ƒ¿»

ּגמּורים: מּצּדיקים יֹותר הם  ƒ«ƒƒ¿ƒ≈≈«¬»≈מאהבה 

ונבראים  לזכויות נהפכות הזדונות מאהבה כששב

מלאכים  מהם

˙Ó‡a ּבעֹודם ּתׁשּובה  לעׂשֹות  צריכים ¤¡¤¿ƒƒ«¬¿»¿»
אמר ולזה ÌÈLÏLּבכחם, ÔaÓ ¿…»¿»∆»«ƒ∆¿…ƒ

Ì„˜Ùz ‰�L ÌÈMÓÁ Ôa „ÚÂ ‰�Lלהיֹות , »»¿«∆¬ƒƒ»»ƒ¿¿≈ƒ¿
ּגמ ּורים. מּצּדיקים המעּלים ‰a‡מּכלל Ïk ƒ¿««¿Àƒƒ«ƒƒ¿ƒ»«»

‡·ˆ ‡·ˆÏ ּומע ׂשים מצֹות לס ּגל ּדהינּו , ƒ¿…»»¿«¿¿«≈ƒ¿«¬ƒ
הּתּנא  ּׁשאמר  מה  ולרמז  פ"ד ט ֹובים, (אבות ƒ¿ƒ¿…«∆»«««»

ּפרקליט מי"א) לֹו קֹונה  אחת  מצוה  ƒ¿»««∆¿«¿ƒ∆«¿ּדהעֹוׂשה

מלאך  מּמּנה  נברא  ּומצוה  מצוה  וכל ¿«¿»«∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿«∆אחד ,
ׁשל  חילים ירּבּו מצֹות  ּבר ּבּוי  נמצא  ∆ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¬»ƒ«∆אחד ,

ׁשאמר וזה ּו ˆ·‡ה ּמלאכים , ‡·ˆÏּומה . ««¿»ƒ¿∆∆»«ƒ¿…»»«
ˆ·‡ּׁשּכפל ‡·ˆÏמאהבה ּדהּׁשב לרמז  ּבא  , ∆»«ƒ¿…»»»ƒ¿…¿«»≈«¬»

רמזנ ּו וכאן ּכזכּיֹות , לֹו נעׂשֹות  ¿»««¿ƒ¿À¬»¿זדֹונ ֹות 
לֹו ׁשּיׁש נמצא  מאהבה , לּׁשב ר ֹומז ≈∆«¿ƒ«¬»≈«»≈«»¿ּדהּפסּוק
ואחד  ׁשעֹוׂשה , הּמצֹות  מּצד  אחד חילים, «∆¿∆∆¿ƒ∆»ƒ««ƒ≈≈¿ׁשני 

ּכזכ ּיֹות : לֹו ׁשּנעׂשּו הּזד ֹונ ֹות  ƒ««¿∆«¬ƒ¿Àמּצד

ותפילה  בתורה ירבה בתשובה השב

„·ÚÏ„ÚBÓ Ï‰‡a ‰„·Ú ּדה ּׁשב לרמז  ּבא  , ©£Ÿ¬…»¿…∆≈»ƒ¿…¿«»
יֹום  ּבכל ׁשֹוקד להיֹות  צריך  «¿≈¿ƒ¿»»ƒ¿ƒּבת ׁשּובה 

מדרׁשֹות  ּובּתי ּכנסּיֹות ּבּתי על קי.,ויֹום (מנחות »«»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»
טז:) השנה ראש יח., וזה ּור"ה הּגדֹול, ה ּצרי ּדזה ּו ,¿∆«√ƒ«»¿∆

„ÚBÓ Ï‰‡a ‰„·Ú „·ÚÏּבּתי על  לרמז , «¬…¬…»¿…∆≈ƒ¿…«»≈
מדרׁשֹות : ּובּתי «¿ƒ»≈ƒ≈¿ּכנסּיֹות

¯Ó‡ זה [ÁtLÓ˙]אחרי  ˙„·Ú ˙‡Ê ¨©«¬≈∆…¬…«ƒ¿¿…
ÈpL¯b‰ ּומגר ׁשים רחֹוקים ׁשהיּו הם  , «≈¿Àƒ≈∆»¿ƒ¿…»ƒ

ּתּקּונם  ּתׁשּובה , ידי  על נתקרב ּו «ƒ¿»¿«¿≈¿»ƒ«¿»¿ועכׁשו 
ה ּוא  ּבת ׁשּובה , ׁשּׁשבּו עכׁשו  ÚÏ·„ועב ֹודתם «¬»»«¿»∆»ƒ¿»«¬…

עבֹודה  ה ּנקראת ב.)ּבתפּלה  ,OÓÏe‡,(תענית «¿ƒ»«ƒ¿≈¬»¿«»
וה ּמצֹות : ה ּתֹורה  על ¿ƒ¿…«»¿«ƒי ּׂשא ּו

ויתכפר  מאהבה יקבלם השב על יסורים באו אם

È‡ נמי‡OÓÏe י ּסּורים עליהם  ּבא ּו אם , ¦«ƒ¿«»ƒ»¬≈∆ƒƒ
ּכמֹו ה 'א ׁשם', ּכמֹו מאהבה , א ֹותם ¿«««¿«¬»≈«¿»¿יקּבל ּו

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ה.)ׁשּדרׁשּו על (ברכות ∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»«
י)ּפסּוק נג א ׁשם (ישעיה מה א ׁשם', ּתׂשים 'אם »ƒ»ƒ»»»»»

לדעת . יּסּורים  אף א ֹות ּיֹותOÓ‡לדעת, ¿«««ƒƒ¿«««»ƒ
עליהם היה  אם וה ּכּונה , OÓ‡'א ׁשם', »»¿««»»ƒ»»¬≈∆«»

ּכמֹו ּומּדעת ּבאהבה  יק ּבלּום ¿»»ƒƒ¿«¿¿«¬»ƒ»ה ּיּסּורין,
רצ ּויה : ּכּפרתם ּתהיה  ּבזה ּכי «¿«««»∆¿ƒ»∆ƒ«««ה 'א ׁשם',

נשא) פרשת  חותם  (פיתוחי




