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ùâéå úùøô 
 ט"פרק י

 בזכות התשובה נגאל
 ספר כד הקמח ערך תשובה

והנה משה  רבינו עליו  השלום אדון  כל הנביאי ם הבטיח בנ י ישר אל  
'   כי בז כות שיחזרו  בתשובה הק דוש ברו ך הו א יג אלם וי ק בצם מד בגלות 

 והיה כי  יבואו  ע ליך כל הדב ר ים האלה   )דברים ל( הוא  ש אמר  רוחות העול ם
אלהיך   '  וכתיב   אחריו  וש ב ה , אלה יך ו שמעת  ב קולו'   עד ה  ושב ת)שם('  וגו

 : את שבותך  ו רחמך  ושב  ו קבצ ך מכל ה עמים
 "שני אלפים ימות המשיח"באור 

 ז"ספר נצח ישראל פרק כ
,   שכן ההתחלה עדיין אין בו דבר, נגד התחלה'  שני  אלפים תוהו' וקאמ ר 

כ י   ', שני אלפים  תורה' ו אמר  . שאין בו דבר  ממש, וזה מסגולת ההתחלה
'   ודבר ז ה בארנו בס וף חבור גבו רות ה , הזמן האמצע י מיוחד לתורה

,   כי כל  גשם י ש לו  רחקי ם,  מפני שה אמצעי  אינו  גשם, ובכמה מקו מ ות
 אל   - שאין  לו  רו חק  -לכ ך מתיי חס הז מן האמ צעי   , והאמצעי  אין  לו ר וחק 

שני אלפ ים ימו ת   ' ו. שאין ש ייך ב ה גשמות כלל, כמו התורה,  בלתי גשמי
כי  הזמן   ,  פי רוש  הזמן  האחרון  הוא  מיוחד  לימ ות המשיח ',  ח המשי

ולכך  . שכל אשר ה וא באחר ונה  הוא השלמ ה,  האחרון הוא  ההשלמה
כי המלך   המשיח יה יה משלי ם   , הזמן האחרון  מתייחס אל  המלך המשי ח

.   עד שיה יה העולם ב שלימות, כא שר יהי ה כל העולם אחד, את כל העולם
שא ז ,  בסוף הזמן-שהוא המשלים   -ולכך ראוי  שיהיה מלך  המשיח  

 :ועוד י תבאר דבר  זה,  ודבר  זה מ בואר. מסוגל אל ה שלמות ביות ר
'   א ינו ר וצה לומר  ח ס ושלום  ש אחר ב ' , אלפים ת ורה'  ב' ומה שא מר  

אלפים  הם  ראו ים   '  אלא  רו צה ל ומר כל  אלו   ב,  אלפים לא  יה יה עוד תורה 
אפשר   ,  לוםואיל ו לא נתנה  תורה על ידי  משה  רבנו   עליו הש. לתורה

לא   , אבל  קוד ם זה או אח ר  זה. אלפים ש נה על ידי אחר'  שתנתן באלו ב
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כי אל ו   ,  היה אפשר  ב קבלת התורה אפילו על יד י משה  רבנו   עליו השלום
 ראוי היה עזר א   )’סנהדרין כא עמוד ב(וכן אמרו   . אלפים מי וחדים לתורה'  ב

לפים   א'  מכל מקום אלו ב . אלא שהקדימו  משה, שתנתן התורה על ידו
רו צה  לומר  שהם  מיוחדי ם   ',  א לפים ימי  ה משיח '  ב 'וכן   . הם ימ י תור ה

בכל   , אבל קודם לכן  אי אפשר  ש יבוא המש יח  בשום  אופן,  למשיח
אל פים א חרוני ם הם  י מ י   '  רק   באלו ב .  תשובה ומע שים  טובים   בעולם

'   ובתוך אלו ב ,  שהז מן האחרון  הוא מיוחד  אל ביאת ה משיח.  המשיח
 :  לזה שיבוא  המ שיחאלפים שנה ז מן הכשר  

,   שיהיה מא חד את הכל ,  הנה התבאר  לך שהזמן א שר הוא  מיו חד למשיח
וא ם   כן לא  יק שה  אם כ ל   .  שהו א השלמת  ימ י עולם,  הוא ב אחרית  הימי ם

מפני  שהזמן א שר  ר או י לו  הוא  בא חרון  מן   ,  כך מעכ בין   עקבת המ שי ח
'   ב ' אמרו  ולא. )כג, משלי טו(" דבר בעתו מה טוב" ו, והוא מ יוחד אליו, הזמן

'   ר ק  לענין זה  שא פשר לבו א מ לך המ שיח  ב אלו ב '  אלפים י מות  המשיח 
ש ני  אלפים   'ו לא אמ ר  ' , שנ י אלפים  ימו ת המשיח ' והי ינ ו דקאמ ר  . אלפים

אבל  מפני  כ י רו צה לומ ר  כי  שני   ,  ולמה  תלה זה בי מים ' , מלכות המשי ח
כי   כבר הוא  חלק האח רו ן   , אלפים הם ה ימים  שאפש ר לבוא  בהם  המשיח 

.   ש ראו י שי בוא  המ שיח  בחלק   האחרון  מימי  העולם ,  שלשה  ח לקיםמן 
ואם י שראל  זוכים זכות ג דול מאוד א פשר שי בוא  המשיח בתח לת חלק  

אינו בא ר ק בזמ ן   , אבל אם אינ ם זוכים זכות גדול,  מי מי  העולםהאחרון
. כ מו ש אמרנ ו  למעלה,  ומוכן   לו ביותר,  שהוא   זמנו המיוחד  לו,  שלו

יוס ר מעלי ך  חר פת המחרפים  עקבו ת   ,  רים  אלווכאשר  תדק דק ותבין  דב 
ו כלם הם   ,  בדברים  אש ר א מרנו,   וי ש מח לבך  בד ברים  אלו,  המשיח

ו עוד יתבאר ב פרקים  שלפנינו בענין   .  ברורי ם ואמ תיים לכל אי ש משכיל
 :והם ג ם כן  דברים  של  אמת, אריכות הגלו ת

אילו ישראל זוכים על ידי תשובה אפשר שיבוא המשיח 
 ון בתחילת חלק האחר

  מסכת סנהדרין–ספר חדושי אגדות חלק שלי שי עמו ד רי 
אל פים לא   ' ל  חס ושלום  שאחר  ב "אלפים תו רה אינו  ר'  ומה שאמ ר  ב
ואלו לא  ,  אלפים הם ר אוים לתורה' ל כל אלו ב" אלא ר, יהיה עוד תורה

'   הקדים  משה   רבינו  עליו ה שלום ב קבל ת התורה אפ שר  שתנתן  באלו ב 
ל  קודם   זה או א חר   זה לא היה  אפשר   אב,  אלפים שנה   על ידי אח ר
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אלפים שנה  מיוחדים   '  כי אלו ב,  בקבלת התורה אפילו על ידי משה
 ראוי הי ה עזרא  שתנתן התורה על ידו אלא   )'א ב"לעיל כ(וכך   אמרו . לתורה

אלפים   '  וכן  ב. א לפים הם ימי  תורה'  מכל מ ק ום אלו ב , שהקדימו  מ שה
א י  א פשר לבא  ב שום  אופן   אבל  קו דם לכן ,  ימי ה משיח   מיוחדים  למ שיח

אלפ ים  אחרונ ים   הם י מי   '  רק   באלו ב ,  בכל תשובה   ומעשה טו ב  בעולם
אלפים   '  ו בתוך אלו ב , משיח  שהזמן  האחרון הו א  מיוחד אל ב יאת משיח 

ו מכל מקו ם  אפשר  שיב א  על ידי   ,  שנה זמן  הכשר לזה י ב א המש יח
ה נה התבאר לך שהזמן א ש ר הוא מיוחד  למשי ח   . אלפים'  רחמים  בכל ב

וא ם כן לא  יק ש ה אם  כל  .  הוא באח רית  הימים  שהו א השלמת י מ י העולם
שמפני שהזמ ן אשר ר אוי  לו הוא אחרי ת הזמן ,  כך מעכבין ע קבות משיח 

מעתה  . והוא מיוחד   אליו ודבר  ב עתו מה טוב  כי אח רית ה זמן מיוחד לו 
כי לא מחכמ ה שאלת , התבאר לך  שאם  אתה ש ואל על ארי כת גלותינו

ולא א מרו שני  אלפים ימו ת   , ת נותן והשכל מחייבעל זאת כי כן הדע
והיינו  .  אלפים ' המשיח ר ק ל ענין זה שאפ שר לבא מל ך המשי ח בא לו ב

דקאמר  שני   אלפים ימות  המשיח  ולא  אמר  שנ י א לפים מלכות המשיח   
ל כי ש ני אלפים הם  הימים   "אב ל הטעם בזה כי ר,  ולמה תלה בזה בימים

לק  הא חר ון מן  שלשה   חלקים   כי  כבר  הו א ח, שאפשר  לבא  בהם  המש יח 
ואם  י שראל  זוכי ם   ,  שראוי  ש יבא  המשי ח  בח לק האח רון  מימי  העולם
אבל א ם א ינ ם זוכים   ,  זכות גדול מ אוד אפש ר  שיבא  המש י ח בתחלתו

זכות גדול אי נו בא  ר ק  בז מן שלו  שהו א זמנו  המיו חד לו ומוכן   לו ביות ר   
ליך   וכ אשר תדקד ק  ותבין דברי ם אלו יוס ר  מע. כמו שא מרנו  למעלה

 אש ר   )בדרכי(חרפת המחר פים ע קבות  המשיח  ויש מ ח לבך  בדבר ים  אלו 
 : אמרנו וכול ם  הם ב רורי ם  ואמתיים לכל  איש  משכיל

 בתשרי נגאלים על ידי תשובה
 פרי צדיק בחוקותי אות  י

ונתתי גשמיכ ם בעת ם   '  והנה פרשת  בחקותי מתח יל אם ב חקו תי תלכו וגו
ועי קר   '  י  של ום ב אר ץ  וגו הכל  בענ יני  אכילה ו אחר  כך  כתי ב ונתת'  וגו

השלום הוא  מקטרוג הי צ ר הרע וכמו  שכתיב אין  שלום בעצ מי מפני  
חטאתי וזהו  עיק ר המל חמה התמידי ת עם היצ ר  הרע וכ מו  שדרש ו  

 גם   אויביו  ישלי ם  אתו ר בי  י הושע בן  לוי  אמ ר  זה   )ד"בבראשית רבה פרשה נ(
 לך  א ל   ישלם '  וה '   שלמה  ק ראו  שונא  כ ו.)ב"סוכה נ(וב גמרא  .  יצר  הרע
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בינם   '  וכ מ ו שאומ רים  בשם ר בינו  ר. תקרי י שלם  לך אלא ישל ימנו לך
זכר צדיק  ל ברכה שפי רו ש כי  תצא  למלחמה על  אויבך  על הי צר ה רע   
אינו דרך ד רש ורמז  ר ק פירוש ה פשוט שמלח מת היצר ז הו עיקר   

 ואכלת ושבעת השמ רו ל כ ם   )עקב(וא יתא בספרי  .  המלחמה והי א תדירה
ש א ין אדם  מו ר ד בהקדוש  ב רוך הו א  אלא מתוך   '  פן יפתה לבבכם וגו 

ו מביא  כמה   '  ורם  לבבך  ו שכחת וגו '   שביעה  שנא מר פן  תאכל  ושבעת  וגו 
 מכמה פסוקים וכן כ ל אכילה יכול להביא  .)ברכות לב(וכן  בגמרא , פסוקים

 לאחר  שאוכל ושות ה אין לו   )’בב א בתרא יב עמוד ב(לידי חטא כמ ו שאמ רו 
,   יהיה בקד ושה יהיה ר ק לב כסיל לשמאל ו והיינו  אם  לא . אלא לב אחד 

ועל זה  א מר  אם   , וכשהיה ב קד ושה יב יא  ר ק להיות לב  חכם  לימינו 
שתכירו  שה שם  יתברך   הוא הזן   '  ונתתי  גשמיכם  וגו '  בחקותי תלכ ו וגו 

ומפרנס ואז   לא יבי א ה א כילה לידי י צר ה רע ו אדרבה האכ ילה תגרום   
ך  הם   לכו לחמ ו   ש אכילת השם  יתבר.  להביא דברי  תורה ו קדושה בלב

ועל  זה ביקש  יע קב אב ינו  , בלחמי ושתו  ביין מסכתי  שהיא דב רי  תורה
עליו השלום  ונתן לי לחם   לאכול שיכיר  שהש ם יתב רך  יהיה המ אכל וא ז   

וזהו  ונתתי שלום   . יביא  המאכל  שיהיה  ר ק   לב אחד  לא ביו  שבשמ ים 
ושכ בתם ו אין  מחריד  מ רוגז הי צר  ה רע שלא   . בארץ  מ קטר וג היצ ר  הרע 

 רבי אליעזר אומר  בתשרי   .)א"ראש השנה י(והנה בגמרא ,  לקלקל עודיכנס
ואמ רנ ו   .  עתידין ליג אל ורב י י הושע או מר  בניסן  עתידין ליגאל

 אם יש ראל   )’סנהדרין צז עמוד ב(דרב י  אליעזר סו בר . דלשוטתייהו אזלו
.   עושין תשוב ה נגאלין ור בי יהושע סו בר לא בתש ובה ומעשי ם  טובים

.   לוקי ם חיים דק ץ בעתה אם  לא זכו היא בניסן ואלו ואלו דברי א
כמו  (ואחישנה  אם  זכו על ידי  תשובה היא  בתשרי היו ם  אם ב קולו ת שמעו 

 וזהו ההבדל ב ין תוכחות  שבתורת   )ה"בר אשית מ( ונתבאר  .)שאמרו שם צח
כהנים האמו רים בל שון ר בים ש יהיה ה תיקון על ידי  דברי תורה  ובזה י ש   

 לאו כל  מא רי תורה   )'י א"ק' חלק ג( דו ש מדריגות וכמ ו שכתב  בזו הר הק
שאף  בנביא י ם י ש  מדרגו ת ומשו ם   '   שקולין  ולאו  כל נ ביאי ם  שקולין  וכו 

מה שא ין  כן תוכחות שבמשנה  תורה שהם   ,  הכי נאמר  ב לשון רבי ם
התיקון על  ידי התשובה  ש זה אמר  להם   משה לתקן  ה רב כעס  ומש ום הכי   

,   התשובה יזכו הכלועל ידי. נאמרו בלשו ן יחיד שבז ה אין מדריג ות
ומשום הכי ע זרא תיקן ש י היו קורין  תוכחות שבמש נה תורה קוד ם רא ש   
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על ידי  השנה שאז  זמן התשובה כדי שתכלה שנה וקללותיה ויתוקן 
 ו שבתורת כהנים קוד ם   ,התשובה שי היו נגאלין ב תשרי על יד י תשובה

עצרת שבעצ רת זמן התיקון על ידי  דברי תורה  שיהיה התיק ון שכ ל   
ות יהיו בבחינת לכו לחמו בלחמ י ובזה נאמר  בלשון רבי ם  וכאמו ר   האכיל

כדי שתכלה שנה ויתוקן  כל קלקול מהאכילה שזה היה שור ש הפגם   
מהנחש שב שעת הקלקו ל שבא הער בוב מטוב ור ע על ידי שטעם מע ץ   

 וחד אמר חטה היה וחד  )ד"בתיקוני זוהר תיקון כ(הדעת טוב ורע וכמו שכ תב 
ו איך י תכן שכולם אמת   ' מינין אינ ון  כו'  אמר גפן וכ לא קשוט ז 

 דכתיב  )ח"ונתבאר בראשית מ(והמחלוקת ב מציאות  אך   הענין כמו  ש אמרנו  
אילנות  אלו עץ   '  והיינו   שב ,  ועץ ה חיים  ב תוך הגן  וע ץ  הדעת טוב   ורע

החיים וע ץ ה דעת היו בתוך ופנימיות ה גן ואם היה  ט ועם מעץ ה ח יים היה  
ו כן כשטעם  מ עץ הדעת טו ב ורע  א ז   ,  מרגיש  בכל   הפירות טעם   עץ הח יים

נעשה הערבו ב וכל מה  ש אכל אחר  כך  הרגי ש טעם  עץ הדעת ט וב ו ר ע   
וזה הענין ש אנו מתפללין בכל יום בר ך עלינ ו   ,  וזה שאמר ו כלא קשוט
וזה יתכן לכאורה  , לטו בה ומסיימין  מברך השנ י ם' את השנה הזאת וכו

  קצי ר  אבל לא   רק ב רא ש ה שנה או  על  כל פנים קוד ם עצרת  שה וא זמן
בכל ימות ה שנה ואנו  מ ברכין בכל  השנה ואף  ב ערב ר אש  השנה א ך   

 הביאו )’ראש השנה טז עמוד ב(הענין הוא כ מו שכתבתי  דמה שאמרו   בגמרא  
י   ”לפני שתי הל חם בעצ רת  כדי שיתברכ ו לכם פירות  האילן ופיר ש ר ש

היינו  שי זכו לתקן . כמאן דאמ ר  עץ  שאכל  אדם ה רא שון חטה ה י ה
אד ם הרא שון  שהיה אכילת ו קודם החט א ר ק מפירו ת האילן   הקלקול ד

ועל זה אנו מתפללין ברך   . כאמור ור ק  אחר הקל קו ל הוצרך לע בודה
דכתיב  ,  היי נו  שי היה אכילתינ ו ר ק מהטו ב, עלינו את ה ש נה הזאת לטו בה

 שכל מזונותיו של אדם  קצובי ם  .)ביצה טז(ודרש  מינה '  כי חק ליש ר אל וגו
 היינו  ישר א ל שקרו ים  א דם וחק  לישנ א דמזוני   , וסתם אד ם, מראש  השנה 

וה יינו   שהשם  יתבר ך  קוצב  מזונ ותיו של  כל אחד  מי שר אל כמ ה   , הוא
וזהו  הטריפני לחם  חוק י  שבי ק ש שלמה   .  שיועיל לו  לעבודת השם   יתברך

המלך עליו השלום אף שהיה סעודתו גדולה ליום כמו שכתוב בפסו ק   
 ברב  .)עירובין סד(  שא מרו וכמו. מכל מקום כ ל זה היה אצלו לחם חו קו

נחמן  שהיה   חתנא דביה   נשיאה  אמ ר  כל כמה  ד לא שתינ א  רביעתא   
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כמו שאמרו בבא קמא (דחמרא  לא  צ ילאי דעתאי   וכן דלא  אכלי ב שרא  דתו רא  
 ).עב

 ביום הקדוש אנו מתירים את השכינה משבועתה
 תפארת ש ל מה על ה מועדים יום כפורים

.  א אסרי ו ש בועתנא לא  שבועותנדרנא לא נ דרי ואסרנ א  ל.  ' כל נדרי כו
הנראה לי ב ענין התפלה זו ביום ה אדיר והקדו ש  הזה אשר  קו דם לכל  

אך הנה ידוע  כי מיום   .  התפלות בזה היום אנו  מ תחילים תפלת כל נדרי
שחרב הב ית המקדש וגלינ ו מארצ נו הש כינה הקדוש ה גם כן עמנו  בגלו ת  

.    השכינה הקדושה  והוא אסור ב זיקים לרמז  על)א, י רמיהו מ(וזה שאמר 
ותכלית כל כוונתינו בתפלותינו צרי ך לשו ם לב  על השכינה  שתווש ע   

על  כן קודם הת חלת כל . במהרה וממ י לא גם א נחנ ו נוושע בכל  הטוב
וא סרנא ל א   ' התפלות היום הקדוש וה אדיר הזה אנ ו מתחילין כל נדרי וכו 

על  מס ך המ בדיל ' ה יינו  שהשכינה ת חזור במהרה  למקומה ולא  יהי . אסרי
על  . וש בועתנא לא שבוע ות. ידי עוונותינו  ולא תהא עוד במאסר ע מנו

 נשבע הקדוש  ברוך הוא  שלא יבא   )א, תענית פה(דרך דאיתא  בגמרא 
והנה  א נחנו עם   . לירושלים   שלמעלה עד שתבנה  יר ושלים  שלמ טה

קדושו כש אנ ו רואי ם ש בע וונותינו הרב ים נמ שך כל  כך זמן ר ב ו השכינה   
 אנ ו מתפללים שהשכינה ה קדושה מהר ה תשו ב   .הקדושה עמנ ו בגלות

ואף   שמחמת עו ונ ותינו הרבי ם  עוד א ין   .  למקומה ולא  תהא  במאס ר עוד
.   אנו מ וכנים   לגאולה השל ימה על  כל  פנים למה  תהא היא  עמנ ו בגלות 

שלא יב א  לירושלים  שלמעלה עד שיבנ ה   ואף שנש בע השם יתבר ך 
ים  וש בוע תנא ל א   ואו מר.  ירושלים   שלמטה הנה  אנו  מתירי ם  הש בועה זו

 :הי ינו  השבועה  שהוא עבורנו  כנ זכר לעיל לא שבועות. 'שבועו 
 
 

äáåùúä ãåñé 
מה שפגם , ואיך יוכל לתקן,  בו יתבאר מה עיקר התשובה- 'פרק ו

פעולות טובות הצריכים אל '  ומבואר שם ב, על ידי התשובה
טרא שעל ידם יוכל לגרש כח הטומאה בהטיל בו הס, התשובה
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ולכן צריך , כי כבלעו כן פלטו, ותו ובחיצוניותו בפנימיאחרא
ואז ישיב את הכח הקדוש שיצא ממנו אל , פעולות טובות' לעשות ב

היא על ידי החרטה ועזיבת החטא והוידוי ' פעולה א , מקומו הראשון
 על ידה הוא מגרש כח הטומאה אשר בפנימיותו על ידי -בבכיה 
 .כיהובו מבואר הדברים המביאים לידי ב, חטאיו

 'פרק ו
שתכלית התשובה היא הצום , טועים וחושבים" עולם"ה

 אך עיקר התשובה אינם מקיימים, והתפילה
ואיך , נב אר מהו ענין התשובה , אחר שבארנו מהו ענין החטא

כי עינינו רואות שרוב  , יוכל לתקן מה שפגם על ידי התשובה
שת כלית התשובה היא  , בעולם הזה טועים וחו שבים" עולם"ה

"   אשמנו: "ם והת פילה והצעקה והצדקה וספור הוידויהצו
ש על ידי זה יצא מ ן   , וכאשר על לבו מכה סבור, "על חטא"ו

 כשהם  מנגנים  -ופיוטים  "  סליחות" ואמירת ,  המבוכה
והתברך בלבבו  ,  זהו הס ליחה והכפרה לעוונות-בניגונים 

אך עיקר ". כי התעניתי והת ודיתי, שלום יהיה  לי: "לאמר
ואלה  הדברים ,  אינם מקיי מים-שר יתבאר לפנינו  א-התשובה  

, אח ר שקיים  העיקר,  הם רק מכ שירי אוכל נפש ורוח  ונשמה
ועל כן  ,  עזיבת ה חטא  ושאר  דברים אש ר יתבארו  לפנינו-והם  

נחפשה  דרכינו ...  הצדקה  ' לך ה": "סליחות"אנו אומרי ם ב
ואנחנ ו   : "אנו  אומרים" סלי חות"ובסיום ה" ונחקורה ונ שובה

מאחר  שקבלנו עלינו כל  ,  ורצונו לומר-"  נדע מה לעשותלא
 עליך  -על כן  , אין  אנ ו יודעים מ ה לעשות  עוד, דרכי התשובה

,   ותמחול ות סלח לכל עוונותינו, שתז כור רחמיך וחסדיך, עינינו
והנה אות ם  שאין מקב לים עליהם לעזוב את החטאים  ו לקיים  

רק  שאמרו   , גם  לא עשו עדיין כלום במעשה, כל דרכי התשובה
: אם כן איך ימלאו פיהם לאמר, והוידויין" סליחות "ה
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מה שיש   ,  ו עדיין לא עשו כלום, "ואנחנו ל א נדע מה  נעשה"
 ? "סליחות"רק אמי רת , להם לעשות
 פעולות טובות הצריכים אל התשובה' ב

פעולות טובות   ' קודם כל חל עלינו חובת הבאור לבאר ב
ם יוכל לגרש כח כדי שעל ידיה, הצריכים אל התשו בה

,   שהוטל בו  הסטרא א חרא בפנימיותו ובחיצוניותו ,  הטומאה 
וא ז   , פעולות טובות' ולכן צריך לעשות ב, כי כבולעו כך פולטו

 .  תשיב כח ק דושה אל מ קומה הרא שון
 היא חרטה ועזיבת החטא' פעולה א

, כי ה חרטה היא  מהלב, היא חרטה  ועזיבת החטא' פעולה א
ועל   , "ראשית  חכמה"כמו  שכתב ה,  וזהו מה  ש אמר מן  הנ שמה

:   כמו ש כתב בזוהר תרומה, ידי זה ממ שיך ניצוץ שכינה בתוכה
כל נדיב ליבו יביאה בשעתה דבר נש שוי רעותא לגבי פולחנא   
דמאריה ההוא רעותא טבא על שייפא גו פא ואינין   משכין  

כל  נדיב לבו ? עלייהו זיה רא דשכינתיה  תלמי ד חכם מה  כתיב
לביה ימשוך לה לשכינתא לגביה ועל ידי יביאה מאן  דאתער 

כמו   , זה מגרש   כח הטומ א ה א שר בפנימיותו  על ידי ח טאו 
דהא כל מאן דאשתכח ביה צדק כל רוח א   : שכתב בזוהר

,   וצריך להתודות גם בפיו על חטאו , ומזיקי על  מא ערקן  מניה
איש או א שה אשר   : "כמו שנאמר, וזהו כתוב מפורש בתורה
ומה  שלא  סגי   בחרטת  .. . "  התודו  יעשו מכל  חטאת  הא דם ו

ד הרהור  , הטעם כמו שכתב בזוהר בכמה מקומות, הלב לחוד
כי אף על פי , וטעם הדבר הנזכר לעיל, הלב לא עביד מידי

לא יוכל ,  שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה
אלא אם כן   , האדם לפעול שום פעולה טובה על ידי מחשבתו

 . עבד להיות כרבומוציא המ חשבה בפיו כי דיו ל
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 צריך גם וידוי בפה
כי  , תוכן דבריו הם.  משה אלשיך כמה פעמים' כן כתב הרב ר

, מה יהיה הא דם צדיק או רשע, אף שהקדוש ברוך הוא יודע
מה שאי ן   . היכולת ביד האדם להטות בחי רתו לכל צד שירצה

ואז ה א דם אינו   , כן דיבור של הקדוש ברוך הוא עושה רושם
כי אם דברי אשר יצא מפי : "כמו שאמר ,  ירהיכול להטות הבח

ז ה  שאמרו   ..." לא ישוב  ריקם כי אם עשה  אשר חפצתי 
: קודם י צירת הולד גוזר השם  יתברך: רבותינו זכרונם לברכה

,   עני  או עשיר, גבור או חלש, ח כם או טפ ש?  טיפה זו מ ה תהיה
וזה   , ואילו צדיק ורשע לא קאמר הורו באצבע דתליא באמירה

 עיין ש ם  -" מפי עליון לא תצא  הרעה וה טובה: "שנאמר
שמח שבת האד ם   , ו לפי זה הי אך יעלה  על הדעת, שהאריך

לגרש כח הטומאה מפ נימיות ו   : דהיינו, יעשה איזו פעולה טובה
 . לכן צריך גם וידוי בפה, בלי דיבור

 מסגולת הוידוי הוא לסלק ממנו כל המקטרגים
ואין דינו   ,  לוידוי סגולה נוספת  לסלק מ מנו כל המקטרגים

כי יא מ ר הקדוש ברוך הוא   , מסור אלא  ביד הקדוש ברוך הוא
מה תא מר לי יותר ממ ה שהוא עצ מו אומר ו מתודה  : "למקטרג

והק דוש ברוך הוא בעצמו מרחם עלי ו ומוחל   " ?ומפרש חט איו
 ". ומודה ועוזב ירוחם: "שנאמר , לו

אצטרך ל דא וע: אכן כך כתב בזוהר פרשת פנחס  וזה לשונו 
ד "ש לפרט חוביו דכל שייפין ושייפין וכל דעביד בפרט והלבר נ

ואתה נש אתי עוון  חטאת י   " ולבתר "’חטאתי  אודיעך וגו"
 מאן דפריש חוביה בית דין  אי טעמ אמ' מנלן ממשה וכו" סלה

בדילין מניה בגין דבר נש קריב לגרמיה ולא  אתדן על פומה תו   
ודשא   וק, לא שבק למקטרגא ל אלפא עליה חובי מומי  דבר נש

 ".ומודה ועוזב ירוחם: "הדא הוא ד כתיב,  בריך הוא מחיל ליה
 תרגום הזו הר
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כיון דמק טרא חמי   דא לית   : וזה  לשונו , בזוהר פרשת בא  כתב
ליה פטרא דפומא עליה כדין א תפרש מני ה מכל וכל אי  ת ב   
בתשובתא יאות ואי  לאו הא מ קטרא אש תכח ואמר פלני א  

על  חוביה כך וכך ודאתי לקמך בתוקפא דאפין בעיט במאריה
 יאות לאזדהרא בכל הני כדין אשתכח עבדא מהימנא ק מ י   זה

וצריך שיהא  בתום לבבו לקבל עליו של א   ,  קודשא בריך הוא
:  שלא יתקיי ם בו מה  ש אמרו,  ישוב עוד לאותם  חטא ים לעולם

 ..." ויפתהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו "
 מי שמתודה ולא נשבר ליבו בקרבו עונשו גדול

מי  שמתודה ו לא נשבר ליבו בקרבו עונש ו   : ה"  ה שלזה לשון
כאילו ,   במ ה שעשה, חס  ושלום, כי נראה שמת פאר, גדול
 "?מי אדון לי: "אומר

 רצונו -" על חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה: "זה שאמר
 .שהיה הוידוי רק בפה ולא בלב, לומר

וכמו   , הוידוי נקרא קרבן: וזה לשונ ו, כתוב" חרדים"בספר 
ואיתא   בגמרא קרבן בלא , "נשלמה פרים שפתינו ו: "שאמר

כן הוידוי שאם לא יסכים  , "זבח רשעים תועבה"תשובה נק רא 
ויקטרגו , "תועבה"נקרא  , שלעולם לא ישו ב עוד לכסלה, בליבו

הרי פלוני  : "עליו בשמים לפני ה קדוש ברוך הוא לומר
: כן פרש על מה שאמרו". שהתודה  חזר לסורו הראשון

,   רצונו לומר-" ונם ו את עוון א בותיו במעלםוהתודו את עו"
שלא הסכימו  לעזוב את החטא לג מרי והם  , בעוד מעלם בם

כועס עליהם ביותר ' ל פיכך ה, מוכנים לח טוא ולשוב  לכסלה
 ".אף אני אלך עמהם בקרי: "ואמר

 אין השכינה שורה על האדם אלא אם כן
 ג מצוות"הוא נמצא שלם בקיום התרי

'  כמו שאמר הרב ר,  צלו אפילו חטא אחדגם יזהר שלא ישאר א
 הבאתי ו   -’“  ויד תהיה לך  מחוץ למח נה וגו: "משה אלש יך
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שפעולת הוידוי ל המשיך עליו זיהר א   , ולפי מה שא מר', בפרק ב
ואין   , דשכינתא ועל ידי זה יגרש כ ח הטו מא ה מפנימיו תו

ג "השכינה שו רה על האדם אלא על האדם ה שלם בכל התרי
ולפי זה אם נשאר  בו איזה  , מום לא יק רבשכל אשר בו , מצוות

אם כן  לא פעל , חטא לא יו כל להמשיך עליו זיהרא דשכינתא
ובהיות   כי אי אפש ר להתודות על כל מה  שחט א   , כלום בוידוי
שיתודה  , אמרו בזוהר בלק, כי רובם נשכחו ממנו , בפרטיות

ועל אותן  שאינן ידו עים לו יתו דה דרך , ויתחרט על הידועים לו
וכן  , "ובמראות נגעים לכל מראה עיני הכהן: "כמו שאמר, כלל

 בחור שבין אדם לח בירו בודק עד מקום שידו -בבדיקת חמץ 
 .מגעת והש אר מבטל בליבו ודיו

 כל ישראל ערבים זה לזה
אף מה   , וצריך שיאמר פרטי ה וידוי כולם:  ה"י זלה"וכתב האר

 ול א " חטאנו: "ולכך נתקן בלשון רבים לומר, שלא היה  בו
כי  כל ישראל גוף אחד וכל אחד : ו הטע ם הוא', חט אתי': אמר

שאנחנו ערבים זה בזה  , וזהו ע רבות, מישראל הוא אבר פרטי
,   וכאשר חב ירו עושה א יזה חט א כ אילו עשאה  הוא,  אם יח טאו

ורצונו ;  אף אם   מתודה בביתו יחידי, ולכן יאמר בלשון רבים
אני ו הוא   -'  כ אילו עשאו הו ב, כי כל מי שעש ה חט א, לומר
 .ח טאנ ו אותו  חט א מחמ ת ע רבות, מזה

 כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה
כל : כמו שאמ רו, עיקר התשובה היא ה בכיה והדמעה בוידוי

וז ה   , ובזוהר ויחי  מוב א, השערים ננעלו חוץ משערי דמעה
אף על  , כל ברנש דאושיד דמעין קמי קודשא בריך הוא: לשונו
מ נלן   , ולא יכיל  שלטאה בי ה דאתגזר עליו עונש א אית קרע גב

 .  מלאה
יהודה   כל מילין דעלמא ' א מ ר ר: ז ה  לשונו, בפרשת שמות כתב

מאן  : וכמו שאמ רו, תליין בתשובה ובצלותא דצלי בר נש
דאושיד דמעין בצלותא דלית  לך תרעין דלא אעלין אינו ן   
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ו הנה נער  ...  ותפתח ות ראהו "?  מה כתיב,  תלמיד חכם. דמעין
האי  מאן  דצלי צלותא ובכי   ,  עיין שם , "בוכה ותח מול עליו

עד דלא יכול למרחש בשפתא האי   צלותא שלימה  ה ו א   , וצעק
 . לעולם לא הדרה ריקנא

שפעולת הבכיה היא  למ חוק כח   , "ראשית ח כמה"גם מובא ב 
מחה : "כמו שכתוב,  הטומאה   אשר עליו והם המ קטרגים

ולכך ראוי להעביר הדמעות על פניו ועל , "חטאי בדמעתי
שהחו ט א   , כמו שכתב בזוהר,  כי שם נרשמו  עוונות,מצחו
ובכינא קמי ק ודשא בריך הוא על ה הוא חובא  ומאינון   : יאמר
 . אסחי נא אנפאי' דמע

 יעביר הדמעה על ידו
: שנאמר,  שיעביר הדמעה על ידו: ה כתב"הי זל"בכתבי האר

, ויכוון לרחוץ הפגם והחושך  שבפניו, "וביד כל אדם יחתו ם"
כמ ו שפגם  הע ליון נרחץ  על ידי  , יד מעיניועל ידי המים שמ ור
על ידי המי ם   , כך למטה ירחו ץ החושך  שבו, מימי הנ הר עליון
אך   . עד כאן לשונו, כי ש ערי דמעה לא ננעלו, שיורדים מעיניו

'   שמע ה: " כמו  שאמר, אם אינו  יכ ול לבכות יתודה בקול בכיה
שהאריך על פי סוד , "כבוד חכמים"ועיין בספר , "קול בכיי

 .בסגולת הוידוי והדיבור המביא לידי בכי
 העוונות הרשומות על הנפש הם
 מכות ונגעים וצריכים רפואה

כשיתן בליבו ,   משער הת שובה'הרק  פ"ראשית חכמה "הכתב 
ונודע לו אחר כך או  , אילו בשוגג הרג את ב נו יחידו ה חביב לו

 איך  היה  מת מרמר  ובוכה –במזיד ונתחרט על ז ה א חר כך  
שלבש שק  ונתאבל   ,  ע ליו השלום,   שעשה יעק ב אבינוכמו, עליו

,   על שהיה גור ם למיתתו  ששולחו א ל אחיו , ב שנים"על יוסף כ
,   בודאי הי ה עושה ,  עשה  כך וכך ותחיה: ואילו היו   אומרים לו 

ע ל   ,  ויה יה אבל כל ימיו,  כן ראוי לבכות ולהת מרמר על חטאיו
ך  אי, נפשי, נפשי": ויאמר בבכיתו, שהמית נפ שו היקרה 
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איך עקרתיך ממקום  החיים   ! ?המיתך בידי בת היקרה
 !"?והקדושה  למקום ה מ וות ו הטומ אה איך ל א חסתי  עליך

ודאי ראוי   , ובפרט אם יש בידו עוון זרע לבטלה שהמי ת בניו
ו להשליך מ עליו כל , ויש תדל לשוב  ולהתפלל, לאבילות מ רובה
וכאשר  ,  ולהיו ת זהיר וז ריז בעבודת אלוקים , חטאיו ופש עיו

ית מרמר בנפשו , שעוון  הו א חלל בנפ ש', ש בשער הי " חשוב מי
וידמה אם  היה בו  ,  בחושבו כמה מכות  הכה בנפשו והמיתה 

סומ א מעיניו  ו קטוע מידי ו וחגר ברג ליו ושאר  : כמה מכות   חרב
כי יבכה על , כמה  ראוי שיב כה, גופו מלא  פצעים וחבורות

שראוי   שהרי  הוא עוור מעיניו ואינ ו רואה מה  , מכות שבנפשו
וזה  שאמרו   , ואין אזניו ש ומעות מה  שראוי לשמוע, לראות
כי הנשמה   שבה ם   ,  "רשעים בחייהם  קרויים מת ים: "רבותינו

וזה  שא מרו בזוהר  ,  כמתה וא ינ ה פועלת ב גופה פעולת רוחניות 
וי לון ל בני נשא ד אינין אטי מא לבא ס תימן עיינ ן   : כמה פעמים

מות על  הנ פש הם   נמצא שהע וונות  הרשו.  אטימן  אוד נן וכיוצא
רפאה  '  חנני ה: "וזה שאמר, מכות ונגעים וצריכים רפואה

 על -" רפאינו"וטוב לכוו ן בזה בברכת ,  "נפשי כי ח טאתי לך
ונפשו תראה לפני  , גם יבכה בחושבו במיתתו, תחלואי נפש

עד , כמה יש יגהו מן הכ לימה והבושה, הקדושים  בכמה מומין
 .כאן לשונו

ðéáøì äáåùú éøòùäðåé å 
 :ַעָּתה ְנָבֵאר ִעָּקֵרי ַהְּתׁשּוָבה:  טז אות–השער הראשון 

ִּכי ִיְדַאג ְוִיְפַחד ֵמעֹנֶ ׁש ֲעֹונֹוָתיו ִּכי ֵיׁש  , ַהְּדָאגָ ה :ָהִעָּקר ַהֲחִמ יִׁשי
ְּכמֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר   , ֲעֹונֹות ֶׁשַה ְּת ׁשּוָבה ּתֹוָלה  ַכָּפָרָתם ְויִ ּסּוִרים ְמ ָמְרִקים

ְוִעְנַין  ַהָּיגֹון ַעל .  ֲעֹוִני ַאִּגיד  ֶאְדַאג ֵמַח ָּטא ִתי-ִּכי ) יט, תהלים לח (
אּוַלי הּוא ְמַקּצֵ ר  , ְועֹוד ֵׁשִנית ִיְדַאג. ְוִעְנַין ַהְּדָאָגה ַעל ֶהָעִתיד, ֶׁשָעַבר

ַוֲהַגם ִּכי ִהְרָּבה ַצַער  . ְּבחֹוַבת ַהְּתׁשּוָבה ְּבַצַער ּוִבְמִרירּות ּוְבצֹום ּוְבֶבִכי
ְולֹא ִהְׁשִלים  , ִיְזַחל ְוִייָרא אּוַלי ְלֻעַּמת  ֶזה ִהְרָּבה ַאְׁשָמה, ִהְרָּבה ֶּבֶכהְו

ּוִמי ֶׁשִהְתּבֹו ֵנן ְּבגֶֹדל .  ֻחּקֹו ֶא ת ָּכל  ֻעּנֹותֹו ּוַבאֲ ֶׁשר ִיְבֶּכה ַבּצֹום ַנְפׁשֹו
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ּכָ ל  , יוְוִכי ֵאין ֵקץ ְלָרעַ ת ַה ַּמְמֶרה  ֶאת  ִּפ, ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ַעל ְיצּורָ יו
ֲהלֹא ִמְצ ָער ִהיא ְוִהָּנה ִלְמעַ ט  , ֲאֶׁשר יֹוִסיף ַּבֲעבֹוָדה ּוְבַדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה

ָחָכם ָיֵרא  ) טז, משל י יד(ְוָאַמ ר ְׁשלֹמֹה ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַה ָּׁשלֹום . ְּבֵעיָניו
 ַמֲאַמֵּצי   ִּפי ֶׁשהּוא ָסר ֵמָרע ְּבָכל- ַעל -ֶהָחָכם ַאף , ֵּבאּורֹו, ְוָסר ֵמָרע

.   ַּלֲעׂשֹו ת-ִייָרא ְוִיְזַחל אּוַלי  לֹא ִכָּלה ֻחּק ֹו ְולֹא ִנְזָהר ְּכָדת ַמה , כֹחֹו
 ִּפי ֶׁשהּו א  - ַעל  -ַאף , ֵמִע ֵּקׁש ְּדָרַכִים ְוהּוא ָעִׁשיר) ו, מש לי כח(ְוָכמֹוהּו 
ַאל  )  טול ך, תנחומא א(ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה . ָעִׁשיר

ְוסֹוף ַהָּפס ּו ק   . ֶאָּלא ָחָכם ָסר ֵמָרע ְוָיֵרא, ְּתָפֵרׁש ָחָכם ָיֵרא ְוָסר ֵמָרע
ָאַמר ַעל ִמַּדת ַהְּכִסיל ֶׁשִהיא , ּוְכִסיל ִמְתַעֵּבר ּובֹוֵטַח, מֹוִכיַח ָעָליו

ַח ֶׁשּלֹא   זֹאת ּבֹוֵט- ָּכל -ִּכי ַהְּכִסיל ִמְת ַעֵּבר ְוִעם , ְּבֵהֶפְך ִמִּמַּדת ֶהָחָכם
ֶׁשֶּנֱאַמר  ,  ּוַבַעל ַהַּכַעס ָעלּול ִל ְפָׁשִעים ּוֻמְפ ָקר ִלְנָזִקים, ִיְקֵרהּו ָעֹון ָוֵנֶזק

ִעיר ) כח, שם כה(ְוֶנֱאַמר ,  ָּפַׁשע-ּוַבַעל ֵחָמה ַרב ) כב, משלי כט(
  : ַמְעָצר ְלרּו חֹו-ְּפרּוָצה ֵאין חֹוָמה ִאיׁש  ֲאֶׁשר ֵאין 

ְּכמֹו ,  ְּתׁשּוָבה ֶּפן ִיְתַּגֵּבר ָעָליו ִיְצרֹו-ְדַאג ַּבַעל ְועֹוד ִי: אות יז 
ַאל ַּת ֲאֵמן  ְּבַעְצְמךָ  ) 'משנה ד, 'אבות פרק  ב(ֶׁשָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

ִּכי ָראּוי , ְּכָבר] ִיְצרֹו) [ִלּבֹו( ֶׁשֵּכן ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְּצחֹו -ָּכל . ַעד יֹום מֹוָתְך
 -ן  ַהֵּיֶצר ָהאֹוֵרב ְּבָכל ֵעת ּוְלהֹוִסיף ְּבַנְפ ׁשֹו ִיְרַאת ַה ֵּׁשם יֹום ְלִהָּׁשֵמר ִמ

 ּלֹו ְל ָמעֹוז  ַּבֲעבֹור ָעָליו ָּכל ִמְׁשְּבֵרי ַהֵּיֶצר ַהִּמְתַחֵּדׁש  -ְוִתְהֶיה  , יֹום
  : ֶלָעִתיד

אם האדם יחיה אלף שנים ויעסוק בתורה ועבודה לעצמו 
 ודת השם יתברךאינו יוצא ידי חובתו בעב

כי אפיל ו   ,מבשר צדק פירש מה שכתוב אם אין אני לי מי ליבספר 
יחי ה אדם אלף שנים ויעסוק בתורה ועבודה אף על פי כן לא יוכל 

ותרופה אחת . לצאת ידי שמים מה שמ חויב לעבוד  את השם ית ברך
מצאנו לו אם יזכה את הרבים בתורה ובמצוות  אז תורתם ומצוותם  

וזה שאמר אם אין אנ י   .  יושר לפני  אב הרחמים יתברךיהי ו לו למליצי
, אלא אני עוסק עם רבים ומזכה או תם לבדי עוסק בתורה ובעבודה 

מי שיעשה  מצוות ומעשים טובים לי  שייך לי כי ו ן שאני זכית י אותם  
ואיננ י   ' וכשאני לעצמי עובד ה. וכל מה שעושים יעלה על חשבוני

 .' נחשב וכ ומזכה את הרבים מה אני כלומר מה אני


