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éaøäãeäé éaø øîà ,ãBII àLeàî éIæà eåä äãeäé éaøå ÷çöé ÇÄÄÀÈÀÇÄÀÈÂÈÀÄÅÈÀÈÇÇÄÀÈ
ék' ,øîàå äãeäé éaø çút .Iéæðå àúééøBàc ïéJéî àîéðÅÈÄÄÀÇÀÈÀÅÄÈÇÇÄÀÈÀÈÇÄ

'Bâå 'øBa Léà äøëé ék Bà øBa Léà çzôé(âì àë úåîù)áéúk äî , ÄÀÇÄÄÄÀÆÄÀÈÀÄ
íéøâc ïàî ,Ck àc Ir äîe ,'Bâå 'íJLé øBaä Ira' ,déøúaÇÀÅÇÇÇÀÇÅÀÈÇÈÈÇÀÈÄ

.änëå änk úçà Ir éBáBça àîIr àLàáàIÀÇÀÈÈÈÀÈÀÇÇÇÇÈÀÇÈ
àJàdéI úéà éànà ,àîIr Léàáàc áb Ir óàc àðäååz ÆÈÈÇÀÈÀÇÇÇÀÇÀÄÈÀÈÇÇÄÅ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

מעלת במאמר  שעיקר  ויבואר  הכל, מתקן תשובתו ידי ועל העולם, כל את ומזיק פוגם שהחוטא יבואר זה

הדין, שיושלם עד  לסלקו אפשר  אי הדין ששורה שלאחר כיון הדין ששורה לפני  היא התשובה 

משפיעה  והיא למלכות להשפיע חוזרים  שהרחמים  סתם' 'תשובה בתשובה, בחינות שני שיש ומבאר 

העולמות. כל את שמתקנת למיתה נפש במסירת תשובה שהיא שלימה' ו'תשובה לעולמות,

מאּוׁשא אזלי הו ּו יה ּודה ורּבי יצחק ÇÄÄÀÈÀÇÄÀÈÂÈÀÄÅÈרּבי
הולכים ללֹוד  היו  יצחק ורבי יהודה רבי  - À

ללוד יהּודה,àמאושא  רּבי לרבי áאמר  - ÈÇÇÄÀÈ
ונזיל יצחק, ּדאֹורייתא מיּלין נאמרנימא - ÅÈÄÄÀÇÀÈÀÅÄ

בדרך . ונלך  תורה  יהּודהדברי ר ּבי âּפתח ÈÇÇÄÀÈ
הפסוקואמר את והביא יהודה רבי פתח  - ÀÈÇ

לג) כא  '(שמות בור , נזקי בענין יפּתחשנאמר ÄÄÀÇּכי
ּבֹור  איׁש יכרה ּכי אֹו ּבֹור  יכּסּנּואיׁש ולא ÄÄÄÀÆÄÀÙÀÇÆ

חמֹור ' א ֹו ּׁשֹור ׁשּמה וחמורוג ֹו'ונפל  והשור  - ÀÈÇÈÈÂÀ
לבור , נפילתם מחמת  ּבתריּהמתו ּכתיב -מה ÈÀÄÇÀÅ
אחריו, בפסוק  כתוב יׁשּלם'ומה  הּבֹור  ÇÇÇÀÇÅ'ּבעל

הבור-וגֹו' כורה או פותח שהוא הבור  בעל  À
כיון החמור, או  השור לבעל  הנזק בתשלומי  חייב

הבור . את שחפר מעשיו ידי  על  ואומרשניזוקו 

בור בנזקי  התורה מחיוב ללמוד שיש יהודה  רבי 

וחומר ּכקל ּדא על בורּומה נזקי  על  ומה  - ÈÇÈÈ

את  ומזיק הולך  הבור  שאין  אף חייבה, התורה 

ואין עצמו , את ומפיל לבור בא  השור  אלא השור 

בעצמו  מזיק הבור  את החופר  גרם האדם אלא

יזיק , עולם קרקע שהוא ּדגריםשהבור  ÇÀÈÄמאן
ּבח ֹובֹוי עלמא להרעלאבאׁשא  שגורם מי - ÀÇÀÈÈÈÀÈÀ

בעוונותיו, וכּמה לעולם ּכּמה אחת כלעל - ÇÇÇÇÈÀÇÈ
נזקי  מחיוב וכמה כמה  פי להענש לו  שמגיע שכן 

אותם  ומזיק לאחרים הולך  שהחוטא  כיון  בור ,

מעשיו גרמת ידי על ולא בעצמו מזיק .ãוגם

תשובה מועילה איך

כל את ומזיק פוגם  שהחוטא  יהודה  רבי  שביאר אחר

התשובה . מועילה  איך כן אם  מקשה העולם ,

ּתווהנא בעניןאּלא תמה  שאני אלא  - ÆÈÈÇÀÈ
עלמאזה ּדאבאיׁש ּגב על ÀÇÇÇÀÇÀÄÈÀÈּדאף

את  טינף  שהחוטא  פי על  שאף -

כן  אם בחטאיו, ליּההעולם אית ÇÇÄÅאּמאי

.àכאןראה זוהר ז)בניצוצי  תרומה(אות בזוהר  יב)ובדבריו  אות (קסט:

מקום אלא ישראל, ארץ שבדרום הנודעת לוד עיר זה  שאין שכתב 
זוהר תיקוני על זוהר בניצוצי  עוד וראה  עי "ש. א)בגליל , אות  א. .(הקדמה 

.á:יצחק .נ "א  ָ ְ ִ ִ ַרּבי
.â:יצחק .נ "א  ָ ְ ִ ִ ַרּבי

.ã.לרביםרמ "ק שמזיק כיון חמור  עוון שעושה הוסיף דבריו ובתוך
לממונם]. רק  [ולא ממש  ולגופם

לשון והרמ"ז  שהביא ממה הוא יהודה רבי דקדוק  שעיקר  ביאר
' ישלםהפסוק  הבור  לקצרבעל  יכול  שהיה  לבעליו', ישיב כסף 

כמבואר הבור' 'בעל הפסוק שקראו אלא לבעליו ', ישיב  'כסף  ולכתוב
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áéúëc äîk ,äáeLz(æ¯å ä øáãîá),'Bâå 'eNré ék äMà Bà Léà' ÀÈÀÈÄÀÄÄÄÈÄÇÂÀ
.'áéLäå' ,'íúàhç úà ecåúäå'ÀÄÀÇÆÇÈÈÀÅÄ

àJàIBëéák ,äáeLz ãéárc ïéâa ,eäI àéðäî àc éàcå ÆÈÇÇÈÀÇÀÈÀÀÄÀÈÄÀÈÄÀÈ
ïé÷úà ,àJérI íéâôc äî àäc ,Lnî déI ãéár àeäÈÄÅÇÈÀÈÈÀÈÄÀÅÈÇÀÄ

áéúëc .äáeLúa äîáe ,déI(íù),'Bâå 'eNré ék äMà Bà Léà' ÅÀÈÄÀÈÄÀÄÄÄÈÄÇÂÀ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

אחרּתׁשּובה חטאיו, על  תשובה לו  יש למה  - ÀÈ
היאך אחרים אנשים בחטאו והזיק  שפגם

תשובתו ּדכתיב,äמועלת שכתוב ּכמה כמו - ÀÈÄÀÄ
החטאים על  תשובה שיש ו )בפסוק  ה (במדבר 

יעׂשּו' ּכי א ּׁשה אֹו האדם איׁש חּטאת מ ּכל ÄÄÈÄÇÂÄÈÇÙÈÈÈ
ּבה'' מעל  באדם וג ֹו'למעל  עוסק  זה  ופסוק - ÄÀÙÇÇÇÀ

גזילתו את בשבועה והכחיש יהודהåשגזל  ורבי ,

האדם' חטאת  'מכל  הפסוק לשון את מדקדק

החטאים כל  על  עשהומבארו  וכתוב æשאדם ,

ז)בפסוק פסוק הוא(שם לחטאם שהתיקון 

ע ׂשּו' אׁשר חּטאתם את -'והתוּדּו ÀÄÀÇÆÇÈÈÂÆÈ
שעשו החטא  על  'והׁשיב שיתוודו  א ׁשמֹו, את ÀÅÄÆÂÈ

הקרן את וישיב - עליו ' יסף וחמיׁשתֹו ÀÙÇÂÄÄÙÅÈÈּבראׁשֹו
שהאדם  מהפסוק ומוכח חומש, בתוספת שגזל 

רבי  תמה  ובזה לחטאו, תשובה יש החוטא

וקלקל שפגם אחר  תשובתו מועילה איך  יהודה

העולם. את

יהודה  רבי להּוומתרץ מהניא ּדא וּדאי ÆÈÇÇÈÀÇÀÈÀא ּלא
להם  מועילה  התשובה בודאי אלא  -

העולם  ולכל ּתׁשּובה,çלחוטא ּדעביד  -ּבגין ÀÄÀÈÄÀÈ
תשובה , שעושה ליּהכיון  עביד הּוא ÄÀÈÈÄÅּכביכֹול

ומתקןמ ּמׁש עושה  שהוא  כביכול  לו נחשב - ÇÈ
את  שמתקן  והיינו התשובה , מידת את ממש

'תשובה' שנקראת ּדפגים,èהבינה מה ÀÈÈÀÈÄּדהא 
בעולמות לעיּלא למעלה שפגם מה  שהרי  - ÀÅÈ

ליּההעליונים, אותואתקין תיקן  -é,ּובמה ÇÀÄÅÀÈ
תיקנו , התשובה,ּבתׁשּובה- ידי על  ּדכתיב- ÄÀÈÄÀÄ

בפסוק שכתוב כמו ו )- ה לעיל ,(במדבר  שהובא

יע ׂשּו ּכי אּׁשה אֹו האדם 'איׁש חּטאת מּכל  ÄÄÈÄÇÂÄÈÇÙÈÈÈ
ּבה'' מעל  אשהוג ֹו'למעל או איש שאם - ÄÀÙÇÇÇÀ

כט:)בגמרא  כאילו(ב "ק הכתוב  ועשאו אדם  של ברשותו אינו  שבור 
ומה כך' דא על  'ומה וחומר קל יהודה רבי עושה ולכך ברשותו, הוא 

ש ממונו על יפקח אחד שכל לומר  לנו שהיה  בור נזקי חיוב לאעל
בעל נקרא  הוא  הבור את שהכורה אומרת התורה  כן פי על ואף  ינזק ,
יכול שאינו  למי בעוונותיו רעה הגורם  שכן כל  בנזקיו , וחייב  התקלה

שחייב. ודאי חטא, שחבירו יודע שאינו להשמר ,
.ä.רבירמ"ק דברי את  שביאר אליעזר  בדמשק ביאור  עוד וראה

אחרים . במחטיא יהודה 
.åשם .רש"י
.æהרמ "ז.עפ"י
.çלהו'הרמ "ז מהניא  'דא  רבים בלשון שפתח הלשון את דקדק 

שהחוטא ביאר ולכך תשובה', דעביד 'בגין יחיד בלשון ומסיים 
יבואר שבזה  וכתב העולם. כל את לתקן מועיל  הוא תשובה  שעושה 

רז"ל  שאמרו  פו.)מה לעולם ',(יומא רפואה  שמביאה  תשובה  'גדולה 
כל לרפאות כח בה יש  התשובה  סגולת גודל  מפני שדוקא והביאור
החוטא נמלט היה  לא גדול  כחה  היה לא דאם  לעולם , שהזיק  מה
כל ממש  לתקן סגולתה דזו  אלא מבור, וחומר קל העונש , מן

שאת. וביתר המעוות
.èמהימנא עפ"י ברעיא  [וכמבואר  והרמ "ז. זה )הרמ "ק (בעמוד 

את בזה מבאר יהודה  שרבי  הרמ "ז ומבאר  בינה ]. היא שתשובה
תשובה , על עשיה לשון שייך ומה תשובה', 'עושה  שאומרים הלשון
עצום מציאות וממציא עושה הוא  שכביכול  יהודה רבי ומבאר 

גמור . צדיק שעושה ממה יותר תשובה, הנקראת לאימא
חייםוהדמשק בעץ האריז"ל דברי עפ"י ביאר  פרקאליעזר יא (שער

וצ"ע) פ"ב, הכללים  לשער ציין ובדבריו  עושיםו , אדם שבני  ידי שעל
ידי על פגם בהם  יהיה שלא  כדי הספירות מסתלקים  עבירות
הראשון, למקומם הספירות חוזרים  תשובה  וכשעושים  העבירות,
'עשרת נקראים  הכיפורים יום  עד  השנה מראש  ימים  עשרה ולכך
מחזיר כאן וכן למקומם, הספירות שחוזרים כיון תשובה ' ימי
עביד  הוא  שכביכול נחשב לכך למקומם הספירות את בתשובתו 

בחוקותי  בזוהר  וראה  ממש. הוא בריך לקודשא קיג.)ליה  מעין (לעיל
שנאמר והמצוות התורה קיום על לז)זה יט אותם'(ויקרא 'ועשיתם 

במקדש וראה עשאני', כאילו  הוא  בריך קודשא 'אמר הזוהר ומבאר 
אליעזר . הדמשק  כאן שהביא  האריז"ל  דברי עפ "י שביאר  שם  מלך

.éבאו "י:גירסת ליּהּדההּואהרמ"ק אתקין לעי ּלא ּדפגים  ,לתּתאמה  ְ ַ ָ ְ ָ ִ ְ ֵ ָ ַ ְ ִ ֵ ְ ַ ָ 

ממדה והאור  השפע סילוק  גורם  העוון כי וביאר: וכו'. ּבתׁשּובה  ָ ְ ִ ַ ְּובמאי
ההוא , העוון על בתשובה  קונו לפני  ובשובו הפגם , ענין כפי ידועה
כל ובזה  ההוא , החשוך  המקום מאיר  והשפע האור חזר
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ïé÷úà ,àJk ïé÷úà äáeLúe ,'áéLäå' ,'íúàhç úà ecåúäå'ÀÄÀÇÆÇÈÈÀÅÄÀÈÇÀÄÙÈÇÀÄ
.àîIr IëI ïé÷úà déîøâI ïé÷úà ,àzúI ïé÷úà àJérIÀÅÈÇÀÄÀÇÈÇÀÄÀÇÀÅÇÀÄÀÈÈÀÈ

çút÷çö é éaøEI øva ' ,øîàå d éøúaà ÈÇÇÄÄÀÈÇÇÀÅÀÈÇÇÇÀ
'Bâå 'äJàä íéøácä Ik Eeàöîe(ì ã íéøáã),'EI øva' , ÀÈÙÇÀÈÄÈÅÆÀÇÇÀ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

הוא תקונם החטאים, מן באחד את חטאו ÀÄÀÇÆ'והתו ּדּו
'והׁשיב ' בתשובה ח ּטאתם ', וישובו שיתוודו  - ÇÈÈÀÅÄ

בפסוק  ומבואר הגזל , את  וישיבו חטאם על

לחוטאים , מועילה אתקין שתשובה ÀÈÇÀÄּות ׁשּובה 
הכל,ּכּלא  את מתקנת ותשובה לעיּלא - אתקין  ÙÈÇÀÄÀÅÈ

של ראשונה ה' שהיא הבינה את  למעלה מתקן  -

הוי"ה  לת ּתא ,àéשם  אתאתקין  למטה ומתקן - ÇÀÄÀÇÈ
הוי"ה  שם  של אחרונה  ה' שהיא ÇÀÄאתקין ,áéהמלכות

בו לגרמיּה שנעשה מהפגם עצמו את מתקן - ÀÇÀÅ
עלמאבחטאו, לכל כלאתקין  את  ומתקן - ÇÀÄÀÈÈÀÈ

בחטאו  בהם  שפגם מהפגם .âéהעולם

רבי וכוחה , התשובה  מהות את יהודה  רבי שביאר  אחר 

אחר מיד כשנעשית התשובה  מעלת שעיקר מבאר  יצחק

לא בעולם  השורה  הדין  מדת הדין, שנגזר  אחר אך החטא,

העונש את שתשלים  עד .ãéמסתלקת

יצחק  רּבי ואמר åèּפתח רביאּבתריּה פתח - ÈÇÇÄÄÀÈÇÇÀÅÀÈÇ
רבי דברי  אחר  התשובה בענין לדרוש  יצחק 

לבני ע "ה רבינו משה  בתוכחת  ופתח  ואמר , יהודה

ויענשו , זרה  עבודה  לעבוד עתידים  שהם ישראל 

להם  ל )ואמר  ד  ּכל (דברים  ּומצא ּו ל ÇÇÀÀÈÙ'ּבּצר
האּלה אלהי הּדברים ה' עד ו ׁשב ּת הּימים  ּבאחרית  ÇÀÈÄÈÅÆÀÇÂÄÇÈÄÀÇÀÈÇÁÙÆ

ּבקל ֹו' בתשובה .וג ֹו'וׁשמעּת ישובו  כך  שאחר  - ÀÈÇÀÈÀÙÀ
הפסוק  שמדברי  יצחק  רבי  לואומר  ּומצאּו'ּבּצר  ÇÇÀÀÈ

בספירות, לעילא' דפגים 'מה שאמר  וזהו ומתתקן, חוזר  שפגם  בחינה
ופוגם למטה שחוטא העוון כענין התשובה, במעשה  לתתא  מתקן

בספירות]. למעלה לתקן פועלת למטה  התשובה כן [כמו למעלה,
.àéברעיאהגהות וכמבואר מלך]. במקדש רק [הובא  מהרח"ו

זה )מהימנא  ויקרא(בעמוד בזוהר מבואר וכן בינה. היא  שתשובה 
טז.) ויחי(לעיל ריט.)ובזוהר .(ח"א

.áéרבי הגהות בדברי להלן  וכמבואר  מלך]. במקדש רק  [הובא מהרח"ו
ברעיא מבואר וכן תשובה. נקראת גם  [-המלכות] ישראל שכנסת יצחק 

קכג.)מהימנא המלכות].(להלן  [שהיא ה' שנקראת תתאה' 'תשובה שיש
הגלגולים בשער  עוד ע "ב )וראה  כ כא, שפוגמות (הקדמה  עבירות שיש

אחרונה ה' תשוב  ובתשובתו המלכות, שהיא  אחרונה  ה' את ומורידות 
תשוב בתשובתו ואז הבינה את שמורידות עבירות ויש  המלכות, שהיא

עי"ש. הה ', תשוב להיכן חילוקים  כמה  בזה ויש הבינה , שהיא ה'
.âéחייםהרמ "ז בעץ האריז"ל  דברי עפ "י יהודה  רבי דברי את  ביאר 

ג) פרק נ  שהוא(שער נוגה קליפת כח לחזק בחטאו גרם הראשון שאדם 
ידי שעל כיון רע], וחציו טוב חציו נוגה  [שקליפת ורע טוב הדעת עץ
הנשמות כל  מבחינת  קדושה ניצוצות וכמה כמה  לתוכה נפלו  חטאו
חז"ל כדברי  הבריות  את לצרף  המצוות ניתנו  ולכן בו , כלולות שהיו

א) מד שאמרו(ב"ר עד והעיון הלימוד הוא התורה  שעיקר בזה והביאור  ,
יא.)חז"ל למה(שבת כן ואם  המצוות, מכל פטור אומנותו שתורתו שמי

סגולתם שהמצוות הבריות', את בהן 'לצרף  וביארו  המצוות, הוצרכו
במצוות מרע לסור  החומרי מעשה ידי להפריד על תעשה  לא 

הטוב להחזיר עשה  במצוות טוב  ולעשות  האוכל , מן הפסולת
פועל שזהו  לעולמות, השפע ולהוריד למקורו  ולהעלותו נוגה  מקליפת
אל למקורם  ולהעלותם נוגה מקליפת הניצוצות להבדיל  הצדיקים 
ניצוצות בה  שיש נוגה קליפת את מחבר  הרשע זאת ולעומת הקודש .

ואש גדול, ענן סערה, [רוח הרעות  קליפות לשלשה קדושה
ובזה מינן, בר לרע נכנע והטוב  הניצוצות, שמה  ומשפיל  מתלקחת]
הוא אחרא  הסטרא שבתוך הטוב כל  כי והוא  גדול , פגם למעלה פוגם
כתיקונה בתשובה  מתכוון כשהרשע האמנם הקדושה. בשפע מתקיים
תחתיות מבור ניצוציו  להעלות ומחזקה נשמתו  על עצום כח מוריד
החטא ] לפני שהיו [היכן לנגה  ישובו  ולא  הרעות], קליפות [-משלש 
מופלאים ייחודים וגורמים  למקורם , ממש  לקודש עולים אלא 
זמן  רחוקים  שהיו  ואשתו  איש  דרך על עצום , חשק  בעוצם  שנעשים 

להתייחד. וחזרו  רב 
לומרובזה  לו היה  לכאורה הנראה דלפי  המאמר , דברי בדיוק תבין

דפגים 'מה  אמר  אלא כן אמר ולא לעילא', דפגים  מה אתקין  'דהא
הגדול, תיקונו סיבת הוא שפגמו לומר ורוצה ליה ', אתקין לעילא

זכויות נעשין הזדונות  ידה  שעל  בתשובה' פו:)'ובמה, שהפגם(יומא הרי ,
שעושה התשובה  עדיפות וזהו וכו', כלא אתקין ותשובה  למצוה. נהפך
[הבינה ו' על עליונה  ה' תשוב  לשון היא  שתשובה 'לעילא ', כולל  תיקון
'לתתא ' ו'], אות  שהוא אנפין  לזעיר  ומשפיעה  חוזרת עליונה  ה' שהיא
[שחוזרת  הו' אל להתחבר אחרונה ה' תשוב התשובה  ידי  שעל 
ו']. אות שהוא  אנפין זעיר  עם להתחבר אחרונה  ה ' שהיא המלכות
למקומם ופרט  בכלל ניצוציו נדחי כל  השבת הוא  לגרמיה ' 'אתקין 
נפגם אשר הפגם  מעליו שיסיר  שמלבד  עלמא' לכל 'אתקין  העליון.
בהעלות  אחרא  הסטרא כל  כח שמחסיר לעשות  מפליא עוד בעוונותיו,

הפסוק  ביאור וזהו שמחייהו, השפע גם יט)מתוכו נז, 'שלום(ישעיה
הקליפות  לשלשה שנפלו הניצוצות 'לרחוק ' ולקרוב ', לרחוק  שלום

לקדושה. הקרוב שבנוגה לאותם 'ולקרוב ' רחוקות, שהם הרעות 
.ãéהרמ "ז.עפ"י
.åè:יהּודהס ''א .רּבי  ַ ִ ְ ָ 
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ה ּדברים הזמןּכל  שהגיע  שמתי משמע - האּלה' ÙÇÀÈÄÈÅÆ
הדברים  כל 'ומצאוך  בהכרח לך ', 'בצר  של 

הקללה, דברי  ויתקיימו ּדתׁשּובההאלה ' ÄÈÄÀÈמּכאן 
מ ּכּלא  שאמרנומע ּליא שמה מכאן  מבואר  - ÀÇÀÈÄÙÈ

להציל ומועילה  מהכל  מעולה שהתשובה

הוא ּבעלמאמהעונש, ּדינא יׁשרי לא -עד ÇÈÄÀÅÄÈÀÈÀÈ
בעולם, הדין ישרה שלא  ּדׁשרי עד ÀÈÇÀÈÅּדבתר 

בעולם,ּדינא הדין  ששורה שאחר ּתּקיף - ÄÈÇÄ
הדיןחיליּה ששרה וכיון  הדין , של כוחו חזק - ÅÅ

חזק ויס ּלק וכוחו מעלמא  ליּה יעּבר ÇÇÀÇÅÅÈÀÈÄÇÅמאן
אותוליּה ולסלק אותו  להעביר  יכול  מי - Å

ּדינאּדהאמהעולם, ּדׁשארי כיוןּכיון שהרי  - ÀÈÅÈÀÈÅÄÈ
הוא  שורה , עד שהדין  אסּתּליק ÈÄÀÇÅÇלא

הדיןּדיׁשּתלים  שיושלם עד מסתלק לא  - ÀÄÀÀÄ
העונש ּדאׁשּתלים.æèויתבצע אחרּבתר  - ÈÇÀÄÀÀÄ

החוטא , באדם נעשה  והעונש  הדין  שהושלם

ּתׁשּובה חטאוועבד על  תשובה עשה והוא -æé, ÇÂÇÀÈ
ּכּלהּו עלמין  כלאתקין את מתקן הוא  - ÇÀÄÈÀÄËÀ

וכך  בחטאו . שנפגמו -מׁשמע העולמות ÇÀÇ
שנפגמו העולמות את  מתקנת היא  שהתשובה

בפסוקּדכתיבבחטאו, שכתוב 'ּומצאּו(שם)- ÄÀÄÀÈ
הּימים' ּבאחרית האּלה  ה ּדברים  -ּכל ÙÇÀÈÄÈÅÆÀÇÂÄÇÈÄ

העוונות ומבא שפגם זה פסוק להלן יצחק רבי ר 

הימים', 'אחרית הנקראת בשכינה ÀÄּוכתיבפוגם
הפסוק בהמשך  עד - אלהייהוה'וׁשבּת ÀÇÀÈÇÀÙÈÁÙÆ

ּבקל ֹו' 'וגֹו'וׁשמעּת אלוהיך , לה' שתשוב ּכי - ÀÈÇÀÈÀÙÀÄ
רח ּום יׁשחית'אלהייהוהאל ולא  יר ּפ לא  ÅÇÀÙÈÁÙÆÙÇÀÀÀÙÇÀÄÆ

את וג ֹו' ויקבל וחנון  רחום אל הוא  שה' כיון  - À
את  מתקנת  שהתשובה מכאן  ומבואר  התשובה,

שמחמת  הימים' 'אחרית שנקראת השכינה 

וכן בעוונותיו, ונפגמה  בגלות  היתה עוונותיו 

העולמות  כל  פגם את מתקנת .çéהתשובה

.æèהואעפ"י הענין וז"ל: הענין, בביאור הרמ "ז וכתב הרמ"ק .
עליה שמשליט עוד ולא ובמקורה , בנפשו פוגם  חוטא  שכל שידוע
להתמרק החוטא צריך לכן אשר בעוונו , שברא והמשחית הקטגור
אותו מכלה  בהם כי לכפרתו, המוכרחים  והסיגופים התשובה  במיני 
שבתורה העונשים כוונת כן כי וכו', נשמתו פגמי ומתקן הקטגור
לעשות ומקדים ממהר  החוטא אם ואמנם  וכו ', הפשע להתם היא
המופלאה התשובה  היא  הלא התשובה ברפואות בעצמו דין
יהודה [רבי יצחק  רבי  דברי בתחילת לעיל  הנזכרת והמעליא 
אם אבל  ורעות. צרות לשלוח הדין למדת צורך אין ואז לגירסתינו ],
הוא דין ושופטת, שורה  הדין מדת שאז כן לעשות מזדרז אינו
יתברך  אמת דיין גזירת  פי על המיתוק  שיגמר  עד ותדין שתשלוט

ע"כ . שמו,
מיניוהדמשק ב' שיש  אלימלך הנועם  כתב וז"ל: כתב אליעזר

כל של דינים  וממתיק  הזכה  בתפלתו שמקדים צדיק יש צדיקים ,
הדינים יכולין שאין עד ישראל , כל  בכלל או מישראל ופרט  פרט

קודם הדינים ממתיקים  שאין צדיקים ויש  ח "ו , למטה  להתפשט 
ח"ו רעות וגזירות שהדינים כשרואה  אלא למטה , התפשטותם
ומבקשים ומתפללים עומדים אזי העשיה  בעולם למטה  מתפשטים
מעליא דתשובה מכאן לך 'בצר אמר  לזה  ונמתקין, עליהם המתקה
דינא דשרי 'דבתר  הזה , בעולם דינים  שורה שאין עד והוא מכלא',
מתפשטים שהם זמן כל  וגבורות דינים  לומר  רוצה חיליה ' תקיף 
יכולין  אם  ספק יש זה  [וב]עבור בכוחם, תקיפים  יותר הם יותר
ואיזה מי ליה ' ויסלק מעלמא  ליה יעבר  'מאן אותם , להמתיק  אז
הם כי הדינים כח כל אז להמתיק  שיכול  וצדיק חסיד איש 
מתפשטים שכבר דינא ' דשארי 'דכיון ח"ו , הדין בתוקף  מתפשטים
שיעשה עד דישתלים ' עד אסתליק  'לא הדינים , ח "ו  בעולם 

ע"כ . גדול, בשלימות למעלה תקונו  ונשלם  תשובה 
.æé עםראה יחד רק ממרקין שהיסורין הרמ "ק  דברי שהובאו להלן

יותר . גדולה רעתו היסורין עם תשובה עושה  ושאינו  התשובה,
.çéרמ"ק .עפ"י
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כל ומצאוך לך 'בצר הפסוק את יצחק רבי  שביאר  אחר

שאחר אלהיך', ה' עד  ושבת הימים באחרית האלה הדברים 

גם צריך אלא לבדה , תשובה מועילה לא הדין  ששורה 

ממשיך ביסורין, ותדינהו  פעולתה תפעל  הדין שמדת

הפסוק. את יצחק רבי לבאר 

בפסוק שהוזכר  מה על יצחק רבי ושואל

הכא איּכא  מאי הּימים', ÀÇÂÄÇÈÄÇÄÈÈÈ'ּבאחרית
הפסוק שענין  כיון  בפסוק , כאן ענינו מה  -

שנעשה העונש הוא  האלה ' הדברים כל 'ומצאוך

הימים' 'אחרית ענין  במה כן  אם העוונות, בסבת

כן לפני שהוזכר  העוונות על  לעונש .èéשייך

יצ רבי בהזכירואּלאחקומתרץ פסוק  כוונת  - ÆÈ
הימים', 'אחרית יׂשראל את  ּכנסת ÀÇÀÈÈÀÆÆÄÀÈÅלאכללא

השכינה שהיא  ישראל כנסת את לכלול  -

ישראל עם עם יחד הימים' 'אחרית הנקראת

ּבגלּותא,ëבצערם  יחדּדאיהי בגלות שהיא - ÀÄÄÀÈÈ
עליהם, לשמור כדי  ּבעאקּואתם ÀÄÀÀÈÇÀÈוא ׁשּתכחת

שהפגם ּדלהֹון כיון שלהם בצרה ונמצאת - ÄÀ

גם  נעשה  בגלות ישראל לעם שנעשה והצער 

הקליפות  ידי על  הקדושה עלו,àëלשכינה אף  À
נפגמת השכינה הגלות  ידי שעל כן  Èלאפי

לעלמין לֹון  אותם ׁשבקת עוזבת לא - ÇÀÇÀÈÀÄ
ּכáë.לעולם  שהשכינהּובגין כך  ומפני - ÀÄÈ

לזה והתיקון  ישראל  עם עם בגלותה נפגמת

תשובה ידי על  אף ,âëהוא  ה ּוא ּברי ÀÈÀÄÇקּוד ׁשא
ּבעלמא ּדינא ּדא ׁשרי ּגב פי על על אף - ÇÇÀÇÀÄÄÈÀÈÀÈ

בעולם  הדין  את השרה הוא ברוך שהקדוש

אותם, והגלה ישראל  עם עוונות  ÈÅּבעי מחמת 
יׂשראל  שיחזרוּבתׁשּובהּדיה ּדרּון רוצה  - ÀÆÀÀÄÀÈÅÄÀÈ

בתשובה ישראל ּבהא,ãëעם להּו י לאֹוטבא ÀÈÈÀÀÇ
ידי עלמא על הזה  בעולם להם להטיב כדי - ÈÀÈ

התשובה ידי על  שמתחדש ÀÈÀÈּובעלמא,äëהשפע 
הבא ,ּדאתי  בעולם להם להטיב כן  -ל ולית ÀÈÅÀÅÈ

ּתׁשּובה קּמי ּדקאים דברמאן לך  ואין - ÈÀÈÄÇÅÀÈ
התשובה בפני .åëשעומד 

.èé.רמ"ק

.ëנקראתדמשק המלכות ספירת שהיא  שהשכינה  וביאר אליעזר .
שבתפארת הימים כל  של דרגין דכל סופה  שהיא  כיון הימים  אחרית

שה התפארת קצוות שש  בסוף  היא המלכות שספירת ם[-כיון
ימים]. שנקראים  נה"י  חג"ת ספירות

.àë.רמ"ק

.áë.רמ"ק

.âë.רמ"ק

.ãëלפעולואף צריך  הוא הדין ששורה  שאחר לעיל שהתבאר 
'כיון  לעיל הזוהר וכלשון התשובה, את גם  צריך העונש, את
דישתלים עד אסתליק  לא הדין] ששורה [-כיון דינא  דשארי

שנשלם [-אחר דאשתלים  בתר  שנשלם ], עד  הדין מסתלק  [-לא
כל את  [-מתקן כלהו' עלמין אתקין תשובה ועבד הדין]
על לא  אם ממרקין היסורין שאין  הרמ "ק: כתב  וכן העולמות].
יותר רעים  הם תשובה עמהם  שאין יסורין אבל תשובה , ידי

כדכתיב יסורין, בלא  ג)מחטא ה  אותם(ירמיה  ['הכיתה] (הכתי)
וכן וגו ', חלו ' ה )ולא  א [סרה'](ישעיה תוסיפו עוד תּכּו מה  ֻ'על 

וכתיב ל)וגו', ב לא(ירמיה  [מוסר  בניכם  את הכתי  'לשוא
וגו '. לקחו']

.äë.רמ"ק

.åë משפטים וכמבואר קו.)בזוהר בירושלמי(ח"ב הוא וכן פ"א. (פאה

תשובה '.ה "א) בעלי בפני עומד  דבר כל 'אין


