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הספר יוצא לאור במטרה לקרב את עם ישראל אל 
 אביהם שבשמיים ולקרב הגאולה במהרה.

 
מותר לשכפל, להעתיק ולצלם כל חלק מהחומר בספר 

הרבים בלבד, זה, ללא רשות. וזאת לצורך לימוד וזיכוי 
ללא כוונת רווח ובתנאי שלא לשנות את תוכן 

 הדברים.
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לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה )יאהדנוהי( בדחילו 

ורחימו )יאההויהה( ורחימו ודחילו )איההיוהה( ליחדא שם 

אות י' ואות ה' )או"א( בשם אות ו' ואות ה' )זו"נ( ביחודא 

ן בכל מילה שלים )יהוה(. בשם כל ישראל, הריני מתכוו

ומילה בכתוב לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו, 

לאקמא שכינתא מעפרא, ולזמר כל הקוצים והחוחים 

הסובבים את השושנה העליונה להיות מיין נוקבין לעורר 

אהבת דודים למעלה איש את פני רעהו ויתרבה השפע 

בכל העולמות ונזכה לעשות פרי מלימודנו זה הנקרא שמו 

 שראל:בי

 ספר

 התשובה יפה
 לעילוי נשמת דודתי היקרה מרת

 יפה מורברי בת אסתר ז"ל.
 ה לבית עולמה ביום שבת קודשאשר נפטר

 ת.נ.צ.ב.ה כ"ז שבט התשנה

 בחמלת ה' עלי נעשה ונצליח.

 .א"תשעשנת  - מהדורה שלישית
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סגולה גדולה ונוראה לאומרה לפני כל לימוד תורה 
 ותפילה.

לקיים בעזרת האל יתברך  "הריני מוכן ומזומן

מצות עשה של התשובה ככתוב בתורה 

ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו" הקדושה: "

והרי אני מתחרט חרטה גמורה על  )דברים ל, ב(.

כל מה שחטאתי, עויתי ופשעתי בין בגלגול זה 

ובין בגלגולים אחרים. ומקבל עלי שלא לחזור 

יעזרני  ולחטוא  עוד. ויהוה' יתברך ברחמיו הרבים

על דבר כבוד שמו מעתה ועד עולם אמן נצח 

 סלה ועד.

 

 

 
 תובת לרכישת הספר לשם זיכוי הרבים:כ

 חיימי שלמה אורי
 05655אור עקיבא  0505ת.ד 

054-2160370



 התשובה                                              יפה        

5 

 

 מפתח העניינים           עמוד
 הסכמות 8-05

 הקדמה 00-00

 גילוי דעת ומודעה 06-08

 מעלות התשובה 01-91
 בה דיבור ומעשהמחש 05-00

 תשובה במחשבה 06-59

 הרהור תשובה 60-65
 הבושה 60
 חרטה 66
 כניעה 66-60
 מורא )יראת( שמים 69-60
 מארי דחושבנא 66-55
 ן התשובהימעשה על עני 55-59
 תשובת הדיבור 59-10
 תפילה 55-80
 וידוי 80-81
 בכי 15-10
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 מפתח העניינים עמוד
 דיבורשילוב מחשבה ו 19-050
 מעשה 16-050
 תשובה במעשה 059-090

 תלמוד תורה כנגד כולם 051
  תענית 009-065
 טבילה 065-066
 צדקה 066-061

 מעשה על עניין הצדקה  005-090
 
099-069 

 - ות להתקדשיעצות סגול
 בקדושת התשובה

 זמנים המסוגלים לתשובה 099-096
 שמירת שבת 096-095
 בה מברךאמן יהא שמיה ר 098
 ליםיאמירת תה 098-091
 םייסוריקבלת  091
 תביזיונוקבלת  005
 לא לחכך 005
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 מפתח העניינים עמוד
 קירור התאווה 000
 שינה 000-006
 
000-005 

 מרבי נחמןכללים לחזרה בתשובה 
 ברסלבמ

 משל על בן מלך 005-069
 שומר הברית 060-050

 קונטרס פתח חכמה 056-659

מהאר"י  פילה קודם הלימודת 050-059
 קדוש זיע"אה

 הקדמה 050-056
 חכמת האמת 055-659

 קונטרס ששון דוד 659-615
 תרגום פתח אליהו הנביא ז"ל 650-681
 שיהקדתרגום  615-610
 ברוך שמיהתרגום  619-615
 ברכות 618-056
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כל, יוצר -יוצרהישתבח ובורא התברך י

ט ישלו מלך ,ניםכל היצורים אדון העליו
ברוב  אותנו התחתונים. אשר בראעל כל 

 נעלההנבחר וה מולעחיל נוה, ויחסד
תורת אמת  .חמדות גנוזות ונצורות

הנחיל ותשובת רחמים לשבים אליו 
ער לדופקים שבאהבת עולם. פותח 

בדלתותיו ולמבקשים לזכות באור 
מחמדיו. מסיר מנעול ובריח מעל חומות 

כסא כבודו.  בצורות ומקרב בניו עד
מושיט יד לבוחרים בתורתו, ומנחיל להם 

כבוד עטרת תפארתו, זיו שכינתו והדר 
לעמו. הוריש מלכותו. אור הגנוז

 הקדמה
 

 



 התשובה                   הקדמה                 יפה          

12 

 

ר שאישראל  חיבור זה חובר לכל בר
רך שמו, בחשקה נפשו להדבק בבורא ית

כשהתשובה  .ולעובדו באמת ותמים
שהיא אחת משבעה שנבראו לפני 

לווה אותו שנברא העולם מנחה אותו ומ
בחסדו יזכה  דרך זו בזכות ה,ם ולילמיו

 לטובה גדולה ונצורה.
היושב במרומים,  ב הרחמים,אודה לא

אשר דבר נאה יצא תחת ידנו להאדיר 
שמו בקרב עמו וזיכנו להוציא מהדורה 

 יפה התשובה :ל זה הספרש שלישית
לעילוי נשמת האישה הצדקת הערירית 
יו יראת ה' וסרה מרע אשר כל חייה ה

נסוכים אהבת ה' ויראתו, דודתי היקרה 
מרת יפה מורברי בת אסתר ז"ל 
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שהחזירה נשמתה הזכה לבורא עולם 
 תשנ"ה. טביום שבת קודש כ"ז שב

לאדם הרוצה  חכמה פתחקונטרס 
 .הפרד"ס בשלמותלהשלים תיקון נפשו 

חלק הסוד ויושפע שפע  בו זכה ללמודי
 לנשמתו.וברכה אורה 

האדם היקר עמוס החיבור לעילוי נשמת 
 היקרהבן דוד עטיה ז"ל. ולע"נ אשתו 

 ז"ל.בת פנינה יהודית רחל 

ששון סיף קונטרס ולההטוב ועוד זיכנו ה' 

נשמת הזקן הכשר רבי דוד  ילעילו דוד
, ולע"נ אשתו הצדקת מרת זצ"ל בן צבי

 רחל בת מרים ז"ל.
אמי היקרה רחל בת אסתר  למרת

ד אשר מברכותיה אנוכי הדל עומשתחיה 
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הלום, ותפילותיה מלווים אותי על כל 
צעד ושעל. ה' הטוב יזכה אותה 
בבריאות איתנה אריכות ימים ושנות 
חיים, השם הטוב יזכה במאור עיניה 

 ובנחת מפרי בטנה לדורי דורות.
נאוות ביתי היקרה  לרעייתי תודתי

אשר בת מרים דליה מרת משי נשים, ב
מצילה ומגינה עליי מכל רע, ואשר עסקה 

, ה' ובעריכה הגרפית בהגהה הספר
אותה בבריאות איתנה, הטוב יזכה 

הצלחה בכל מעשי ידיה בשפע רוחני ו
וגשמי גדול. ועוד יזכנו ה' הטוב לנחת 
מילדנו היקרים: אורית אסתר, אושרית 

ובני דוד אליהו ישמרם ה' הטוב  ירחל
ויזכם לגדול ולהצליח בדרך התורה 
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 הקדושה מתוך בריאות הגוף והנפש
 אכי"ר. ולזיווגים הגונים

יהי רצון שה' הטוב יצליח חפץ ידנו 
ויזכנו לשוב אליו בתשובה שלמה באמת 

 ותמים ויתן חלקנו בעובדי תורתו.
נו ומעל כל עמו ישראל כל יוירחיק מעל

ו נצר ומשטין ויסלק שנאת חינם מבנינ
חידושים  לחדשמזלנו ויאיר  ויגביה

 , וישמרנותורת אמת אמיתיים בתורתו
לאים רעים ויזכנו ומעין הרע ויצר הרע וח

לעבודתו יתברך בנחת מלא לישוב דעת 
 ובבטחה אמן נצח סלה ועד.

 
 כלםהרש הנ

רחלשלמה אורי בן 
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הריני מגלה דעתי ורצוני לפני הקב"ה, 
 ותכוונהבכל ליבי ובכל נפשי, שכל 

וכל  "יפה התשובה"בכתיבת הספר 
אשר בו, ובכל אשר אעשה, הכל הוא 

שם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא ל
בדחילו וריחמו ליחדא שם הוי"ה ברוך 
הוא י"ה בו"ה ביחודא שלים בשם כל 

ונה ודבור של וישראל, וכל מחשבה וכ
יוהרא וגאוה שהם אינם כרצונו יתברך, 
וכל מין פניה שאינה טובה, אם יעלו

חי בכל עת ועת, הריני מתנה בליבי ומו

 גילוי דעת ומודעה
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לים ביטול בטלים ומבוט שיהיועליהם 
גמור, מכל צד ופניה, לא שרירין ולא 
קיימין, בבית דין של מעלה ובבית דין 
של מטה, ובישיבות כל הצדיקים זקנים 
ונביאים ואנשי כנסת הגדולה, ותנאים 
ואמוראים וכל חכמי ישראל. ואחרי אשר 
הודעתי באמת ובאמונה לפני ה' יתברך 
ולעיני כל ישראל מודעה רבה וחזקה 

יימת, אערוך תפלה לפני ה', שרירה וק
אשר לו נאווה תהילה, אנא ה' הושיעה 

 אנא ה' הצליחה נא, והקם סוכת דודנא, 
ובא לציון גואל, צדיק ונושע הוא, ויראו 
עינינו וישמח לבנו בביאת משיח צדקנו, 

ו במהרה בימינו. ויהי ובבנין בית מקדשנ
אלהינו עלינו ומעשה ידנו  וההינועם 
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שה ידינו כוננהו. ויתגדל ומעכוננה עלינו 
דש שם י"ה רבא בעגלא ובזמן קריב ויתק

 אכי"ר. 
עד כאן תנאי המודעה בלב שלם ובנפש 
חפצה להגדיל תורה ולהאדירה ולקרב 
את עם הסגולה אל אבינו שבשמים. 
המצפה לישועת ה', והבוטח ברוב רחמיו 

 וחסדיו שיאיר עיני בתורתו תורת אמת.

 
 הרש הנכלם 

.רחל בןאורי שלמה 
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דר ועיקר דרכי ההיא ותשובה הפה י

ושכרה מרובה ופועלה רב,  שםעבודת ה

יפה שעה אחת " :ככתוב בפרקי אבות

בתשובה ומעשים טובים בעולם 

הזה, מכל חיי העולם הבא. ויפה 

של קורת רוח בעולם שעה אחת 

פרק רביעי ) "חיי העולם הזה מכל ,הבא

 (כבמשנה 

 פרקי אבותו במשנה זרבי יעקב אומר ב
עומק שורש ועלינו לרדת לודבר גדול 

 של תשובה ומעשיםשעה אחת  .דבריו

    מעלות התשובה 
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מלא תאוות ה ,בעולם הזה הגשמיטובים 
שווה לאדם יותר מכל חיי העולם  וטומאה

קורת רוח נצח, ושהוא הבא, עולם 
, אין בו דאגות פרנסה וחיי מבורא עולם

שעה, יצר הרע אינו מטרידו וזוכה 
עוד נאמר וינה וזיו הדרה. לראות פני שכ

שווה יותר מכל בעולם הבא שעה אחת 
תענוגות העולם הזה כשיש לאדם בידו 
ממון ובריאות להגשים תאוות חומריות 

שעה אחת של  :ועתה נביןככל שיחפוץ. 
תשובה ומעשים טובים בעולם הזה שווה 
יותר מכל תענוגות העולם הזה, כולל כל 

 חיי העולם הבא.
זה נשתמש לרגע בחשבון להמחיש עניין 

חי שבעים שנה הפשוט, לדוגמא: אדם 
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בעולם הזה. בכל שנה שלוש מאות 
שים וחמשה ימים, בכל יום עשרים יש

וארבע שעות, סה"כ חי האדם בעולם 
ועוד  תרי"ג אלפים (600,655) הזה

)מאתיים שעות הינם מאתים שעות. 
 משעתשמונה ימים ושליש בממוצע 

בברית המילה(  הלידה ועד מועד היכנסו
לעומת ומבוטלים כל השעות הללו בטלים 

שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא 
עולם שימו לבכם ושמעו, כל  שהוא נצח.

עומד בקרן זווית לעומת שעה  הנצח
אחת בעולם הזה הגשמי שאדם עוסק בה 

שעה כזו שווה  ,ומעשים טובים בתשובה
 בעולמות מיליונים של שעות ימיליונ
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תחתונים וכל זה בזכות: העליונים וה
 .התשובה

 "התשובהלכל עניין הוא: " התשובהלכן 
אדם לעסוק בתשובה כל ימי חייו ה על

יתברך שמו ובכך העולם ולהדבק בבורא 
אין סוף של שעות יזכה וינחל אוצרות 

לפני המקום ויזכה שזיו בקורת רוח ונחת 
השכינה תשרה על פניו ועטרת תפארת 

 על ראשו.
ון העולם, יוצר כל היצורים ונאמן הוא אד

מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא 
שישלם לך שכר פעולתך שהוא האל, הוא 
היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא 

ין, הוא העד, הוא בעל דין הוא עתיד יהד
, ברוך הוא. וכשיש לאדם ערובה כה ןלדו
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 ואמונהבורא עולם וגדולה מבטוחה 
סוק יש לו לע ,בדבריו הקיימים לעד

 בתשובה ולנתב דרכי חייו בדרך זו.
בזוהר הקדוש מדרש הנעלם וזה  מובא

"שבעה דברים נבראו עד לשונו: 

)לפני שנברא  שלא נברא העולם

גן עדן  התורה, ואלו הם:העולם( 

 ,, כסא הכבוד, בית המקדשוםוגיהינ

  שמו של משיח והתשובה".
ויסוד לבריאת  פתח בתורה כעמוד ראשון

תשובה כעמוד שביעי העולם וסיים ב
כים לעולם ילעולם. שני יסודות אלו שי

הזה הגשמי, ושאר חמשת היסודות 
, כסא וםוגיהינכים לעליונים: גן עדן ישי
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הכבוד, בית המקדש העליון ושמו של 
 משיח שיתגלה לנו במהרה בימינו, אמן.
ם יהתורה והתשובה יסודות מרכזי

 ים בעולם הזה.יועיקר
שובה, לימודו אדם הלומד תורה בלא ת

נקרא לא לשמה, ולא מגיע למדרגה 
גבוהה. על כל שעת לימוד מקבל שכר 

את לשעה אחת. אך בשעה שמצרף 
על כל שעת בעבודת ה' תשובה לדרכו ה

לימוד תורה בתשובה מקבל שכר אין סוף 
 לפני המקום, ב"ה.ומקובל ולימודו רצוי 

הזוהר הקדוש בפרשת אחרי מות  לשון
: "בשעה שברא הקב"ה וזה לשונו ב(-)ס"ט

את העולם רצה לברוא את האדם. 
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יעץ בתורה, אמרה )התורה( לפני ינת
 הקב"ה:

אתה רוצה לברוא אדם. )האדם( הזה 
 זעתיד לחטוא לפניך, והוא עתיד להרגי

לפניך ואם תתנהג עמו כמעשיו הרי 
העולם לא יוכל לעמוד לפניך, וכל שכן 

אמר לה הקב"ה : וכי לחינם  .האדם ההוא

 "חנון ורחום ארך אפים" א:י נקראנ
וטרם שברא הקב"ה את העולם ברא 

 תשובה.
אמר הקב"ה לתשובה: אני רוצה לברוא 

ך יאם ישובו אלשאדם בעולם בתנאי 
מעוונותיהם תהי מוכנה לסלוח 
לעוונותיהם ולכפר עליהם ובכל שעה 
ושעה התשובה מוכנה לפני האדם 
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וכשבני האדם שבים מעוונותיהם, 
וזרת אל הקב"ה מכפרת על תשובה זו ח

והדינים נכנעים ומושפלים כולם  להכו
ואדם נטהר מעוונותיו. ומתי נטהר אדם 

, בשעה שנכנס בתשובה ההיא תיומעוונו
 . עד כאן לשונו כראוי

ר שאמעלת התשובה ש מכאן אנו למדים
ה' יתברך בחסדו ובטובו הגדול הנחיל 

בזכותה וגנוזה ויקרה  מדהחהיא  ,לנו
 להדבקידנו ב אפשרותיש  ובאמצעותה

 .שמו יתברךעולם בבורא 
 

ת דובר על מעלת וגדולות ונצור רבות
 ובחסדי השם יתברך ,עוצם התשובהו

לתי לה' יתפבלכנס דברים אלו  התחלנו
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זכה לקרב רחוקים וקרובים יתברך שנ
מבני עמנו החפצים ביקר זוהר הטהרה 

דרך בהבוקעת מתורתנו הקדושה, 
והקלה שיכול  הקשה ,הקצרה והארוכה

בדרך בה כל אדם לבחור וללכת 
 התשובה.

 
 'בה להדבקתן לו לאדם ישנהקצרה הדרך 

"ושבת  :ולהיות קרוב אליו ממש ככתוב

 )דברים אלהיך ושמעת בקולו" יהוהעד 
עד ה' ממש בסוד עניין קפיצת הדרך  ל(.

וזה  "מכתב מאליהו"המובא בספר 
"אחר שטמטם לבו בהמון טומאת  לשונו:
, אך יגרום שתתגלה על ידו מעשיו

סיעתא דשמיא שאין כדוגמתא, ורחמים 
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רבים עד אין חקר במידה שלא תבוא 
לידי הצדיק כלל והיינו רחמים דתשובה 

עד שישאוהו למעלה בגדר קפיצת דרך" 
 (. 65)חלק א עמ'  כאן לשונו.

שמלווה את האדם בכל הארוכה הדרך 
מסלול חייו בהבטה יום יומית במעשה 

פועלו ולהיות ממארי דחושבנא בידיו ו
שיהיה בעל חשבון על  )כמובא בזוהר הקדוש(

 מעשיו וע"י כך יזכה לגדולה נצורה.
לאדם לזבוח יצרו לו שיש  הקשההדרך 

לפני בוראו ולסגף עצמו בתחילת דרכו 
על חטאיו ולעמול קשה בביעור עשבים 
שוטים וקוצים בשורשי נפשו. בכדי לזכות 

מת עובד אדמה לפירות מובחרים. כדוג
שבתחילה עוסק בביעור שדהו מקוצים, 
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עמל קשה ומגיר זיעה ומזיל  ,חורש וזורע
בידו ועלה  דרכו כשצלחהדמעה ולבסוף 

קוצר ברינה ממעשה ידיו יבול יפה 

"הזורעים בדמעה כמאמר הכתוב: 

 ברינה יקצורו". 
וזרע וזכה שלאחר שחרש הקלה הדרך 
ת שעלו מעמל ידו, וטעם הפירו ליבול

תפילה הוא נושא משובב את נפשו 
 ,מעלה וזוכה לעלות .והודיה לאל עליון

מעלה במעלות התורה והיראה וזוכה 
ם בתורה ולהבין עמקות ידושילחדש ח

 הגיעעה קודמת ישרק בעמל ויג םענייני
כמובן  .כעת לתוצאות שהניבו מעשיו

שיש עליו תמיד לעמוד על המשמר שלא 
 .יצוצו עשבים שוטים ופועלי און
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זוכה להגיע למדרגה  ההתשוב בזכות
נאמר בזוהר כגבוה מזו של הצדיקים, 

וזה לשונו:  א(-)פרשת משפטים קאהקדוש 

ים מד"במקום שבעלי תשובה עו

אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים 

כיוון ששב  ,ומשום זה לעמוד שם"
בתשובה, הקב"ה ודאי מקבלו מיד. למדנו 

ה אין דבר בעולם שעומד לפני התשוב
ולכולם הקב"ה ודאי מקבל ואם שבו 

דרך זה בתשובה הרי מזומן להם כנגד 
ל ובחיים ואף על פי שפגמו מה שפגמו הכ

ל חוזר על תיקונו, כי אפילו ומתקן, והכ
במה שיש בו שבועה לפני הקב"ה וזה 
בעת שהקב"ה נשבע, אינו נשבע אלא 
אם לא יעשה האדם תשובה ואין לך דבר 
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ל הקב"ה ול הכשעומד לפני התשובה וע
תשובה שלמה הקב"ה  םמכפר וכשעושי

"חי אני נאום ה' : מקבלם וכמו שכתוב

 )ירמיהו כב כד(וגומר  כניהו"יאם יהיה 

"ובני יכניה ואחר ששב בתשובה כתוב 

 א )דברי הימיםוגומר אסר שאלתיאל בנו" 

ומכאן שהתשובה משברת כמה  ג יז(
חתיכות )גזירות( ודינים, וכמה שרשראות 

רזל ואין מי שעומד לפני התשובה, של ב

"ויצאו וראו בפגרי על זה כתוב: 

 )ישעיה סו כד(, האנשים הפשעים בי"
דהיינו אותם שלא רצו לשוב בתשובה 
ולהתנחם על מה שעשו. אבל אם 
התנחמו ועשו תשובה מקבל אותם 

 הקב"ה, עכ"ל.
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 לשון חכמים על עניין גדולת מובא להלן
 מעלת התשובה.
ר הטיב השם יתברך עם "מן הטובות אש

ברואיו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך 
פירות מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם, 

ך נפשם מיני שחת ולהשיב מעליהם ולחש
אפו, ולמדם והזהירם לשוב אליו כי יחטאו 
לו, לרב טובו וישרו כי הוא ידע יצרם, 

ה' על כן יורה  "טוב וישר :שנאמר

ו הרבואם  )תהילים כה ח( חטאים בדרך"
לא  ,לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו

"שובו סגר בעדם דלתי תשובה שנאמר: 

 )ישעיה לא ו(. סרה" ולאשר העמיד

 "שובו בנים שובבים ארפא :ונאמר
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)שערי תשובה  )ירמיה ג כה(. משובותיכם"

 לרבנו החסיד יונה גירונדי זצ"ל(.
על  )רבי משה קורדובירו(בשם הרמ"ק  מובא
לשונו בקיצור: אל  התשובה וזה ןעניי

 תתמה שאיך יצדק לומר כי יחטא איש
פגום בזה בעולמות העליונים. אבל דע וי

כי שורש נשמת ישראל הוא תחת כסא 
הכבוד ומה שבתוך הגוף הוא מאשר 
יתפשט משורשה העליון כעין קו או חוט 
משוך אל תוך הגוף כדמיון סולם מוצב 

. וע"י הארצה וראשו מגיע השמימ
יט האדם מצד נשמתו כוח העבירות משל

הקליפה באותו המקום אשר המצווה 
העליונות. והקליפה  תבמידותלויה בו 

ר לנו המים להיות יונקת ותובעת דין לאמ
שפע הקדושה ע"י צינור נשמת החוטא 
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 וותורותיו ומצוותי ושתפילותיבאומרה 

"שפחה של פלוני שייך לה. ועל ידי זה 

ות וזה פגם גדול בעולמ תירש גבירתה"
העליונים שגורם להרחיק ולהפריד 
השכינה הקדושה שרומז עליה אות  ה'  
האחרונה של השם הוי"ה ב"ה. אבל על 

ו הרמז ל, וזהוידי תשובה נתקן הכ
 ה-שתשובה היא הצירוף של תשוב

 דלהתייח)שאות ה'  מהשם הוי"ה תשוב( 
הראוי לה עם האותיות יה"ו.  יחודב

 נו"יקיאולע ביל ח"ובקליפה נתקיים: 

שכל  הנצוצין קדישין חוזרין למקומן וגם 
 פגם נשמתו נתתקן.

ועוד מובא בספר הקדוש תנא דבי אליהו 

 …"מקימי מעפר דל :וזה לשונו
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 (קיג ח )תהלים" …להושיבי עם נדיבים 
אדם שעבר עבירות  ,לימות בן דוד כיצד

הרבה ונקנסה עליו מיתה עד ארבע 

 "…עון אבות "פקד :דורות, שנאמר
וחזר ועשה תשובה, וקרא תורה  כ( )שמות

נביאים וכתובים ושנה משנה מדרש 
הלכות ואגדות ושימש חכמים אפילו 

הוא  רות, הקדוש ברוךינגזרו עליו מאה גז
מעבירן ממנו ויקבץ אותו עם שאר 

 ד(. -)פרק ההצדיקים לימות המשיח" 

בוא  )יח לא(ועוד מובא בדברי קודשו: 
שהיא  וראה כמה גדול כוחה של תשובה,

ממלכת את בני האדם בעולם, וקושרת 
לבני האדם כתרים בראשיהם, ומרפא 

אותו מכל יגון  ומצילהאת החולי מאליו, 
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ואנחה, וממלטת אותו מדינה צער ותוגה, 
. ובזמן שישראל עושים רצונו םונגיהישל 

בתשובה  של אביהן שבשמים, וחוזרים

"שובו שלמה לפניו, מה נאמר בהן: 

 ירמיה ג יד(.) בנים שובבים"

 

ע"י רבנו יוסף חיים בספרו בן  מובאעוד 
"ואמר  :איש חי פרשת וישב וזה לשונו

שלשה שריגים כנגד נפש, רוח ונשמה. 
אומות בשנמצאים בישראל דווקא, 

העולם אין להם אלא נפש מן קליפה 
ש ודעשיה, ותיקון של ישראל הוא של

מדרגות. ותחילה היא כפורחת, בתשובה 
. ואחר כך הבשילו בהרהור מיראה

אשכולותיה ענבים, תשובה מאהבה, 
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שהזדונות יתהפכו לזכיות, ואפקה 
)והשתמש( בלשון בישול, לרמוז על 
 :הצניעות של התשובה. כמו שכתוב

 )מיכה ו ח( ,ם אלהיך"ע"והצנע לכת 
שאם יעשה תשובה בצניעות, יצליח בה 
יותר וידוע שכל דבר המתבשל בקדרה, 

ל בטוב וגם אם יכסו הקדרה, יתבש
במהרה אז יובן אומרו שלשה שריגים 
כנגד מחשבה, דיבור ומעשה שצריך 

 .ות בשלושתםצושיהיו התורה והמ
וישראל לא יהיו שלמים אלא רק בשלושה 

 . אלו ביחד עכ"ל
ת ומדברי קודשו על מעל למדיםאנו 

התורה והמצות בשלשה שריגים שהם 
מחשבה, דיבור ומעשה ועל אחת כמה 
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רמה זו של התשובה שיש וכמה מצווה 
 .לקיימה בשלושה אלו

מובא ע"י רבנו הקדוש פירוש על עוד 

 אירא אני אליך אבטח" "יוםהפסוק:  
: "יובן על דרך שונולה וז )תהילים כו ד(

אם  כרונם לברכהשאמרו רבותינו ז
האדם יראה עצמו שאין לו חיים אלא 
היום בלבד, מוכרח שיהיה כל ימיו 

מה' יתברך ובזה  בתשובה ולא יסיר לבו

"ואתם הדבקים פירשנו הכתוב: 

 "חיים כולם היום אלהיכם יהוהב
על ידי שתראו עצמכם חיים  )דברים ד ד(

וזה שכתוב יום אירא,  ,כולכם היום דווקא
לשון ראיה של יראה בעיניו שיש לו 
משנות חייו אלא יום אחד אז ודאי אליך 
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 החייםספר ) ממך ואבטח שלא יסור לב

 והשלום(. 
  

"פלא יועץ" מביא בספרו שעל  הרב
יותו צעיר ההאדם לעשות תשובה ב

לימים וישבור יצרו הרע בקרבו בעודו 
: והנה אף על פי ה לשונובתחילת דרכו וז

"תשב שהתשובה רצויה לעולם כדכתיב: 

עד דכדוכא  לים צ ג(י)תה אנוש עד דכא"
עיקר  )ירושלמי חגיגה פ"ב ה"א(של נפש 

כמאמר שלמה  התשובה בימי הבחרות

"וזכר את המלך עליו השלום שאמר: 

וכך  )קהלת יב א( בימי בחורתיך" בוראיך
 :כרונם לברכה על פסוקיפירשו רבותינו ז

)תהילים קיב  '"וההיירא את  איש "אשרי
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שרצונו לומר אשרי השב בתשובה,  א(
 .כשהוא איש , דהיינו בחור" עכ"ל

 
אדם לא זכה לתשובה בימי בחרותו  באם

ליפול בידי היצר ולומר שאין לו  אל לו
תקנה ולא יעשה תשובה, אלא שאין לך 

מנים לידו רגע בחייו שיכול זאדם שאין מ
בזה הרגע להביט ולראות תכלית חייו 

ומי גדול לנו עולם וע"י כך להדבק בבורא 
עד גיל ארבעים שנה ר שאמרבי עקיבא 

היה בור ועם הארץ וכשהגיע למקור 
חקו אבן, אמר שאשר  המים וראה מים 

 ?בליבו תורה שהיא אש לא תחדור בלבי
וע"י כך עמד ועשה תשובה ויצא גדול 
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כרבי עקיבא שהיה דורש תילי תילים של 
 יוד. האות הלכות על קוצו של 

מובא בילקוט כשכר בעל התשובה גדול 
בן יעקב "מעם לועז" וזה לשונו: ראובן 

היה עסוק בשקו ותעניתו על אבינו זיע"א 
טן שעשה שקלקל יצועי אביו ן הקהעו

הל בלהה ושמה ווהוציא מיטת יעקב מא
אחיו( את הל לאה וכשראה אותם )ובא

יושבים לאכול לחם פירש מהם לפשפש 
במעשיו אמר הקב"ה: מעולם לא חטא 
אדם נגדי ועשה תשובה ואתה שפתחת 

הנביא פתח של תשובה חייך שיצא ממך 
הושע בן בארי שעל ידו תתפרסם מעלת 

"שובה : על ידו , שנאמרהתשובה
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היינו  אלהיך" וההיישראל עד 
 .התשובה מגיעה עד כסא הכבוד עכ"ל

)הלכות תשובה בשם רבנו הרוקח ז"ל  ומובא

וזה לשונו: דרש רבנו: גדול כוחה של  י"ט(
תשובה, כיון שהאדם מחשב בלבו 

שובה, מיד עולה ועומדת לפני תלעשות 

"שובה ישראל כסא הכבוד, שנאמר: 

 .אלהיך" הוהיעד 

"עד אמר הקב"ה אפילו יש בכם עבירות 

 ,"שובה ישראל"עד כסא הכבוד.  "וההי

"גדולה תשובה :  )בתרא דיומא פ"ו(

שנאמר:  שמביאה רפואה לעולם",

ומגעת  . )הושע יד ה( "ארפא משובתם"
עד כסא הכבוד ומקדמת הגאולה, 
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 "ובא לציון גואל ולשבי פשע"שנאמר: 
    )ישעיה יט כ(.

"שמרו ת הישועה שנאמר: ומקרב

וזדונות  )שם כו א(. צדקה". משפט ועשו

"שובה נעשות לו כשגגות , שנאמר: 

 אלהיך כי כשלת וההיישראל עד 

יות, וונעשות לו כזכ )הושע יד כ(. בעונך"

"ובשוב רשע מרשעתו ועשה שנאמר: 

ומאריכין  )יחזקאל לג יט( צדקה"ומשפט 

 (.)שם "הוא יחיה" שנאמר: ימיו ושנותיו
אדם חוטא, הקב"ה מתפייס בדברים, 

 "קחו עמכם דברים ושובו"שנאמר: 

"וקח ומחזיק לו טובה שנאמר:  )הושע יד ג(

וכאילו הקריב פרי נדבה,  )שם( טוב"
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, שפתינו" "ונשלמה פריםשנאמר: 

 )שם(. "אהבם נדבה"
ובשמעו את מי לא ימס בראותו  ולב

הם כאש אשר  דברי חכמי ישראל
או, לאמור כמה להודיע בשלהבת ו

חביבה ורצויה התשובה לפניו. והיאך לא 
להוסיף ויאמץ כוחותיו  ותניומ ישנס

מעלה על מעלה בתשובתו אל יוצרו 
 יתברך.

 
מבשל הדגים של  איציקעל היה ש מעשה
במלאכתו , איציק הצטיין מטולנה הרבי
שאיש זולתו לא הצליח במלאכה זו  עד

ו כמוהו. כשהגיע לחצר רבי דוד היה עוזר
של הטבח הרץ שאותו הביא הרבי 
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לטולנה משרנוביל שם גם עסק במלאכת 
הבישול. לאחר מותו של הרץ מלא איציק 
את מקומו בהצלחה רבה. קורותיו של 

 ורבי מופלאיםאיציק הטבח היו 
תהפוכות. בילדותו נחטף מבית הוריו 
לעבודת הצבא הרוסי. את אביו ואמו זכר 
 במעורפל ואלו עיר הולדתו נמחקה

כליל, רבות התענה הנער  ומזיכרונ
היהודי בצבא, מפקדו היה שונא יהודים, 
איש אכזר שהכהו מכות רצח. למרות 
שהגויים השתדלו להעבירו על דתו 

קשים, החזיק איציק מעמד  םבעינויי
בגבורה ובאומץ בלתי רגיל. פעם השפיע 
עליו כומר אחד במילים רכות להמיר את 

כומר המשדלות של ה ומילותידתו. 
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השפיעו עליו יותר ממלקותיו של המפקד 
נכנע ונתן את  שרע הלב וברגע של ייאו

הסכמתו. בלילה שלפני טבילתו ראה 
לבושה בתכריכים שאמרה  הבחלומו איש

לו : "אני אמך. הלכתי מן העולם מתוך 
צער על שהרוצחים גזלו אותך ממני. 
ועתה עומדת אני בעולם האמת כמליצת 

את אמונתך בני ואל יושר עבורך. זכור 
תמירנה באמונה אחרת חלילה. בטח בה' 

איציק ילדי ! חזק ואמץ ואל תירא !  
 הצווארהתבונן באמו, ביקש ליפול על 

נעלמה מעיניו כשרק קולה  אך היא
לבל ימיר  אותו הומזהיר ובאוזנימצלצל 

את דתו. למחרת הלך אל הכומר ואמר 
מתחרט. הדבר עלה לו במכות  שהוא
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הוא לא נכנע.  גדולים, אולם םובייסורי
 המפקד ציוה להעבירו לביתו של איכר
אחד, שם נאלץ להאכיל חזירים ולגור 

לאחר שנים  ומטונף. תם בדיר מצחיןיא
 ארוכות של סבל השתחרר מהצבא ושם
פעמיו למקום יהודי. מעיר לעיר ומכפר 

החיל המשוחרר ולא מצא את  לכפר נדד
 היה תשושה מקומו, כשהגיע לטולנ

 ומאובק, מיואש ומדוכדך התהלך בחוצות
ערב שבת  העיירה ולא ידע אנה יפנה.

 היה אותו יום, החסידים היו טרודים
בהכנות לכבוד שבת קודש. וכשהתקרב 

של הרבי וראה את  איציק לחצרו
לעסקיו,  החסידים הממהרים כל אחד

 מבית אבא, ריחות תזיכרונוהתעוררו בו 
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 כולםמ תבשילי המטבח עלו באפו, יותר
  ריח הדגים המתבשלים. גירה את אפו

של ערב  תזיכרונוכחולם עמד הבחור, 
הוריו עלו בראשו ולפתע  שבת בבית

ואחיותיו מול  כאלו עמדו הוריו, אחיו
 עיניו ושמחה מהולה בהתרגשות אחזה
בו. כאלו נולד מחדש חש איציק והחליט 

בטולנה. "לא אזוז ממקום זה.  רלהישא
נפשי", אמר לעצמו כאן אמצא מנוחה ל

ונשאר. הרץ, הטבח של הרבי לקחו אליו 
להיות עוזרו. "הדגים הזכירו לי את בית 

, ריחם חידש  בי את הקשר לעמי יאבותי
אשר אבד לי בילדותי, על כן החלטתי 
לעסוק בבישולם כל ימי אמר. ולאחר 
 .פטירת הטבח נבחר להיות ממלא מקומו
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ם מאז היה איציק המאושר באדם ובכל יו
הודה לה' על החסד שגמל עמו בהביאו 
אל בית הרבי ועל שהצליח לעמוד 

 קשים ולא להמיר את דתו. תבניסיונו
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מובא בזוהר הקדוש ובספרי חכמה 
ראשונים ואחרונים, שכל מצווה צריך 
לקיימה במחשבה, דיבור ומעשה. שהיא 
כנגד נפש, רוח ונשמה. מחשבה כנגד 

גד הרוח, מעשה לתיקון הנשמה, דיבור כנ
הנפש, וכל שכן מצווה גדולה ורמה כזו 
כמצוות התשובה אשר כל תיקון נפשו 
של אדם וכל תקוותו וצפייתו שיתרצה 

ל ולבוראו על אשר מרד ופשע כנגדו הכ
תשובה שהבטיח לנו הבורא הרק ע"י 

"החפץ אחפוץ מות בתורתו כדכתיב: 

וההינאם  הרשע

 מחשבה דיבור ומעשה 
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 חיה"הלא בשובו מדרכיו ו אלהים,
ובודאי שצריך לקיים המצווה  )יחזקאל יח(

הזו במחשבה דיבור ומעשה. והיא תיקון 
נפש רוח ונשמה כי אין לך אדם בישראל 

ניצוץ  לייכלאפילו קטן שבקטנים שלא 
נפשו שבקרבו מבחינת נפש רוח ונשמה 

 )טהרת הקודש(.מכללות נפשות ישראל 

 
לשון חכמנו על מעלת קיום  להלןמובאים 

 ות במחשבה דיבור ומעשה:המצו
רבנו האר"י בשם  חיים" "עץספר ב מובא

דבכללות ההקרבה וזה לשון קודשו: "ל צז
דומם, צומח, חי,  יש ארבעה חלקים שהם:

אצילות  מדבר. וכנזכר בשער קיצור
 בריאה יצירה עשיה, פרק ב, עיין שם.
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"בכל המקום אשר אזכיר ואמר עוד: 

וה וכלומר תעשה המצ שמי" את
המעשה והדבור והכוונה  מותבשל

בא, שהם כנגד ידל והמחשבה ורעותא
וקוצו של יו"ד.  ארבע אותיות שם הוי"ה

כלומר, שראוי  "אזכיר את שמי"וזהו: 
שלמות  חולהזכיר עליו את שמי מכ

"אבוא : החמשה הנזכרים שנעשו בו, אז

שפע מן  שאשפיע לך וברכתיך" ךאלי
 הוי"ה חמשה בחינות של ארבע אותיות

חכמה,  של יו"ד, שהם סוד: כתר, וצקוו
  בינה, תפארת, מלכות.

 
 פתח"ב ל"צז א"חידה הגאון הרב כתב
 י"האר רבנו בשם, קדושין סוף" םיעיני



 התשובה            מחשבה דיבור ומעשה          יפה        

 

53 

 

 ב"י בן שםיש  כי ודע:  לשונו וזה, ל"זצ

 י"אדנ ה"אהי ה"הוי: שם הואו אותיות
 והנקודות. אותיות ב"י הם אשר, לוביבש

 ישתמשו אשל הפריצים מפני הצניעום

 ה"אהי שם צדיק האדם וכאשר. בו

 בדבורו ה"הוי ושם, במחשבתו מסיעו

 רבנו לשון כאן עד. במעשהו י"אדנ ושם
 .ל"ז

 
הקדמה בספר "בן איש חי" ב מובא

לפרשת כי תצא נאמר: בחטא אדם 
הראשון נעשה שלושים ותשע קללות. 
וישראל, על ידי תיקון שעושים בשלוש 

במעשה, פעמים "אהבה" שהם: אהבה 
אהבה בדבור, אהבה במחשבה, שהם 
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, וגם עוד )שלושים ותשע( מספר ט"ל
שלש פעמים "אהבה" הכתובה בפרשת 

בכל  אלהיך, וההי "ואהבת את

 לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך"
ובנפש ובממון,  :שהם: אהבה בשני יצריך
גימטריה ב עולה הרי שלש פעמים אהבה

ט"ל, בזה מהפכים "לט" שהוא לשון 
לצרוף "טל". ובזה ממשיכים חיים  ארירה

ושפע מן ט"ל אותיות של ע"ב ס"ג מ"ה 
 ב"ן.

 
)בראשית לברכה  םזיכרונרבותינו  אמרו

אמרה השבת לפני הקדוש ברוך  רבה א ט(:
זוג ולי לא  הוא:  לכל הימים נתת בן

ישראל יהיו בן זוגך. עד   ,נתת! אמר לה
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רבה גדולה לישראל ייש קכי כאן. נמצא 
ברם, ודאי אין קרבה זאת  עם השבת.

נוהגת ביניהם, אלא אם כן יהיו ישראל 
, במחשבה בת כהלכתהשומרים הש

 בור ומעשה.יוד
 

 להדבקפרט להלן דרכי תשובה נבעז"ה 
בה' יתברך לעובדו ולשתף את התשובה 
בכל חלקי חייו בעזרת טהרת המחשבה 

דברי בקודש ובחול. קדושת הדיבור ב
וזיכוך  םתורה ותפילה ובחיי היום יו

דרך ה'.במעשיו ופעולותיו 
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הנה ראשית תיקון התשובה מתחיל 
"הרהור במחשבת רעיון התשובה ונקרא: 

 .התשובה"
ומובא בספר "שולחן הטהור" על עניין 
הרהור התשובה, וזה לשונו: "ובכל 
הרהור תשובה שאדם מהרהר, עוקר בזה 
חלק הרע מקרבו כי כל זמן שלא עסק 

להשפיע  חס ושלוםגורם בתשובה אז 
לחיצונים, והמה שמחים, דשנים ורעננים 
ברוב השפעתם המגיע להם ואוי לנו כי 
אנחנו גורמים לצער את השכינה

 תשובה במחשבה 

 
 



 התשובה             תשובה במחשבה              יפה        

57 

 

ולהשפיע לאויבי ה', והנה בכל הרהור 
תשובה שאדם מתאנח על עוונותיו 

בא, )מעומק הלב( משבר בזה יבתבורי דל
מלתעות רשע ואז נתהפך להם משמחה 

לאנחה. ולכן אל יקל בעיניך לתוגה ו
הרהור תשובה כי פרוטה ופרוטה 

 מצטרפת לחשבון" עכ"ל.
כן יהרהר אדם תדיר בתשובה בשעת  לע

הליכתו בדרך וראו עיניו מחזה שפועם 
בלבו, יפרש את הדבר כמעשי ה' 

נקרא תשובה בהתבוננות והנפלאים 
 בבורא. להדבקויהרהר בתשובה וברצונו 

ילה יהרהר בהיותו בביתו לפני האכ
נפלאות ה' ודרכיו מ ויתפעלבתשובה 

הטוב והמזין  ,קרבואל כיצד המאכל בא 
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מופרש להזנת גופו והפסולת נפלטת 
שנאמר:  בחכמה עילאית כולםלחוץ. 

כולם בחכמה  וההי"מה רבו מעשיך 

נו התרגלו למחזות יאלא שעינ עשית"
גדולת ה' אנו את היום יומיים ולא רואים 

ב ללמוד דברי תורה יושעת שומעשיו. ב
ובהתחדש לפניו חידוש ונתפרש לפניו 
קושיה קשה יפרש את אנרגית השמחה 

 להדבקוהסיפוק לאנרגיה של תשובה ו
 בה' יתברך.

 
דוגמאות אין ספור שיש ביד האדם  ישנם

להרהר  ,יומיים םבכל מעשי ידיו היו
בבורא  להדבקרצון ואהבה בבתשובה 

 יתברך שמו.
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מן קבוע ולא עת הרהור תשובה אין לו ז
מיוחד אלא לפעמים מתעורר בנפשו 
חשק ורשפי אש ע"י התעוררות ורחמי ה' 
יתברך לעורר ניצוץ הקדוש שבקרבו 

שנותן  )משפטים קו(כמובא בזוהר הקדוש 
הקב"ה בלב הרשעים לשוב אליו, ואז 
מתנחמים המלאכים אלו שנתפרשו ממנו 
והמתאבלים עליו מחמת עוונותיו, וע"י 

נחמים ומתרפאים וזה הסוד תשובתו מת

 .)ישעיה נז("ואשלם ניחומים לו ולאבליו"
הנפש כנגד ארבע אותיות הוי"ה  שורשי

כל בב"ה אשר כל אדם מקבל חיות מהם 
חלקי נפשו וכן כל אדם נחלק : לנפש, 
רוח, נשמה, חיה, ויחידה. וחיה ויחידה הם 
כנגד אות יוד בשם ונשמה כנגד ה' 
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והנפש כנגד  ראשונה, רוח כנגד אות וו
ה' אחרונה. וכך כל חלק מאלו חמשה 
חלקים מתחלקים גם כן לחמש בחינות 

נשמה, חיה, יחידה. והם  הנ"ל, נפש, רוח,
מקבלים חיות מארבע אותיות הוי"ה ב"ה 
כל אחד לפי מעלתו ושרשו כמובא 

"ל. ולכן בשעה שאדם צז האר"י  בכתבי
מתעורר בהרהור תשובה מתקן מחשבתו 

שמה שמשפיעה כנגד ה' שהיא כנגד הנ
ראשונה שבשם הוי"ה ב"ה, ומשם לשאר 

 אותיות לתיקון נפש, רוח ונשמה מלא.
האר"י זצ"ל נתן לנו סימן לתיקון  רבנו

וזה לשונו : "אשר  )בשער היחודים(הנפש 
בהסגיר אדם עיניו, כפי אשר מאירים 

 רוך הואב י ה ו הלפניו הד' אותיות 
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תיקן זה סימן ש ,והמה מסודרים ביושר
 אדם את נפשו" עכ"ל.

כללים נוספים שהמה מעיקרי התשובה 
 והם: 

 הבושה
"שובה" לבהיפוך אותיות עולה הבושה 

 וההיישראל עד  "שובהשנאמר: 

ל העושה עבירה ואמרו חז"ל, כ אלהיך"
לו על כל עוונותיו  םומתבייש בה, מוחלי

"למען תזכרי ובושת שנאמר:  )ברכות יב(.

ון פה מפני לך עוד פתח ולא יהיה

אשר עשית  כלימתך בכפרי לך לכל

 )יחזקאל טז(. אלהיך" וההינאם 
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 החרטה

"וינחם ונקרא בלשון נחמה, ככתוב: 

 )בראשית ו(. האדם" כי עשה את וההי
על מעשיו שעשה האדם יצטער ר שא

ויתחרט עליהם ולא יהיה מאלה שנאמר 

)ירמיה  "אין איש נחם על רעתו"עליהם: 

הם בתשובה בים כי עיקרים חשו ח(
החרטה, וקבלה בפה ובלב לא לחזור 

 לסורו.

 הכניעה
שבירת היצר הרע וכניעתו תחת היצר 

"או אז יכנע לבבם הטוב. שנאמר: 

"יען כי  :ועוד במלכים )ויקרא כו(.הערל" 

)א  בימיו" נכנע מפני לא אביא הרעה

  כא(.
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ח להלחם ביצר ובכל אדם יש בו הכ לא
רות יום הרע העצום הלוחם עמו בתדי

ולילה לא ישבות, לכן בעת קבלת 
התשובה יבקש מה' במחשבה או בדיבור: 

"אנא אבי שבשמים , חוס וחמול על 

נפשי והצילני ממים הזדונים שלא 

 יושנותיישטפוני, ואל אבלה ימי 

בהבל וריק, ואזכה ולתקן ולהשלים 

תכלית ביאתי לזה העולם, לתקן 

תיקונא דמלכא קדישא, ולתקן אשר 

ובגלגולים  זה בגלגול שחתתי

וירבה בתפילה  )טהרת הקודש(. הקודמים"
זו יום וליל עד שה' ברחמיו ירחמו ויקבל 

 תשובתו ויסייע לו כנגד היצר הרע.
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 מורא )יראת( שמים  
האדם אל ליבו בכל עת ובכל זמן  ןיית

שה' יתברך משגיח עליו השגחה פרטית 
 :ם הכתוביופוקח עין על מעשיו, ויקי

 )תהלים טז(. לנגדי תמיד" וההיתי י"שו

ובכל מעשה דיבור ומחשבה יהרהר שה' 
יתברך ברוך הוא וברוך שמו ניצב עליו 
בעין פקוחה תדיר וע"י כך יתרחק מן 

שיצא לחוץ  תהחטא והעבירה ובכל ע
יביט בשמים שמעל לראשו וידמיין שם 

  הו  ה  י  כזה: הוי"ה ב"ה בניקוד ִיְרָאה 
יראה ודבר זה ישפיע שפע קדושה ו

  לנפשו.
בספר "נועם אלימלך" וזה לשונו: מובא 

בכל עת ורגע שהוא פנוי מן התורה, "
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ובפרט שהוא יושב בטל לבדו בחדר או 
שוכב על מיטתו ואינו יכול לישון, יהיה 

"ונקדשתי מהרהר במצות עשה, זו של: 

 .לב( )ויקרא כב בתוך בני ישראל"
יר במחשבתו כאילו יוידמה בנפשו ויצ

לפניו  יםבוער יםונורא יםגדול אשלהבות 
מים, והוא בשביל קדושת השם שעד לב ה

יתברך שובר את טבעו ומפיל את עצמו 
לאש על קדוש ה' יתברך, ומחשבה טובה 

למעשה ונמצא שאינו  ה"הקב מצרפה
בטל רק מקיים מצות עשה  שוכב ויושב
 עכ"ל. דאוריתא"
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 מארי דחושבנא )בעל חשבון(

רבנו משה מובא בספר מסילת ישרים ל
וזה לשונו:  )הרמח"ל(,חיים לוצאטו זצ"ל 

"יהיה האדם מעיין על מעשיו כולם 
ומפקח על כל דרכיו, שלא להניח לעצמו 

כל שכן עבירה והרגל רע ומידה רעה 
ופשע, והנני רואה צורך לאדם שיהיה 
מדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו 

ו תמיד כל סכסוחרים הגדולים אשר יפל
לא יתקלקלו". ועוד מביא עסקיהם למען 

כרונם לברכה הורונו יהחכם : "וחכמים ז
בפירוש צורך החשבון הזה והוא מה 

"על וזה לשונם:  )בבא בתרא ע"ה ב(שאמרו: 

 באו חשבון" כן יאמרו המושלים
על כן יאמרו המושלים  )במדבר כא כז(,
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ביצרם: בואו ונחשב חשבונו של עולם 
כנגד שכרה ושכר עברה הפסד מצווה 
 עכ"ל. כנגד הפסדה"

לכן יש לאדם ליחד עצמו זמן במשך היום 
שבו יפשפש במעשיו. ובכל לילה לפני 
השינה לאחר קריאת שמע יכסה ראשו 
בשמיכה ויפשפש במעשיו באותו היום 
ויתייחד עם בוראו עד שתתקפו השינה 
מתוך תשובה ודבקות בה' יתברך ומובא 
בספר "טהרת הקודש" מעלת בעלי 

לשונו: "ואם אדם זוכה לתקן  החשבון, וזה
את בחינת היום בתשובה, אז מעלתו 
גדולה עד למאוד. כי יש היכל מיוחד 
בשמים שזה היכל קדוש ונורא שנקרא 
היכל מארי דחושבנא )ומי שהוא ממארי 
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דחושבנא זוכה להכנס בזה ההיכל לאחר 
 אריכות ימיו ושנותיו(.

ועוד מוסיף ואומר: אשרי חלקו וגורלו למי 
ה להיות מכת הנקראים מארי שזוכ

דחושבנא. כי כן נקראים מארי שהיא 
 לשון חשיבות כמו מר.

וז"ל:  רשת בא(פ)ועוד מובא בנועם אלימלך 

 )אבות פ"ד( אדם שאין לו שעה" "אין לך
פירושו, מי שאין לו שעה מיוחדת 
להתבודד עם קונו ולחשוב על התכלית, 
אינו נחשב בגדר אדם וזהו אין לך אדם 

 לו שעה".שאין 
זהר בלבך לחשב מעשיך ובאם ילכן ה

טעית ועשית מעשה מביש ואתה 
מתחרט עליו, קבל בלבך לא לשוב 
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עולם למחול הלה שוב. ובקש מאדון ילכס
על פשעיך ושפוך לבך כמים לפני בורא 
עולם על כך שיפתח לך פתח של תשובה 

 בו יתברך. להדבקשתוכל לשוב אליו ו
ש מסילת רבנו הרמח"ל בספרו הקדו כתב

הנה מה שהורונו ישרים וזה לשונו: 
שהאדם לא חכמינו זיכרונם לברכה הוא: 

ולהנות מזיו  'נברא אלא להתענג על ה
שכינתו, שזהו התענוג האמתי והעידון 

 להימצא. הגדול בכל העידונים שיכולים
ומקום העידון הזה באמת הוא העולם 
הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת 

דרך כדי להגיע אל מחוז הזה, אך ה לדבר
חפצנו זה הוא זה העולם. והוא מה 

ו(:  ה )אבות דלברכ שאמרו זיכרונם
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"העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם 

 "הבא
 

היה שאירע בזמנו של רבי יצחק  מעשה
ז"ל, שבא אליו עשיר אחד אשכנזי לוריא 

מעיר אחרת שעבר על כל העבירות 
אם שבעולם, ובא לנסות את הרב לראות 

הוא ידע לגלות העבירות שעשה מעודו 
ועד היום. וכשבא לפני הרב התחיל הרב 
למנות לפניו כל העבירות שעשה ובכלל 
העבירות שמנה מנה גם עבירה שעשה 
עם שפחתו. והגביר הזה הודה בכל מה 
שאמר לו הרב שאמת הדברים, אבל 
כיחש בעבירה זו עם השפחה ואמר 

הרב: שדבר כזה לא אירע כלל. אמר לו 
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עכשיו אראה לך השפחה הארורה 
הדבוקה בך. ומיד הושיט הרב ידו למעלה 
הימנו, והופיעה הפרוצה הזאת והגביר 
ראה אותה לצידו. וכשראה אותה הכירה, 
ולא נותר בו נשמה, ומיד נפל לרגלי הרב 
ואמר חטאתי. ואז הושיב אותו הרב 
והתחיל הגביר לצעוק בקול מר שיסיר 

אמר לו, לא נעשה ממנו הארורה הזאת. 
הדבר אלא להודיעך עד כמה גדולים 
דברי חכמים שאמרו כל המזנה עם גויה 

אותו בעוה"ז ובעוה"ב, ואינה  לופתתהיא 
סרה ממנו אלא ע"י תשובה גדולה. ואז 
הורה לו תיקונו כנגד העבירה הזאת. 
אמר הגביר הזה: מוכן אני לכל ד' 
המיתות שבעולם ולכל עונש שבעולם. 
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רב: תיקונך באחת המיתות אמר לו ה
והיינו שריפה. וכששמע הגביר דבר זה 
הוציא כסף מכיסו ואמר שילכו מיד ויקנו 
עצים לשורפו. אמר לו הרב: דע 
שהשריפה לפי דינינו אינה בעצים, כדרך 
שדנים הגווים. אלא לוקחים כוס עופרת 

העופרת הנידון ו ה שלמותכת ויוצקים לפ
הגביר: שורפת בני מעיו. אמר המותכת 

תהא המיתה ככל שתהיה. אני מוכן 
ומזומן לקבל עלי עונשי ויהיה כפרה על 

. אז צווה הרב להביא לפניו יעונותי
עופרת ואש, התיך העופרת לפניו ואמר 
לו להשתרע על הארץ. וכך עשה. ואמר 
לו: פשוט ידיך, ופשט ידיו. אמר לו: עצום 
עיניך, ועצם עיניו. אמר לו: פתח פיך, 
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מתוק . אז לקח הרב כוס סירופ ופתח פיו
ונך וושפכו לתוך פיו ואמר לו: וסר ע

נך ולא ווחטאתך תכופר. והקב"ה יכפר עו
תמות. והקימו וסידר לו תיקונים על 
עונותיו. ובכללם לקרוא כל יום ה' דפים 
של הזוהר אע"פ שאינו מבין מה שהוא 

ים יקקורא, שלשון הזוהר רפואה לנשמה. 
ר"י ונעשה בעל העשיר את כל דברי הא

תשובה גמור. את אחרית שנותיו חי 
בצפת בקדשה ובטהרה ונפטר בתשובה 

שלמה.
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 אדם ויכולבמקודש איבר הפה הוא 
ת פיו קדושעל ידי להתעלות האדם 
סולם היראה מעלות מעלה ב ,מעלה
בגוף  יהרה. הפה הוא האיבר היחידוהט

דברים ומוציאים האדם שבו מכניסים 
חיות ולהמית את האדם המסוגלים לה

"שומר כמובא בזוהר הקדוש על הפסוק: 

וזה לשונו: "שומר  )משלי כא כג( ולשונו" פיו
ות לכאעל שמירת פיו ממ נאמרפיו 

 על שמירת הלשון נאמראסורות ולשונו 
וזה תלוי בזה. כי מי שיש לו פה קדוש 
משמירת מאכלות אסורות אז לשונו גם

 תשובת הדיבור 
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ה" כן קדוש וזוכה ללמוד תורה לשמ
 עכ"ל.

 "שלום לדוד" על הפסוק: מובא בספר

"אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך" 

עולה עם  "פי"בזה הלשון:  (קיט )תהלים

-"הויהין שילוב יהכולל למנין צ"א כמנ

קדושת הפה. בנוסף על לרמז  אדנות"
שם מניין "פה" עם הכולל עולה ל

לרמז על שמירת הפה מלשון  "אלהים"
הינצל ממידת כך ל ועל ידיהרע ורכילות 

 ".ומדינה של גיהינום הדין
ניתן לעלות במדרגות קדוש בעזרת פה 

התשובה והיא נקראת "תשובת הדיבור" 
וראשיתה עניין התפילה שבעזרתה יכול 

ולהתקרב  להדבקלפייס לה' על חטאיו ו
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עומד לפני אביו וכעבד הלה' מאד כבן 
לפני מלכו, ולשפוך שיחו וליבו לפני בורא 

 עולם.

 פילהת

יש לאדם לסדר תפילתו ולדעת היוצא 
מפתחי פיו ועליו ללמוד הלכות תפילה 
וסידרה, ולאחר שיהיה בקי ושגור בפיו, 
ילמד כוונות התפילה כל אחד כפי השגת 
ידו ויש עליו לזרוע בלימודו ובסופו יקצור 

 במסכת ברכות לב)פריו בשמחה. אמרו חז"ל 

 "גדולה תפילה יותר ממעשים טובים :(ע"ב
שאין לך גדול במעשים טובים יותר 
ממשה רבנו, אף על פי כן לא נענה אלא 

 "אלי "אל תוסף דבר :בתפילה, שנאמר
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 עלה ראש הפסגה""וסמיך ליה  )דברים ג(
ועוד שם: "אמר רבי אלעזר, גדולה 

"למה תפילה יותר מן הקורבנות שנאמר 

וכתוב  )ישעיה א( לי רוב זבחיכם"

תפילה מעלת ה  "…"בפרשכם כפיכם
מגעת עד כסא הכבוד ויש היא וגבוהה 

לאדם לסדר תפילתו בשני מישורים: 
המישור הראשון הם התפילות שתיקנו 

ם והם שלוש כנסת הגדולה וחלק מהנביאי
 בכל יום. תפילות בהן חייב האדם

בהם יש לו לדעת סידרן וכוונתם מפני 
שתפילתו עולה לפני מלכו של עולם 

ורמים על  והשפעותיה וסגולותיה רבים
האדם ומופיעים בספרי הלכה וכוונות 

 רבים. 
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סגולה נפלאה לקבלת תפילות מובא 
בכתבי האר"י זצ"ל בהקדמת רבי חיים 

"ל לשער הכוונות, וזה לשונו: צויטאל ז
"מצאתי כתוב בספרי המקובלים, 
שהאומר שם זה הקדוש בשומע תפילה, 
שאין תפילתו חוזרת ריקם. ולא כתבתי 

תות, וניקוד השמות, לפי ניקוד אלפא בי
שאין אתנו יודע עד מה, עד ישקיף וירא 
ה' משמים. ונלע"ד חיים, כי הוא שם זה: 

 פירושו:  "ארארית"א"

אש רחד אכי ראשי תיבותיו הוא:  .א

 חד.אמורתו תחוד יאש רחדותו א

ב. די לו לקב"ה באבלו, ודי להם  .ב
 לישראל באבלם, עכ"ל.
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יש משקל נוסף למישור השני והם 
אדם מעלה ר שוהמילים אלות התפי

מעמקי ליבו ואלו הן אותיות ודיבורים 
לא היו עוד, ונעשים שחדשים ממש 

צירופים ואורות שעולים ממטה למעלה 
בצירופים חדשים ע"י התיבות והאותיות 
והדיבורים, והקב"ה שש ומתפאר במעשי 

ו שבכל דבר, ובפרט הדיבורים ייד
הקדושים שמדבר עם קונו ושופך נפשו 

 פני ה'.ל
ישראל נמשלו לתולעת, כנאמר עם 

בדברי רבנו יוסף חיים בספרו "בן איש 
וזה לשונו: "ובזה יובן  )פרשת נשא(חי" 

הטעם שנמשלו ישראל לתולעת, דכתיב 

ואמרו  ""אל תיראי תולעת יעקב
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כרונם לברכה, מה התולעת ירבותינו ז
כוחה בפיה, אף ישראל כוחם בפיהם. 

אפילו הכי כלומר התולעת בשרה רך ו
עושה בריר פיה את המשי אשר ממנו 
עושים לבושים יקרים, וכן ישראל מדיבור 
פיהם יהיו לבושין דאור, לבושין יקירין 

 קדושין, עכ"ל.
 ותתפילותינו יוצרמכאן למדים אנו ש

באור יקרות וקדושה  םבגדי אור מאירי
וכל מילה ואות היוצא מפינו בקדושה 

 לק מהלבוש העליון.חמתקן 
ד יש לאדם לדמות עצמו עני בתפילה ועו

לפני  "עוזר דלים" אומרובויש לכוון זאת 
אצילות. עולם התפילת העמידה שהיא ב

נחשבים כעניים  ,אנו בדור עני ודל זה
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ובאם נתפלל לפני ה' מעמקי הלב הדואב, 
תגיע עד כסא הכבוד ולא תשוב תפילתנו 

"תפילה לעני כי יעטף נאמר: כ ריקם

 )תהילים קב(. ך שיחו"ישפו יהוהולפני 
 מעשי לכליצרף האדם תפילה  ימיוכל ב

. ולמדנו זאת מיוסף הצדיק שהיה ידיו
נכנס לשמש את פוטיפר, היה מלחש 

בון העולם, אתה הוא יתפילה ואומר "ר
נני לחן תבטחוני, אתה הוא פטרוני, ת

ולחסד ולרחמים בעינך ובעיני כל רואי 
לו,  ובעיני פוטיפר אדוני". ופוטיפר אומר

מה אתה מלחש, שמא כשפים אתה 
עושה לי והוא משיבו, לא, אני מתפלל 

 "ויראשאמצא חן בעיניך ולפיכך כתוב: 
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ששם ה' לא מש  עמו" יהוהאדוניו כי 
 .)טהרת הקודש(מפיו 

האדם עצמו לדובב בשפתיו בכל  ירגיל
עת תפילה לבורא עולם, על צרכיו 
ומעשיו יאמר תפילה וכשלא מוצא דבר 

 יאמר:שאבד, 

בונו של עולם הושיעני שאוכל י"ר

   למצוא דבר זה"
 כל מאכל שאוכל, יאמר:ב

בונו של עולם הושיעני שיהא זה י"ר

 לבריאות וליזון גופי ונפשי".
 :בעת הליכתו בדרך, יאמר

בונו של עולם, שמרני והצילני יר

 הרהור עבירה ומכל מכשול בדרך"
 )טהרת הקודש(.
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 וידוי

וא הוידוי שהוא אחד מעיקרי התשובה ה
פירוש חטאיו בפה כמובא בספר "טהרת 
הקודש", וזה לשונו: "יתוודה בפה ויפרש 
החטאים שעשה, שהוא מעיקר שבעיקרים 

ין תרי"ג מצוות יבתשובה שנמנה ממנ
אליבא דכולא עלמא, שהוא לקיים מצות: 

"איש או אישה כי יעשו מכל חטאת 

והתודו   …יהוההאדם למעול מעל ב

 ובזה )במדבר ה(. "עשו חטאם אשר תא
נתקן בחינת הרוח, כי דיבור נמשך 

"ויהי אדם על  אונקלוס תרגוםמהרוח כ

והות באדם לרוח " )ראשית ב( לנפש חיה"
 . "ממללא
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הפה והדיבור רומזים למלכות, כמובא 

תורה  "מלכות פה )דף יז(בתיקונים 

ואז בזה האופן  קרינן לה" שבעל פה
ה מלכות, ורומז בהבחינת  נתנתק

להתגלות מלכותו יתברך שמו בעולם 
ונתגדל ונתקדש שמו יתברך בכל 

למלך  יהוה"והיה העולמות, כדכתיב: 

 עכ"ל. )זכריה יד( על כל הארץ"
לאחר שנצנץ באדם הרהור תשובה והגה 

בבורא יתברך  להדבקבמחשבתו ורעיונו 
 להדבקשמו, אל יאחר מתשובתו ורעיונו 

תו אל יאחר מתשובובבורא יתברך שמו, 
ויחפוץ להיות במחיצת ה' בתשובה 
שלמה. ומובא בספר "יסוד התשובה" 
לרבי יונה גירונדי זצ"ל, וזה לשונו: "וכה 
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נדבו רוחו אותו תיעשה ביום טהרתו בה
להיות עבד לבוראו יפיל תחינתו לפני 

 בוראו, ויאמר:

 , פשעתייעווית, חטאתי, יהוהאנא 
)יתוודה כאן על כל חטאיו ויקבל בליבו 

מיום היותי על לשוב לסורו( לא 

האדמה עד היום הזה. ועתה נשאני 

לבי ונדבה אותי רוחי לשוב אליך 

באמת ובלב טוב ושלם, ובכל לבי 

ונפשי ומאודי, ולהיות מודה ועוזב 

ולהשליך מעלי כל פשעי ירוחם 

ולעשות לי לב חדש ורוח חדשה, 

ולהיות זריז וזהיר ביראתך. ואתה 

שובה , הפותח יד בתיאלוה יהוה



 התשובה              תשובת הדיבור                     יפה  

86 

 

ע לבאים לטהר, פתח ידך יומס

וקבלני נגד השטן הנלחם בי 

בתחבולות ומבקש נפשי להמיתני, 

בי. והרחיקהו  לימשולבלתי 

וארבעים ושמונה אברים  םממאתיי

שבי, ותשליכהו במצולות ים, ותגער 

 .בו לבלתי יעמוד על ימיני לשטני

ך יקוועשית את אשר אלך בח

והסירות לב האבן מקרבי ונתת לי 

, שמע יאלוה יהוהלב בשר. אנא 

תפילת עבדך ואל תחנוניו וקבל 

תשובתי. ואל יעכב שום חטא ועוון 

את תפילתי ותשובתי. ויהיו לפני כסא 

כבודך מליצי יושר להמליץ בעדי 
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להכניס תפילתי לפניך. ואם בחטאי 

הרב והעצום אין לי מליץ יושר, 

חתור לי אתה מתחת כסא כבודך 

וב ריקם וקבל תשובתי, ולא אש

 מלפניך, כי אתה שומע תפילה".
ו שהיא ה זותמיד ישים נגד עיניו תפיל

מעוררת הלב והנשמה לתשובה ופורצת 
מסכים וחומות בצורות המפרידות בנינו 

את תפילת  ומובילה ,לבין בורא עולם
סח בלב נשבר ונדכא עד לפני ההאדם 

"לב נשבר ונדכא  :שנאמר כסא הכבוד.

מובא  ם נא(.)תהלי אלהים לא תבזה"
וזה לשונו: )פרשת פנחס חלק א( בזוהר הקדוש 

"ועל כן צריך האדם להתוודות ולפרט 
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חטאיו. כל אחד ואחד כמו שהוא, משום 
שמי שמפרש חטאיו )לפני הקב"ה( לא 
נמסר דינו, אלא בידי המלך הקדוש ברוך 
הוא בלבדו. והבית דין )שלמעלה( נבדלים 

של  ממנו. ועל כן צריכים לפרש החטאים
כל איבר ואיבר וכל מה שעשה בפרט, 

 ואח"כ: "חטאתי אודיעך"וזה שאמר 

" …"אנא חטא העם הזה חטאה

ובישראל כתוב "חטאנו כי עזבנו את 

 עכ"ל. "יהוה
)פרשת בא  מא א(, עוד מובא בזוהר הקדוש 

וזה לשונו: ועל כן צריך האדם להקדים 
אותו )את המקטרג( ולפרט חטאיו, וכיוון 

ה אותו, אין לו פתחון פה שהמקטרג רוא
עליו ואז נפרד ממנו מכל וכל. ואם חוזר 
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בתשובה טוב, ואם לאו הרי המקטרג 
מר: פלוני שבא לפניך ונמצא עליו, וא

)והתוודה( בעזות פנים בעט באדונו, 
חטאיו כך וכך! על כן יפה שיזהר האדם 
בכל אלו כדי שיימצא עבד נאמן לפי 

 הקב"ה", עכ"ל.
מק הלב, הקב"ה לאחר שהתוודה מעו

"מודה  :מוחל לו ומתקיים בו הפסוק

ופירושו לפי שערי  ועוזב ירוחם"
תשובה, הוא: אף על פי כי יסודות 

החרטה, הוידוי  הם: התשובה שלושה
ועזיבת החטא. החרטה והוידוי בכלל 
"מודה" כי המתוודה מתחרט ואין תשובה 
פחותה משלשה אלה, כי המתחרט 

דומה למי  ומתוודה ואינו עוזב החטא,



 התשובה              תשובת הדיבור                     יפה  

91 

 

שטובל ושרץ בידו שלא עלתה לו טבילה, 
זב ירוחם, כי הוא  בעל ואכן מודה וע
 תשובה", עכ"ל.

 בכי

"מיום  :נאמר בגמרא מסכת ברכות

שחרב בית המקדש אף על פי 

ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה 

ובזוהר הקדוש נאמר  )לב(, לא ננעלו"

"ותפתח ותראהו את הילד על הפסוק: 

זה ישראל, שנאמר:  – ה"והנה נער בכ

ומיד  )הושע יא א( "כי נער ישראל"

 ."ותחמול עליו"דפתחין בבכיה מיד 
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וכתבו גור"י האר"י זצ"ל, שתפילת 
שחרית יתפלל בשמחה ותפילת ערבית 

"בערב ילין בכי , וסימן לדבר: הבבכיי

 ולבקר רינה".
להיות עובד ה' האדם שצריך  פי "ואף על

ב כל, מכל ובשמחה ובטוב לבב יותר מר
רבים זה בזה עין ומקום צריך שיהיו מע
  .)פלא יועץ(במר בכה ולב שמח 

על  ותמכאן יבין אדם מעלת הזלת דמע
ילתו פשתעל ידי כך מראה ר שא ,חטאיו

וכל  ,איותשובתו של האדם מעמקי הלב ה
דמעה ודמעה יש לה שכר הרבה, שנאמר 
ע"י נעים זמירות ישראל, דוד המלך ע"ה 

ה  בספר תהילים ימ   דמעתי בנאדך" "ש  
 )נו ט(.
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דמעה היוצאת מעיני האדם, הקב"ה 
נותנה בכלי מיוחד הנקרא "נאד" ולעתיד 
לבוא משלם לו שכר עליו ואל לו לאדם 

 ןבעיצבולבכות מתוך צער, כאשר האדם 
אין ראוי שתשרה עליו הקדושה אלא בכי 
של ערגה כמו שאוהבים שנפגשים לאחר 

חיים" לרבנו  זמן רב ומובא בספר "מים
יוסף חיים, במאמר תשובה בצניעות 
וענוה, וזה לשנו: "ואתה אחי הלא תדע, 
שכל מה שכתבתי שתעשה בהצנע לכת 

 ובהסתר"
וכתב רבנו יונה החסיד ז"ל, וזה לשונו: 
"מדרכי התשובה צריך להיות תמיד 
צועק ובוכה לפני ה' בבכי תחנונים 
ועושה צדקה כפי כוחו". ועוד כתב, וזה 
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נו: " כשהאדם בוכה ומודה על פשעיו לשו
ה דמעתי חרון אפיך ביאמר: כך תכ

ממני, ואת לבבי ראה אשר נמס ויהי 
למר, גחלת אשר קדחה באפיך, ותשובת 

 מעשי ישיבו אפיך ממני" עכ"ל.
דרך השקר והחנופה מועוד ירחק האדם 

וישמור פיו ולשונו מדבר לשון הרע 
 ורכילות. וירגיל עצמו ששם ה' לא ימוש
מפיו, כמובא בדברי החפץ חיים זצ"ל.
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כדי לעלות במעלת תשובת הדיבור יש ב

מחשבה טהורה לדיבור  ףלו לאדם לצר
טהור וע"י כך יזכה לשלמות של מצווה, 

  .שתהיה בעלת גוף ונשמה
מובא ב"טהרת הקודש", וזה לשונו: 
"והנה כל מה שירבה אדם להכין עצמו 

או התפילה,  ומוחו ולבו לקיום המצווה
ככה מושך ביותר הארה גדולה וקדושה 
נוראה בשמים. ויכול להיות שאלף אלפים 
יתפללו כאחת, וכל אחד מנענע עצמו 
צועק כאחת, עם כל זה לכל אחד נשפע 
.לפי ערך נפשו וכוונתו", עכ"ל

 שילוב מחשבה בדיבור
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 פרשת חוקת דף קפד(,מובא בזוהר הקדוש )
)עיין ל תלוי בכוונה ולפי ערך הכוונה ושהכ

 שם(.

וע"י שילוב כוונה ומחשבה בדיבורו 
ומעשיו מקיים מצוות העיקריות התלויים 
במוח ולב האדם, והם: אמונת ה', אחדות 

תשובה לה',  ,ה', יראה ואהבה
 על האדםוהתבוננות בגדולת ה', לכן 

ללמוד כוונת התפילה ולהיות בקי בהם 
ניתן ללמוד בספרי רבנו יוסף חיים: "בן 

וסף חי הלכות" איש חי הלכות" "עוד י
"כף החיים" מי שידו ושכלו משגת ילמד 
מכתבי האר"י זצ"ל בשער הכוונות, 

נפש" כוונת התפילה, גם  דבספר "ידי
באם האדם בתחילה אינו מבין, ישנה 
הארה רבה לנפשו בעצם הקריאה בספרי 
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קודש אלו, ולאחר זמן יתנו פרי, ולאחר 
שזרע בדמעה בעז"ה יקצור ברינה 

צחק" להרב אליהו מני, כמובא ב"שיח י
נו: "כאשר קיים כל המצוות ווזה לש

בשלמות בכל פרטיהם ודקדוקיהם, בעיקר 
המעשה ונוסף עליהם הצטרף עוצם 
טהרת וקדושת המחשבה, הרי תיקן כל 
העולמות והסדרים העליונים ונעשה כולו 
בכל כוחותיו ואבריו מרכבה להם 
ומתקדשים מקדושתם העליונה וכבוד ה' 

 ו תמיד", עכ"לחופף עלי
 

בר רבי אלעזר בן רבי שמעון ב  מעשה
נודע, כי חותנו, רבי יוסי, חולה יוחאי ש

 מאוד.



 התשובה           שילוב מחשבה בדיבור        יפה          

 

97 

 

הצטרפו אליו רבי אבא, ועוד כמה חברים 
בצוותא אצל  מהחבורה הקדושה, לבקר

הלכו חברים מהחברייא קדישא  רבי יוסי.
השדה היה  .עד שהגיעו לשדה אחד

 מכוסה בדשא, צמחו בו עצים גבוהים
ונאים, ומים זכים מהנחל הקטן עברו בין 

רבי אלעזר: כמה  אמר השיחים והדשאים.
טוב ויפה הוא המקום לשבת ולנוח בצל 

 העצים, ולהתעסק כאן בתורה!
רבים  םחידושיוחדשו  םכול והתיישב
בעת שישבו ושוחחו ביניהם,  ויהי בתורה.

ראו לפתע נחש גדול רץ ועובר לפניהם. 
הנחש, נענה בראות רבי אלעזר את 

ואמר אליו: נחש, נחש, חזור מדרכך, כי 
להמיתו  האיש ההוא שנשלחת מן השמים
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כבר שב בתשובה והתחרט על העבירה, 
 ולא יוסיף לעשות כדבר הזה עוד!

ורבי אבא שאל אותו: מה  תמהו החברים
אמר  .החרישרבי אלעזר מהם לבקש זה? 

רבי אלעזר: נחש, נחש! אחר שלחשו לך 
התנחם , אותו אדם רוגמן השמים שתה

האיש והחליט שלא ישוב לאותו עוון 
קם הנחש על  לעולם. סור לך מן הדרך!

בראות  עמדו ולא הלך לכאן או לכאן.
רבי אלעזר, כי אינו שב על עקבותיו, 
פנה אליו שוב ואמר לו, נחש, נחש? יודע 
הנני מה שאתה רוצה. חזור מדרכך, הנה 

וזה  ישן גוי אחד, גזלן ורוצח, במערתך
עתה שדד והרע ליהודי אחד. קום ומהר 
להרוג אותו תמורת היהודי ששב 
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בתשובה? מיד חזר הנחש, וקפץ משם 
במרוצה לדרכו לאחר שהסתלק הנחש, 
נענה רבי אלעזר ואמר לחבריו: חברים? 
אם לא הייתי כאן עכשיו, היה נחש זה 
עושה רעות רבות והיה ממלא את 

יש שליחותו להמית את היהודי; כי הא
עבר עברה חמורה, ובטרם הספיק לשוב 
בתשובה צוו מן השמים על הנחש להרגו. 
בתוך כך, התחרט היהודי על מעשהו 
הרע וקבל על עצמו שלא ישוב לעולם 

ות שנגזר ולחטא זה, וכך ניצל מדין המ
עליו! שאלו החברים: מאין נודע לך כל 
זאת? ענה להם רבי אלעזר:  אבי )רבי 

ד אותי הסימנים שמעון בן יוחאי( למ
הללו, ועל ידי כך נודע לי הדבר. אמרו לו: 
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אמנם נכון הדבר לגבי הנחש, אשר 
הכרת בו לפי הסימנים שראית עליו. אבל 
איך ידעת על אותו האיש, ששב ונחם על 
עונו )כאשר אין האיש לפניך ולא ראית 
בו שום סימנים(? ענה להם: ראיתי את 
הנחש, שהיה בוער כאש מכעס וחמה, 
בעת מהלכו היו קשקשיו וסנפירי עורו 
זקופים כלפי מעלה, זנבו היה מוצב וזקוף, 
והוא הלך במהירות רבה. לפתע בא 
לקראתו רוח, שנברא מהרהורי החרטה 
של היהודי, התייצב מול הנחש וסיפר לו, 

תשובתו, וביקש כי הוא נברא מהרהורי 
לאחר שהאיש שב  ממנו לחזור לדרכו
הנחש הרע לא רצה  וניחם על עונו. אולם

להקשיב לדברי הרוח לחזור לאחוריו 
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ולוותר על שליחותו, אלא לאחר שיתנו לו 
להמית איש אחר  -כופר ותמורה, היינו 

שעבר עבירה, במקום האיש שחזר 
בתשובה. כי כך דרכו של הנחש : לאחר 
שנתנה לו רשות ושליחות להמית מישהו, 
לא ינוח ולא ישקוט עד שישלים את הצווי 

ו רשע אחר הוטל עליו, או שיתנו לש
 להמיתו, לכן סיים רבי אלעזר את דבריו
כאשר ראיתי, כי הנחש רצה להמשיך 
בדרכו, גזרתי עליו לחזור על עקבותיו, 
כדי שלא יעשה רעה לאותו יהודי ששב 
בתשובה, על מעשהו! נענו החכמים לרבי 
אלעזר, כעת ברור לנו מאין ידעת על 

ל עונו. אבל אודות היהודי שהתחרט ע
מאין נודע לך על אותו גוי, שהרע ליהודי, 
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אמר להם רבי אלעזר:  הישן במערה?
אותו רוח שנברא מהרהורי התשובה, של 

הוא אשר  -היהודי ושסיפר על כך לנחש 
לחש על אזני וגילה לי זאת, כדי שאוכל 
לתת אותו לנחש תמורת היהודי! 

פלאו החברים מאוד ממה שראו הת
י אלעזר לחבריו: בואו, אמר רבושמעו. 

חברים, ונלך אל המערה לראות מה 
שקרה, כי הנחש כבר עשה, מה שהוטל 
עליו, קמו החברים ממקומותיהם והלכו 

חצובה תחת  ההייתיחד אל המערה. היא 
סלע אחד באותו שדה. והנה מצאו בה, 
את הגוי הרוצח מת, והנחש כרוך על 
עקבו. ירד הנחש מעקביו וכרך את עצמו 

רונו, הרפה מגרונו וכרך עצמו על על ג
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עקביו, ולא רצה להיפרד מגופת הגוי 
 המת.

בדקו החכמים בגופת הרוצח ובבגדיו, 
ומצאו אצלו ארנק מלא כסף, ארנק זה, 
גזל הגוי בדרך מיהודי אחד, לאחר שהכה 

עזר לקח את הארנק אותו קשות. רבי אל
ברוך הרחמן, אשר בכל  עם הכסף ואמר: 

 שליחותו! דבר הוא עושה את
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אל תשובת המחשבה והדיבור מצטרפת 
כי כוונה בלא בעבור תשובת המעשה, 

מעשה לא יעלה בידו כמובא ב"עוד יוסף 
חי", וזה לשונו: "דע שכתב הגאון רבי 
חיים מוולאזין ז"ל בנפש החיים, וזה 

נו: "כבר הזכרנו לעיל בסוף שער א' ולש
, שהעיקר בכל המצוות הוא חלק המעשה

אך טהרת המחשבה אינה מצטרפת 
למעשה ולמצוות ולא לעיכובא כן מבואר 
לכל משכיל ישר הולך, שהרי קיימא לן 
בעניין הקרבת הקורבנות דכתמן כלשמן 

האוכל )נזיר כג עא(דמי, וכן אמרו בגמרא 

 תשובה במעשה
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הני דלא מאת הפסח לשם אכילה גסה 
קעביד מצווה מן המובחר פסח מיהא 

רבן פסח בלא קעביד  )באם אדם אוכל קו
כוונה לשם פסח, זו מצווה אך לא מן 
המובחר(, ואם יחשוב האדם בעת חיוב 
הקרבת הפסח, ועת חיוב אכילתו כוונות 
נוראות של עניין הפסח במחשבה גבוהה 
שבגבוהות וטהורות שבטהורות ואינו 

"וחדל  וקאוכל בפועל מתקיים בו הפס

 ונכרתה הנפש ההיא" מעשות הפסח
 .וות עכ"לוכן הוא בכל המצ

מכאן יתנחם ויתחזק כל אדם שמוחו 
יום ורעיונותיו טרודים בבעיות היום 

לקיים מצוות ה' בפועל מעשי הנחת 
תפילין, טלית, נטילת ידיים וכולי, ולא 
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ים אך יחודת וויוטרד באם אינו יודע כוונ
מובטח לו מן השמים באם יקיים מצוות 
ה' מעומק הלב באהבה ודבקות וטוהר 

תח לו ה' יתברך שערי רחמים מעשים, יפ
ודעת העליון ויעניקו לו חכמה, בינה 

 .והשכל שיוכל לכוון וליחד הבורא
זצ"ל ולא זו רבנו יוסף חיים עוד מביא 

העיקר נקראת  בלבד שבמצוות מעשיות
עבודה שבלב, ולמדו חז"ל בגמרא 

בכל  "ולעבדו :בתענית מהכתוב

עם כל זה העיקר שצריך  לבבכם"
תיו דווקא כל תיבה האדם לחתך בשפ

בפרק  ממטבע התפילה, כמו שאמרו חז"ל

רק " :אין עומדין מקראי דחנה דכתיב בה
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מכאן למתפלל צריך  "שפתיה נעות

 ", עכ"ל.…וישיחתוך בשפת
 

בספר "ראשית חכמה" שער  מובא
התשובה, וזה לשונו: "וראוי שיזדרז 
 :הרבה במעשה העבודה" ועל זה נאמר

)אבות ב  ""היום קצר והמלאכה מרובה

"הדרך היא וכן אמרו בגמרא  טו(.

רחוקה והצדה לדרך היא מעט" 
שהרי למהלך שנה צריך  )כתובות טז ב(.

להכין סעודה חודש או חודשיים, למהלך 
כמה שנים לאחר מותו כמה וכמה צריך 

לעולם יעסוק אדם בתורה  …להכין
מצוות קודם שימות, שכיון שמת בטל בו
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לו לקב"ה  מן המצוות ומן התורה ואין
 שבח בו", עכ"ל.

ומדברי קודשו אנו למדים על חשיבות 
 ום תורה ומצוות כצידה לימים באיםקי

בערב שבת  "כל הטורח :שנאמר

שהעולם הזה כעין ערב  יאכל בשבת"
שבת ואדם מכין בו לעולם הבא שהוא 

 כעין השבת.
כאן בעז"ה סדר המעשה על דרך  מובא

הקול הוא לימוד  "קול צום וממון",
 וממון תענית הואצום  ,התורה והתפילה

 צדקה וגמילות חסדים. הוא
עיקר העיקרים והחשוב והרצוי במצוות 
לפני בורא עולם, הוא לימוד התורה 

 הקדושה. שנאמר:
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 ותלמוד תורה כנגד כולם""
"כל העוסק בתורה הרי זה מתעלה, כי 
תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, ולא 
 המדרש הוא העיקר, אלא המעשה,

 יהוה"ראשית חכמה יראת  :שנאמר

 )פלא יועץ(. טוב לכל עושיהם" שכל

קר חשבח לימוד התורה גדול הוא לאין 
והוא משלב בתוכו תיקון נפש, רוח 

 ונשמה ע"י מחשבה, דיבור ומעשה.
 :שמוחו הוגה בתורה, שנאמר ,מחשבה

וע"י  )יהושע א(,  "והגית בו יומם ולילה"
ושים מאמץ ויגיעה בתורה וחידוש חיד

 מתקן גם הברית.

  "חיים הם למוצאהם" :, שנאמרדיבור
צאהם אלא למוציא בפה. ואל תאמר מ
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לימוד להוציא קול השיש לאדם בשעת 
 מפיו, והבל פיו זה מתקן עולמות.

, שהלימוד מביאו לידי מעשה, מעשה
שע"י לימוד התורה והמצוות יודע דרך ה' 
ותורתו ויקום לקיים מה שלמד מהספר. 

אגרת הרמב"ן: "והוי זהיר כמובא ב
מה. ילקרוא בתורה תמיד אשר תוכל לקי

וכאשר תקום מן הספר תחפש באשר 
למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקיים. 

קר ובערב ובזה וותפשפש במעשיך בב
 בה".וכל ימיך בתש יויה
 

ומובא בספר "מעלות התורה", וזה לשונו: 
יות ו"אמרו חכמינו ז"ל: אין הגל

: כות התורה, שנאמרמתקבצים אלא בז
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" "גם כי יתנו בגויים עתה אקבצם
 )ברכות ה א(בגמרא:  נאמרעוד )הושע ח י(. 

כל העוסק בתורה יסורים בדלים הימנו, 

)איוב ה  יגביהו עוף" "ובני רשף :שנאמר

 ואין עּוף אלא תורה".ז( 
עוד אמרו חכמינו ז"ל: כשאדם עוסק 
בתורה, מקיפים אותו מלאכים הנבראים 

וכם כמלך יו כמלוא עין והוא בתמהבל פ
 עכ"ל. בגדוד

"רבי  משנה א( ו)פרק בפרקי אבות נאמר 
מאיר אומר: כל העוסק בתורה לשמה, 
זוכה לדברים הרבה: ולא עוד, אלא שכל 
העולם כולו כדאי הוא לו. ִנְקָרא ֵרַע, 
אהוב, אוהב את המקום, אוהב את 
הבריות, משמח את המקום, משמח את 
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ו ענווה ויראה, הבריות. ומלבשת
ומכשרתו להיות צדיק וחסיד וישר 

 ."ונאמן

כל הימים בעולם היו דיו ומכל העצים  לו  
בעולם היו מכינים קולמוסים )כל כתיבה(, 
וכל השמים כיריעה לא היו מספיקם 
לכתוב מעלות התורה הקדושה. לכן פתח 

בך, ונפץ מנעולי מוחך מתרדמת יחדרי ל
 היצר הרע המסית את האדם מדרך
האמת והישר. והבט לרגע אחד אל 
גדולתו ועוצמתו של הבורא ותאחז בך 
יראת הרוממות, רוממותו של ה' יתברך 
על כל מעשיו אשר הנחיל לנו טובה 

בתוכנו  יקרה וגנוזה זו, ותורת אמת נטע
ותורת חיים,  והוריש לנו חיי עולם הבא
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ותבחר בחיים,  "עץ חיים היא" :שנאמר

ותדבק בה'  "ובחרת בחיים" :שנאמר
ובתורתו. בכדי שתורתך תהיה רצויה 
ומקובלת למקום עליך לצרף לפני כל 
לימוד תורה עניין תשובה ותפשפש 

שא תפילה קצרה תמיד לפני יבמעשיך ות
על ע כל תפילה לימוד ומעשה והיא תשפי

נפשך אור יקרות במשך הזמן שתזרע 
בה ותקבל פירות רוחניים כשתובא 

 לקצירה.
 פי הסדר הבא:לונוסח התפילה 

"הריני מקבל על עצמי לקיים מצוות 

של התשובה כמו  דאוריתאעשה 

שכתוב בתורתך הקדושה "ושבת עד 

יך ושמעת בקולו" ויהי האל יהוה
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ינו עלינו ומעשה ידינו האל יהוהנועם 

 ".וכוננה עלינו ומעשה ידינו כוננה
 )ויכפול פסוק "ויהי נועם" פעמים(

ולאחר שפתחת פתח של תשובה 
ימודך כל מעשיך יהיו רצויים לפני בל

המקום ברוך הוא אך עליך לכוון מעמקי 
הלב לקיים המצווה הנ"ל כי אחרת לא 

 יעלה בידך.
ועל  ,תלמד הלכות להיות בקי בהםלכן 

תבוא לידי המעשה של קיום ידי כך 
מצוות התורה הקדושה ותשלב לפני כל 
מצווה ותפילה את נוסח התפילה 

 מקוצר המובא לעיל.ה
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 תענית
 )תענית יא(כרונם לברכה יאמרו רבותינו ז

וכתב רבנו  המתענה נקרא קדוש" "כל
, )סימן יא(החיד"א בספר "ציפורן שמיר" 

ריו מי שיוכל להתענות על אש :וזה לשונו
ורבו סגולות התענית, ומהם: כי  חטאותיו
אחרא אין בה כוח לדבק במי  הסטרא

ששרוי בתענית. ע"י התענית יבוא לידי 
שבמניעת  ,ה הוא האדםנווה, כי יכיר מע

מעט פת יותש כוחו. השרוי בתענית אינו 
בא לידי ניסיון, כי ה' יתברך רואה שהוא 

 מנסה עצמו בתענית.
גיבור הכובש את יצרו וראוי  נקרא

 יםשתשרה עליו השכינה. אין לו מקטרג
הוא  םותפילתו נשמעת. אם חייב ייסורי
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מראה שמקבלם באהבה. יש מלאכים 
שאינם יכולים לעלות אלא בכוח תענית 
בני אדם. הוא סוד הקורבן וחלבו ודמו 
ֵהֵחּלּו עולין לריח ניחוח כמו שהאריכו 

כל )פרשת שמות דף כ( בזוהר הקדוש 
שכתבו חז"ל  הםהמעלות האלה ויותר 

 לא יועץ(.פ)

בלשון קודשו "והן אמת שעיקר עוד מובא 
א שיתחרט על החטא חרטה והתשובה ה

ויעיד עליו יודע תעלומות שגמר גמורה 
 ."בליבו שלא ישוב עוד לכסלה

"תשב אנוש עד  וק:ונאמר על הפס

עד דכדוכא של נפש  )תהלים צ ג(, דכא"
וִתְקשה על תיקוני  ב הא(,")ירושלמי חגיגה פ

התשובה לרבנו האר"י ושאר מקובלים 
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על כל  חטא וחטא.  שחייבו כמה תעניות
גופים שהתעניות והסי וכבר תרצו לזה

צריכים להתם ולכלא המשחיתים 
והמקטרגים שנבראו על ידי העונות 
והפשעים, שהעובר עבירה אחת קנה לו 

וגם כדי לטהר את  )אבות ד יא(קטגור אחד 
 אשר פגם", עכ"ל.

זהר ביום התענית מכל מכשול יוצריך לה
והרהור עוון. שלא יהא כטובל ושרץ 
בידו, ויזהר מכעס שהוא כעובד עבודה 

ויתגבר על עצמו מהקפדה ויהרהר זרה 
 בתשובה וע"י כך תצמח לו טובה גדולה.

אנו רואים מעלת התענית והשפעתה 
אך אנו  ,שבנו ותהחיובית על הרוחני

בדור חלש וכואב ואין בנו כוחות גוף 
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 ובא להלןמקודמים, לכן הת וכבדור
עצות שיעלו לאדם יתברך בעזרת ה' 

 כאילו קיים מצוות תענית.
 

שכתב הראב"ד ומובא בספר  מה ראשית
"יסוד התשובה": "שאם ממאכל שערב 
לו, מושך ידו באמצע אכילתו לכפרת 
עוונותיו נחשב לו כתענית וכקרבן ומזבח 

 כפרה".
ויש נוהגים כשבא לידיהם דבר מאכל 
ערב לחיך, לאחר הטעימה הראשונה 
שהריר מהפה ממיס את המאכל ומעלה 

, מניחים המאכל מידיהם ןהתיאבואת 

"שיר וקוראים מזמורי תהילים, שהם: 

פרק ) למעלות אשא עיני אל ההרים"
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רעי לא  יהוה"ומזמור לדוד  ,קכא(

ומהרהרים בתשובה  כג(פרק ) אחסר"
 ולאחר מכן חוזרים לאכול כסדר.

כשאדם תאב  ,הוכן הסדר לגבי שתיי
מאד מחמת הצמא והחום ורוצה לשתות 
מלוא לוגמיו, לפני תחילת השתייה יאמר 

מורי תהלים שהובאו לעיל. ישב ויברך מז
בכוונה וישתה במתינות )טוב גם מחמת 

 הבריאות(.
כששומע מוסיקה ערבה לאוזנו, יתגבר 

כפות את היצר לכוון ע"י כך יויפסיק ו
תחת רצונו באמירת דבר תורה או 

 מזמור תהילים.
א יבקבלו מכה בידו בשעת פעולה כל שה

יכוון שהמכה תהייה כפרת עוונות על 
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חטאיו )יהרהר במחשבתו שאין ה' מכה 
בלא סיבה ושיש לו לעשות תשובה לכפר 

 על חטאיו(.
ישאיר שארי מאכל בצלחתו מאכילתו הן 
לקיים מה שהותרנו יהיה לשבעה והן 

 מפאת כפיית היצר להסתפק במועט.
 

 טבילה

"וזרקתי עליכם  :נאמר ביחזקאל הנביא

המים מטהרים  וטהרתם" מים טהורים
עבירים ממנו את רוח את האדם ומ

ערך  הטומאה כמובא במדרש תלפיות

בערך הנ"ל,  "עדן מקדם"טבילה ובספר 
ידנו מחכמי בוזה לשונו:  "מסורת וקבלה 

האמת שארבע מאות כתות כוחות 
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הטומאה שורה על הטמא והם סוד ארבע 
וכדי , )של עשו הרשע( מאות איש דעשו

ועם  להעביר אותם צריך לבוא במים
ורכב מארבע יסודות )מים, היות האדם מ

רוח, אש ואדמה( אין לו טהרה אלא 
במים והטעם כי הטומאה היא רוח 

"ואת רוח הטומאה אעביר מן  :דכתיב

ורוח אלהים מרחפת על פני "הארץ". 

שהטמא נכנס בתוך  )בראשית א(. המים"
המים נשלפת ממנו אותה רוח הטומאה, 

ל שהטמא יכניס כל גופו ולכן הצריכו חז"
שאפילו אם נשאר שיער  המים בתוך

 ראש אחד חוץ למים, לא נטהר. שמשם
  נאחזת כל הטומאה וחוזרת אל הגוף

 עכ"ל.
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ל אדם לטבול בכל יום ולפחות דלכן ישת
פעם בשבוע בערב שבת וע"י כך ימשוך 
על עצמו טהרה וקדושה ויזכך נפשו, רוחו 

מתו מן רוח הטומאה השורה על ונש

 יה"-"טבלעולה  "טבילה"המילה  .גופו
 )גורי האר"י זצ"ל(.שמתחבר כביכול לקב"ה 

 –ואם אינו נזהר בטבילה, אז נעשה בטל 
 יה ח"ו. 

האדם חלש או חולה , או אין בידו  באם
האפשרות לטבול, יעשה כסדר הבא: 
ישפוך על עצמו תשעה קבין מים בהיותו 
עומד ערום )ע"י אדם אחר(. ואפשרות 

בסדר נוספת שיטול ידיו ארבעים פעמים 
זה: יטול עשר פעמים יד ימין ועשר 
פעמים יד שמאל בסרוגין ובכל פעם יכוון 
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לאות אחת מעשרה אותיות של שם ע"ב. 

. פעם יד ימין ויכוון יו"ד ה"י וי"ו ה"יכך: 
אות יו"ד ופעם יד שמאל ויכוון אות יו"ד 
ועל זה הסדר עד סיום שם ע"ב. ובאחריו 

וון יטול עשר פעמים רצופות יד ימין ויכ
שם ע"ב, ועשר פעמים רצופות יד שמאל 
כנ"ל. וכך יעלה לו ארבעים נטילות כנגד 
ארבעים סאה המקווה ולפני כל זאת 
יאמר לשם יחוד מספר רב פעלים, וזה 

לשם יחוד קודשא בריך הוא  לשונו: "

ושכינתיה )יאהדנוהי( בדחילו ורחימו 

)יאההויהה( ורחימו ודחילו 

' ואות )איההיוהה( ליחדא שם אות י

)זו"נ(  ה' )או"א( בשם אות ו' ואות ה''
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בשם כל  ביחודא שלים )יהוה(

ני מוכן ומזומן לטול ידי יהר ישראל,

עשר נטילות ליד ימין, ועשר נטילות 

ליד שמאל בסרוגין, כנגד עשר  

אותיות שם הוי"ה במילוי יודין ועוד 

אני נוטל עשר פעמים רצופות ליד 

שמאל, ימין ועשר פעמים רצופות ליד 

לוי יכנגד עשר אותיות שם הוי"ה במ

ה כל זה מספר יודין אשר עול

ארבעים סאה.  ארבעים נטילות כנגד

כדי לטהר בזה כל גופי שהוא 

ברים ימאתים וארבעים ושמונה א

ושלוש מאות ושישים וחמישה גידים 
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מאות ומטומאת קרי, ומכל מיני ט

 ורוח רעה . 

אלוהי ואלוהי  יהוהויהי רצון מלפניך 

, שיהיו חשובים לפניך נטילות אבותי

אנוכי מוכן לטול ידי כאילו ר שאאלו 

טבלתי כל גופי בבאר מים לטהרני 

מטומאת קרי, ומכל מיני טומאה ורוח 

ח הטומאה הנעשה מן ורעה. וימחה כ

הקרי מחיה גמורה מלמעלה 

, אלהיםומלמטה, ולב טהור ברא לי 

ורוח נכון חדש בקרבי ויעלה לפניך 

נתי בכל הכוונות הראויות כאילו כוו

 . זאת םידיילכוון בסדר נטילת 
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כפי, ואסובבה את  ןבניקיוארחץ 

אלוהינו  יהוה. ויהי נעם יהוהמזבחה 

עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, 

 ומעשה ידינו כוננהו".

 להלן כוונות הנטילה:

 יו"ד  ה"י  וי"ו  ה"י
 צדקה

וחטאתך בצדקה " :ונאמר בדניאל

י מתן צדקה, אדם פורק שע" )ד( פרוק"
ערמות של חטאים  ,מעל עצמו ערמות

רות, ומה העניין שאדם מפזר ממונו יועב
ע"י כך מתבטלים ממנו עבירות. וזאת 

)ישעיה נבין בעז"ה על ידי המדרש הבא 

וזה לשונו: אמר רבי יהודה בר סימון,  תצו(
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העני הזה יושב ומתרעם, מה אני ומה 
יושב כאן, פלוני. הוא יושב בביתו ואני 

פלוני ישן על גבי מיטה ואני ישן על 
הארץ ועמדת אתה ונתת לו צדקה, 
מעלה אני עליך כאילו נתת שלום ביני 

"או יחזק במעזי יעשה לבינו, שנאמר: 

  )ישעיה כז(. שלום לי"

"מרבה צדקה ועוד נאמר בפרקי אבות: 

וע"י זכות שמרבה שלום  שלום" מרבה
 בעולם, הקב"ה מוחל לו חטאיו.
)הלכות פרשת מובא בספר "בן איש חי" 

וזה לשונו: "והנה הידוע מה שכתב  ואחנן(,

"וצדקתו רבנו האר"י ז"ל על הפסוק 

דרושם אור הנעשה על  עומדת לעד"
האדם ממצוות הצדקה וגמילות חסדים 
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נשאר קיים ואינו עובר, וכנזכר בשער 
הפסוקים )עיין שם(, ולפי זה מצוות צדקה 

דים, יצדק עליהם לשון גמילות חס תומצוו
אלה שהוא מורה על דבר קיים ועומד 
בעינו וזהו שנאמר ויצונו ה' לעשות את 
כל החוקים האלה הם מצוות הצדקה 

"אם כסף תלווה את וגמילות חסדים. 

" שיצדק עליהם לשון אלה, מפני  …עמי
שהם קיימים ועומדים בעינם, כמו 

גם  "וצדקתו עומדת לעד"שנאמר: 
ל, כי אמרו רבותינו ואמר עליהם הכ

כרונם לברכה, מצוות צדקה שקולה יז
כנגד כל המצוות והם לטוב לנו כל 
הימים. שבקיום שלהם יש טובה לבני 
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אדם בעולם הזה שהוא לחיותנו כמו  

 עכ"ל. "וחי אחיך עמך" :שכתוב
לכן יזהר כל אדם לתת צדקה בכל מאודו 
שע"י כך משלים שם הוי"ה: שהמטבע 

ד בשם, יד הנותן כנגד מסמל את אות יו
אות הי, הזרוע כנגד אות ויו ויד העני 
כנגד אות הי. מכאן נקבל שם הוי"ה 

 הי. …ויו …הי …יוד :במילוי יודין כזה
מנין ע"ב )שבעים  ריהעולה בגמטר שא

ושתיים( כמניין המילה חסד, שנאמר 

שע"י החסד  "חסד עולם יבנה",
שעושים ונותנים לעני מצילים אותו 

וע"י ומלואו, עולם  הואכל אדם ממוות ו
 כך בונה חייו ומצילו ממות . 
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( משכרו החודשי 05%יש לו לאדם לעשר )
ובזה הכסף יעשה צדקה ובמיוחד יחזק ידי 
לומדי תורה וישיבות בדרך הקלה והנוחה 
היא הוראת קבע לישיבות שהוא מעדיף 
לעזור, וכך כל חודש מועבר הסכום 

 ה.לישיבה והוא קיים מצווה גדול
בעיר קראקא גר יהודי שהיה  מעשה

גברתן היה  ,גוי עשיר גדול ושמו : ישראל
 בבית המדרש לא הרבה לשבת האיש

וכל ימיו היה טרוד בעסקיו. כגוי מתנהג 
והפך  יהכינול וכך דבק בו והכ אמרו ,הוא

היו לאיש ובכל  לחלק משמו. בנים לא
 זאת חרד היה על כל פרוטה. גבאי

ממנו נדבה ורגלו הצדקה נואשו מלבקש 
 ןמכיוודרכה על סף ביתו.  של עני לא
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שיש לו מנה  שכך דרכם של בני אדם, מי
 ותאוותרוצה מאתיים ואין אדם מת וחצי 

בידו, וכשם שהיו ידיו פתוחות לקבל 
כן היו קפוצות כשהגיעה  רווחים מכל צד,

 קלה. השעה להוציא אף הוצאה
לימים חלה האיש ונפל למשכב, אשר 

הבריא וכשחש בקצו הקרב,  אממחלתו ל
ראשי "חברה  שלח לקרוא אליו את

 קדישא" ואמר להם שברצונו לסדר לו
מקום קבורה לאחר מותו. "כמה עלי 

מקום נכבד בבית  לשלם לכם עבור
העלמין? שאל אותם. כמו כל אנשי העיר, 

קדישא" את  הלא אהבו גם ראשי "חבר
העשיר הקמצן והשיבו לו דברים 

נאמר ומה נדבר אדוני! כדרבנות : "מה 
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לפי מעשיו נדון האדם לפי התנהגותו 
בימי חייו קובעים אנו היכן יקבר וכמה 
ישלם עבור המקום. אתה בעצמך יודע 

ובכל זאת לא השתתפת  ךעושראת רוב 
מעולם בצער עניי העיר. לכן אם רצונך 

במקום נכבד עליך לתת לנו כעת  רלהיקב
החברה ואנו  אלף אדומים זהב לקופת
, לשמע דברי נעשה עמך חסד של אמת

ה התרומם האיש ממשכבו ואמר התוכח
אין אדם יודע מה בלבו של במאמץ: 

חברו, לכן רק היודע נסתרות ידון אותנו 
שרק הוא יראה  ןמכיוולזכות או לחובה 

בלבד.  םלעינייבעוד האדם רואה  םבילל
ובאשר לסכום הכסף שבקשתם, לא אתן 

תיים לכם אפילו מחצית ממנו. מא
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בתי לקבורתי ואתם עשו בי אדומים הקצ
 .כרצונכם

בדרכם מבית העשיר שוחחו ראשי 
החברה קדישא בזעם ובלעג על הקמצן 
הזקן שגם בשעה שחרבו של מלאך 

הוא עודנו דואג  וצווארת מונחת על והמו
לכספו ואינו דואג לנשמתו. ימים מספר 
לאחר מכן נפטר האיש. התכנסו חברי 

ביניהם מה לעשות  קדישא לדון ההחבר
במת. איש מביניהם לא לימד זכות עליו 
ולכן החליטו לקבור אותו סמוך לגדר בין 
הנבזים והשפלים, אות לכל העשירים 
הקמצנים שממונם חביב עליהם מגופם. 
כדי לא להשפיל את המת על דעת עצמם 

אל רב העיר לקבל את  בלבד, הלכו
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שהכיר את העשיר היה  הסכמתו, הרב
קדישא  העם אנשי החבר בדעה אחת

ונתן את הסכמתו למעשיהם. מיד מסרו 
את הנפטר לידי לייב הקברן והוא בעצמו 
טרח והביא את העשיר לקבר ישראל בלי 
הספד בלי קהל ובמקום בו קבורים ריקים 

 ופוחזים בלבד.
העשיר הקמצן מת ביום ראשון בשבוע. 
ביום חמישי נכנס עני אחד לבית הרב 

ו פרוטה לקנות צרכי וספר לו שאין ביד
 הוצוושבת, הרב ראה שעני הגון לפניו 

את משמשו לתת לו נדבה הגונה. לא 
עבר רגע מעת שיצא העני ואביון אחר 
עמד בפתח וגם סיפר שאין לו כסף 
לצרכי שבת, גם לו נתן הרב נדבה 



 התשובה                תשובה במעשה            יפה         

 

135 

 

הגונה ועוד לפני שההוא התרחק הופיע 
עני שלישי, ואחריו רביעי וחמישי וכך 

כל אחד וצרותיו בפיו, כל אחד בלי סוף, 
ודלותו עמו ובקשה בפיו: נדבה לקנות 
צרכי שבת, מה קרה היום? תמה הרב: 
מאין כל העניים האלו? מיום שבתו על 
כסא הרבנות בקראקא לא באו אליו כל 
כך הרבה עניים ביום אחד. בצהרי היום 
אסף הרב את ראשי העדה ושאלם מה 
ד קרה לעניי העיר? מי פרנס אותם ע

היום? כיצד יתכן שאלף נפש מישראל 
ביום ששי זה ללא פרוטה?  אדווקנותרו 

תשובה  ההייתלאיש מראשי העדה לא 
לחידה. לאחר חקירה ודרישה התברר 

הגדול של כל תושבי  םלתימהונ ןהעניי
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וחנונים  )אופים( העיר, קצבים, נחתומים
היו מחלקים חלות, קמח,  העידו שהם
חמישי לכל  ודגים בכל יום שמן, בשר

הנצרכים שבעיר על חשבונו של בעל 
צדקה נסתר. גם הם לא ידעו מי משלם 
עבור כל זאת, רק כעת התברר שכל עניי 
העיר התפרנסו מכספו של הקמצן ישראל 
גוי. כל ימיו נתן האיש צדקה בסתר ואיש 
לא ידע. כל אותה שבת דברו האנשים 
על צדקתו של הנפטר ולא ידעו את 

שלא הכירו את הצדיק נפשם מצער על 
הנסתר שחי בעירם ולא עוד אלא שזלזלו 

הצטער  כולםבו בצורה מחפירה. יותר מ
רבה של קראקא, יומם ולילה הסתובב 

 ןהביזיובחוסר מנוחה ובעצב על 
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שהנחילו בני עירו בהסכמתו לאותו צדיק 
שכל ימיו עשה מעשים טובים וידע 
להסתירם מעיני הבריות עד שנעלמו גם 

בריו הקרובים אליו ביותר וגם מעיני ח
הם דנו אותו לחובה. גם ראשי החברה 
קדישא שדברו עמו קשות לפני פטירתו 
וזלזלו בו לאחר מותו, הצטערו מאד ולא 
ידעו כיצד לכפר על העול הנורא שעשו 

ביום השלושים לפטירתו של אותו  עמו.
צדיק גזרו הרב ופרנסי העיר תענית 

טח על צבור וכל בני העיר עלו להשת
קברו ולבקש ממנו סליחה ומחילה על 

הגדול שגרמו לו ביום מותו, גבאי  ןהביזיו
כל בתי הכנסת שבעיר נצטוו ללמוד כל 

 ילעילויום בבוקר ובערב פרק משניות 
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נשמתו. כשהם שרויים בצום התאספו כל 
בני העיר בבית הכנסת הגדול והרב דרש 
לפניהם דרשה ארוכה. פתח בשבח 

קים בה וסיים במכשול הצדקה וכל העוס
הגדול שנכשלו בו בני העיר בחללם את 
כבודו של יהודי חשוב שעליו אמרו חז"ל: 
"גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה 
רבנו". אלמלא היו מעשינו נאים לא היה 
הקדוש ברוך הוא מכשיל אותנו באדם 
כשר והגון זה. אין זה אלא שהחטא בנו 

הרב את  , סייםוכולנ רבצוואוהקולר תלוי 
דבריו, בבכי גדול. וכל העם שומעים 
ובוכים יחד אתו. אחרי הדרשה התפללו 

בכוונה גדולה ויצאו מבית  תפלת ערבית
בם מר עליהם ומצפונם יהכנסת כשל
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מציק להם על חלול כבודו של צדיק 
. םלהירדנסתר. בלילה לא הצליח הרב 

ולא מצא  ובמיטתמצד אל צד התהפך 
לו שהוא חטא  מרגוע לנפשו. דומה היה

לם שהרי כל מה שעשו ברשותו ויותר מכ
עשו, הוא הרב והאחראי למעשיהם 
אשמתו גדולה היא אם לא הצליח לעמוד 

 ןמהביזיועל טיבו של האיש ולהצילו 
הגדול. בשעת לילה מאוחרת נפלה עליו 
תרדמה ויישן. בחלומו עמד הנפטר לפניו 
ופניו מאירות כפני מלאך ה' צבאות, 

ל הרב ולא ידע אם לדבר למראהו נבה
אליו ולבקש את סליחתו או לשתוק לפניו 
באימה, עודנו מביט בו בפחד, התקרב 
אליו הנפטר ואמר לו בפנים שוחקות: 
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"אל תפחד ואל תדאג כבוד הרב. אינכם 
צריכים להצטער על שנהגתם בי שלא 
כשורה ביום פטירתי. לא בכם האשמה 
כי אם בי. דעו לכם שימים אחדים לפני 
מותי רציתי להתגלות לפניכם כדי שלא 
יכשלו בני אדם בגללי ולכן הזמנתי אלי 

קדישא", אולם באותו  האת ראשי ה"חבר
רגע שמעתי כרוז בשמים מכריז על 
גזירה קשה שנגזרה על העיר קראקא, 
מיד הזדרזתי ובאתי לפי בית דין של 

לה ימעלה והתחלתי ללמד זכות על קה
ובתי  קדושה זו המלאה בתי כנסיות

מדרשות וקול תורה ותפילה אינו פוסק 
מפי בניה כל היום. אף הפשוטים שבהם 
מלאים מצוות כרמון אמרתי ובכל זאת 
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 הכריעואת הקטגור ודבריו  יניצחתלא 
את הכף לחובה. אולם אני לא ויתרתי, 
התחזקתי ואמרתי : אם כן אהיה אני 
כפרתם של בני ישראל היושבים בעיר 

 תביזיונואהבה קראקא ואקבל עלי ב
ובלבד שהם לא יענשו. מיד החלו לדון 
בדברי והחליטו בפמליא של מעלה לקבל 
את הצעתי מכיוון שגם אני אחד מתושבי 
העיר ואחריות מעשיהם גם עלי, באותה 

קדישא  השעה בקשו ממני ראשי החבר
אלף אדומים עבור הזכות להיקבר בכבוד. 

להם והם יצאו  יסירבתכפי שידעת, 
פניהם זועפים. הם כעסו ואני מביתי ו

שמחתי כי ידעתי שעשיתי זאת לטובת 
כל העיר, כשיצאה נשמתי עדיין חששתי 
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שמא ימצא אדם הגון שילמד זכות עלי 
ובכל זאת יקברו אותי בכבוד ואז תתקיים 
חלילה הגזירה עליכם, אולם כשנמסרה 
גופתי לידי הקברנים והם עשו מה שעשו 

לים יד המידעתי שהגזירה התבטלה". עו
בפי הנפטר והרב הקיץ בבהלה והנה 
חלום. בבקר הלך הרב בלב חרד לבית 
הכנסת וסיפר לפני הקהל את חלומו עוד 
לפני התפלה. כולם בכו לשמע החלום 

בם לפני היושב במרומים יושפכו את ל
שירחם עליהם ויצילם מצרות. כשגמרו 
את התפלה יצאו כל בני העיר אל בית 

י העדה וגבאי העלמין, כשהרב, ראש
החברה קדישא בראשם, כשהתקרבו אל 
קברו של המת הקדוש ראו קרש עץ 



 התשובה                תשובה במעשה            יפה         

 

143 

 

למראשותיו ועליו רשום באותיות גדולות: 
"פה נטמן ישראל גוי", מזועזעים עמדו 
 כולם, קרעו בגדיהם ובכו בכי רב. אחר
כך השתטחו הרב ופרנסי העדה על 
הקבר ובקשו ממנו סליחה בשם כל 

העליבוהו. ימים הקהילה על העלבון ש
מספר לאחר מכן צווה הרב להקים 
מצבת אבן גדולה על קברו של הצדיק על 
חשבון הקהילה הקדושה ולחקוק עליה את 
הנוסח הראשון בלי שנוי, רק להוסיף 
אחרי המילה "גוי" מלה נוספת, את 
התואר : קדוש. עד היום נמצא הקבר 
בעיר קראקא ועל מצבתו חקוק באותיות 

  גדולות:

 נטמן ישראל גוי קדוש תנצב"ה. פה 
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 מסוגלים לתשובההזמנים 
המיועדים ובעלי ישנם ארבע פרקים 

 לאדם לחזור בתשובה:  סגולה
לכן מובא בנוסח הראשון בסוף כל יום, 

בכדי  קריאת שמע שעל המיטה סדר וידוי
שאדם יהרהר במעשיו ביום ויעשה 
 עליהם תשובה בלילה. לכן אמרו חז"ל: 

אית תלמיד חכם שעבר עבירה"אם ר

 סגוליות להתקדש עצות 

 בקדושת התשובה
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בלילה, אל תהרהר אחריו ביום, שוודאי 
לכן כל אדם יהיה בחזקת  עשה תשובה". 

תלמיד חכם ובאם חטא חלילה ביום חטא 
כל שהוא יעשה תשובה בלילה ומובטח 

 לו כי בורא עולם ימחל לו.
השני בסוף כל שבוע לפני כניסת הפרק 

שבת, יש לאדם לחשב מעשיו באותו 
 להטיב דרכו. שבוע ו

השלישי בסוף כל חודש יש לו לעשות 
פש וחשבון מעשים ולהרהר חשבון נ
 .בתשובה

ראש הרביעי בסוף כל שנה וזהו מתחילת 
חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות 

"דרשו  :שנאמר שה' עינו פקוחה עלינו,
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אדם להטיב מעשיו ה על "ובהמצא יהוה
 וה' יצליח דרכו . 

 שמירת שבת
מחשבה, ב דש יש לשמוראת שבת קו

 דיבור ומעשה . 

"זכור את יום  :שנאמר מחשבה

יש לזכור תדיר שהיום  השבת לקדשו"
שבת קודש, לא להרהר ביום קדוש זה 
  מחשבות חולין ולהדבק בקדושה וטהרה.

"ממצוא חפצך ודבר  :שנאמר דיבור

ע"י  )ישעיה נח(. "יהוהעל  דבר אז תתענג
 בת ה'שיום השמירת הפה מדיבור חול ב

 מברך את מעשי ידיו בימות השבוע
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: קיום כל המצוות השייכות ליום מעשה
השבת. "וידוע הוא מעלות שמירת 
השבת כהלכתו כי רבו, שהרי אמרו 

"כל  )שבת קיח(כרונם לברכה ירבותינו ז

המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד 

ועוד  עבודה זרה כאנוש מוחלין לו"

"שאלמלא שמרו ישראל  )שם(אמרו 

 היו נגאלין" ןי שבתות כהלכתשת

"שקולה  )שמות רבה כה יב(ואמרו עוד 

 שמירת השבת ככל התורה כולה"
ע"י שמירת שבת כהלכתה  )פלא יועץ( .

נמחלים לו לאדם כל עוונותיו וזוכה להיות 
 צדיק בעל תשובה . 
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 יהא שמיה רבה מברך ,אמן
יהא  ,כל העונה אמן )שבת קיט(אמרו חז"ל 
חו קורעין לו ובכל כ מברך השמיה רב

גזר דינו ואפילו יש בו שמץ של עבודה 
 זרה מוחלין לו . 

 

 אמירת תהלים
וזה לשונו:  מובא בשם רבי נחמן מברסלב

"מי שרוצה לזכות לתשובה יהיה רגיל 
באמירת תהלים, כי תהלים מסוגל 

 לתשובה" עכ"ל. 
ן לקרוא בכל יום עשרה מזמורי ייש עני

"ל צוקזרסלב מברבי נחמן תהלים שתיקן 
פגם הברית ויקפיד תיקון להמסוגלים 

אדם בזה מאד ותצמח לו טובה גדולה 
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מזה ולפני הקריאה יקבל על עצמו 
עם, ויאמר ותשובה, ויאמר ויהי נ

, נ"ט, בט"ז, ל"ב, מ"א, מ" מזמורים אלו:
 ע"ז, צ, ק"ה, קל"ז, ק"נ. 

 .וכל המוסיף יוסיפו לו מן השמים

 

 קבלת יסורים באהבה
מה מלח ממתק את " )ברכות ה(ז"ל אמרו ח

הבשר, אף יסורין ממרקין כל עוונותיו של 
 . "אדם

דהיינו שמטהר ומצחצח הגוף מחטאים. 
הקב"ה מביא " )קידושין מ(, :ועוד אמרו

יסורין על צדיקים בעולם הזה כדי שירשו 
 ."עולם הבא
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 תביזיונוקבלת 
הנעלבים ואינם  ()שבת פ"חאמרו חז"ל 

 …חרפתן ואינן משיבין עולבין, שומעין 
 מתכפרים בזה כל עוונותיו .כך על ידי 

כשבא לידי האדם תאווה  :עצות נוספות
או רצון ישברו לפני הבורא יתברך ויצרף 
תפילת הפה למחשבה ומעשה, וכך 

 יעשה:

באם יש בגוף האדם פצע  - לא לחכך
או חבורה או שגופו דורש חיכוך וגירוד 

ניח ליתוש מצד טבעו או שיתוש עוקצו , י
ויקבל עקיצתו ולא יגרד למרות רצונו 

ף מחשבה טהורה וצרבהעז ויאמר בפיו 
בכדי למען שם ה' מלגרד שמגביל עצמו 

 שיקבל תשובתו באהבה.
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מובא ע"י השל"ה  - קירור התאווה
הקדוש, שההפסק באמצע האכילה נחשב 
לתענית. וזה לשונו: "וימעט הנאות 

ואשרי אכילתו וזה יהיה לו במקום תענית 
 עכ"ל . לו"

וכן שמחלקים דברי מתיקה ומאפה, אל 
יקפוץ ויתאווה אלא יתגבר על יצרו ולא 

קח אלא יכוון ע"י כך לכפר על חטאיו, יי

ריבון העולמים אני מתאווה "ויאמר 

לזה המאכל לאכלו, ואני משבר 

תאוותי לכבוד שמך יתברך לכפרת 

 )טהרת הקודש(. "יתיועוונ
ש "והנה יש לשון טהרת הקוד - שינה

סיגוף בשינה, כמו למשל אם רגיל לישון 
על שני כרים ומניח כר אחד, ואומר: 
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ריבונו של עולם, אני מניח זאת בשביל 
כבוד שמך יתברך", אז נחשב זאת לעינוי 

 ומכפר עוונותיו.
וכן על זה הדרך, כל אדם ישבר דבר 
שהוא תאב אליו ביותר ויחפש בוקר 

ל צעדיו וערב להדבק בבורא, ויש לכלכ
בצנעה כדי שתעלה בידו התשובה ויפתח 
לנו ה' שערי שמים לקבל תשובתנו 
ותפילתנו ברצון, וישלח את משיח צדקנו 
במהרה בימינו, אמן.

 

 

 

 

 



 התשובה                                            יפה       

153 

 

 חזרה בתשובה לכללים 

 מברסלב רבי נחמןמלקוטי 
א . עיקר התשובה זה וידוי דברים, כי על 
ידי כל חטא שאדם חוטא, נכנסים 

יו, והם שוברים אותו, העוונות בעצמות
וכשמתודה יוצאים העוונות מהעצמות. 

 )חלק א סימן ד(

ב . עיקר התשובה, לדום ולשתוק בשעה 
שאדם אחר מחרף ומבזה אותך, ואז על 

)חלק א ידי זה הדם שבחלל השמאלי יוכנע. 

 סימן ו(

ג . עיקר התשובה, שיזרוק עצמו חזרה 
אליו יתברך, וידביק עצמו באין סוף ברוך 

א, שזה עיקר החכמה לידע שכוחי מה הו
)חלק א סימן לה(נגדו יתברך. 
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ד . עיקר התשובה, לשמור מאוד על 
מחשבתו, שלא להרהר שום הרהור רע, 
כי מחשבות קדושות זה היצר הטוב, 
ומחשבות רעות זה היצר הרע, ואי 
אפשר להתגבר על יצר הרע, רק על ידי 

 ) חלק א סימן מט( קדושת המחשבה. 

יקר התשובה, לדבר הרבה בתורה ה . ע
ובתפילה עד שיזדכך דמו לגמרי, ולא 
ירצה כבר שום מחלוקות ומריבות, אלא 
ירצה רק את הקדוש ברוך הוא בעצמו 
מרוב זיכוך שנזדכך דמיו, וזה שלמות 

 ) חלק א סימן עה(התשובה. 

בשעת התפילה, כל זמן שהאדם שומע ו. 
עוד איזה אדם, דהינו ששומע ומרגיש, 

ומד עוד אדם אחד בשעת תפילתו, שע
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הוא לא טוב. כי צריך כל אדם בשעת 
תפילתו, שיצייר בדעתו, שאין שם אלא 
אני והשם יתברך לבד. ובליקוטי מוהר"ן 
מבואר עוד יותר, שמחויב האדם לבטל 
את עצמו כל כך בשעת התפילה, עד 
שלא שירגיש אפילו את עצמו כלל, רק 

 )סימן קג(השם יתברך לבדו. 
מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל ז. 

באמירת תהילים, כי אמירת תהילים 
 מסוגל לתשובה.

ח. לפעמים מגיע לאדם הרהור תשובה 
והשתוקקות להשם יתברך באיזה מקום, 
שצריך שם באותו המקום דווקא להתחזק 
בזה ההרהור תשובה והשתוקקות. כגון 
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לדבר שם איזה דיבורים של תחינות 
 השתוקקות בפה ובלב.ובקשות או דברי 

ט. דוד המלך עליו השלום יסד כל ספר 
תהילים מזה שהיה חזק מאוד בעניין 
ההתבודדות. ואמר רבי נחמן שעיקר 
ההתבודדות של דוד המלך עליו השלום 
היה בעת ששכב על מיטתו וכיסה עצמו 

, אז היה מדבר ומשיח כל לבו לפני בסדין
 השם יתברך.

יתברך י. צריך כל אדם לצעוק להשם 
ולשאת לבו אליו יתברך כאילו הוא 
באמצע הים תלוי על חוט השערה ורוח 
סערה סוער עד לב השמיים, עד שאין 
יודעין מה לעשות וכמעט שאין פנאי 
אפילו לצעוק. אבל באמת בודאי אין לו 
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עצה ומנוס כי אם לשאת עיניו ולבו 
להשם יתברך, כי האדם בסכנה גדולה 

ע כל אחד מאוד בזה העולם כאשר יוד
 בנפשו.

יא. יכולים לצעוק להשם יתברך בקול 
דממה דקה בצעקה גדולה מאוד, ושום 
אדם לא ישמע כלל, כי אינו מוציא שום 
קול לחוץ, רק הוא מצייר היטב הצעקה 

 במחשבה.
 

 סוררהיה לו בן  דעל מלך אח משל
שרי המלוכה שהשתדלו ומורה וכל מה 

בידם לא  ההרעות לא על ומידותילתקן 
ל בכבוד זמזל רעות ולא בטובות והיהב

 ולך ופקד שיקשרמהמלך עד שכעס ה
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ם מבמדבר ש רחקיםמעיניו ויוליכוהו ל
ויעזבו אותו שם באופן שלא יוכל לחזור 

 ךעשו, ובן המל ולא ידע את הדרך, וכן
ראה את עצמו וות ערב פתח עיניו נלפ

 ,רעב וצמא םמבמקום מסוכן מדבר ש
לבכות איך אין בגד ואין בית, התחיל 
עד תהום  פתאום נפל משמי מרומים

נהיה לילה וראה מרחוק  יםבינתיתחתית, 
לפתח  כפר אחד נגש לאותו הכפר

הראשון דפק בדלת בא זקן אחד אמר לו 
רעב  מה אתה רוצה? אמר לו שהוא

ירחם עליו אמר לו הזקן פה אין רחמנות 
אם אתה  בלאכל אחד על שכמו יסבול 
לך אוכל וכן  תעבוד מחר אצלי אז אתן

כר יכ בעד התחיל לעבוד תהיה, למחר
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ועבד שם כששה חדשים עד ששכח  ,לחם
חשב על עצמו  וא בן מלךהשו ובית אבי
ת פרך, ויהי היום דכפרי לעבוכשנולד 

, לבלייעבן  הכפרי הזקן מת והשאיר
וסיף עליו עבודה הוהתחיל לנקום ממנו ו

כר יחצי כ ול ם לתת ככר לחם נותןקוובמ
יני מסובל כל ה ומכהו ומבזה אותו וז

התגעגע  קשים, באותם הימים םסורייי
המלך לבנו ורצה לראות אותו ואינו יודע 

אסף את בית דינו  מצא מה עשהנאיפה 
והלכו ממקום למקום ובכל מקום שבאו 

לך כל מי שיש לו מה יו מכריזים מטעםה
יגש  ליכווריב עם חברו או דין ודברים 

וע שכל זה עשה דהמלך, י לבית דינו של
מלך כדי לחפש את בנו, עד שהגיעו ה
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גם שם הכריזו ובאו כולם  לאותו הכפר
שתמיד היה ביניהם מחלוקת כי כולם היו 

ורשעים גמורים, זה אומר זו  גנבים
גרש שלי, המהקרקע שלי וזה אומר זה 

גם בן המלך מרוב הצרות  בא םבינתיי
שעל ראשו דחף מכאן ומכאן ונכנס 

ומספר שהיה זקן אחד  חיל לבכותוהת
והיה נותן לו ככר לחם ליום ועכשיו בנו 

ה כפלים ולא דהוסיף עבו אכזר לבלייע
לך ובית המכר, ינתן לו אלא כמחצית כ

שהוא בן המלך אבל הוא לא  ינו הכירוד
לגמרי שהוא בן  חהכיר אותם והוא שכ

 םסוריימרוב הצרות והי המלך
ת והאמתלאות שעבר על ראשו חשב א

שאל המלך ומה אתה  עצמו ככפרי
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? אמר לו אדוני המלך לחם אני רוצה
ו של נאותו בית די רוצה, וחזרו ושאלו

ד מצה ובן המלך עוו: מה אתה רךהמל
אני רוצה, המלך לא  ובוכה ואומר לחם

יכול עוד להתאפק מלראות את בנו 
 ,קולו בבכי ואמר בני בצער גדול כזה נתן

קום בני שכחת שאתה בן מלך? ובמ
אביך ואתה תשלוט  תבקש לחזור לביתש

י דימכר לחם יבהם אתה מבקש כ
והנמשל, המלך אחרים? עד כאן המשל. 

זה הקדוש ברוך הוא וישראל בנים 
 רהמעונותינו גרמו לנו הגלות  .םולמק

הזה תחת שרים זרים ואכזרים רוצחים 
ת ידם, חועם ישראל סובלים ת

אנחנו  בציבור,להתפלל  וכשמתאספים
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שים כל אחד ואחד את שלו והקדוש מבק
על ברוך הוא אומר בני למה לא תבקשו 

הקמת שכינתא מעפרא ששם תלוי כל 
 הגדולה שלכם ומאליו יבא לכם כל טוב.

 
אחי היקר ותן אל לבך, כל  שמע

של האדם על עניין הצלחה,  ותפילותי
פרנסה, בריאות וכדומה נמשלים לחצי 
כיכר הלחם שמבקש בן המלך במשל 

 הובא למעלה. אשר
בחצי כיכר הלחם   םמעונייניהאם אנו 

אשר עשקו מידנו הגויים האכזרים או 
שמה להיות במחיצת ובחסות מלך 
העולם אשר כל יכול הוא ושליט בעליונים 
ובתחתונים  וכבודו מלא עולם אשר יכול 
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 להשפיע עלינו אוצרות עולם עד בלי די.
לכן אחי אזור מותניך וחזק לבך להתפלל 

הרצון האמיתי אשר יעלה את כל עם על 
מעלה אל  ,ישראל כולו בכללות מעלה

חזקת מלכו של עולם ישתבח שמו. הנח 
את טרדת חצי כיכר הלחם וזעק מעמקי 

 אבא! אבא!לבך אל אבא שבשמים: 
 גאולה. רוצים

רוצים את מלך המשיח  אבא! אבא!
 שיבוא לגאלנו.

 ןלכן בכל מחשבותיו דבוריו ומעשיו יכוו
חוד קודשא בריך הוא ושכינתא לשם י

ויחוד אותיות י"ה באותיות ו"ה ביחודא 
שלים. לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי 

 שכינת עזנו.
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על  שיגבורולהתפלל על משיח בן יוסף 
ארמילוס הרשע, ושיבוא משיח בן דוד 
לגאלנו במהרה בימנו אמן נצח סלה ועד.
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 שומר הברית
ית ותיקון עצות והנהגות לשמירת הבר

פגם הברית, אשר בעוונותינו הרבים 
גורמים לפיזור ניצוצות הקדושה בין 
הקליפות וע"י מעשינו הטובים בכוונה 

ברחמיו לשמה, נתקן כל הנידחים, וה' 
 שםהיזכנו על דבר כבוד שמו ובזכות 

יל חהרמוז בר"ת הפסוק " חב"ו :הקדוש

כל הבנים את לכנס נזכה  יקיאנו"ולע ב

היות בעלי ברית אמת בזכות האובדים ול
נאמר בפתח כיוסף צדיקא ממידת היסוד, 

סיומא  "יסוד :אליהו הנביא זכור לטוב

 נזכה לעבוד דגופא אות ברית קודש"
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את ה' בלבב שלם ונתקן כל ניצוצות 
ו על ידנו ביןזרהקדושה אשר התפ

בשוגג בין במזיד באונס בין ברצון בין 
בין על  בין ערים בין ישנים בין על ידנו

ה' ידי אחרים שלא במקום מצוה, ו
 לא ימנע טוב להולכים בתמים.ברחמיו 

)הרב חיים  כאן מדברי רבנו החיד"א מובא

בספרו "ציפורן שמיר": "כל  יוסף דוד אזולאי(
הסגולות הנאמרות באמת, הם מפניני 
רבותינו ז"ל בש"ס ומדרשים וזוהר 
הקדוש, והחי ייתן אל לבו להזדרז בהם. 

סגופים ותעניות ומתן דמים  כי בלא
יעשה שיתכפרו כל עוונותיו, ובלבד 

הדברים כהלכתן וכמשפטן ביראה 
 :והם ואהבה לשם שמים
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"אמן יהא שמיה רבא . כל העונה א

בכל כוחו, אפילו היה בו שמץ  מברך"
 מינות מוחלין לו.

. כל השומר שבת כהלכתו, אפילו עובד ב
 עבודה זרה כאנוש מוחלין לו.

על מידותיו, מעבירין לו  רעבי. כל המג
 על כל פשעיו.

. כל השומע אגדה מפי הדורש ועונה ד
"אמן יהא שמיה רבא" מכפרין לו 

 עוונותיו.
. כל האומר שירת הים בשמחה, ה

ובעצמו שער כאילו הוא ניצול מהים 
ופרעה וחילו הם נטבעו ואמר שירה, הנה 

ִשער כך מכפרים לו עוונותיו. ֶׁ  משורר ש 
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 ה ומתאבל על אדם כשר,. כל הבוכו
 מוחלין לו על כל עוונותיו.

 ויכלו". כל המתפלל בערב שבת ואומר ז

"וסר  :שני מלאכי השרת אומרים לו

 פר".ותכ עוונך וחטאתך
 . יסורין ממרקין עוונותיו של אדם.ח 
. העוסק בתורה לשמה, עוונותיו ט

 מתכפרים.
. המצטער ביום הכיפורים כשקוראין י

אהרן, ובוכה על אובדן עניין מיתת בני 

"וסר עוונך  :הצדיקים, הקב"ה מכריז עליו

 וחטאתך תכופר".
. כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה יא

 בידוע שנמחלו כל עוונותיו.
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עצה אחרונה, מועילה, בדוקה ומנוסה, 
לקרוא וללמוד בדברי הזוהר הקדוש,  היא

למרות שאינו מבין. משום שלימוד זה 
ובתחתונים ומאיר עושה פירות בעליונים 

לנשמתו אור יקרות רב עוצמה.  אך על 

"הזורעים בדמעה וברינה  דרך

 יקצורו".
בתחילה יקרא בדברי הזוהר בלא להבין, 
ולימודו זה יעשה נחת לפני בורא עולם 
כתינוק שהתחיל למלמל מילים ראשונות 
ועושה נחת רוח רבה להוריו למרות 
שאינם מבינים משמעות מילמוליו, כך 

"ה שמח בבניו הלומדים כילד הקב
ובמשך הזמן מובטח  המשחק לפני הוריו.

לו בזכות אבותינו הקדושים אברהם, 
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, יוסף ודוד שהם אהרןיצחק ויעקב, משה ו
ספירות: חסד, גבורה, הכנגד שבע 

תפארת, נצח, הוד יסוד ומלכות. שלימודו 
פרי ואז יבוא לקצור ברינה את  אייש

הקב"ה  לימוד לפני הקב"ה שאיןהשכר 
 מקפח שכר אף ברייה.

 
דברי קבלה ממעט מהמעט  מובא להלן

מהזוהר הקדוש ומדברי רבותינו בעלי 
"פתח הקבלה האמיתיים בקונטרס 

בכדי שיוכל כל אדם ללמוד  חכמה",
בדברים אלו וישיג אור לנפשו. אך אל לו 
להמציא סברות והבנות על דעת עצמו, 
אלא יקרא ויבין פשטם של דברים 

לו שיזכה לאור יקרות ויתקן ומובטח 
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נפשו, רוחו ונשמתו. אך יזכור לקבל על 
עצמו נוסח קבלת התשובה שהובא 
בספר, בכוונת המחשבה והלב.
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לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה )יאהדנוהי( בדחילו ורחימו 

)יאההויהה( ורחימו ודחילו )איההיוהה( ליחדא שם אות י' ואות ה' )או"א( 

ם אות ו' ואות ה' )זו"נ( ביחודא שלים )יהוה(. בשם כל ישראל, הריני בש

מתכוון בכל מילה ומילה בכתוב לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון 

בוראנו, לאקמא שכינתא מעפרא, ולזמר כל הקוצים והחוחים הסובבים 

את השושנה העליונה להיות מיין נוקבין לעורר אהבת דודים למעלה איש 

רעהו ויתרבה השפע בכל העולמות ונזכה לעשות פרי מלימודנו זה את פני 

 הנקרא שמו בישראל:

 קונטרס

 פתח חכמה
 הקדמה קצרה למתחילים בלימוד תורת האמת.

כמובא בזוהר הקדוש ובדברי רבותינו המקובלים 

 אנשי האמת.

 דף טוב. וור כשר ירא אלהיםאדם ההלע"נ 

 עמוס בן דוד עטייה ז"ל

 ההתשנ" בתמוז יולמו אשר נפטר לבית ע

 אשתו יהודית רחל עטייה ז"לולע"נ 

 . דהתשנ" בסיוון יחאשר נפטרה לבית עולמה 

בחמלת ה' עלי נעשה ונצליח.
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תפילה קודם הלימוד מהאר"י 

 הקדוש זיע"א
ריבון העולמים ואדוני האדונים אב 
הרחמים והסליחות מודים אנחנו לפניך 

אבותינו בקידה  יואלה ואלהינ יהוה
שקרבתנו לתורתך  השתחוויובה

ולעבודתך עבודת הקודש ונתת לנו חלק 
בסודות תורתך הקדושה. מה אנו ומה 
חיינו אשר עשית עמנו חסד גדול כזה, 
על כן אנחנו מפילים תחנונינו לפניך 
שתמחל ותסלח לכל חטאתנו ועונותינו 

 לבינך. ובייננואל יהיו עונותינו מבדילים 
 יואלהלהינו א יהוהוכן יהי רצון מלפניך 

אבותינו שתכונן את לבבנו ליראתך 
ולאהבתך ותקשיב אוזניך לדברינו אלה
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ותפתח לבבנו הערל בסודות תורתך ויהי 
זה אור מקור נשמתנו בכל  ולימודינ

בחינתנו ושיתנוצצו ניצוצות עבדיך 
הקדושים אשר על ידם גילית דבריך אלה 

, תורתם ,בעולם וזכותם וזכות אבותם
שתם יעמוד לנו לבל נכשל תמימותם וקדו

בדברים אלו ובזכותם תאיר עיננו במה 
שאנו לומדים כמאמר נעים זמירות 

"גל עיני ואביטה נפלאות  :ישראל
תן חכמה מפיו יי יהוהכי "מתורתך", 

דעת ותבונה" יהיו לרצון אמרי פי והגיון 
לבי לפניך ה' צורי וגואלי".
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 הקדמה

היא  פתח חכמהמטרת קונטרס 
רפואה לנפש האדם. לכן על להעלות 

ם בכדי הקורא לשמור על מספר כללי
לזכות באור הרוחני העמוק החבוי 

הן בהסבר על עקרונות  ,זה בקונטרס
תורת הקבלה, הן בשמות הקודש ושמות 

 המלאכים. ואלו הם:
לשמור על טהרת גופו וידיו לפני  .א

 הלימוד.
להרהר בתשובה לפני הלימוד  .ב

 כנוסח המובא בראש הספר.

תפילת האר"י זצ"ל  לפי רוא את לק .ג
 הלימוד.
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בשעת הלימוד אין לקרוא את  .ד
שמות הקודש והמלאכים בקול רם 

 אלא בלחש.

אין לנסות ולהשתמש בשמות  .ה
הקודש והמלאכים בחיי היום יום 
 ללא הבנה, והדרכה מתלמיד חכם.

אין לקרוא במקום מטונף. .ו
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 חכמת האמת
 

השירים  )זוהר החדש שירמובא בזוהר הקדוש 

"אם לא תדעי לך היפה וזה לשונו: ע ב( 

"וידעת היום והשבת אל  .בנשים"

 ים",ההוא האל יהוהלבבך כי 
אשריהם של כל אלו העוסקים בתורה 
לדעת חכמת אדוניהם, והם יודעים 
ומסתכלים בסודות עליונים. כי כשאדם 
יוצא מהעולם הזה )עושה תשובה ולא 

 לו שמיתהאנשארו לו עבירות, אלא 
מכפרת( ע"י זה )המיתה( מסתלקים ממנו 
כל הדינים שבעולם, ולא עוד אלא 
שפותחין לו י"ג שערים מסודות 
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האפרסמון הטהור שהחכמה העליונה 
 תלויה בהם.

ולא עוד, אל שהקב"ה חוקק אותו בבגד 
ההוא שכל הצורות חקוקות שם בעולם 
הזה ובעולם הבא, והקב"ה משתעשע 

למות, את עמו בגן עדן ומנחילו ב' עו
 העולם הזה ואת העולם הבא.

החכמה שאדם צריך לדעת ולהסתכל 
בסוד אדונו. אחת היא לדעת  להכו

ולהסתכל בסוד אדונו, ואחת היא לדעת 
את עצמו, שידע מי הוא, איך נברא, 
ומאין הוא בא, ולאן ילך. ותיקון הגוף איך 
מתקן. ואיך הוא עתיד לבוא בדין לפני 

עת ולהסתכל ל. ואחד הוא, לדומלך הכ
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)ולדעת את( העולם הזה שהוא )נמצא( 
 בו, ועל מה יתקן )העולם(.

ואחר זה )יסתכל( בסודות של העולם 
העליון, לדעת את אדונו, וכל זה יסתכל 
 ,האדם מתוך סודות התורה. הוא יראה

שכל מי שהולך לעולם ההוא בלא ידיעת 
)סודות התורה( אפילו יש בו הרבה 

אותו מכל מעשים טובים, מוציאים 
השערים של העולם ההוא. צא וראה מה 

)הנשמה אומרת  "הגידה לי"כתוב כאן 
להקב"ה( אמור לי סודות החכמה 

רועה ומנהיג בעולם  ההעליונה, איך את
ההוא העליון, למד אותי את סודות 
החכמה שלא ידעתי, ולא למדתי עד הנה, 
כדי שלא אהיה בבושה בין אלו המדרגות 
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ביניהם כי עוד לא  העליונות שאני באה
: הסתכלתי בהן. בוא וראה מה כתיב

 לך היפה בנשים". "אם לא תדעי
)הקב"ה משיב לנשמה( אם את באה בלא 
ידיעה ולא הסתכלת בחכמה מטרם 

ינך יודעת את סודות אושבאת לכאן 
צאי לך, אין את ראויה  ,העולם העליון

 בלי ידיעה. עד כאן. סיכנהל
 

רפאל  לשון הרב המקובלמובא להלן 

 עדן מקדם""משה אלבז זצ"ל בספרו 
מהר"ם  יההאלהמבוסס על המקובל 

 "אור נערב"רו זצ"ל בספרו בקורדו

"שערי ומדברי מהר"י גיקאטיליא בספרו 

 .אורה"
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 וזה לשון קודשו:
ראשונה צריך שתדע שהבורא יתברך 
 הוא אור אין סוף ואין לו שני, והוא מצוי
, והוא סיבת הסיבות ועילת כל העילות

ומקיים  להכווהוא הפועל ובורא 
המציאות, ובהתבטל הפעולה לא יתבטל 
הפועל, עם היותו בלתי צריך לאחד מהם, 
כמו שהאחד הוא סיבת המספר והוא אינו 

טל המספר לא יתבטל תבמספר ובה
האחד, והוא עומד בעצמו ואינו צריך 

 למקום כי הוא מקומו של העולם.
כי קודם האצילות היה האוויר  ודע

קדמון יחיד פשוט  ,הקדמון הבהיר יתברך
אין סוף, וכשעלה ברצונו הפשוט להאציל 
ברואים למען תוכר גדולתו וחכמתו 
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הנפלאה, כי בלא עם לא נודעה מעלת 

 יודהמלך, האציל נקודה מן האוויר והיא 

ויאמר אלהים " :ונשאר אור, וזהו סוד

והנקודה הנאלצת , "יהי אור ויהי אור

קת לשלשה חלקים היא נחל יודשהיא 

במילואה, וכל אחת מג' אותיות  יודכזה 
 שלושהל ם כןאלו של יוד היא נחלקת ג

הרי תשעה,  דלת יוד ואו :חלקים כזה
הרי עשרה, ויוד  (והמקום הסובלן )כולל
רמז  על ידי זה, עצמה מספרה עשר

כתר, חכמה,  :לעשר ספירות הקדושות
נצח, הוד  ,בינה, חסד, גבורה, תפארת

כח"ב חג"ת ראשי תיבות:  .מלכותיסוד, 

ודע כי מצירוף היוד יורה כי אין  ,נה"ים
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אציל הנקודה שהכל מסוף ברוך הוא ה
כתוב  כבר, כיצד הוא קדמוןכלול בה 

שתיבה בת שתי אותיות  בספר יצירה
אב  :בתים כזה אינה בונה כי אם שני

בא, ותיבה בת שלש בונה ששה בתים, 
ובת בונה כ"ד בתים  עותיבה בת ארב

חמשה בונה ק"ך, ובת ששה בונה תש"ך, 
 ובת שבע בונה ה' אלפים וששים בתים,
וצא וחשוב בת שמנה ותשעה ועשרה עד 

תולדותם לבית " :שאין הפה יכול לדבר

, וקח כלל זה בידך למען תדע "אבותם
כמה בונה כל תיבה בנקל, תדענו מן 
התיבה הפחותה ממנה אות אחת, על ידי 

תיבה בת שתים הכאה, כיצד ידענו ש
בונה שני בתים, ואתה רוצה לדעת כמה 
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בונה בת שלש, הכה שלשה עם שנים 
שהם ששה, וכן כמה צירפנו מבת שלש 
ששה, ואתה רוצה לדעת כמה בונה בת 
ארבע, הכה ששה בארבע כזה, ארבעה 
פעמים ששה הם כ"ד, וכן חמשה פעמים 
כ"ד הם ק"ך, וכן ששה פעמים ק"ך הם 

רך. ובזה יעלה תש"ך, וכן על זה הד
, כיצד יוד היא "קדם"מצירוף היוד מספר 

בת שלש אותיות בונה ששה בתים כזה 
יוד ידו ויד ודי דיו דוי ומספר כולם ק"ך 
עם ח"י אותיות וששה תיבות, יעלה סך 
הכל קד"ם וכל זה להורות על מאצילה 

 שהוא קדמון.
וצריך אתה לדעת כי היוד היא כלולה 

א העליון באות אלף שהוא הנקרא פל
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שהוא אור צח ומצוחצח, והוא כתר 
, ומן או כל הספירות כזה לשממנו נאצ

אחת יצאו שנים, ומן שנים יצאו שלשה, 
ומן שלשה יצאו ארבעה, כיצד מן אחת 
שהיא כתר, יצאו שנים שהם חכמה 

יצאו  כמה ובינהובינה, ומן שנים שהם ח
, ומן שלשה חסד, גבורה ותפארתג' שהם 

נצח, הוד, יסוד,  :רבעהשהם חג"ת יצאו א
, וזהו סוד מה שאמר בספר מלכות

 הבהיר, וזה לשונו: 
 

מהו אבגד אמ"ל מחד נקפין תרין, מתרין 
נפקין תלת, מתלת נפקין ארבע, דאינון 

 :, כזהואסגולתא סגול צירי ש
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 כתר  

 בינה               חכמה  סגולתא

 גבורה                חסד סגול

 תפארת 

 הוד                   ח נצ צירי

 יסוד שוא

 מלכות 

 
ן יוד שהיא נמצא שכל הספירות נאצלו מ

 .אלף, והוא פלא העליון
ועוד צריך לדעת שהאין סוף ב"ה המציא 
והאציל ספירותיו שבהם פעולותיו והם 

, והם לו ככלים אל ועשרה מאמרותי
ו בעולם השפל, נממ הפעולות הנמשכים
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תפשט בהם, מ עצמותווובאמת מציאותו 
חכמתו יתברך, והוא יודע שתכלית  והנה
השלם  ן באצילותם חייב המספרווהמכ

רות בלבד, יאל הספ סיתייח אלוהזה, 
 םכולהנמשכים מהם  אלא גם כל הדברים

 ו לגרוע ח"ו.אכלולים מעשר ואין להוסיף 
עוד צריך אתה לדעת שעשר ספירות אלו 

מחקים, והם נ יש להם שמות שאינם

בניקוד  יהוהבחכמה,  יהר, בכת אהיה

 אלהיםבחסד,  אלבבינה,  אלהים

 צבאות יהוהבתפארת,  יהוהרה, ובגב

או  שדיבהוד,  צבאות אלהיםבנצח, 

והשמות  ,במלכות אדניביסוד,  חי אל
לא שהם מיוחסות והספירות  עצמם הם
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 ת הםוו, והספירות והשמ"לספירות ח
 .ה כפי פעולותיו"סוף ב ןשמות האי

ת שהשמות ועת שעם היעוד צריך לד
 כל מקוםמ מחקים הם עשר כנ"ל,נם נשאי

הוא שם ולם ויש שם אחד הכולל את כ

הוא כתר  ב"ה, כי קוצו של יוד יהוה

היוד עצמה היא ו, אהיההרומז לשם 
ואות ה' היא  חכמה הרומזת לשם יה,

ד ובניק יהוההבינה הרומזת לשם 
ת ולשש קצו שם רמז 'אלהים, ואות ו

הרומזים לשם אל אלהים  י"חג"ת נה שהם
ה נשדי אל חי ואות ה' אחרו יהוה צבאות

, כי )תחתונה( היא מלכות אימא תתאה
ה היא הבינה אימא נראשו כמו שאות ה'

, כן ה' אחרונה היא )עליונה( לאהיע
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תתאה הרומזת לשם  המלכות אימא

א וב"ה ה הויהנמצא כי שם  אדני.
 ות ותחתונותנת עליווהעמוד שכל הספיר

עלה משפעים מנובו הם  ו,ם באחזינ
גוף  ומטה, והוא השם העומד כדמיון

דש הם והאילן, וכל שאר שמות הק
כל  חדיפי האילן, והוא המינן עומידכ

הספירות ובו נאחזים ונסמכים כל 
סדרי  נים ותחתונים וכלוהנבראים עלי

ו הם צופים יו, ואלינניבו ותיודוסולם והע
ז"ל נקרא בדברי ח ובו הם תלויים, ולכן

מו של עולם והוא נר וכי הוא מק םומק
ל פונים אליו, עליונים ושהכ האמצעי

להשפיע ותחתונים לקבל ממנו, ולכן הוא 
, הוא ותפילותינואליו כל  תהאלוהועיקר 
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ואנחנו עבדיו וצאן מרעיתו, ואל  ואלוהינ
יעלה בדעתך ששאר השמות אינם בכלל 

אחד, הוא מיוחד  להכוהאלהות ח"ו אלא 
הוא כתר, עד אדני שהיא באהיה ש

מלכות, כי כולם כלולים בו ומתאחדים 
באין סוף ב"ה וכלא הוא חד לית פירודא 
ח"ו בריך הוא בריך שמיה לעלם ולעלמי 

וברכותינו, אנו  ובתפילותינעלמין. ולכן 
ב"ה שהוא גוף האילן  הויהמזכרים שם 

הקדוש והוא קו האמצעי שהוא סוד אות 
ם מה שצריך ואו, ועל ידו אנו מעוררי

לאותה תפלה או לאותה ברכה, כגון אם 
הכלול  אלאנו צריכים לחסד מתעורר שם 

בו שהוא מידת החסד לפעול פעולותיו, 
בשאר השמות, וזהו סוד:  על זה הדרךוכן 
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עלינו כאשר יחלנו  יהוה"יהי חסדך 

"עוררה את גבורתך ולכה וכן:  לך",

 "אשר תנה הודך": וכן לנו", לישועתה
 .ודומיהם

ודע כי אין סוף ב"ה הוא נעלם בכתר 
עליון שהוא סוד שם אהיה והוא ג"כ 

כזה:  אהיהמורה על הקדמות, כי מילוי 
אלף הי יוד הי המילוי לבד עולה ק"מ, 

הרי קדם להורות  אהיהוארבע אותיות 
כי הוא קדמון לכל הקדומים, וכתר הוא 

בא"ת ב"ש  אהיה, כי אהיהרמוז בשם 

כתר, והאותיות  עולה כמספר תצמץהוא 

והם עולים  כוזוהם:  הויהשאחר שם 

, לרמוז שהכל אחדות אחד יהוהלמספר: 



 חכמה                                                        פתח 

 

192 

 

אחת פשוטה מאין סוף ב"ה עד המלכות, 
ולכן אנו מיחדים אותו בעיקר אמונתינו 

אחד, לרמוז  יהוהאלהינו  יהוהואומרים 

ב"ה שהוא  יהוהשמה שאמרנו כי 
אחד,  יהוהאלהינו ואנחנו עבדיו ועמו, 

פשוטה ומיוחדת, ולית פירודא  אחדות
 ח"ו.

בספר שערי אורה  ה שאמרובוא וראה מ
וז"ל התבונן ודע כי השם הגדול והנכבד 

א השם הכולל ווהנורא שהוא יהוה ב"ה ה
דש וכל השמות כולם בכל שמות הק

הנזכרים בתורה, ולכן יש לך להתבונן 
כמה אתה צריך ליזהר בעת שאתה 

ך כל מזכירו, שתדע שאתה נושא על פי
שמותיו הקדושים ועולם ומלואו עליונים 
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לא "ותחתונים, וכשתדע זה תבין סוד 

, כי "אלהיך לשוא יהוהתשא את שם 
על איך בריה שפלה ונקלה תהיה נושאת 

לשונה השם הגדול שכל צבאות מעלה 
לעשותו גרזן  כןשל ומטה נשואים בו, וכ

ח"ו לחתוך בו, אבל כשאתה מזכיר השם 

כי שם "ומם כאומרו: ראוי לך לשבח ולר

 ,השם אקרא הבו גודל לאלהינו"
בשעה שאתה מזכיר את  יכ לךדע תש

ב"ה ומניע אותיותיו בתנועת  הוהישם 
הלשון אזי הוא מרעיש את העולמות 
למעלה, וכל צבאות מלאכי מעלה 
שואלים אלו לאלו ואומרים למה העולם 
מרעיש, ואומרים לפי שפלוני הרשע 

הניע אותו הזכיר את השם המפורש ו
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בשפתיו, וכפי התנועה שהניע אותו 
כך  ובשפתיו, וכפי התנועה שהניע אות

מתנועעים כל השמות והכינויים התלויים 
בו, ולכן נתרעשו שמים וארץ, ואז 
אומרים מי הוא זה הרשע שהזכיר השם 
הגדול לריק והרעיש העולם, הלא זה 
הרשע שעשה עבירה פלונית ביום פלוני, 

ואז היא סיבה  לונימן פבז ךכך ווחטא כ

כי לא " :להזכיר כל עוונותיו, וזה סיבת

את אשר ישא את שמו  יהוהינקה 

 .שונולאן כד ע ,"לשוא
וידוע תדע כי כל השמות הם נחלקים 

 חסד רחמים דיןלשלשה ראשים והם 

אל אלהים והם סוד  "חדר"וסימנם 

ובהם נאחזים כל הענפים  ,יהוה
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הוא גוף  ב"ה ו"ההיוהכינויים, אלא ששם 
 אללם, כיצד, שם ורש לכוהאילן והש

שהוא חסד כינוייו הם: גדול, רחום, חנון, 
חסין, ארך אפים, רב חסד, קרוב, חסיד, 

 סולח.

הוא רחמים כינויו הם: נורא, ש יהו"השם 
נושא עון, עובר על פשע, אמת, מרום, 

 רם, נוצר חסד, שוכן עד, קדוש.

ר, שהוא דין כינוייו הם : אדי אלהיםשם 
ח, איש מלחמה, ודיין, חזק, כביר, כ ,שופט

 גיבור, פוקד עוון, משלם גמול.

ב"ה  יהו"ה ודע כי השם הגדול והקדוש
לם בכוחו והוא מנהיג את כל העולמות כ

הגדול וכל שמותיו הקדושים מתאחדים 
 :בו, וכל שאר הכינויים אשר בתורה כגון
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רחום וחנון ודומיהם הם כדמיון מלבושים 
בש בהם, ואותם המלבושים שהמלך מתל

אינם חלק מעצמות המלך ממש, אבל הם 
כדמיון כלים ומלבושים שהמלך לובש 
ומזדיין בהם כפי העת והצורך, פעם 

יותו שקט הלובש בגדי פאר ומלכות ב
ושאנן וכל מדינותיו בשלום ובהשקט, ואז 
המלך שמח עם עבדיו ולובש בגדים 
ותכשיטין נאים והדורים, כן המלך ה' 

ות בעת אשר הוא רוצה לרחם על צבא
עולמו ולחון עליהם אז הוא מתלבש 
בלבוש החסד והחמלה, ואז השם הגדול 

מוציא דגל החסד והרחמים וחקוק  היהו
שכינוייו הם רחום  אלבאותו הדגל שם 

וחנון ודומיהם, ואז מתגברים הרחמים 
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להטיב ולרחם על בריותיו, וזה סוד: 

כי " 'וכו "נוןחאל רחום ו יהוה יהוה"

ולפעמים  ',וכו "אלהיך יהוהאל רחום 
המלך יש לו צער ומלחמות מכמה צרים 
וצוררים, אז המלך לובש בגדי נקם 
חרבות ושריונים מגינים וקשתות וכל 
עבדיו בחפזון עד יעבור זעם או עד שנקם 
ישיב לצריו, כן כשרוצה השי"ת לעשות 
דין בעולם או לנקום נקם אז הוא מוציא 

, אלהיםרה וחקוק עליו שם דגל מדת הגבו

כגבור יצא כאיש  יהוה" :וזה סוד

ואז הוא לובש  מלחמות יעיר קנאה",
למידת הגבורה, כגון:  השייכיםם יהכינוי

גיבור, מלחמה, פוקד עוון, משלם גמול, 

לבש  ,מלך גאות לבש יהוה"וזה סוד: 
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וזה שאמר הפסוק:  ,"עוז התאזר יהוה

ואע"פ  וכו', "יקום אלהים יפוצו אויביו"

 "ויפוצו אויבך יהוהקומה " :שנאמר
ל נאחז ווכו', שם רמז למה שאמרנו שהכ

בשם הוי"ה ב"ה, וזהו קומה ה' והוציא 
א שם אלהים ולבש בגדי ידגל הנקמה שה

נקם תלבושת, שעל ידם ויפוצו אויביך 

את  יהוהפתח " :וזהו שאמר הכתוב

 ."כלי זעמו אוצרו ויוציא את
עמו ועבדיו  ולפעמים המלך רוצה לדון

משפט ממוזג בדין ורחמים אז לובש 
ל תלוי ובגדים ממוצעים ומוציא דגל שהכ

ב"ה, ואינו לובש  יהו"הוחקוק עליו שם 
בגדי רחמים גמורים ולא בגדי דין  אל

גמור, ואז הוא מתלבש בכינויים של שם 
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נושא עוון ועובר על פשע  :והם הוי"ה
מרום וקדוש, ואז הוא רחום בדין ומגביר 

ארך אפים ורב " :רחמים על הדין, והסודה
, ואם פשעיו של "מטה כלפי חסד" "חסד

הנידון הם מרובים וראוי לגמור דינו 
ועונשו הוא דן אותו בדין גמור וזהו 
ואמת לצריך דין אמת, אבל לבינוני ארך 
אפים ומטה כלפי חסד, ולכן כפי הדין 
שדן את בריותיו אם כלפי חסד או  דין 

כי " :על פי הפעולה, כגון גמור הוא נקרא

 :וכו', או "שופטנו, במשפט יבוא יהוה

שפטני ", "בקום למשפט אלהים"

ודומיהם. שאם  "יאלהים וריבה ריב
המשפט יוצא לדין נקרא בשם אלהים 
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ואם המשפט יוצא לרחמים נקרא בשם 
 הויה ב"ה.

ולענ"ד יראה וירצה, שזהו סוד מה 
ראשון, ורב  ,שאמרו חז"ל מעביר ראשון

חסד מטה כלפי חסד, כי סוד התשובה 
היא מדת הבינה דבה חירו דכולא לדכאה 

יא, וידוע כי בינה קדישא דינין ייבילח
מתערין מינה, וכפי מדת הדין אין ראוי 
לקבל תשובת החוטא אשר התעיב 
עלילה , אלא שמרוב רחמיו מטה כלפי 

ין יחסד וימינו פשוטה לקבל שבים, וענ
"ה בניקוד צירי הימין הוא כי שם הויה ב

הוא עולה רכ"ו כמספר ֵיֵהֵוֵה  זה: כסגול 
כזה: יוד מם יוד נון עולה  ימין במילוי

וזהו סוד ימינו פשוטה לקבל שבים,  ,רכ"ו
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 נה שהוא יסודיכי ניקוד צירי הוא בב
התשובה, וניקוד סגול הוא בחסד, 

כלפי חסד לעשות עם צירי  וכשהוא מטה
ימין כמספר  סגול אז הוא עולה רכ"ו

ולכן אמרו המקובלים כי כל בעל  במילוי,
תשובה בברכת השיבנו בזוכרו את השם 

סגול כדי  ייכוין בשם הויה בניקוד ציר
לעורר את החסד, וכבר אמרנו שמדת 
הדין שהיא מדת הגבורה היא המעכבת 
מלקבל תשובת השבים לולא רחמיו 

ומידת הגבורה עולה שמטה כלפי החסד, 
שה פעמים חסד, ין שלירי"ו שהיא כמנ

וכשרוצה השם לקבל תשובת השבים 
ראשון  ,מעביר ממידת הגבורה ראשון

שהוא שני פעמים מספר חסד, ונשאר 
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חסד פשוט, וזהו מטה כלפי חסד 
 ראשון מהגבורה, ודוק. ,בהעברת ראשון

את שיבת ציון  'ודע כי לעתיד בשוב ה
עתיד להפשיט כל המלבושים והכינויים 

הם לפי עניינו, שהוא מתלבש ומתכסה ב
ואז נאמר ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך 

ביום ההוא " :רואות את מורך, וכתיב

 :ונאמר, "אחד ושמו אחד יהוהיהיה 

כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה "

ולעבדו שכם  יהוהלם בשם ולקרא כ

ואז יהיו הצדיקים יושבים  ,"אחד
ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו 

תו בתוך ביתו השכינה, כמלך בהיו
שמפשיט כל מלבושיו ורואים אותו בני 

 ביתו עין בעין.
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ודע כי כל שמות הקדש והכינויים 
דת יוהמידות אשר תמצאם נקראים מ

דת הרחמים, ידת הדין או מיהחסד או מ
אין דין גמור או רחמים גמורים שלא 
יהיה בהם תערובת, בעת שרוצה שם 

לעשות חסד, אז מתעורר החסד  הוי"ה
ב בכל הספירות והכינויים לעשות המעור

חסד, וכן בעת שרוצה לעשות משפט 
כתוב, מתעורר הדין שבכל הספירות 
והכינויים לדון דין קשה, ובזה תבין כי כל 
הספירות והשמות והמידות קשורים זה 
בזה ומקבלים זה מזה, וכולם נעשים 

נה אחת בלי שום פירוד ואגודה אחת וכו
ל וורא הכחלילה, ואז תדע סוד יחוד ב

 יתעלה שמו.
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שהוא בכתר ולמטה,  אהיהוכל זה מן שם 
ל רחמים וחסד ואבל ממנו ולמעלה הכ

גמור ופושט שאין בו תערובת דין כלל, 

 ,"אקבצך וברחמים גדולים" :וזה סוד
כי כל הרחמים וחסד הכלולים בקו 
האמצעי וסמוכים לו אינם רחמים גדולים 
שהרי יש בו תערובת הדין, אבל 

ר שם אהיה וממנו ולמעלה, אין כשמתעור
דת הדין לפי שהוא ילמ מידהקיום והע

חסד גדול ורחמים גמורים, ולכן ביציאת 
דת ימצרים שהיו ישראל גוי מקרב גוי ומ

כה תאמר אל " :הדין מעכבת, כתיב

 ,"בית ישראל אהיה שלחני אליכם

מה " :והבן. וכן קריעת ים סוף כתיב

תצעק אלי דבר אל בני ישראל 
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וכתבו המקובלים, כי יסעו  ,"ויסעו
מאותה הבחינה שהיו צועקים לז"א, 
וישגיח עליהם עתיק שהוא רחמים 
גמורים, וידוע כי אמת תליא בעתיקא, 

 וזהו מה תצעק אלי ר"ת אמת.
ב"ה עיקרו שלשה  יהו"הודע כי שם 

 אותיות כזה וכללותם ארבעה,
 

 ה     ו       י
 חסד  ורחמים  דין

 מים     רוח     אש

 

 ה
 עפר
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וכן הוא חילוק היסודות שלש שמות 
אמ"ש שהם מים אוויר אש, וכללותם 
ארבעה שהוא יסוד העפר, והטעם כי 

 יםבינתיהמים כנגד האש והרוח מכריע 
כמפורש בספר יצירה, והארץ בית קיבול 

והיא מאנא דכלהו, וכמו כן  ןלשלושת
שלשה אותיות השם שהם יהו הם כנגד 

ד רחמים דין, שהם חס אלהים יהו"האל 

 שהיא ה' אדנימים רוח אש, ושם 
אחרונה והיא ארץ העליונה היא בית 
קיבול לשלושתן וכפי התגברות אחד מג' 
שמות אלו לפעול בעולם, כך גוברת 

 דה הרביעית הנקראת אדני.יהמ
וכתב הראב"ד בספר יצירה, דע כי עיקר 

יהו : וסידרם כך הוא יהושמו יתברך הוא 
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וזהו סוד שמו, וחשבון  יוה היו ויהי והי
עשרה יש לו יסוד וסוד על דרך עשר 
ספירות, ואם כן זה החשבון יש לו עיקר 
גדול על פי ההתבוננות, ולכן אמרו ז"ל 
לא ירדה שכינה למטה מעשרה וביאר 

עולים  אבגדוהזחטיהרמב"ן זצ"ל 
בחשבון שכינה, כיצד י' פעמים י' הם ק', 

 ס"ד, ח הם ט' פעמים ט' הם פ"א, ח"פ
הם ל"ו, ה"פ ה' הם מ"ט, ו"פ ו'  ז הם ז"פ

ט', ב"פ ב' הם י"ו, ג"פ ג' ד הם כ"ה, ד"פ 
ד', א' פעם אחת א', סך הכל הם 

 שכינה. מטריהגי
ואות ה' על סוד החשבון הוא שומר 
במרובעו ועל סוד זאת החכמה ה מורה 

היה על עצמו יתברך השלשה הויות 
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כמו שיתבאר לקמן, ואות ו  והוה ויהיה
סוד החשבון הוא גם כן שומר עצמו על 

במרובעו, ועל סוד החכמה ו מורה על 
יעלה  יהוסוד שתים עשרה פשוטות, וסוד 

 , עד כאן.אהיהבסוד הצירוף 
 לספר יצירהבפירושו  ב"וכתב הרמ

משנה א' וזה לשונו: והרב ר' אליעזר 
הקליר ביאר בספר הנקרא כבודה, ספר 
ו, סופר וסיפור והם רומזים לג' הויותי

וכתוב במעשה בראשית  אלה תולדות 
השמים והארץ בהבראם, ואמרו ז"ל בהא 
בראם, פירושו באות ה נברא העולם, 
ובזאת האות יש ג' הויות, וזהו סוד 

 "בראשית בראהתורה באומרה: 

 את השמים ואת הארץ" אלהים
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אלהים  יהוה "ביום עשותואח"כ אמר: 

והמשורר עליו השלום  ,ארץ ושמים"

שמים נעשו וברוח  יהוהבר "בדאמר: 

וזאת ההא שאמר היא  פיו כל צבאם",
 פלסבמילוי, צירוף  האג' הויות כי 
, ואותיות שעולים ששה והחשבון יעלה 

 רשוהם תחילת העולם כאשר פי אבגהם 
רבינו האיי גאון זצ"ל, ואבג מתחלף 
בא"ת ב"ש, לאותיות תשר וצירוף פלס 
החשבון מתשר יעלה תת"ק וכשתחלק 

לשלשה חלקים יהיה כל חלק וחלק  תת"ק

, ומצפץ בחילוף מצפץשלם גימטריה 

הרי ג' פעמים  יהוהא"ת ב"ש עולה 

שהם שלשה הויות, והם אות  מצפץ
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וכולם רמוזים  היה והוה ויהיהבאות 
 באות הא, עד כאן.

 צריך שתדע שהכתר הוא עלול ונאצל
מהאין סוף, ולא שהכתר הוא האין סוף 

שהכתר הוא כאשר חשבו רבים, אלא 
, ומהכתר נמשך ין סוףמסובב ראשון מהא

השתלשלות כל הנאלצים, נמצא שהכתר 
הספירות, וזה בערך  ןממנייהוא 

הנאצלים עצמם אמנם בבחינת כללות 
כל הנאצלים מעשר אין הכתר מתגלה 
בהם לרוב רוממותו ודקותו, אלא הם 
 נכללות מהדעת במקום הכתר, ודע שאין

 עצמה ח"ו.הדעת הנזכר ספירה בפני 
שהרי ידענו שהם עשר ולא אחד עשר, 
אלא היא בחינת שש קצוות המתמצעים 
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למעלה בספירות הראשונות והוא סוד 
 ואו הנסתרת בכתר וחכמה ובינה.

ודע שהאין סוף מלך מלכי המלכים ב"ה, 
לא יצדק לומר בו לא יתברך ולא ישתבח 
ולא יתפאר וכיוצא, מפני שאינו מתברך 

ולתו, אלא הוא ומשתבח ומתפאר מז
המברך והמשבח והמפאר והמחיה 
מתחילת נקודת אצילותיו עד סוף כל 
הנאצלים, וקודם בריאת העולם לא 
הוצרך אל אצילות, רק היה נעלם 
בפשיטותו הקדוש והטהור ולא יצדק בו 
שום אות ונקודה וציור, כי אפילו הכתר 

האצילות נשלל ממנו האות  תתחילשהוא 
ומר המאציל ב"ה. והציור כל שכן וקל וח

ולכן אין אנו יכולים לתאר בו לא דין ולא 
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רחמים לא כעס ולא רוגז לא שינוי ולא 
דה מהמידות לא אז יגבול ולא שום מ

 קודם האצילות ולא עתה אחר האצילות.
מה שראוי לידע הוא כי בתחילת  אמנם

ל האציל הא"ס ב"ה האצילות הדק והכ
והם עשר ספירות צוריות מחשביות שהם 

בו והוא והם הכל  תמתייחדועצמותו מ
אחדות שלימה, והם נקראים עשר 

העלם נמרץ והם צחצחות, והם נעלמים 
נשמות ומתלבשים בעשר ספירות 

והם ככלים את הנקובות בשמות, 
העצמיות הנזכרים, ובהם הדין והרחמים 

האין  לניחסם אלא ושאר הפעילות אשר 
סוף, ולא בהם ממש אלא ע"י התלבשם 
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ר יתבאר שיצירה עשיה כאבבריאה 
 לקמן בע"ה.

ודע עוד כי קודם האצילות היו כל 
המידות מתאחדות בו ונעלמות בו 
תכלית ההעלם והיחוד שלא יצדק בהם 

האציל ממנו נקודה  ךכחר ציור ונקודה וא
אחת והוא הכתר, והיא נקראת אין לרוב 
דקותה ואדיקותה במקורה שלא ישפט בה 

ית והיא היש, וממנה נאצלה נקודה שנ
החכמה והיא נקראת יש מאין שהיא 
תחילת הגילוי ותחילת הישות, בסוד 
וחכמה מאין תמצא, ומפני שאינה יש 
בעצם אלא היא תחילת הישות, לכן 
הוצרך אל נקודה שלישית אל גילוי 
הנמצאים והיא הבינה, והחכמה היא 
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ראשית ההויה, והבינה סוף ההויה, והיא 
ג' אלה הנקראת יובל העליון, והנה מ

ו ונמצאו שש קצוות ההנהגה שהם לנאצ
מחסד ולמטה, ראשונה נאצל חסד 
מחכמה , ואח"כ נאצלה גבורה מהבינה 
ואח"כ נאצל תפארת מהכתר וכל גילוי 
שלשה אלה הוא ע"י הבינה אלא שעיקר 
שורשם מחכמה וכתר כל אחד משורשו, 
והנה בתוך שלשה אלה היו נעלמות נצח 

וגילוי השלשה הוד ויסוד, ואחר אצילות 
נתגלה מחסד נצח, ומגבורה  כריםהנז

הוד, ומתפארת יסוד, אמנם אצילות 
המלכות עם שש קצוות יתבאר במקום 

 אחר בס"ד.
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הסדר היותר מוסכם בין המקובלים לציור 

כעין סגולתא,  ב"כחהספירות הוא זה 

 י"נהכעין סגול, ועוד  ת"חגותחתיהם 
תחתיהן באמצע,  ומלכותכעין סגול שני, 

וטעם הדבר כי כיוון שהכתר הוא הסיבה 
ועילה אל החכמה והבינה יחד, לכן 
יצטייר על שניהם, ואמנם החכמה שורש 
אל החסד והכתר שורש אל הרחמים 
והבינה שורש אל הדין ומזה תקיש 

 לשאר.
צריך עוד שתדע היות הכתר בחכמה, 
וחכמה בבינה, ובינה בחסד, וחסד 

ת רבגבורה, וגבורה בתפארת, ותפא
בנצח, ונצח בהוד, והוד ביסוד, ויסוד 
במלכות, וכן המלכות ביסוד, ויסוד בהוד, 
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ת, ותפארת רוהוד בנצח, ונצח בתפא
בגבורה, וגבורה בחסד, וחסד בבינה, 
ובינה בחכמה, וחכמה בכתר, והטעם כי 
העליונים צריכים אל התחתונים, 
והתחתונים צריכים אל העליונים ולכן 

העליון בתחתון,  חוח התחתון בעליון וכוכ
לם, ולם צריכים לאין סוף המחיה את כווכ

 והוא אינו צריך לשום אחת מהם.
ודע שהספירות האלו אינם בעלי מקום 
ח"ו, ועם היות שאנו מייצרים להם צורה 
הוא כדי לשכך את האוזן, אבל האמת 

תיו הוא כי הא"ס ב"ה הוא מקום לספירו
והכתר הוא מקום לתשע ספירות, 

ח, והבינה היה -מקום ל והחכמה היא
לם, והמלכות מקום וז וכן כ-מקום ל
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לבריאה, והבריאה מקום ליצירה והיצירה 
מקום לעשיה עד הגיע הדבר אל נקודת 
הארץ, וכן כל עלול מוקף מעילתו עד 

 המדרגות. םסיו
עוד צריך שתדע כי לספירות אלו יחסו 

לם מקבלות ולהם שם צינורות, יען כי כ
ב"ה וכל אחת השפע והאור מהא"ס 

מקבלת ומשפעת בחבירתה עד נקודת 
 הארץ.

ח לפעול ושהספירות יש להם כ עוד תדע
לות הפכיות, פעמים בדין ופעמים ופע

לם מסכימות את וברחמים. ולעולם כ
הפעולות, כי לא תפעול אחת מהם 

לם, וזהו בהסכמתם ופעולה ואם לא ע"י כ
ין הוא מחמת ייחד ע"י המלכות, והענ
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ה מעשר, אמנם יש להם שכל אחת כלול
כללות באופן גילויים, פעמים מתגלה 

ופעמים , חסד ודין ורחמיםמשלש והם: 
ואחת כלולה  כרותמארבע והם ג' הנז

לם, והוא סוד יסוד העפר הכולל ג' ומכ
המים והרוח, והוא מאנא  ,יסודות האש

דכולהו, ופעמים מחמש והם חג"ת נ"ה, 
ופעמים מששה והם שש קצוות, ופעמים 

שמנה עם הבינה, ואמנם כללות זה מ
ו תאינו כללות פרטי ח"ו כי לא יפח
לם ומעשר לעולם, אמנם הכוונה יוכללו כ

דה ההיא בהארה יבג' או בד' ויתראו במ
 וגילוי.

צריך עוד שתדע כי הכתר יש בו תר"ך 
זו היא רחמים ולא  מידהעמודי אור, ו
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 ןכם בה דין כלל וכן החכמה ג טישפו
ה, ועם היות שהבינה רחמים, וכן הבינ

היא רחמים, עם כל זה דינין מתערין 
בזוהר, ועיקרה רחמים,  רשמניה כדפי

וממנה התעוררות הדין בסוד שורש 
הגבורה שבה, ויש בה שורש הרחמים 
והחסד כנודע, עוד תדע כי מוצא הדין 
מלמעלה ברצון המאציל, אמנם הוא 

לם בכתר ואין ודות כינעלם בהעלם המ
ט בהם שם ושם ולא ישפסוף ומיוחדות 

דות, וכן פעולת הדין היא נעלמת ימ
דות יט בהם מוש ראשונות ולא ישפובשל

ש ווכן פעולת הדין היא נעלמת בשל
ט בו דין עד מקום וראשונות ולא ישפ

 גילוי שבגבורה.
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עוד תדע שאף שהספירות זו דין וזו  
מחמת שכל אחת  קוםמכל רחמים, מ

וד כלולה מעשר נמצא כי יש קשר ויח
דות יושאר המ דלספירות ע"י היות החס

כלולים מגבורה, וכן הגבורה ושאר 
דות כלולים מחסד וכן כלולים מחסד יהמ
לם, וע"י כך הם מסכימות אל פעולה וכ

 אחת.
ש ראשונות וואף שאמרנו שאין דין בשל

עם כל זה דין הגבורה תלוי בבינה, כי 
אם הבינה מוספת ומשפעת בה דין היא 

ינה משפעת בה אין בה פועלת, ואם א
 ח לפעול כי הענף נוטה אחר המקור.וכ

ודע כי ג' ראשונות חשובות כאחד, 
ין הוא כי יש אל הספירות ג' יוהענ
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בחינות באחדותם, האחד בערך האחדות 
הנמסר אל כל מאמין שלא יפריד ולא 
יחשוב ריבוי ח"ו אלא כל האצילות 
אחדות שלימה, ומה שאנו אומרים בהם 

בערכנו ולא בערכם ח"ו, פירוד הוא 
אמנם פירוד זה אשר הוא בערך השפע 
הנשפע אלינו הוא באחד משני מינים, כי 
שפע ורוב ברכה הנשפע סתם לא יסתלק 
לעולם משלש ראשונות, כי שלשתן 
חשובות כאחד ולא יסתלק שפעם לעולם 

באידרא  ה שאמרזה נקרא ריעות וזהו מ
כחדא נפקין כחדא שריין לא אפסיק 

 ב:יהו לעלמין, עלייהו כתיריעותי
 לא יכזבו מימיו", "וכמוצא מים אשר

אבל שפע הבא ע"י יחוד זכר ונקבה 
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זיווג והוא נמצא אל החכמה  ראהנק
והבינה שהם אבא ואמא עילאין, או 

ת ומלכות שהם אבא ואמא פארבת
תתאין, שהוא סוד יחודם כדמיון זכר 
ונקבה מה שאי אפשר לצייר בשכל 

ין ודבר גדול ונפלא יהאנושי, והוא ענ
ושפע רב והוא הויות ונשמות, הנה יחוד 

ש וזה בערכנו ובעוונותינו יפסק גם בשל
 אלוף", "ונרגן מפרידראשונות בסוד: 

 חדם כראוי.יובידנו לתקנו ולהמשיכו ולי
עוד צריך שתדע כי אין ראוי למעיין 
לחקור בג' ראשונות במהותם מפני שהם 

לחקור שכל וחכמה ובינה, ואין ראוי 
במהות עצם הנעלם הממציא כל נמצא, 
אמנם מחסד וגבורה ולמטה שהם מדות 
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נאצלות לנהל התחתונים גם אם נחקור 
בהם אין עוון ואדרבא המרבה לחקור 

זריז ונשכר, ועל כזה ה הזוא בהם ה
נאמר שלח תשלח את האם שהיא בינה, 

 ואת הבנים תקח לך לחקור ולדרוש.
ונזכיר מהם  רבים, ופעולותיודע כי החסד 

מה שיאות אל המעיין, הא' חסד כשמו 
להועיל לאדם ולהטיב לו, ועוד לבטל 

החיצונים והמקטרגים, ומפעולות  תחווכ
דה הזאת גם כל הדברים שהם בלובן יהמ

כמו אבנים טובות שגוונם לבן שסגולתם 
לחן ולחסד, ומפעולותיה האהבה, ועם 
היות שהתעוררות האהבה מן השמאל 

קרה ותכליתה בימין דכתיב עם כל זה עי

אהבת עולם אהבתיך על כן "
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ומפעולותיה להמשיך  ,"משכתיך חסד
ח החכמה אשר בה, ואדם לחכמה וזה בכ

מפעולותיה למשוך עמה הגבורה לפעול 
ין טביעת ידין שיש בו מקצת חסד כענ

 דה זו ע"ב גשריםיהמצרים בים, ויש במ
ין חסד, והרמז אליהם ע"ב שמות יכמנ

 .ויט ,ויבוא ,יסעושבפסוקי: 
ודע כי מפעולות הגבורה הם הדין כשמה 

סר בני אדם, יממש, והיא רצועה לי
ם יחיצונים והמקטרגהוממנה נמשכים כל 

והמשטינים, ומפעולותיה כל הדברים 
שהם בסוד האדמימות והחום כמו האש, 

ח האבנים שבהם גוון אדום וסגולתם ווכ
דה ילהטיל אימה על הבריות, וגם מן המ

 ןכם . והעושר גת מעוררת האהבההזא
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דה הזאת בסיוע הבינה ינשפע מן המ
דה הזאת ישעליה וגם המזון נשפע מן המ

והעד שלחן בצפון, וגם כל שמיעת 
דה הזאת יתפילה וצעקה, הם ע"י המ

 בסיוע הבינה.
ודע כי מפעולות התפארת הפאר וההדר 
ושמה יעיד עליה, והטעם כי ההדר והיופי 

 :והאודם כאומרוהוא מורכב מהלובן 

 םהענייני, וכן כל "דודי צח ואדום"
שיורכבו מהאודם והלובן, והאש והמים, 
והחום והלחות, והדין והחסד הם בסוד 

דה זו, וכן גוון הירוק כחלמון ביצה ימ
באבנים טובות סגולתם נשפעת ממנה 

חה, וגם בה תלוי התורה והעסק בה, וומכ
דות יוגם הבנים יש להם תלייה במ
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ות בסוד בני חיי ומזוני לאו העליונ
כל בזכותא תליא מילתא אלא במזלא, ומ

מקומם האמיתי הוא במידה זו  קוםמ
וממנה היה יורד המן לישראל, וממנה 

דה ין השפעת הנשמות בסוד יחוס המיעני
 הזאת עם המלכות. 

ן היחוד הזה צריך שתדע כי לא יבעני
ימצא כי אם בחכמה ובינה שהם מכונים 

חוד יא ואמא, וכמו שהשה אביאיש וא
והזיווג הגשמי לא ימצא אם לא ע"י 
אמצעי שהיא ברית המעור, כן למעלה 

דות אלו ע"י סוד הדעת ייתיחדו שתי מ
הקדום שהוא מתמצא בין אבא ואמא, 
ומציאותו בנתיב לא ידוע עיט, וע"י יחוד 
זה הוא קיום הספירות וחידושם שהם 
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מתחדשים תמיד ע"י שורשם השקוע 
ינה והחכמה כמבואר בעמקי הב

בתיקונים, ואולם כל יחוד צריך 
התעוררות תחתון והתעוררות הבינה 

הרשב"י ע"ה,  רשהוא מהמלכות, כדפי
שאמרו באתערותא דלתתא  ווזה

חוד הזה ידרך ה כאתערותא דלעילא
ת ומלכות, והם זכר פארבת ןכם ימצא ג

ונקבה חתן וכלתו אבא ואמא תתאין, 
מלכתא, ברא וברתא לעילאי, מלכא ו

מלכתא ומטרוניתא, קוב"ה ושכינתיה, 
ין ימשל אל הענ מלך בהיכלו, כל זה הוא

הזה יתלוו אליו, איזה בחינות קודמות, 
והם בחינת החיבוק והיינו ע"י החסד 

שמאלו " :והגבורה, והסוד הנרמז בפסוק
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, דהיינו "תחת לראשי וימינו תחבקני
שיקבל החתן את הכלה בזרועו השמאלי 

ורה את המלכות וישפיע ויתפשט הגב
לה, ויתלוה עוד אליו בחינת הנישוק 
שהיא אתדבקות רוחא ברוחא שהוא סוד 

דות אורם זה ייחיד מציאות פנימיות המ
בזה, והוא בסוד הפה, דהיינו מציאות 

ת וכן במלכות, ודבר פארהמלכות שבת
 יחודזה ארוך וסודו באידרא, ותועלת ה

 הזה הנצח וההוד הזה והן תרין בימין
כורא והיסוד שהוא סוד הברית, ועל דד

 .יחודידם הוא ה
ים אל ארבע יחודהנה פירשנו אופן שני ה

ת פארדות הללו, שהם חכמה ובינה תימ
ומלכות, והנה היחודים האלו יתבארו 
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 יהוהבשני שמות שני פעמים, והם אבא 
, ויחודם יחד יעשה שם זה אהיהאמא 

זהו סוד יחוד: חכמה ובינה זה  יאההויהה
ל הימין וזה אל השמאל ולהם שלשה א

מקומות אל הזיווג בסוד אורם המתפשט 
דרך הספירות ממעלה למטה, והם בכתר 

ת, וכן פארוסוד הדעת יחד, וכן למטה בת
למטה ביסוד, וכן על דרך זה אל המלכות, 
והם ברא יהוה, ברתא אדני ויחודם יחד 

ולהם שלשה  יאהדונהייעשה שם זה: 
ד אורם המתפשט מקומות אל היחוד בסו

דרך הספירות ממטה למעלה, והם ביסוד 
ת ובדעת, ובמלכות, ארבעה פארובת

שמות אלו יחד כזה: 

וזה יורה על יחוד  יאיאהההדויונהההי
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שלשה אורות ימין ושמאל ואמצע בין 
 בעליה בין בירידה.

הנצח וההוד והיסוד פעולתם קרובה 
מפני שהם יונקים נצח מן  חג"תלפעולת 

ת והוד מגבורה אלא פארמתחסד ויסוד 
ת עם פארשישתף עם ינקתם גם שפע הת

שניהם ושפע החסד והגבורה עם היסוד, 
, פעמים ולזה הוא נידון פעמים ימני

שלשתן ישתתפו  ונצח הוד יסוד שמאלי.
, לכן הם מכונים, תרין כרווג הנזיאל הז

כורא והאמה, ופעולתם יחד דביעין ד
 ים,לבשל זרע הזכר והנקבה ויקראו שחק

ששוחקים מן לצדיקים שהם צדיק וצדק 
ויש להם שם אחד שלא יפרד והוא שם 

 .צבאות
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עוד תדע כי יש הכרעה בין שתי הקצוות, 
בין החסד והדין וההכרעה  ומרלצה ר

היא הרחמים, והנה הקצוות בג' מקומות 
ויש הכרעה בשלשתן, כי המחלוקת 
הראשונה היא בין הנצח וההוד והמכריע 

מחלוקת השניה היא בין הוא היסוד, וה
ת, פארהחסד והגבורה והמכריע הוא הת

ומחלוקת השלישית היא החכמה והבינה 
ת בסוד הדעת, פארוהמכריע הוא הת

שיהיה החכמה והבינה חסד  ההכוונואין 
ודין ממש אלא הוא בסוד דינין דמעתרין 
מבינה לכן דמיתער מכתר הוא המכריע, 

ותו הכרעה זו שאנו אומרים הוא הי ןועניי
אל שני הקצוות ומתווך  המשתווהאמצעי 

 ביניהם שלום.
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ודע שיש למעלה בכתר מציאות כל 
הספירות הם הנקראים אל המקובלים 
עשר צחצחות, והם כלולות בשלשה כשם 
שהספירות נכללות בחסד דין ורחמים 

ם הענפים בשורשם שהם נצח יוהם העל
בחסד וחסד בחכמה, וכן הוד בגבורה 

וכן מלכות ויסוד עם וגבורה בבינה , 
ת, והם סוד כח"ב שבכתר והם פארהת

נקראים אור קדמון אור צח אור מצוחצח, 
והשגת הספירות בצחצחות אלו נעלם 
ונשגב מאוד, ואלו הם שורש אל שורשי 
הספירות שהם כתב ושלשה אלה 
נמצאים במלכות ג"כ מפני שהיא דפוס 

 העליונות.
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החכמה יש לה ל"ב נתיבות ואל הנתיבות 
אלה יש להם שמות מונחים ידועים ה

ומבוארים, ל"ב אלהים שבפרשת 
 בראשית, ועל ידם חותם בראשית.

הבינה יש לה חמישים שערים, וכנגדם 
חמישים פעמים שנזכר בתורה יציאת 

 מצרים.
ודע שכמו שאור הספירות מתפשט 
מלמעלה למטה בדרך אור ישר, כן האור 
אחרי רדתו אל מצב מעמדו חוזר 

טה למעלה בסוד אור חוזר, ומתפשט ממ
והוא סוד אור מהופך שמכה במראה 

 וחוזר אל מקור.
 מא"סאים צעוד תדע כי מציאות כל הנמ

ב"ה עד נקודה התחתונה נחלקים 
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לארבעה חלקים, החלק הא' חלק אצילות 
והם עשר ספירות נאצלות ואור אין סוף 
מתפשט בהם. והחלק השני מציאות כסא 

ואור  בריאה, ראהכבוד והוא הנק
הספירות מתפשט בה והם הנקראים 

לא הכסא אלא האור  ספירות דבריאה,
שהוא מעשר ספירות ואור אין סוף 
מתלבש בהם ע"י האור הנאצל. החלק 
השלישי מציאות עשר כתות מלאכים 

רות ישהם ההיכלות, ואור עשר ספ
מתפשט גם בהם ע"י עשר ספירות 
שבבריאה וזה נקרא יצירה , ועל ידי אור 

רות המתפשט בהם נקראות עשר הספי
ספירות דיצירה, ואור אין סוף מתלבש 

 בהם ע"י האור הנאצל.
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החלק הרביעי הוא מציאות הרקעים וכל 
עשיה,  ראהעולם השפל הגשמי, והוא הנק

והם עשר רקיעים ואור הספירות מתפשט 
בהם והם הנקראים עשר ספירות דעשיה, 
דהיינו התפשטות הקדושה בתוך החומר 

שבו שליטת החיצונים, וסימן הגשמי 

שהם  אב"יעחלוקת ארבעה חלקים אלו 
אצילות בריאה יצירה עשיה, והענין כי 

לם, מפני והאצילות נחלקת לאבי"ע וכן כ
 היות המדרגות יורדות מעילה לעלול.

עוד תדע שהנצח מששת ימי בראשית 
תה יניקתו מצד הגבורה, וההוד מצד יהי

גרם דות, ומאז יהחסד בסוד המזגת המ
החטא ונתבלבלו הצינורות לא מצאו כל 
אנשי חיל ידיהם לתקן הפגם, עד שבא 
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יעקב אע"ה והצדיק את הדין על עצמו 
רו אם יבוא עשו אל המחנה האחת מבאו

אם יבוא שרו של עשו  ומרלצה ר והכהו,
לעורר דין את המחנה האחת, היא ההוד 
שהיא נקבה ולכן קראה מחנה כי נצח 

וצבאות ומחנה והוד נקראים צבאות 
ל אחד הוא והכהו שהחליש כל והכ

 ליעקבהקימה בכללה הרמוזה בואו אמת 
ושחת רחמיו, והיה המחנה הנשאר לשון 
זכר שהוא הנצח לפליטה, להתחזק 

ה כי נגע דת החסד, וכן הייולאחוז במ
ב, ומיד שרו של עשו בכף ירך יעק

נתהפך סדר היניקה ושב ההוד מצד 
והודי נהפך הגבורה הוא מושפע, בסוד 

עלי למשחית, והנה היה רפוי עד שבא 



 חכמה                                                        פתח 

 

237 

 

דוד המלך ע"ה ותיקנו בזמירותיו להיות 

"נעימות יונק מצד החסד וזהו סוד: 

ולפי שעה בעת רצון זכה  ,בימינך נצח"
דות ידוד הע"ה ונעשה רצונו למזג המ

"כהניך ילבשו צדק כימי עולם בסוד: 

כמבואר בזוהר, וכן  וחסידיך ירננו",
 .דש ולהתמיד לימות המשיחעתיד להתח
שהשמות שאינם  שאף על פיעוד תדע 

נמחקים הם עשר שמות לעשר ספירות 
כמבואר לעיל יש שם הכולל כל עשר 

, וכינה ההויספירות והוא שם בן ארבע 
קוצו של י' כתר, י' חכמה, ה' בינה ו' 

י, ה' מלכות, "ת נה"כולל שית ספירן חג
 ואין סוף נעלם בכתר ואתפשט נהוריה
בארבע אתוון אלין, ולכן שם זה יתמלא 
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בעשר אותיות לרמוז לזה יוד הא ואו הא 
ואולם אחר שהספירות כל אחת כלולה 
מעשר גם שם בן ארבע נמצא בכל אחת 

 יהוהבניקוד קמץ בכתר,  יהוהמהם, 
בניקוד צירי  יהוהבניקוד פתח חכמה 

 יהוהבניקוד סגול בחסד,  יהוהבבניה, 
בניקוד חולם  הוהיבניקוד שבא בגבורה, 

 יהוהבניקוד חירק בנצח,  יהוהבתפארת, 
 יוהווהובניקוד שורק שהיא קובוץ בהוד, 

פשוטה בלי  יהוהבניקוד שורק ביסוד, 
ניקוד במלכות, והטעם מפני שהיא כלולה 

והיא מאנא דכולהו ופועלת כפי  כולםמ
השפעת כל ספירה וספירה שעליה, 

 לפיכך נקודתה כפי יניקתה.
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אתה לדעת כי יש שמות עוד צריך 
קדושים תחת אלו, והם כמו כינויים 

 א,"אראריתאליהם, ויחסו אל הכתר שם 
ואל החכמה כ"ב אותיות מחוברות עם 

איה ביה גיה דיה היה ויה  :שהם יה כזה
זיה חיה טיה ייה כיה ליה מיה ניה פיה 
ציה קיה ריה שיה תיה ויחסו עוד שלוש 

הם ו "כוזו במוכסו כוזו" :ראשות יחד

 ,"יהוה אלהינו יהוה"אותיות שאחרי 
ויסע  :ואל החסד שם בן ע"ב יוצא מפסוק

 מילוי, ושם הויה הממולא בויבוא ויט
יוד הי ויו הי העולה ע"ב הוא  :יודין כזה

. זכרנשמה ודפוס ומקור לשם בן ע"ב הנ
ויש בו רי"ו אותיות כמנין אריה שבחסד 
וז"ס אריה אל הימין, ויחסו אל הגבורה 
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יד  ראדת הגבורה נקין מ"ב לפי שמשם ב
החזקה ושם בן מ"ב יש בו י"ד שמות של 

ע "ץ קר"ג ית"אב :שלש אותיות, כזה

ב "ג חק"ר צת"ש בט"ד יכ"ן נג"שט

והוא יוצא  ת,"ו צי"ק שק"ל פז"ע יג"טנ
בראשית עד ב של ובהו בחילופי  רשתמפ

אלפא ביתות, וניקודו הוא ניקוד הפסוק 

י שיש בו מ"ב ולפ ,"ויפן כה וכה" :של
אותיות, ויחסו אל התפארת שהיא מדת 

אנקתם פסתם יעקב שם בן כ"ב שהוא: 

ולכן כתב ביעקב ויש  פספסים דיונסים,
ויש כ"ב  ומרלצה כ"ב במקום ההוא, ר

 "הוהי"שנקרא מקום כי שם תיבות, 

וכן יעקב עם ד'  "מקום"בועו עולה בר
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, ושם בן כ"ב הוא "מקום"אותיותיו עולה 
וקי ברכת כהנים ע"י חילוף יוצא מפס

ויחסו אל הנצח שם בן כ"ב  אלפא ביתות,
אחר, ואל ההוד שם זה היוצא מפסוק: 

 :וכוליה כזה אלהיך תירא" יהוה"את 
אדע לוש העת יבו כתם תוש יוב רתו "

ואל היסוד י"ב הויות של שם  "אדק אתב
 :בן ארבע, ואל המלכות שם בן י"ב והוא

מז אל דוד והוא רו "איא ההד יונ ההי"
דאיהו כליל מכולהו ברזא דכתם פז, כי 
פ"ז הוא סוד לבנה שהיא מדת המלכות 

לכות כי מפארת תתר כם הוא ר"ת "וכת
 םהיא כוללת כולם, ויחסו לה ג"כ ש

 מטטרון.



 חכמה                                                        פתח 

 

242 

 

עוד תדע כי יש ביכולת הצדיקים להיות 
דות בסוד נשמתם ימרכבה אל המ

ונטייתם אל אחת  ולם הזהופעולתם בע
ין אברהם ידות, כעניחת הממהצדדים וא

איש החסד, ויצחק איש הגבורה, ויעקב 
איש התפארת, ומשה בעל הנצח, ואהרן 
בעל ההוד, ועוד בדרך אחר אהרן איש 
החסד, ומשה בעל הדעת העולם 
בתפארת, יוסף בעל היסוד, וכן בועז, וכן 

בעל המלכות וכן רוב  דפלטי בן ליש, ודו
המלכים הצדיקים, ושלמה הוא בסוד 
הדעת הכלול ביסוד, לכן אמרו במדרש 
שבקש שלמה להיות כמשה, ואולם 
האנשים המיוחדים אשר נקבו בשמות 

בכללות קומת  רודו דורי שהן מוסד
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חכמה בינה  "אדם נח שם" :הם האצילות,
אברהם יצחק ויעקב חג"ת, משה ודעת, 
ן פינחס ודוד נהי"ם, וכולם אחוזים ואהר

בשורשי הנשמות אשר לאדם השלם 
באברי השכינה אם כל חי, דמתמן מלכים 
צדיקים חוזים נביאים אנשי אמת גבורים 
 חסדים נבונים חכמים ראשי אלפי ישראל,
עוד תדע כי בתפארת י"ב גבולי אלכסון 
והם, גבול דרומית רומית, גבול דרומית 
תחתית, גבול דרומית מזרחית, גבול 
דרומית מערבית, גבול צפונית מזרחית, 

רחית רומית, גבול דרומית עוד גבול מז
תחתית, גבול מערבית רומית, גבול 
מערבית תחתית, והם י"ב כנגד י"ב 
אורות עליונים, ולהם י"ב צירופי הויה, 
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ומרכבה להם שנים עשר שבטי ישראל, 
ין זה בארוכה בספר יביאור ענ ייןוע

 הפרדס. 
ודע שהמרכבה שהיא תחת המלכות הם 
עשרה היכלות, אלא ששלשה מהם 

למים מפני שהם צללים של כח"ב וכמו נע
שכח"ב הם נעלמים כך היכלותיהם הם 

 נעלמים כמותם והם כלולים בתוכה.
היכל הא' נקרא היכל הקודש הפנימי 
ונקרא קדש הקדשים וכסא הכבוד העליון, 

 טטרוןאכתריאל מלכיאל מ :ונקרא
 ביו"ד.

, אדם הראשון במרכבה גלגליאל שדי
מו אומרים זה ההיכל נקרא אין תכלית כ

 המקובלים מאין סוף עד אין תכלית.



 חכמה                                                        פתח 

 

245 

 

בשם  קראהיכל הב' נקרא אופן גדולה, ונ

חיה אחת במרום ושמה  עטוריאל
ישראל, מיכאל הפנימי, חשמל החיצון, 
אריה הפנימי ומלכות מתעלמת בזה 

 ההיכל.
נקרא מזלן של ישראל היכל ’ היכל הג

הפנימי,  אוריאלהקודש החיצון נשריאל 
לות הם נעלמים עד מאד, היכ’ ואלו הג

ולדעת קצת המקובלים רבינו האי גאון 
היכלות ’ ל אלו הג”ורבינו טודרוס הלוי זצ

דות ואלו שבעה יג מ”הם תשלום י
 ן.יימי הבני’ היכלות שהם כנגד ז

שהוא כנגד חסד נקרא היכל  ’היכל א
ד שזהו סוד הפסוק: ”האהבה )ונלענ
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על כן  ואהבת עולם אהבתיך"

 .("משכתיך חסד
שהוא כנגד הגבורה נקרא היכל  ’היכל ב

הזכות, לפי שיש כנגדו מצד שמאל היכל 
 רגותד' חובה, ובהיכל הזכות הזה יש ב

 של מעלה ונהר דינור.
שהוא כנגד התפארת נקרא  ’היכל ג

היכל הרצון והוא אמצעי בין האש 
 והמים.
 כנגד הנצח נקרא היכל  התוגה. ’היכל ד

עצם כנגד הוד נקרא היכל  ’היכל ה
 השמים.
שהוא כנגד יסוד נקרא לבנת  ’היכל ו

הספיר, ובין זה ההיכל ובין היכל השביעי 
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שהוא היכל המלכות שם הוא מרגוע 
 לילית וסמאל בחטא ישראל,

ולמטה מן היכל לבנת הספיר הוא הרקיע 
שעל ראשי החיות שהוא מטטרון שנקרא 
עבד, והוא למטה מארבע מחנות שכינה 

מלאך שנקרא אופן ה סנדלפוןהפנימיים, 
א בת זוגו של יאחר בארץ אצל החיות ה

והוא הנקרא פרגוד, ולמטה מזה  מטטרון
הם חיות הקדש ועשר מעלות המלאכים 

חיות הקודש  םהמעלה הא' הם הנקראי
ואין בינם לבין מלכות שבמלכות רק מה 

כ נבראו ”שבין עילה לעלול בלבד, ואח
המעלה השנית שנקראו אופנים ואינם 

כמו שמשיגים חיות הקודש  משיגים
המדרגה העליונה מהם אבל הם דקים 
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כ נבראו על ”יותר משלמטה מהם, ואח

שרפים, מלאכים,  ,םיחשמלזה הסדר 

אלים, כרובים,  אראלים, אלים, בני

וכל מעלה מהם אינה משגת , אישים
כמו שמשגת המעלה ממנה, ובמעלה 

עבה מתא מעלת אישים יהעשירית שה
פשר להיות נברא השפע עד שלא היה א

רוחני כמותם אלא גוף אחד ספיריי עד 
שכמעט הוא רוחני והוא גלגל ערבות, 
ואין בינו ובין האישים רק מה שבין עילה 

כ יצא גלגל היומי וגלגל ”לעלול, ואח
המזלות ושבעה כוכבי לכת וכל גלגל 
וגלגל יש לו נפש שבה הוא חי משכיל, 
וכל גלגל אינו משיג כמו שהשיג העליון 
ממנו, ובהגיע השפע עד גלגל לבנה, 
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נתעבה כל כך השפע, עד שלא היה 
אפשר להיבראות ממנו גלגל, ועשה 
היסודות כל אחד מקיף אל חבירו וכל 
עליון רוחני מעט מהתחתון ממנו, עד 
הגיעו אל הנקודה שהיא טבור הארץ 
החסידה והעבה והגסה יותר מכולם. הרי 
נתבאר שהם עשרה גלגלים כנגד עשרה 

עלות המלאכים, שהם כנגד עשר מ
היכלות, שהם כנגד עשר ספירות, עד 
’ שנמצא שהכתר הוא כנגד היכל א
’ שבמלכות והוא כנגד מעלה א

מהמלאכים הנקראים חיות הקודש וכנגד 
, וכן על ערבות גלגלגלגל השכל הנקרא 

זה הדרך ודי בזה. עד שנמצא חלקי טבעי 
נים, ואב יהארץ מחולקים לעשרה מ
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)אפר, רוח, ע ”רבע יסודות ארמלכולם א
ומהם הורכבו החי והצומח מים, אש( 

והדומם, החי נחלק לשנים, חי מדבר וחי 
בלתי מדבר, והצומח נחלק לעשבים 

ק למתכות ואבנים, ואילנות, והדומם נחל
, עיקריים שבעה מינים והמתכות יש בהם

זהב וכסף ונחושת וברזל ובדיל ועופרת 
וכבי לכת כי וכסף חי, שהם כנגד שבעה כ

חם הם, נמצא שגם בזה העולם יש ומכ
עשר מינים שהם כנגד עשרה גלגלים. 
ודע כי היסודות התחתונים נשתלשלו 
ונתפשטו מארבע יסודות העליונים 
הרוחניים כי הם שורשם למעלה, כי כל 
מה שיש למטה בעולם השפל יש לו 

לם ושורש ויסוד למעלה בעולם העליון וכ
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זה עד הסיבה קשורים ודבוקים זה ב
 העליונה יתברך ויתעלה לעד אמן.

כבר אמרנו שעשרה מעלות יש במלאכים 
ולמען תבין מקורם ומהותם אודיעך 

ן כמובא בספר ברית מנוחה ישורש העני
 ובספרי המקובלים.

ה ”ב יהוהידוע כמובא למעלה כי שם 
ל והוא מקור כל השמות, והוא עיקר הכ

הוא בכתר למעלה,  אהיהואף ששם 

הוא גוף האילן והוא  הוהיכן שם  פ"אע
העיקר והוא רחמים והוא אש שאינו 

לן הוא ושורף והסנה דמשה יוכיח, וכ
עיקר כל השמות לפי שהוא נשמתם 

 יה :נשמתו הוא אלהיםשם  ןומקורם, כגו
שמה בתוך הגוף, נהקבוע בתוכו כ
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 המאורותווהשמות הם נשמה למאורות, 
והעיקר הם השמות, הם נשמה למלאכים, 

המאורות, י ”עוהשמות פועלים הפעולה 
המלאכים, ולכן עיקר והמאורות ע"י 

הכונה היא לשמות, ולזה יתכוין המתכוין, 

 יהודע כי השמות הנחתמים בשם 
ת ובאחרונה הם הנקראים שמות, והמאור

 :הם הנחתמים בסופן בדין, כגון

 .יואחצצבירון ביהרירון אדירירון
 :ןכגו אלוהמלאכים הם הנחתמים בשם 

וכיוצא, וזה  אלימיכאל גבריאל נור
ת ון השמות והמאורימבוא גדול לעני

ים לדעת בכל פעולה השמות כוהמלא
הראויים לו ומהם תדע המאורות 
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מהם אם בעל שכל ים עיוהמלאכים השייכ
 אתה.

דע איזה מלאך הוא מן כת תצריך ש
האש או מן כת מים, וגם צריך לדעת אם 

קרר, הוא שורף או משריף, או אשר מ
ואם הפועל משולל ידיעה זו אינו מוציא 

ח אל הפועל, וגם יזהר שלא ומן הכ
יערבב מלאכי דין עם מלאכי רחמים ודע 
כי המקרר הוא רחמים, והשורף דין רפה, 

דין קשה, וכל אחד פועל כפי  ףוהמשרי
 בחינת מקורו.

ואלו הם הג' מלאכים המפורסמים בכל 
ת ספרי קבלה מעשית, והם ראשי הג' כתו

הוא  שמועיאלהנ"ל, השרף הגדול 
הממונה על כת השרפים הוא שומר 
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מבואות המרכבה, הוא השרף המקרר 
האש מרוב זיוו וגודל מעלתו, והוא מקבל 

מקום  אשר אהיה אהיה :ממקורו שהוא
הזוהר המזהיר, מקום שכל האשות 
מתקררים שם ושם נחשבו כלא היו, 
ומקור אהיה הוא אחד ומקבל מכתר 

 .םהשורשירש כל עליון שו
והשני הוא השרף שאינו משריף אלא 

שר הפנים והוא  מטטרוןשורף הוא 
על כת השורפים והוא מקבל  ממונה

 יהוהומקור שם  הוהישהוא שם  ממקורו

מכתר  ןכם ומקבל ג אהיה אחדהוא 
עליון והשלישי השרף והשורף והמשריף 

 אדניוהוא מקבל ממקורו  יהואהוא 

והשפעתם אהיה אחד  יהוהומקורו 
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מכתר עליון, השרף הא' רחמים, והב' דין 
רפה, והג' דין קשה, ודי למשיג בסימנים 

וקח כלל זה בידך שכל מלאך שסופו  אלו.
 נוןיניקתו מן חסד, וכל מלאך שסופו  אל

יניקתו מן  יהיניקתו מן גבורה, ואם שם 
 תפארת.

הוא הממונה על האראלים  מיכאל
ן, פרי האיל ראתהמקבל מהמלכות הנק

והוא מן כת מימי  איההיוההומקורו הוא 
 ברכה והנחה שכל רואיהם מתחכמים.

הוא מן האראלים והוא ממונה  ברכיאל
 על הברכה כמו מיכאל.

הוא מן האופנים והוא ממונה  יופיאל
 לחן ולחסד.
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הוא הממונה על רצון בני  הדרניאל
 אדם אם טוב ואם רע.

הוא מן מחנה האש  זכריאלנ"א  זרניאל
ים הנמשך בדין רפה והוא ממונה השורפ

 על הזכרון.

הוא מן הכרובים והוא ממונה  קדשיאל
 על קדושת העליונים.

הוא מן השורפים והוא ממונה  סנדלפון
 על כל מין שמירה.

השם הקדוש מקור השרפים בעלי היכולת 
והממשלה שהם מקבלים מכתר עליון 
מהמקור הזה על דרך חיבור המאורות 

 ואמיהוואיהומו ועל פעולתם נקרא ש

, סימן ותצא אש מלפני ואמיהויאיהנ"א 
 ה' ותאכל אותם וכו'.
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שם המקור שמשם מקבלים האראלים 
המושלים על המים ע"ד חיבור המאורות 

נה וועל פעולותיהם, יש שם אמיץ בן שמ

תמצא כלול בו  אאגנלגאץאותיות והוא 
שני שמות, שם אחד שם הגבורה שהיה 

מפסוקים  משמש בו דוד הע"ה היוצא
ור אריה גתה יודוך אחיך, אאלו, יהודה 

וסרי אא יסור שבט מיהודה, ליהודה, 

ותיקנוהו  אגלאלגפן עירה וכו', ושמו 

יבור גתה אחכמים בברכת גבורה, 

דני, והשם השני הוא יסוד אעולם ל

המרכבה והוא כתר על ארבע שמות, 

וכוחו להרחיק הנזק  אנגץוהוא שם 
 חה.ולמלט מצרה ולהוציא לרו
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הוא מן החשמלים ומקבלים  חשמיאל
מתפארת מן ניקוד האמצעי ומן ניקוד 
הישוב, והמקור שמשם מקבלים 
החשמלים על דרך חיבור המאורות  ועל 
פעולותיהם שם אמיץ והוא 

"מה ידידות , סימנו: מהידמשיהאל

וכו', וניקודו ככתיבתו,  משכנותיך"
וכאשר תזכור המלאך בפעולה תדע 

חשמל תדע שמקורו מקורו, אם הוא 
תפארת ושמו היוצא מפסוק מה ידידות 
וכו', ואם הוא שרף תדע שההוא דין רפה 
שמקורו מכתר עליון ושמו היוצא מפסוק: 

תדע  אראלותצא אש הנ"ל, ואם הוא 
שהוא דין קשה ומקורו היא מלכות ושמו 
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גדול יחודו יה מפני ששם כל הכוחות 
 מתקבצים מורים יחודו של הקב"ה.

)נ"א  ריאל יה אלהי ישראלאכתשם 
אכתריאל יה יהוה( פועל פעולות ליודעים 

אהיה ופעולותיו אף בלי במקורו שנשרש 
 טהרה מפני רוב הקדושה.

שם: יוצא מ ייארואאוחונחל נעווושם 

וכו' וניקודו  אל רחום וחנון יהוה, יהוה
ככתוב בתורה ומועיל בלי טהרה, עם 

 יהואלהמלאכים המקבלים ממנו והם: 

נ"א  אוריאל רפאל ולואל שעאליוה
וליאל אנטימוס נ"א ארטימוס אוזיאל 
ויציא חניאל נ"א חכמיאל ויסיאל נ"א 

 גיסיאל נוריאל לויאל.
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"ובלכת יוצא מפסוק:  יואחצפירוןשם 

האופנים ובהנשא החיות   החיות ילכו

 מעל הארץ ינשאו האופנים".

"איתן מושבך יוצא מפסוק:  אתניקשם 

השבעתו בשם: ו קנך", ושים בסלע

, והוא תחת ממשלת אדיר אדירים

של אבג יתץ,  אהרמוז באות  אדירירון

 יגיהרירון,  ג'ביהרירון נ"א ביהדרירון,  ב

תלמיה ובו נעשה הים תלמים,  תיגבהיה, 

 צתניה. צ

יוצא מפסוק ודמות על  טהריאלשם 

ראשיהם נטויעל ראשי החיה רקיע וכו', 
הי ומלמעלה, והוא ממונה בהיכל אל

ישראל וההיכל הזה נעשה משלוש 
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ראשונות דמלכות דבריאה, ובהיכל אלהי 

הוא בסוד שם והוא  טהריאלישראל 

לבנת קבוע ואינו זז משם, אבל בהיכל 

 הוא בסוד מלאך ועושה שליחותו. הספיר

יוצאים מפסוק:  רחמיאל וסנוניהשם 

"חוברות אשה אל אחותה כנפיהם 

פניו  לא יסבו בלכתם איש אל עבר

ושני מלאכים אלו נקראים כרובים  ",ילכו

כי  סנדלפוןונקראים סמכין, והם שמות 
ששים רבוא שמות יש לו כמתעלה, והם 

 טהריאלעומדים בשבעה מדורין שתחת 

והם עולים כמנין לילית והם  ויוחצפירון
של  ותחת בית דין טובים להגן ממנה.

יש שני שוטרים, שם האחד  טהריאל
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ושני שמות , אצבוגהוהשני  פלגנקרא 

ויהי חתת  ויסעו"אלו יוצאים מפסוק: 

סביבותיהם  אלהים על הערים אשר

ביושר,  ולא רדפו אחרי בני יעקב",

"ואת האנשים אשר פתח ומפסוק: 

"בסנורים מקטן ועד גדול וכו'  הבית"

ישר והפוך, אחד  וילאו למצוא הפתח",
עשר פעמים, מובטח לו שינצל מכל רע 

ה, ובאומרו כי הוא מנין למעלה ולמט

שעולה  אלדהפסוקים הללו יכוין בשם 

והוא אחד מע"ב שמות ויסע ויבא  אגלא

"כי בי ויט, גם יאמר י"א פעמים פסוק: 

 ביטויכוין בשם:  חשק ואפלטהו"
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לאים, טקבץ יזרועו בומצאו מהפסוק: 
 וסגולתו להכניע הקליפות.

מלבד היותו ראש לשבעים  וטהריאל
ה בכל ואחד, הוא שוער ושומר פתח ז

שבמצחו ויש בידו שרביט של  ביטשם: 
אש, וגם יש לו משרתים וכולם שרביטי 
אש בידם וטעם שרביט ופירושו שכל 

 ביטאחד ואחד מהם הוא שר בשם 
שבמצחו שעולה אך, ושם זה יוצא 

בא"ת ב"ש והוא טוב  שמןמהמילה: 

זה עם  וטהריאללשמירת הדרך. 
משרתיו נקראים מארי דעיינין שמעיינין 

שמה אחרי שדנו אותה ב"ד של בנ

דעייינין  יהוהשבעים ואחד ויש להם 
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דהיינו כ"ד עיינין וע"ב תגין, שלשה תגין 
 על כל עיגול  ועיגול.

בניקוד  יהוהוכתבו המקובלים כי שם 
חולם מתפשט ממנו שם אחד הממונה על 
החן וממונה על ביטול הקליפות, והוא 

הנ"ל ויש כת מלאכים למעלה  ביטהשם: 

בא"ת  "שמן"והוא  ביטוב על מצחם וכת
ב"ש והוא בסוד שרביט הזהב וגימטריה 

, וכתבו הקדמונים אהיהשלו כ"א כמנין 

 "כי ביכי מקור שם זה הוא יוצא מפסוק: 
, ור"ת כי בי חשק, כתר  חשק ואפלטהו"

 בינה חכמה, מסוד הויה בניקוד חולם.
וכתב הרב הקדוש מוהר"ר שמשון 

, כי "דן ידין" מאיסטרופולי זלה"ה בספר
שם ממונה להכניע שני קליפות עשו 
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ומספר שניהם  רהבוישמעאל נקרא 

פתן וחל של ע"שלח, וזהו סוד: 

ורמוז בו שחל  עשושהוא ר"ת  תדרוך",
שהוא מספר שניהם, וכתיב בתריה כי בי 

כנ"ל,  ביטחשק ואפלטהו שהוא סוד שם 
שהוא המבטל שני קליפות הנ"ל ובסוד זה 

תקיפין ביתר, ירושלים, השם חרבו ערים 
טור, מלכא, כי הם פגעו בזה השם 
הקודש בסוד פגימת ברית מילה, ואז 
פגמו בתרין ההין הא עילאה והא תתאה 

ה מהוה יזכור " :שהם בינה ומלכות בסוד

, הביטה בתרין מילה, ר"ת "נוליה ה
ההין רמז שפגמו בתרין ההין, ונשאר שם 
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באמצע מילת הביטה, פירוש שע"י  ביט
 ך פגמו בשם זה.כ

הוא ממונה על הפרנסה, וידוע  חתךשם 
ששלשה ידות הן, הגדולה, החזקה, הרמה 

"פותח את ולכן כתיב:  חתךוהם בג' 

ובאלו הגי' ידות נפתח הבאר  ,ידיך"

גי'  צותומילואו  חתךהעליון שהוא ענין 

שכל דברי מלכות  חתךמלכות, וז"ס 

דיך ר"ת: ית אתח פנחתכים על פיו וגם 

, הרי פתח את ידיך, תפארת חסדפחד 
שהם יד החזקה כנגד פחד יד הרמה כנגד 
תפארת, יד הגדולה כנגד חסד, וס"ת 
פתח את ידיך שהוא גי' שלשתן כנזכר, 
והתחיל בצד שמאל שהוא פחד, כי סוד 
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הפרנסה משם מתעורר בסוד קשים 
מזונותיו של אדם, וידוע ששני דינים יש 

ות י דמעהמונעים את הפרנסה והם שנ

עיני כל " דשני עיינין, הרמוזים בפסוק:

והכוונה הזאת היא  "אליך ישברו
למתקם ולהביא הפרנסה, והנה שני 
בחינות הדין הם שך ופר, ואם תסיר מן 
שך תוקף הדין שבו שהוא פו גי' רל"ד 

שהם ממתקים  חת"ךוצד"ק הם גי' 
בהסרת כח הדין, ודע כי מה שאנו 

ת אתח פשהוא ר"ת  י"פאמכונים בשם 

 אדיך, כשתתבונן בשני מילואיו כזה, פי
אלף יוד, פה אלף יוד, עולים רי"ב רי"ו 

בא"ת  ך"חת, והנה חת"ךושניהם עולים 
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והנה מילואו כזה סמך  ל"סאב"ש הוא 
אלף למד המילוי לבד שהוא מתחלף ממנו 
הרי חתך, והנה נכון ומשביע לכל חי גי' 

 חתך, רוצה לומר לכל רמזי הרמ"ז.

עולה פת וכוחו להכניע  עשצי"ישם 
לילית הרשעה שמספרה כן, והוא יוצא 
ממזמור אשא עיני אל ההרים מר"ת 
חמשה תיבות הבאות אחרי הויות שיש 

רך עושה שומרך צלך ישמבו והם, 

וכן חמשה הויות הקודמות  ,ישמור

כי מכח  תפכשהם בנקודת אלהים עולים 
חמש גבורות מתהוית אותה הרשעה, 

נה הוא בסוד שם ובקדושתן תמחה, וה

מע"ב שמות כי שם זה הוא בסוד ה'  ילי
הפסוקים שמשם  ניקודגבורות כי לפי 
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 ייוצא שם ע"ב שהוא פוסק ויסע מאות 
 לשבמילת ויסע ונקודתו חירק, ומן 
' ישבמילת הלילה ונקודתה קמץ, ומן 

שבמילת ויט ונקודתה חירק נמצא שם זה 

עולה פ"ו, וחמשה פעמים  י"ילנקוד כזה 
שהם חמשה גבורות הוא מספר שם  פ"י

 .י"עשצי

כוחו להצמית אויב  מצמציתשם 
ומתנקם והוא גימטריה תער וניקודו 

השכירה ר בתע יהוה "יגלחמפסוק: 

, והוא אלהיםוהניקוד גימטריה  בעברי",
יוצא מפסוק קדוש יהיה תער לא יעבור 
על ראשו, והיינו תחליף יהיה בא"ת ב"ש, 

הרי וקדוש עולה תי  מצמץהוא 
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, ועולה תער וזהו קדוש יהיה מצמצית
תער, וראיתי בכתבי ה"ר יצחק דמן עכו 
שמוצא השם החזק הזה הוא מפסוק: 
וברעתם יצמיתם בחילוף יוד במם בא"ת 

 ב"ש.

הוא משמות ע"ב והוא מסוגל  הקםשם 
למלוכה בסוד ומהקם מלכין, ולכן ביוסף 
נאמר קמה אלומתי ואמרו לו אחיו המלוך 

אמר שאול לדוד מלוך תמלוך תמלוך, וכך 
 וקמה בידך ממלכת ישראל.

כוחו גדול לחשוב בו נגד  טפטפיהשם 
על  האויבים, והמחשב בו יאמר: צוה פחד

צבא, ויש מוסיפין על כל לב  מגן, ועל
ת מאלו עולים קצ"ג זדון, שכל שני תיבו
 ואיתא ברבינו בחיי כמספר השם הנזכר
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"הנה אנכי שולח ששם זה יוצא מס"ת: 

לפניך לשומרך בדרך  לאךמ

 רמזי הרמ"ז.  ולהביאך אל המקום".
שוב מצאתי בכתבי המקובלים ששם זה 

 אהרןויאמר משה אל " :יוצא מפסוקה

קח את המחתה ותן עליה אש מעל 

המזבח ושים קטרת והולך מהרה אל 

ויתן את "וכו'  "העדה וכפר עליהם

הקטרת ויכפר על העם, ויעמוד בין 

 ,"תעצר המגפההמתים ובין החיים ו
והוא שם המחשבה, וסגולתו לכוין בו 
בצבע זהב בזמן המגפה ב"מ וטוב לכל 

, ומספר טפטפיהדבר, וניקודו כזה, 
שהוא  כוזוהניקוד עולה אלהים, ושם 
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כשהוא במילוי אלפין,  הוהיאחורים דשם 

 .טפטפיהעולה 

ח ווהוא משם בן מ"ב, דע כי כ אבגשם 
ר, יזה השם לסלק המחלוקת מן הע

בראות בלבולים אלו באלו, ומקור זה 

וצירופו עם מקורו הוא  יהוההשם הוא 

וכשתרצה לבטל  יאהבוגהכזה 
הבלבולים והמחלוקת תעשה ככה, אמור 

אפס כי עז העם היושב " :זה הפסוק

בארץ והערים בצורות גדולות וגם 

וזכור זה השם  ,"בני ענקים ראינו שם

 יאהבוגההמצורף עם מקורו  אבג

, פרחיאלמלאך הזה שמו ותשביע ל
ואמור יהי רצון מלפניך שתבטל הבלבול 
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 יאהבוגהוהמחלוקת מהקהל הזה בשם 

 אכי"ר. פרחיאלעל ידי המלאך 
 

 לעולם אמן ואמן יהוהברוך 

לעולם אמן ואמן. יהוהימלוך 
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לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה )יאהדנוהי( בדחילו ורחימו 

חימו ודחילו )איההיוהה( ליחדא שם אות י' ואות ה' )או"א( )יאההויהה( ור

בשם אות ו' ואות ה' )זו"נ( ביחודא שלים )יהוה(. בשם כל ישראל, הריני 

מתכוון בכל מילה ומילה בכתוב לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון 

בוראנו, לאקמא שכינתא מעפרא, ולזמר כל הקוצים והחוחים הסובבים 

ונה להיות מיין נוקבין לעורר אהבת דודים למעלה איש את השושנה העלי

את פני רעהו ויתרבה השפע בכל העולמות ונזכה לעשות פרי מלימודנו זה 

 הנקרא שמו בישראל:

 קונטרס

 ששון דוד
 ([דברים לא יח]"הסתר אסתיר" )

 והוא תרגום התפילות בארמית.
לע"נ הזקן הכשר ירא אלהים, סר מרע ורדף טוב. אשר ידיו 

 רזיה.בב לו במכמני התורה ור

 צ"לזבן רבי ששון בן צבי  דודרבי 
 שבט התשנ"ט כאאשר נפטר לבית עולמו 

 בת מרים ז"ל. רחלולע"נ האישה הצדקת מרת 
 אשר נפטרה לבית עולמה טז בתשרי התשנ"ט. 

 

בחמלת ה' עלי נעשה ונצליח.
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 תרגום פתח אליהו הנביא זכור לטוב
 

אליהו הנביא  פתח

ואמר:  זכור לטוב

בון העולמים, אתה יר

הוא אחד ולא 

בחשבון,  אתה הוא 

עליון על כל עליונים, 

סתום על סתומים, אין 

מחשבה תופסת בך 

 כלל.

 

 

 

 

הוא שהוצאת  אתה

אנו עשר תיקונים ו

קוראים להם עשר 

ועל ידם ספירות, 

נהיג עולמות אתה מ

סתומים שאינם 

מתגלים ועולמות 

 
אליהו הנביא,  פתח

כור לטוב ואמר: ז

בון עלמין, אנת הוא יר

חד לא בחושבן. אנת 

הוא עלאה על כל 

עלאין, סתימא על כל 

סתימין. לית מחשבה 

 תפיסא בך כלל. 

הוא דאפקת  אנת

עשר תקונין, וקרינן 

עשר ספירן,  לון:

לאנהגא בהון עלמין 
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סתימין דלא אתגלין  שמתגלים.

 ועלמין דאתגלין.

נתכסתה  ובאמצעותם

וא מבני אדם, ואתה ה

ומיחד  ,הקושר אותם

שאתה  ןומכיוואותם. 

כל , מצוי בפנימיותם

מי שמפריש ומפריד 

אחד מחברו מעשר 

ספירות נחשב לו 

הדבר  כאילו הפריש 

בך  והפריד

 באחדותך.

 
אתכסיאת מבני  ובהון

נשא. ואנת הוא 

דקשיר לון, ומיחד 

לון. ובגין דאנת 

מלגאו כל מאן 

דאפריש חד מן 

חבריה מאלין עשר 

ן,  אתחשיב ליה ספיר

 כאלו אפריש בך.

ספירות העשר  אלוו

משתלשלות בסדר 

מסודר, אחד ארוך 

 
עשר ספירן אנון  ואלין

 אזלין כסדרן: חד
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אחד קצר ואחד 

בינוני, ואתה הוא 

מנהיג אותם, ואין מי 

שינהיג אותך לא 

למעלה ולא למטה 

ולא מכל צד. 

לבושים תיקנת להם, 

שמהם פורחים 

 הנשמות לבני האדם.

 

יך וחד קצר וחד אר

ואנת הוא  ,בינוני

דאנהיג לון, ולית מאן 

דאנהיג לך, לא 

לעלא ולא לתתא ולא 

מכל סטרא. לבושין 

תקנת לון, דמניהו 

פרחין נשמתין לבני 

 נשא.

גופים תיקנת  וכמה

להם שהם נקראים 

גוף ביחס ללבושים 

 המכסים עליהם.

בתיקון  הם נקראיםו

זרוע ימין,  -: חסד כך

זרוע שמאל,  -גבורה 

 
גופין תיקנת לון  וכמה

דאתקריאו גופא לגבי 

לבושין דמכסין 

עליהון, ואתקריאו 
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גוף, נצח  -תפארת 

ם, ישני השוקי -והוד 

סיום הגוף אות  -יסוד 

ברית קודש, מלכות 

פה, תורה שבעל  -

 פה קוראים אנו לה. 

 –בתקונא דא: חסד 

דרועא ימינא, גבורה  

דרועא שמאלא,  -

א. נצח גופ –תפארת 

תרין שוקין,  -והוד 

סיומא דגופא,  -יסוד 

אות ברית קודש, 

פה, תורה  -מלכות 

 פה קרינן לה,-שבעל
מוח, הוא  -חכמה 

המחשבה הפנימית, 

לב ובה הלב  -בינה 

מבין, ועל שני ספירות 

 אלו נאמר: 

"הנסתרות לה'  

 -אלהינו". כתר עליון 

 
מוחא, איהי  –חכמה 

מחשבה מלגאו, בינה 

לבא, ובה הלב  -

מבין, ועל אלין תרין 
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 הוא כתר מלכות, 

 

 

 

ועליו נאמר: "מגיד 

 ת אחרית".  מראשי

כתיב: "הנסתרות לה' 

אלהינו". כתר עליון 

איהו כתר מלכות, 

ועלה אתמר: "מגיד 

 מראשית אחרית".
הגולגולת  והוא

התפלין.  שמניחים

בפנמיות הוא שם 

)מ"ה( יו"ד ה"א וא"ו 

ה"א שהוא דרך 

עולם ומסלול 

 משקההאצילות, הוא 

האילן בזרועותיו 

וענפיו, כמים 

המשקים אילן והוא 

 האותומתרבה מגודל 

 .ההשקיה

 
קרקפתא  ואיהו

דתפלי. מלגו איהו 

יו"ד ה"א וא"ו ה"א, 

דאיהו אורח אצילות. 

איהו שקיו דאילנא 

בדרועוי וענפוי, כמיא 

דאשקי לאילנא 

 ואתרבי בההוא שקיו.



 לדוד                   תרגום פתח אליהו             ששון       

 
 

281 

 

ולידע על ידם  להכיר

העליונים, ואיך  את

יתנהגו בהם עליונים 

ותחתונים. ואין שידע 

 מהעליונים והתחתונים

כלל, שידע בך  ואין

זולתך יחיד אין ו

בעליונים ובתחתונים, 

ואתה מתגלה ומתודע  

ואדון  םלועל כ עליון

 .םלועל כ

 

 

 

 

 

 

 

ספירה יש לה  וכל

שם ידוע ומוגדר, 

נקראים  ובהם

 
בהון  לאשתמודעא

עלאין, ואיך יתנהגון 

בהון עלאין ותתאין, 

אשתמודען  ואיך

מעלאי ותתאי, ולית 

דידע בך כלל. ובר 

יחידא מינך, לית 

)יחודא( בעלאי 

 ותתאי. ואנת

אשתמודע עלת על 

 על כלא. כלא ואדון 

ספירא אית לה  וכל

שם ידיעא, ובהון 
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אתה אין והמלאכים, 

 משום, לך שם ידוע

את אתה הוא ממלא ש

 , שמותםכל 

 

 

הוא שלימות  ואתה

ל. וכאשר אתה והכ

הם מסתלק מהם, 

 שמותםנשארים כל 

כגוף בלא נשמה. 

אתה הוא חכם ולא 

בחכמה ידועה 

מוגדרת, אתה הוא ו

מבין ולא בבינה 

 ידועה ומוגדרת. 

 

 

 

 

 

אתקריאו מלאכיא. 

ואנת לית לך שם 

ידיעא דאנת הוא 

ממלא כל שמהן, 

הוא שלימו  ואנת

דכלהו, וכד אנת 

תסתלק מניהו, 

אשתארו כלהו שמהן  

כגופא בלא נשמתא. 

אנת הוא חכים , ולאו 

בחכמה ידיעא. אנת 

הוא מבין, ולאו 

 מבינה ידיעא. 
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מקום ידוע  לך אין

מסוים, אלא להודיע 

לך יולגלות כוחך וח

ם. ולהראות לבני האד

להם איך מונהג 

 העולם בדין 

 

, שהם צדק ורחמים

ומשפט, כפי מעשיהם 

 של בני האדם.

ידיעא,  לך אתר לית

אלא לאשתמודע  

ך וחילך לבני תקפ

ולאחזה לון איך  .נשא

אתנהיג עלמא בדינא 

, דאנון צדק וברחמי

ומשפט, כפום 

 עובדיהון דבני נשא.
הוא גבורה,  - דין

עמוד  -משפט 

 -האמצע, צדק 

מלכות הקדושה, 

שני  -מאזני צדק 

סומכים ותומכי אמת, 

אות ברית  -הין צדק 

ל להראות וקודש. הכ

 
איהו גבורה,  - דין

עמודא   -משפט 

 –דאמצעיתא, צדק 

מלכותא קדישא, 

תרין  –מאזני צדק 
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ך מונהג העולם, אי

אבל לא שיש לך 

מסוים וצדק ידוע 

 שהוא דין, 

 

 

 

 

 

 

משפט ידוע  ולא

ומוגדר שהוא רחמים, 

ולא מכל המידות 

 הללו כלל.

סמכי קשוט, הין צדק 

אות ברית, כולא  -

לאחזאה איך התנהיג 

מא, אבל לאו על

דאית לך צדק ידיעא 

 דהיאו דין, 

משפט ידיעא  ולאו

ו רחמי, ולאו דאיה

 מכל אלין מדות כלל.
רבי שמעון קום 

על  מיליםויתחדשו 

ידך, שהרי רשות 

נתונה לך לגלות 

סודות טמירים על 

יתנה ידך, מה שלא נ

רשות לגלות לשום 

 
רבי שמעון  קום

ויתחדשון מלין על 

הא רשותא ידך, ד

אית לך לגלאה רזין 
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טמירין על ידך, מה  .אדם עד עתה

יב רשו דלא אתיה

לגלאה לשום בר נש 

 עד כען.
רבי שמעון פתח  קם

ואמר: "לך ה' הגדולה 

והגבורה והתפארת 

והנצח וההוד". 

עליונים שמעו, אתם 

שוכבי  חברון והרועה 

הנאמן עורו משנתכם, 

"הקיצו ורננו שוכני 

עפר" אלו הם 

הצדיקים שהם 

תה דרגה ובחינה מאו

שנאמר בה: "אני 

ישנה ולבי ער" והם 

אינם מתים, ולכן 

נאמר בהם: "הקיצו 

 
תח פ רבי שמעון קם

: "לך ה' הגדולה ואמר

 והגבורה והתפארת

והנצח וההוד". עלאין 

שמעו אנון דמיכין 

דחברון ורעיא 

מהימנא אתערו 

משנתכון, "הקיצו 

ורננו שכני עפר". אלין 
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" שוכני עפר ורננו

 רועה הנאמן, אתה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קומו ורננו  והאבות

להביא להתעוררות 

השכינה אשר היא 

ישנה בגלות, כי עד 

עכשיו הצדיקים 

כולם שוכבים ושינה 

 בחורי עיניהם.   

אנון צדיקיא דאנון 

מסטרא דהוא 

דאתמר בה: "אני 

ישנה ולבי ער". ולאו 

אנון מתים, ובגין דא 

אתמר בהון: "הקיצו 

ר". ורננו שוכני עפ

רעיא מהימנא, אנת 

הקיצו ורננו  ואבהן

 לאתערותא

דשכינתא, דהיא 

ישנה בגלותא, דעד 

כען צדיקיא כלהו 
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דמיכין  ושנתא 

 בחוריהון.
נותנת השכינה  מיד

שלושה קולות אל 

הרועה הנאמן ואומרת 

קום רועה נאמן,  :לו

שהרי עליך נאמר: 

"קול דודי דופק" אלי 

 בארבע האותיות 

 

 

 

 

בהם: שלו, ותאמר 

"פתחי לי אחותי רעיתי 

יונתי תמתי"  שהרי 

נך בת ציון לא ותם עו

 יוסיף להגלותך. 

 
יהיבת שכינתא  מיד

תלת קלין לגבי רעיא 

מהימנא, ויימא לה: 

קום רעיא מהימנא, 

דהא עלך איתמר: 

"קול דודי דופק" 

בארבע אתון  לגבאי

דליה, ויימא בהון: 

פתחי לי אחותי  "

רעיתי יונתי תמתי". 

תם עונך בת  דהא
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ציון, לא יוסיף 

 להגלותך.
, א טלנמל שראשי"

מהו נמלא טל? אלא 

אמר הקדוש ברוך 

הוא: את חושבת כי 

מיום שנחרב בית 

המקדש נכנסתי 

 לביתי ונכנסתי לישוב, 

 

 

 

 

 

 

לא כן הוא כי לא 

נכנסתי כל משך הזמן 

 שאת בגלות.

 

 

 
טל,  נמלא שראשי

מאי נמלא טל? אלא 

אמר קודשא בריך 

הוא, אנת חשבת 

דמיומא דאתחרב בי 

מקדשא דעאלנא 

בביתא דילי ועאלנא 

 בישובא, 

דלא עאלנא  לאו הכי

כל זמנא דאנת 

 .בגלותא
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לך סימן "שראשי  הרי

של  –נמלא טל" ה"א 

 השכינה בגלות,

שלה והחיים  השלמות

שלה הוא טל, וזהו 

יו"ד ה"א וא"ו וה"א 

היא השכינה אינה 

בחשבון ט"ל אלא רק 

יו"ד ה"א וא"ו שעולים 

מנין האותיות לחשבון 

 טל, 

 

 

 

 

 

 

הוא ממלא את  אשר

עה יהשכינה מהנב

הנובעת של כל 

המקורות העליונים. 

לך סימנא  הרי

שראשי נמלא טל, 

שכינתא  ה"א

בגלותא, שלימו דילה 

וחיים דילה איהו טל. 

ודא איהו יו"ד ה"א 

י וא"ו וה"א איה

שכינתא דלא מחשבן 

ט"ל, אלא יו"ד ה"א 

וא"ו דסליקו אתוון 

 לחשבן טל. 

מליא  דאיהי

לשכינתא מנביעו 
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מיד יקום הרועה 

הנאמן והאבות 

 הקדושים עמו. 

דכל מקורין עלאין. 

מיד יקום רעיא 

מהימנא ואבהן 

 קדישין עמה.
 .יחודכאן סוד ה עד

ברוך ה' לעולם אמן 

 ואמן,

ימלוך ה' לעולם אמן 

 ואמן.

 
 דיוחדא. אכאן רז עד

ברוך ה' לעולם אמן 

אמן ימלוך ה' לעולם ו

 ואמן.  ואמן
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 תרגום הקדיש
 

יתגדל ויתקדש 

של  שמו הגדול

 הקב"ה.

 
יתגדל ויתקדש שמיה 

 )אמת(.אמן   )הקהל עונים:( .רבא
בעולמו שברא 

כרצונו, וימליך 

מלכותו ויצמח 

לחת עמו הצ

ויקרב )זמן ביאת( 

 .משיחו

 
בעלמא די ברא 

וימליך  ,כרעותה

ויצמח מלכותיה, 

פורקנה, ויקרב 

 )כי"ר(אמן  )הקהל עונים:( משיחה.

מכם ובחייכם ובי

בחיי כל בית ו

ישראל במהרה 

ובזמן קרוב ואמרו 

 אמן.

 
בחייכון, וביומיכון, 

ובחיי דכל בית 

ישראל, בעגלא ובזמן 

 קריב, ואמרו אמן.
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 )כי"ר(אמן   )הקהל עונים:(
יהי שמו הגדול 

לם ומבורך לע

ולעולמי עולמים, 

יתברך וישתבח 

ויתפאר, ויתרומם, 

ויתנשא, ויתהדר, 

ויתעלה, ויתהלל 

שמו של הקדוש 

 ברוך הוא.

 
יהא שמיה רבא 

מברך לעלם לעלמי 

עלמיא יתברך, 

וישתבח, ויתפאר, 

ויתרומם, ויתנשא 

ויתהדר, ויתעלה 

ויתהלל, שמיה 

 דקודשא בריך הוא.
 )אמת(.אמן   )הקהל עונים:(

 

על ישראל ועל 

ל רבותינו, וע

תלמידיהם ועל 

כל תלמידי 

תלמידיהם 

העוסקים בתורה 

 
על ישראל, ועל רבנן, 

ועל תלמידיהון, ועל 

כל תלמידי תלמידהון 

דעסקין באוריתא 
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הקדושה, אשר 

במקום הזה 

ואשר בכל 

מקום ומקום, יהי 

לנו ולהם ולכם 

חן וחסד ורחמים 

בון ימלפני ר

השמים והארץ 

 ואמרו אמן.

קדשתא די באתרא 

י בכל אתר הדין, וד

ואתר, יהא לנא, ולהון 

ולכון, חנא וחסדא 

ורחמי, מן קדם מארי 

שמיא וארעא, ואמרו 

  )כי"ר(אמן   )הקהל עונים:( אמן.
 

יהי שלום רב מן 

השמים, חיים 

ושבע וישועה 

ונחמה והצלחה 

ורפואה וגאולה 

וסליחה וכפרה 

והצלה לנו  ורווח

ולכל עמו 

ישראל ואמרו 

 
 יהא שלמא רבא מן

שמיא, חיים ושבע 

וישועה ונחמה ושיזבא 

ורפואה וגאולה 

וסליחה וכפרה ורוח 

והצלה, לנו ולכל עמו 
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 ישראל, ואמרו אמן. אמן.
  )כי"ר(אמן   )הקהל עונים:(

עושה שלום 

במרומיו, הוא  

ברחמיו יעשה 

שלום עלינו ועל 

כל עמו ישראל 

 ואמרו אמן. 

 
עושה שלום במרומיו, 

ברחמיו יעשה  הוא

נו ועל כל שלום עלי

עמו ישראל, ואמרו 

 )כי"ר(אמן   )הקהל עונים:( אמן.
 

 

 

 

 

 

 

 



 לדוד                                           ששון          
 

294 

 

 תרגום בריך שמיה
ברוך שמו של 

אדון העולם. 

ברוך כתרך 

ומקומך. יהי 

רצונך עם עמך 

 ישראל לעולם,

ימינך  וישע 

תראה לעמך 

בבית מקדשך, 

 לנו להשפיע

, מטוב אורך

 ותפילתנולקבל 

 ברחמים.

 
בריך שמיה דמארי 

בריך כתרך  עלמא,

ואתרך, יהא רעותך 

עם עמך ישראל 

 לעלם, 

ופורקן ימינך אחזי 

לעמך בבית מקדשך, 

וב ולאמטויי לנא מט

נהורך, ולקבלא 

 צלותנא ברחמין.
 ,יהי רצון מלפניך

לנו שתאריך 

בטוב,  חיים

אני ואהיה 

 
 ,יהא רעוא קדמך

דתוריך לן חיין 

בטיבו, ולהוי אנא 
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בין נמנה עבדך 

הצדיקים, לרחם 

ולשמור  עלי

אותי ואת כל 

אשר לי ואשר 

 לעמך ישראל.

עבדך פקדיא בגו 

צדיקיא, למרחם עלי 

ולמנטר יתי וית כל די 

 לי ודי לעמך ישראל.

 
אתה הוא זן לכל 

ומפרנס לכל, 

אתה הוא שולט 

על הכל, אתה 

הוא ששולט על 

המלכים, 

והמלכות שלך 

 היא. 

 
את הוא זן לכלא 

ומפרנס לכלא, את 

ל כלא, הוא שליט ע

את הוא דשליט על 

א מלכיא, ומלכות

 דילך היא.
אני עבדו של 

הקדוש ברוך 

משתחוה והוא 

לפני מ לפניואני 

 
דך דקודשא אנא עב

בריך הוא, דסגידנא 

קמה ומקמי דיקר 
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 ,כבוד תורתו

. ועתבכל עת 

אדם  עללא 

אבטח, ולא על 

אלהים בן 

, אסמוך )מלאך(

באלהי  אלא

השמים שהוא 

אלהים אמת, 

ותורתו אמת 

ונביאיו אמת 

ומרבה לעשות 

 טובות ואמת.

אוריתה בכל עדן 

ועדן, לא על אנש 

רחיצנא, ולא על בר 

אלהין סמיכנא, אלא 

באלהא דשמיא, 

דהוא אלהא דקשוט, 

ואוריתא קשוט, 

ונביאוהי קשוט, ומסגי 

 למעבד טון וקשוט.

 
ח ובו אני בט

ולשמו הנכבד 

אני הקדוש 

אומר תשבחות. 

 יהי רצון מלפניך

שתפתח לבי 

 
ביה אנא רחיץ, 

ולשמה יקירא קדישא 

אנא אמר תשבחן, 

יהא רעוא קדמך 
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 ןותיתבתורתך. )

לי בנים זכרים 

העושים רצונך( 

ותמלא משאלות 

לבי ולב כל 

עמך ישראל 

לחיים  הלטוב

 ולשלום, אמן. 

דתפתח לבי 

תיהב לי באוריתך. )ו

בנין דכרין דעבדין 

( ותשלים רעותך

משאלין דלבאי ולבא 

כל עמך ישראל ד

לטב ולחיין ולשלם, 

 אמן.
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 זכות הצדיקים יגן בעדכם.

האבות הקדושים אברהם יצחק 

 ויעקב זיע"א.

 משה רבנו רעיא מהימינא זיע"א.

 אהרן הכהן זיע"א.

 דוד המלך נעים זמירות ישראל זיע"א

 שלמה בן דוד המלך החכם באדם.

 יוסף הצדיק זיע"א.

 .רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

 רבי יונתן בן עוזיאל זיע"א.

 רבי מאיר בעל הנס זיע"א.

 בי יצחק לוריא אשכנזי האר"י זצ"ל.ר

 .זצ''ל אור שרגאהרב מולא 
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 אלה יעמדו על הברכהו
 בנימין טל וענונו הרב שרון חוילי

 אליהו ציוני אילן סדון

 אסף מדינה שלום בן ניסים

 משה גרינברג יצחק בן שבת

 אייל עזריה מיטל אודל בת חנה

 יוסף טביב שיראל נחמה בת מיטל

 אוריאל צדוק שמעוני משה ואיריס

 דוד אליהו חיימי שמעוני כוכבא

 אוריה בת תמר שמעוני דוד

 אברהם זרגרי שמעוני חיים

 יעקב זרגרי שמעוני שלמה ויפעת

 אליאסיאןאברהם ושפרה  גל בן חוה

 משה זרגרי יונתן בן חוה

אבידן, משה מיטל, מלכה  ,אבנר

 נוריאלליאב ומעיין 

דליה, בני, מנשה, רחל, דניאל 

 ועינב מונדני

 רונן ואילנה עדני אליאסיאןאלברט וכוכבה 

 שמואל וחיה עסיס שחר אליאסיאן

 יואל בן ירדנה דוד ואילנית חיימי

 ניסן ורונית ספיר אליהו ורחל חיימי

 יעקב ואורנה חיימי ריס חיימייאברהם וא

יצחק, שלו, -מעון, אל חיאיריס, ש

 נוי, אושר, תאיר, אור ואיתי זרגרוף

בנותיי היקרות אורית אסתר 

 ואושרית רחל חיימי 

אוריאל, גינוס, מלכה ויניב סאסני 

 פרד

טליה מירב, שהם יצחק,  חיים,

 חשן אשרףו עפרי מאיר

 דוד, שירה ואורית סאסני פרד משה ומרים סאסני פרד

 חנה ומשה מהדיזדה והילדים ילדים.אליהו ודורית ריווני וה
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 אסתר זדה ניסן ואנה סולמני

 כרמת בן סלטנת דוד בן שושן

 מרת אמי רחל בת אסתר שלמה ויפה מזרחי

 רמי ושרי מור יצחק בן אסייג

 אייל עזריה יגאל מימון

 אריק שם טוב אפי טאובר

 זלנפרוינדיגאל  זיו אוחנה

 אילון רחמן תולי ליבר

 מתי ודניאלה דורון ה אשטיוקררוברט ורינ

 דוד סלטון בני ונטלי בנימיני

  רן וקרן אבידן

ברכה שפע של לחברת פתקית וגדעון פישמן 

 .והצלחה בכל מעשי ידכם

משה, פנינה,  וילדיו עזראבן אחי היקר להצלחת 

 .אנאל ואושר חיים זדה

משפ' סולימניאן האמא שושנה, יעקב, יצחק, אגמון 

שיחיו תרמו לע"נ אביהם היקר  ובני משפחותיהם

 בן טאוס ז"ל.סולימניאן אהרן הכהן 

להצלחת משפחת מור מארה"ב רמי, שרי והילדים 

 היקרים.

לחברת דין דיאגנוסטיקה  גדולשפע ברכות ו

 ודויד סלטון אשר תרמו להוצאת הספר.
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 "טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום הולדו"

 ותם""יעלזו חסידים בכבוד וירננו על משכב
 לעילוי נשמות: 

 מור אבי ועטרת ראשי ר' דוד בן חיים ז''ל 
 דוד ז''ל סבי חיים בן

 ז''ל למון בן יחזקאיסבי שלמה סל
 ז''ל שרהסבתי אסתר בת 

 סבתי יוכבד בת יצחק ז''ל
 אחותי סלטנת בת חייט ז''ל

 ז''ל  יטאחותי שרה בת חי
 מנשה בן דוד מונדני ז''ל גוהר בת אסתר ז''ל

 עובדיה דרעבי ז''ל אסתר ז''ל שרה בת
 שלמה דרדשתי ז''ל יפה מורברי בת אסתר ז''ל

 מתתיהו קרמנין ז''ל תמר בת אסתר ז''ל
 יחזקאל בן משה מלמד ז''ל חיים בן רחמים מזרחי ז''ל 

 חייט בת סימן ז''ל אסתר בת יוכבד ז''ל
 עזרא בן משה ז''ל רחל יהודית בת פנינה ז''ל

 עמוס בן דוד עטיה ז''ל לרחל בת שלמה ז''
 רפאל בן סימן ז''ל יצחק בן שלמה שמעוני ז''ל

 רחמים רפאל שמעוני ז''ל מרדכי מהדיזדה ז''ל  
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 יעקב בן שטרית ז''ל יפה חווה חיימי ז''ל 
 משה אליסיאן ז''ל אהרון סולימניאן הכהן ז''ל
 רחל בן צבי ז''ל דוד בן צבי בן ששון זצ''ל

 מזל חסן ז''ל יהודה ביטון ז"ל
 בנימין חזות ז''ל  אמנון ניסים ז''ל

 הרב מנשה מלול זצ''ל הרב מנחם החכם זצ''ל 
 דבורה מונדני ז''ל הרב עמנואל משעלי זצ''ל

 חכם חיזקיה זצ''ל יחזקאל מלמד ז''ל
 חייט בת סימן ז''ל שלמה לורי ז''ל 
 רחל בוחבוט ז"ל עזרא מלמד ז''ל

 עליה בת רחל ז"ל ל.אריה רביב בן קלרה ז"
 רינה בת אסתר ז"ל אליהו בן רחל ז"ל

 אהרן עטרי ז"ל הרב יוסף כהן זצ"ל.
 גבריאל נילי ז"ל אמרולה יצחקיאן ז"ל

 מרדכי דבסטני ז"ל חנוכה חכם ז"ל
 רבקה אסתר בת מרים ז"ל פנינה בת רחל ז"ל

 יוסף דהן זצ"ל רפאל פרץ ז"ל
 ני טאובר ז"לבנימין בו נעימה טאוס בת שרה ז"ל
 דר' ישראל )רולי( יובל בן יעקב ז"ל שרה חיה בת רונית ז"ל

 דוד בן לונה ז"ל רחל בת חנניה ז"ל
 יעקב מורדו ז"ל יעקב בן רינה ז"ל

 ז"ל ד"ר משה צבי הכהן זלנפרוינד רבי רפאל חי אנקונינה זצ"ל
 יעקב דמתי ז"ל רחל בת שמחה חכם ז"ל

 רחל בת תמר ז"לאוריה  יעקב ופרנג נסיר ז"ל

 


