
  ה "בע

  אגרת התשובה בתניא קדישא

  י אלול"ח
שני . ד"מייסד חסידות חב,  יו� ההולדת של הבעל ש� טוב ושל האדמור הזק�–י אלול תארי
 גדול וחשוב "ח

ט העיד על יו� "הבעש. 'האמונה ועבודת ה ,והכניסו מתיקות חדשה לעול� התורהמאורות ששינו את העול� 

לול על מנת להכניס חיות פנימית ושמחה לכל מהל
 התשובה של אלול בכלל י א"נשמתו ירדה לעול� בח: הולדתו

  .והאדמור הזק� המשי
 את המגמה בדרכו. ושל כל השנה בפרט

  החידוש של שני המאורות
מה שנגזר מכ
 הוא ראיית הטוב  .הצמצו� הוא לא כפשוטו .'זה הכל והכל זה ה' ה: ט"החידוש המרכזי של הבעש

. בכל דבר ועני�' שאיפה לאחדות ע� ה, השגחה הפרטית והנוכחות האלקית שבכל דברראיית ה, שבכל יהודי

כיו� שלא מספיק . ט"בספר התניא נת� כלי� ודר
 לייש� בעבודה פנימית את החידוש של הבעש, האדמור הזק�

מו של בעול. הנטיה לנמיכות, הקליפות, התאוות, ט כיצד נכו� להתמודד ע� הגו!"ברור לפי קביעתו של הבעש

האדמור הזק� נת� . כל הרע היה בטל מעצמו, שכאשר היו מתעוררי�, ט היו רחמי� גדולי� וכיסופי הנפש"הבעש

נראה כאילו יש בדבריו נסיגה מהאורות המופלאי� של , במבט ראשו�. מפה ודר
 עבודה פנימית מודרגת ומונחית

 –לאמיתו של דבר . אה תמונה מורכבתומר, הוא מדבר על כ
 שבאד� יש נפש בהמית ונפש אלקית. ט"הבעש

ההסתכלות שלו והעצה שלו סוללת הדר
 מהמציאות העכשוית של האד� עד ליכולת שלו להגשי� את הפוטנציאל 

  .ט בכל נקודה בזמ� שיתחיל לעשות תשובה"המקסימלי שהציע הבעש

   מתחילה התשובה–י אלול "מח
, י אלול ועד ראש השנה "מח, ימי� האחרוני� של השנה שני� עשר ה): ג"י אלול תשמ"מתו
 אגרת הרבי ערב ח(

יו� לחדש ולהכנה , באופ� מיוחד לעריכת חשבו� הנפש על כל שני� עשר חודשי השנה החולפת, כידוע, מיועדי�

  .הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, מוגברת לקראת השנה החדשה 

ובלקחי� , יותר בתוכנו ומשמעותו של ראש השנההתבוננות מעמיקה ב, בראש ובראשונה , משמעות הדבר 


  . וההוראות שיש להסיק מכ

ובצד קבלת עול . שראש השנה הוא יו� ההכתרה של בורא עול�, הנקודה הראשונה והכללית •

 .מצוותיו של מל
 ישראל מל
 העול�,קבלת עול מצוות ,מלכותו

, שתיה, כולל ג� אכילה,  יו�$היו�של חיי ) דבור ומעשה, מחשבה(מתבטאת בכל הפעילויות ' המלכת ה •

ג� עניני� אלה צריכי� אצל , דברי� הנראי� ממבט ראשו� כאיו אי� הבדל בי� גויי� ליהודי�', שינה  וכיוב

ליו� שבו הכל מתקיי� , ש מולי
 לשבת" שרה$ביתר שאת נכר השנה. (יהודי� להתעלות לקדושה ומצוה

ומתו
 כ
 נגזר שכשהכוונה הפנימית . ממצוות עונג שבתוג� האכילה והשתיה ה� כחלק' ,כדי לשמש את ה

 )בדוגמת עונג שבת, יש עונג פנימי ושמחה פנימית שמתעוררי�', במעשי� היא לשמש את ה

אני "כדי לקיי� , י שה� נעשי� לש� שמי�" התעלות עניני הרשות והפיכת� לעניני קדושה נעשית ע •

להפי% אלקות בעול� ולעשות את העול� , "
 דעהובכל דרכי"י שמקיי� "וע". נבראתי לשמש את קוני

  .להיות דירה לו יתבר
) מזוככת ומקודשת(למהות מתאימה , החומרי



  התשובה 
בספרי המוסר שקדמו . כדי להבי� את המהפכה החסידית ומהות העבודה שהביאה לעול� נתבונ� במילה תשובה

זוהי תשובה מתו
 מרירות . הספד, בכי, ואפר,שק, תענית: ת למילה תשובה"מובא רמז בר, להתגלות החסידות 

ט ראה "הבעש. עזיבתו: תשובה שכל ענינה צער על החטא ותכליתה . תשובה המכונה תשובה תתאה. עצומה 

לתשובה זו אנו . והתעוררות הנשמה לחיות מחודשת וקשר עמוק ע� אלקיה' בתשובה מהל
 של התייחדות ע� ה

  ".תשובה עילאה"קוראי� 

  

  "):היו� יו�"ו
 מת (סיפור

ח אמר מורי "תבוא תקכ פ"ש: ד סיפר לו רבינו"תצא בששי באלול תקס' צ אצל רבינו הזק� ב"ביחידות הצ

וביאר כי עבודת התשובה צריכה , אלקי
' הוי  תורה והתחלתה ושבת עד$) הרב המגיד ממעזריטש(ורבי 

. בראשית ברא אלקי�, הטבע' מטאלקי� בגי, אלקי
' מהעולמות יהי שהוא למעלה', להיות עד אשר הוי

כי הוא  ,משול� זוסיא מאניפאלי אמר' צ ר"הרה. קדישא היו בהתעוררות גדולה מתורה ההיא כל החבריא

  : ת"כי תשובה ר ,ועל כ� יחלק את התשובה לחלקי�, אינו יכול להגיע למעלת תשובה כזו

  אלקי
' מי� תהיה ע� הת

  לנגדי תמיד' ויתי הש

  אהבת לרע
 כמו
ו

  ל דרכי
 דעהוכב

  אלקי
' צנע לכת ע� הה

  

  :של זוי�" ספר המועדי� "מתו� 

עד כי , והדביק א! את תלמידיו ברוח התשובה, זושא בכוונה ובדבקות גדולה' באחד מימי התשובה ישב ר

  :נשא עיניו למקו� ואמר, וכשראה זאת הצדיק . זלגו עיניה� דמעות

אלא , אבל אתה יודע האמת שאי� בי כח לעשות תשובה, הבודאי עכשיו העת לעשות תשוב! רבונו של עול�

, בכל דרכי
, ואהבת לרע
 ,שויתי,תמי� תהיה: להעלות ל
 האותיות של תשובה? מה יכול זושא לעשות

  . זאת יעשה ל
 זושא. הצנע לכת

  אותיות התשובה בפנימיות
 שבאות לבטא את המהל
 ,מפרש את כל אחת מהאותיות של התשובה" תשובת השנה"בספר , הרב גינזבורג 

  . הפנימי של הנפש בתשובה

עשה  "$)ההיפ
 מפיזור הנפש, אסו! הרצו�(תמימות ברצו� . א.  שלש בחינות של תמימות $ תמי� תהיה .1


. ג. כנות ורצינות בכל עניני התורה ומצוות–תמימות בלב . ב". בטל רצונ
 מפני רצונו" "רצונו כרצונ

 .יג מצוות בהידור וכוונהשלמות קיו� כל תר $תמימות במעשה

מתו
 אמונה . ז "ולהשתוות מול מקרי העוה,  לחוש את הנוכחות האלקית שמהוה את העול� $שיויתי .2

 .ביוצר בראשית עד שה� ולאו שווי� אצלו

אהבת ישראל היא מגלמת באופ� הכי נעלה את העצמות .  הציר המרכזי של כל עבודת התשובה$ ואהבת .3

ושהיא ' נית� לומר שהיא הכלי לעבודת ה. טוי את האור הגנוז בעצ� נשמתושל היהודי ומביאה לידי בי

 נית� לומר ג� . כל תכלית העבודה בסופו של דבר מסתברת מתו
 היחס לבריות. 'הביטוי לעבודת ה



עצ� עבודת התשובה שלנו כמוה כגמילות . שהוא כרע לנו'  מכוו� ג� לאהבת ה$"ואהבת לרע
 כמו
"ש

 .להתגלות ולהיטיב, נו מאפשרי� לאורו לשרות בעול�שבכ
 א', חסד ע� ה

. 'ואי
 שכל חויה היא הוראת חיי� בעבודת ה,  ראיית השגחה פרטית בכל דבר ועני� $בכל דרכי� דעהו .4

כל דבר מכוו� אליו ללמדו לקח ולרמז לו דר
 בעבודתו . אי� דבר שאד� רואה או שומע סת�: כלומר


 .יתבר

הבאה מתו
 דבקות אמיתית ', להמנע מכל בליטה וחיצוניות בעבודת ה. עבודת הצניעות $ הצנע לכת .5

בחדש , וכלנו בחינות נשי�(, זוהי השבח המיוחד של האשה הישראלית. ביחידו של עול� שאי� מלבדו אמת

אד� צנוע כבר מעיד בעצ� היותו על עומק החיבור שלו והמלאות "). ה דודנו"מול הקב, אלול הנשי


  .הפנימית שיש בו מכ

ה� מצד . 'שחובק את הקיו� כלו וקושר אותנו בזיקה פנימית שלימה ע� ה, מהל
 התשובה הוא מהל
 פנימי ועמוק

ולקוות , אנחנו ננסה להעלות אותיות של תשובה. ה� מצד המעשי� וההתהלכות בעול� שנגזרת מכ
 , ההזדהות

  .'שלפחות זה יעלה לרצו� לפני ה

  שאלה
יש הרגשה של חוש
 , יטאיות ומיד לאחריה� את אותיות התשובה החסידיותכשקוראי� את אותיות התשובה הל

ומה עלינו לעשות ע� כל . ט נראה כה רחוק מיישו�"אול� לאחר הפירוט שפירטנו היעד שמציב הבעש. ואור

בסופו של דבר יש נקודת אמת בתשובה כבכי . המכשולי� בדר
 ליישו� התשובה הנפלאה כמו שמוצגת בחסידות

ועד כמה מעני� , א� אני מסתכל על עצמי לעומק ומחשב לעומק עד כמה מעני� אותי העול� הזה ואני עצמי . ומספד

ואת הסיכוי שלי להנצל , את חיי, בסופו של דבר סביר שאתחיל לבכות ולהספיד את עצמי , יתבר
' אותי ה

  ...מהחטאי�

התשובה , פ� שכולל את שתי התשובותבדרכו המורכבת והנפלאה מסביר את מהל
 התשובה באו, האדמור הזק�

, שהרי על מנת שיהיה מי שישוב או מה שישוב בתשובה עילאה. ואת התשובה עילאה, של עזיבת החטאי�, תתאה

  .'יש קוד� להתפכח מכל האחיזות הכוזביות ולהתעורר מחדש אל ה

שובה ברוח המגיד ונראה כיצד האדמור הזק� מסביר את מהל
 הת, נבקש ללמוד את אגרת התשובה בתניא 

  . ט"והבעש

        

ושחייו בעצ� ישקפו את האור , למציאות, התורה שלימד המגיד שהתשובה ענינה שיהפו
 את ש� הויה לאלקיו

א
 הוא מתחיל . תהיה הבסיס והמטרה של האדמור הזק�, דבור ומעשה , שהוא מעל לטבע ולזמ� במחשבה 

.מהתחלה



        אגרת התשובה

   ה-תשוב
? מהי תשובה . באמת ובלב של�' עיקרה של התשובה הוא לשוב עד ה : המילה תשובההאדמור הזק� דורש את

בשביל להבי� את האמירה הזאת נקדי� .  תשובה עילאה$הא עילאה,  תשובה תתאה –הא תתאה . ה–תשוב 

  :ונאמר

  :ש� הויה מכיל בתוכו את סוד בריאת העולמות והאד�

בחינת נקודת החכמה אלקית . שטות וגילוי ההשגה וההבנה בבחינת העל� והסתר קוד� שבאה לבחינת התפ$ י 

  )חכמה.(ראשית הכל, והרצו� העליו�

העמקת ההבנה וג� לאור
 המורה , המורה ומרמזת על הרחבת הביאור רוחב ועומק, לאור
 בחינת התפשטות $ה 

  .הנסתר, כל זה במישור המהותי) בינה.(על בחינת המשכה והשפעה מלמעלה למטה

  ) קצוות המרחב' ו(אל העול� הנגלה  המוחי�את  ממשיכה $ו 

  )מלכות.( היא המציאות בה מתגל� האור האלקי$ה

שבכחו לצאת אל הגילוי להבי� ולהשכיל ) 'בחינת י(יש בה שכל נעל�  ):האלקית(כ
 ג� פועלת הנפש האנושית 

א� (" אהבה ויראה כ
 מתרחבת בקרבו ההא שמולידה,וככל שמעמיק שכלו ובינתו ,באמתתו יתבר
 ובגדולתו

  .ה"ומזה נמשכת העבודה האמיתית בעסק התורה והמצוות בקול ודבור ומעשה וה� אותיות ו). הבני� שמחה

  .א תתאה"ז מרומזת באות ה"המשכת וירידת הנפש האלקית לעוה

  

  עמו יעקב חבל נחלתו' כי חלק ה
מהל
 התשובה בנפש הוא דימוי של על מנת לתאר את , מעני� שהדימוי בו משתמש האדמור הזק� באגרת התשובה

  .חבל וחוטי�

  . 'וכ
 נוצר קשר תמידי ע� ה, חלק אלוקה ממעל ממש , ה נפח באד� נשמה אלקית"הקב

' כי חלק ה:"נאמר  .שממשיכה להיות קשורה אליו כל הזמ�, חלק אלוק ממעל ממש.נופח באפינו נשמת חיי�' ה

יש חבל המשכה תמידי . קשור למעלה וקצהו למטה' שו אכלומר שרא .יעקב כמו חבל"  עמו יעקב חבל נחלתו

כאשר אנו , מבחינתנו, אול� . 'אי� ולא יכול להיות שו� חי% ביננו לבי� ה, ה "מבחינת הקב. מלמעלה למטה

חבל ההמשכה האלקית בנוי . בצינור של השפע של החיות האלקי המחיה אותנו,אנו פוגמי� בחבל , חוטאי�

. בי� הנשמה למקורה, נתק,ונוצר כביכול חלל .  וכשעובר על אחת מהנה כאילו נפר� חוט, ג חוטי� של מצוות"מתרי

הוא מנותק משורש , וחונק עצמו בחלל הריק של רצונו האישי' כאשר האד� מתנתק מרצו� ה. זוהי בחינה של מוות

ק בתו
 הרצ! הפשוט שנעשה חלל רי". חלול הקדש"הרב שטיינזל% מסביר שזוהי משמעות הביטוי . החיי� האמיתי

הוא היחידי שיכול להתערב ע� שכלו , ואילו האד�, ה"אומרת שירה לקב, בפשטות, הבריאה כלה. של הקדש

העברות ה� כה . כ
 מסביר האדמור הזק� את ענינ� של עברות שיש בה� כרת. ללי� הריקי� מהקדשוליצור ח

באופ� גשמי חייבי כרת עוד יכולי� לחיות כיו� . 'עד שה� גורמות להפרדות חבילת החוטי� כלה מה, חמורות

  .והוא הנות� בה� חיות, שבגופ� עוד מתקיי� הרשימו של נפש� האלקית

  .'ולדאוג לכ
 שלא יהיו חללי� ופרימות בחבל הקושר אותנו ע� ה, הוא לטוות את החוטי�תפקידנו : כלומר



  נקבל את החיותמהיכן 
וא� בדר
 אר% ביחסי� ע� , י קיו� מצוות"א� ע', מי שלא היה מחובר לה, בזמ� שבית המקדש היה קיי� ,בעבר

  . פש האלקיתכיו� שאת כל החיות קבלו ישירות מהנ. באיזשהו שלב היה מת, הבריות

ס דנגה המשפיעות שפע "ירדה השפעת בחינת הא תתאה מטה מטה עד שנתלבשה בי, א
 לאחר שירדו ממדרגת�

, בזמ� הזה ההשפעה האלקית עוברת דר
 עול� החולי�.י המזלות וכל צבא השמי� שמחיי� את העול�"וחיות ע

ומבואר בזהר שכל שפע וחיות  .יי�ואז יכול ג� החוטא לקבל חיות מהנפש הבהמית כמו בעלי הח. המציאות

  .הנשפעות לאד� התחתו� בשעה שעושה עבירה מגיע מהיכלות הסטרא אחרא

השכינה . כ
 יהיה, אלא מהמציאות הטבעית, א� אנו מבקשי� את חיותנו לא מהחיבור אתו. ה גולה עמנו" הקב

  . גלתה מבית המקדש אל עובי המציאות

  . א� לקבל השפע מהיכלות הקדושה או מהיכלות הסטרא אחראהיא) ג� בזמ� הזה( ,הבחירה של האד� 

העונג והחיות  .ויכולה להיות לש� עצמי") כ
 דעהובכל דר("כל פעולה שאנו מבצעי� יכולה להיות  לש� שמי� 

הבחירה של האד� היא א� לקבל חיותו  :ובלשו� קבלה. יכלות אליה� כיוונוהפנימית מהפעולה יגיע מהה

  .או מחיצוניות�מפנימיות הספירות 

  ? מה� היכלות הסטרא אחרא

במסגרת קליפת נגה מתרחשת  . קליפות הטמאות ושלשקליפת נגה:  הקדושה בעול� מכוסה בארבע קליפותי�עגר

וקיו� הצרכי� " דר
 אר%"הפעילות במישורי החיי� שאינ� קשורי� באופ� ישיר למצוות אלא לתחו� שנקרא 

  ?למה זה נקרא קליפה. חזיק באופ� נטרלי לאור
 זמ�רק למראית עי� יכולה לה, הבסיסיי�

את . 'באופ� שמנותק לגמרי מה ,לאהוב  ,לרצות ,לעבוד ,לאכול,ב� אד� יכול לחיות חיי� שלימי� באריכות ימי�

  . במציאות, החיות הוא מקבל  מכוחות החיי� הטמוני� בטבע

  ? מה הבעיה בכ
, לכאורה

. במוקד� או במאוחר הוא יעלה על שרטו�, חות וההגיו� הטבעי בלבדההסבר הוא שא� מה שמניע אותו זה הכו

 כל מיני כוחות מהסטרא שישתו את החיות $קליפות הטמאות' ואת נפשו ורוחו ימצא שקועי� בעומק של ג

  ?מדוע). בי� אד� למקו� ובי� אד� לחברו(ויביאו אותו לידי חטא , הפנימית וישכיחו ממנו את מקורו

 א� יפעל לפי ההגיו� הזה יתמלא –. האכזריות מנצחת, החזקי� שולטי�, של כוחותבטבע יש התנגשות  •

 שישטפו את נפשו ויעכירו אותה וישכנעו אותה שאכ� כ
 $'פחדי� וכד, מאבקי כח, מתחי�, בכעסי�

, עובדי� הפו
' בעולמו של ה', כמוב� כאשר נפתחת הנשמה לה. צריכה להיות ההתנהלות בעול� המציאותי

ה הוא "והקב, והעבודה היא לפנות מקו� לזולת, לכל אחד יש מקו�, מחזקי� את החלשי�החזקי� 

, השפע יורד מלמעלה ועל מנת לעשות לו מקו�' בעולמו של ה. מקומו של עול� נות� לכל אחד את קצבתו

 .צרי
 להרפות ולהרבות בעשיית צדקה חסד

והאפשרות . אה יש מאי� בכל רגע ממשההתחדשות היא מתמדת והברי'  בעולמו של ה$בטבע הכל מתכלה •

 .לא נות� לייאוש ולעצב לכרס� בו, א� פועל בהגיו� הזה. לתק� ולעשות תשובה היא תמידית

האד� אינו מחויב , א� פועלי� בהגיו� הזה. והמקריות פועלי� ומנהלי� את העול�, המזל , הגורל ,בטבע •

חייו בדיוק מושל� על מנת לעוררו לבחור לעשות חשבו� נפש ולראות את ההשגחה הפרטית שמנהלת את 

, כלי� ואורות, אמת, תשובה, עול� ללא השגחה. לאד�' כ� לב ה, וכמי� הפני� לפני�. 'בחיי� ולשוב אל ה

כל אלה ה� קליפות הסטרא אחרא המאיימות להבליע את האד� . מדכא, מפחיד, מאיי�, הוא עול� עצוב 

 .בעול� כזה אי� משמעות למצוות. בתוכ�



ג� בעול� הרוחני פועל . עקרו� העונג והכאב. החשקי� והחושי� ה� המניעי� את הפעולה ,היצרי�, טבעב •

, החושני והחול!, שיעורר את הבחירה להתעלות מעל הרגעי,עול� זהו עול� העונג של הנשמה . הגיו� העונג

  .ולזכ
 את החומר מתו
 נתינת המקו� לו בשעורי� ובמידות שהתורה מלמדת אותנו

  

  ?מה קורה בנפש החוטא
. הוא מוש
 עמו את החבל כלו למטה) למטה(כאשר האד� חוטא , יש שני צדדי�' מכיו� שלחבל בו הוא קשור ע� ה

  .וכ
 החיות שזורמת בצנור הזה מתחילה להחיות את היכלות הסטרא אחרא

� שלסטרא אחרא אי� כיו. הוא נות� בה חיות, יותר משהוא מקבל חיות מעולמות הסטרא אחרא –כשהאד� חוטא 

היא מקבלת את כל חיותה דר
 האד� החוטא ודר
 נשמתו הקדושה שירדה אל בי� . בעצ� קיו� וחיות משל עצמה

. הוא מגלה את נפשו וגור� לכ
 שתהיה גלות השכינה במציאות כלה, כשהאד� חוטא, במוב� הזה. הקליפות

  .כלומשפיעי� על גאולת העול� , תקו� פרטי ותשובה, ולעומת זאת

מסלק את ההשפעה של הסטרא אחרא על $כאשר שב,  משלשל את נפשו להיכלות הסטרא אחרא$ כאשר חוטא

ושב "כלומר . מבחינת גלות, ה$ וזהו תשוב. ובעצ� בתשובתו משיב את השפעת השכינה למקומה. מחשבותיו ומעשיו

  )א,מגילה כט. ("והשיב לא נאמר: "ל"וכמו שאמרו חז. ע� שבות
: כלומר" אלקי
 את שבות
' ה

שב עמו ' ה, ומאפשר לה להחיות אותו, כאשר האד� מזהה את הנקודה האלקית והחכמה האלקית ושב אליה

  .והאור חוזר לחייו

  :דוגמאות

ומרחיקה את האד� , יכולה להביא לאכילה באיסור, מחזקת את קליפת התאווה ,אכילה תאוותנית .1

 .מפנימיותו

ממנו בכל רגע '  אינו פועל מתו
 אמונה והתבוננות פנימית ברצו� המצטברי� על הנפש כאשר ! ועצבותכעס .2

 .נתו�

קליפות שחונקות את הנפש כאשר מנסי� להתחיות מההכרה של הסביבה ומאישורי�  ! תאוות בצע וכבוד .3

נהיה ,ולא מהרצו� לדבוק בתכלית , כאשר החיות הפנימית מוזנת מהשאיפה לאישור חיצוני . חיצוניי�

 והיכלות הסטרא אחרא יונקי� וסוגרי� על האד� ומניחי� אותו בתו
 האשליה שאכ� ,פתח לחיצוניי�

  .האושר המיוחל יגיע מ� החו%

  א למקומה"השבת הה
  :יש שתי דרכי�? א תתאה למקומה"אי
 באמת נית� לשוב ולהשיב את ה

תקו� :ה הזמ� המסוגל לז, לעורר רחמי� עליוני� על נפשו האלקית שנפלה מאגרא רמה לבירא עמיקתא  .א

  .חצות

והביטוש וההכנעה עד עפר ממש זוהי ,לבטש ולהכנע הקליפה אשר כל חיותה היא רק בחינת גסות והגבהה  .ב

הכנעת הלב והתעוררות הצער . י לב נשבר ונדכה ולהיות נבזה בעיניו נמאס"והיינו ע. מיתתה וביטולה

להתבונ� במה שפעל ועשה י חשבו� נפש והתבוננות שעה אחת ביו� או בלילה "והחרטה היא בעיקר ע

בחטאיו בחינת גלות השכינה וגר� לעקור נשמתו ונפשו האלקית מחי החיי� והורידה להיכלות הטומאה 

 .והמות



  :מתו� אגרת התשובה

כי אז תקבע   ".כרוב רחמי
 מחה פשעי"ל יוכל לבקש באמת מעומקא דלבה "ואחרי העמקת הדעת בכל הנ

ושוב אי� , ג מידות הרחמי� שמנקות את כל הפגמי�" ויעורר את י,בלבו גודל הרחמנות על נפשו האלקית

והרצו� האלקי ', וכ
 תוכל הנפש לשוב ליחוד של� ע� ה. א ולחיצוניי� מהשפעת הא תתאה"יניקה לס

  .וזוהי תשובה שלימה, ישוב לפע� בה

  

ולחדש את כוחות . תגור� לאד� לדבוק מחדש בתורה ובחכמה האלקי. תשובה עילאההיחוד הזה הוא כבר בבחינת 

  .'מתחייה מדביקות עצומה והזדהות מוחלטת ע� ה) ה"ע� הי(כאשר מתחבר ע� שורש נפשו . הבינה שבו

: בשלב שלישי.תו
 הבדלות ממנה, מלחמת חורמה בקליפה: בשלב שני, צער על המצב:  בשלב ראשו�$ דוגמאותדוגמאותדוגמאותדוגמאות

  .שמחה בהארת אור התשובה על הנפש

 נטיה ליאוש ועצבות .1

 יות ולעגנותנטיה לצינ .2

  הכבוד)/'רכוש וכד,כס!, אוכל(נטיה להתמלאות הנפש מרדיפה אחר החומר  .3

  כוםיס
ואז נית� להמשי
 ולעלות ', מתעורר הרצו� לדבוק בה ,בתשובה תתאה קוד� כל מתקבצי� כוחות הנפש מחדש

ה עילאה בתשוב,נחלצת הנפש מבי� הקליפות , בתשובה תתאה. ולחדש את כל הקיו� הפנימי בתשובה עילאה

  )וגדילה רוחנית, זהו בעצ� כל המהל
 של הרחבת הכלי�. (מתייחדת ע� דודה באהבה כלולה

שכליי� –' חיבורי� לה, מכא� ואיל
 נולדי� בנפש כוחות חדשי� של אהבה ויראה. תשובה עילאה היא בבינה

ה� ,  השכל והמידות,שכל חלקי הנפש  .להדבקות רוחא ברוחא. ר השכליי�" דוקא בדו$עיקר האהבה. וטבעיי�

, )'מה הוא רחו� וכ( המידות יהיו מידות אלקיות $כלומר. 'דבור ומעשה יהיו דבוקות בה, ולבושיה� במחשבה 

  .והמעשה הוא מעשה הצדקה להחיות רוח שפלי�,  זו הלכה$'הדבור בדבר ה,  יהיה שכל של תורה$השכל

  .מחדש' חדש ולאחות את החיבורי� ע� הלימוד תורה וגמילות חסדי� ה� בעצ� הדר
 לקשור את החבל מ

, ש� צרי
 כפליי� לתושיה להשקיע בתקו�, באותו מקו� שפג�: וברוח התניא. קלקלתו היא תקנתו: הרב יצחק(

צרי
 , שבמקו� שהוא פרו�, כמו חבל. הופכת להיות חזקה ומחוזקת, ויוצא שדוקא אותה חוליה שהיתה רופפת

  .)מ שלא יקרע"לקשור פעמיי� ע

שפיעה וזרימה חדשה של שפע אלקי . ה מאיר לו ומחייה אותו מלמעלה"הקב,  אד� לומד ומקיי� מצוותכאשר

  .'מכסה על פשעיו ושוברת את המחיצות בינו ובי� ה

כאשר אד� עור
 התבוננות ומכוו� . בעבודת התפילהיש תנועה מלמטה למעלה , במקביל לדר
 זו של תשובה עילאה

  . 'ג� אז זוכה ליחוד ודבקות ע� ה, ש וברכותיה"ל ליבו בפרט באמירת קומתכוו� בכ' ליבו לדבוק בה

', מתחילי� בהתבוננות בגדלות ה. צרי
 להקדי� לה תשובה תתאה, ומכיו� שהתפילה היא בחינת תשובה עילאה

  .'ומתו
 כ
 מתחילי� לשוב ביתר התעוררות ורצו� אל ה, מתו
 כ
 מכירי� בגודל הרחוק 

"
 שובה אלי בתשובה $ אחרי שגאלתי אות
 מהחיצוניי� ושחררתי את נפש
 מהקליפות$ "שובה אלי כי גאלתי

  .עילאה

   ישעיה פרק מד

  :ָמִחיִתי ָכָעב ְ>8ֶָעי. ְוֶכָעָנ� ַחֹ;אוֶתי. 78ָבה ֵאַלי 3ִי ְג2ְל0ִי.) כב (



  

ר על הרחוק ועל גלות כיו� שבצד הצע. את מהל
 התשובה צרי
 לעשות ע� הכנעה ומרירות ביחד ע� השמחה

וג� אנו , מייד סולח ומכפר' ה. מוחל וסולח וגואל ואפשר לתק� ולהתחדש' השכינה יש  את השמחה בכ
 שה

  .צריכי� ללמוד ממדות הרחמי� ולסלוח ולמחול ולרח� על הבריות

הבה את כל  זכרו� החטא והנטיה לחטוא אמור להחיות בנפש את השפלות בפני כל אד� ואדרבה מתו
 כ
 יקבל בא

  .מעבירי� לו על כל פשעיו, וכל המעביר על מידותיו, ולא יכנס במידת הדי� ע� הבריות, משפיע עליו' הנסיונות שה

  

  :תרגיל

 .את גרעי� השמחה ואת מה שמכסה: ליצור בפלסטלינה בשני צבעי� .1

 ?מה זה. להתבונ� במה שמכסה .2

 ?חראעד כמה זה בא מהסטרא א? הא� זה קשור ע� אותיות התשובה  .3

 לכתוב תפילה על פדות הנפש .4

 ?אי
 אנצח הקליפה. להתעצ� מולה. לנסות לצמצ� את השפעת הקליפה .5

 ?מה השמחה שבי מבקשת .6

 

 


