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ֵלב:  אֵ  יֹות וָּ לָּ ֶטן ּובֹוֵחן ּכְ ל ַחְדֵרי בָּ ה חֹוֵפׂש ּכָּ י:  ַאּתָּ ל חָּ ֵזי עֹולָּם. ְוַתֲעלוּמֹות ִסְתֵרי ּכָּ ה יֹוֵדַע רָּ ר ַאּתָּ בָּ ין ּדָּ
: ֶגד ֵעיֶניךָּ ר ִמּנֶ , ְוֵאין ִנְסּתָּ ּךָּ  ֶנְעלָּם ִמּמֶ

ד ֱאלֵֹהינוּ ֵואלֵֹהי ֲאבֹותֵ  ֶניךָּ ְידֹוָּ פָּ צֹון ִמּלְ ל ּוְבֵכן ְיִהי רָּ נּו ַעל ּכָּ ל לָּ ל ַחּטֹאֵתינּו, ְוִתְמחָּ נּו ַעל ּכָּ ְסַלח לָּ ּתִ ֶ ינּו, ש 
ֵעינּו: ָּ ש  ל ּפְ נּו ַעל ּכָּ ר לָּ  ֲעֹונֹוֵתינּו, ּוְתַכּפֶ

 

שלשה עיקרי התשובה הידועים, החרטה מן החטא בעבר, העזיבה במעשה שאינו עושה יותר את החטא, הקבלה על 
 א, צריכים הם להשלמתם פרטי ידיעות גדולות ורחבות. עצמו במחשבה שלא לעשות את החטא להב

אי אפשר להגיע לתכליתה כ"א ע"י שיבין היטב את גדל הקלקול שבא ע"י מעשהו הרע. ומסוד ד' ליראיו נודע  החרטה
כמה עניני האדם נוגעים עד מרום קץ עולמות עליונים, וכל מה שידיעתו תקיף יותר את ערך הקלקול של החטא כה 

רטה. על כן נקבעה תשובה אחר בינה ודוד המלך ע"ה התחנן במזמור התשובה: בסתום חכמה תודיעני. ומי תגדל הח
 יודע עומק הדין בקלקולי החטא אם לא העליון השליט בעולמו היוצר וצר צורה. 

שכבר צריך שיעזוב גם ממחשבתו לגמרי את החטא, והנה אין האדם שליט ברוח לדעת עמקי הלב, ויש שידמה לעזיבה 
נטהר מעון, ובאמת עדיין חלאתו בידו ולא יוכל לעמוד בפני איזו התעוררות שתבא אליו. על כן תקנו הבאים בסוד ד' 
סגופים לעון ופשע שראו בקדושת חכמתם שבפעולות אלה יטהר עומק הנפש. ומי יוכל לדעת דרך הרוח באנוש אם לא 

 ד' ית' שעשה לנו הנפש הזאת. 
כל פרטי מצביו, שאם יאכף עליו ההכרח או הכבוד וכדומה יעמוד בכ"ז על משמרת קדשו, ענינה על  הקבלה להבא

וצריך לדעת לזה פרטי גלגולי סבות העתידות ולהכיר מהותם. וגם זה נעלם מעיני בשר ודם כ"א השם ית' הוא יודע 
 קורא הדורות מראש. 

 

וצר דעתנו. אמנם השי"ת מקבל את המועט ואיכה נקוה לתשובה, כיון שעיקרי התשובה נעלמים ממנו בהכרח מק
כמרובה, ואנו מבקשים שע"י החרטה העזיבה והקבלה שלנו, אע"פ שהן בשפלות ידים, תצטרף מחשבתנו לדעת 

 העליון, שאילו היינו מכירים ענינים אלה בשלמותם היו מצטיירים ונקבעים בנו בשעת התשובה בכל אמתתם: 
, שאין אנו ותעלומות סתרי כל חירך קלקולינו, ועד כמה ראוי לנו להתחרט, , יודע את אמתת עאתה יודע רזי עולם

 מגיעים לצאת ידי חובתנו בחרטתנו, 
ויודע  ,ובוחן כליות ולבהפנימיים, ויודע שנשארה בנו חלאת העוון, וכמה ראוי לנו לעזוב,  אתה חופש כל חדרי בטן

 שאין אנו מגיעים לכל עומק העזיבה, 
, של נסיונות שמוכנים ואין נסתר מנגד עיניך, מגלגולי סבות של נסיונות שיכולים להתגלגל ולבא, מךאין דבר נעלם מאך 

 במציאות, שלא נוכל עמוד בהם ח"ו, 
ותעזרנו בטובך להגיע  יהי רצון מלפניך שתסלח ותמחל ותכפראבל כיון שאנו מתחרטים עוזבים ומקבלים, כפי יכלתנו, 

 למדת תשובה שלמה לפניך. 
 

 יחה לוידוי הארוך, עולת ראיה ב', עמוד שנג()פת
 

 מדרש תהילים מזמור נא  .1
"חנני ה' כחסדך". למה היה דוד דומה. למי שהיה לו מכה בידו ובא אצל הרופא. ואמר לו, יכול אתה לרפאני. אמר לו, הן, 

חם עלי. וכן דוד אומר אבל הדמים מועטים. אמר לו, בבקשה ממך קח כל מה שבידי והשאר עשה משלך, ועשה עמי חסד ור
להקב"ה, 'חנני אלהים כחסדך'. רחמן אתה, 'וכרוב רחמיך מחה פשעי'. הרבה חסד עשית עמי, ועשה גם עתה, ומחה פשעי. 

'הפלא חסדיך מושיע חוסים'. ממך הרפואה, ולפי שהמכה גדולה תן איספלנית גדולה. וכן הוא  )תהלים יז, ז(וכן הוא אומר, 
 ב כבסני מעוני'. 'הר)שם נא, ד( אומר, 

 )שם נא, ט(מכאן את למד, שכל מי שעובר עבירה כאילו נטמא בנפש מת, ואין מטהרין אותו אלא באזוב, וכן הוא אומר, 
'לבי חלל  )שם קט, כב('תחטאני באזוב ואטהר'. וכי נטמא דוד בעוון נפש חלל, אלא, בעוון שהנפש חללה, וכן הוא אומר, 

 בקרבי'. 
 מי שיודע שחטא ומתפלל על החטא, ומתיירא ממנו ונושא ונותן בינו ובין המקום, שהקב"ה מוחל לו.מכאן את למד, שכל 

 
 תהילים פרק נא  .2

ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ל ַבת ָשַבע:   )א( ַלְמַנצֵּ ר ָבא אֶׁ ָליו ָנָתן ַהָנִביא ַכֲאשֶׁ     )ב( ְבבֹוא אֵּ
ָך ְכֹרב ַרחֲ  ה ְפָשָעי:)ג( ָחנִֵּני ֱאֹלִהים ְכַחְסדֶׁ יָך ְמחֵּ ב})ד( הרבה    מֶׁ רֶׁ ִני: {הֶׁ ַחָטאִתי ַטֲהרֵּ ֲעֹוִני ּומֵּ ִני מֵּ ָדע ְוַחָטאִתי    ַכְבסֵּ )ה( ִכי ְפָשַעי ֲאִני אֵּ

ְגִדי ָתִמיד:     נֶׁ
ָך ִתְזכֶׁה ְבשָ  ינֶׁיָך ָעִשיִתי ְלַמַען ִתְצַדק ְבָדְברֶׁ ָך:)ו( ְלָך ְלַבְדָך ָחָטאִתי ְוָהַרע ְבעֵּ ְטא יֱֶׁחַמְתִני ִאִמי:   ְפטֶׁ ן ְבָעוֹון חֹוָלְלִתי ּוְבחֵּ ן    )ז( הֵּ )ח( הֵּ

ִני: ם ָחְכָמה תֹוִדיעֵּ חֹות ּוְבָסתֻּ ת ָחַפְצָת ַבטֻּ ג ַאְלִבין:   ֱאמֶׁ לֶׁ ִני ּוִמשֶׁ ְטָהר ְתַכְבסֵּ זֹוב ְואֶׁ ִני ְבאֵּ ִני ָששֹון ְוִשְמָחה    )ט( ְתַחְטאֵּ )י( ַתְשִמיעֵּ
ְלָנה ֲעָצמֹות ִדִכיָת:תָ  ה:   גֵּ ֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹוֹנַתי ְמחֵּ ר ָפנֶׁיָך מֵּ     )יא( ַהְסתֵּ

ש ְבִקְרִבי: ב ָטהֹור ְבָרא ִלי ֱאֹלִהים ְורּוַח ָנכֹון ַחדֵּ ִני:   )יב( לֵּ ִני ִמְלָפנֶׁיָך ְורּוַח ָקְדְשָך ַאל ִתַקח ִממֶׁ ה ִלי ְששֹון )יד( ָהִשיבָ    )יג( ַאל ַתְשִליכֵּ
ִני: ָך ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמכֵּ יָך ָישּובּו:   ִיְשעֶׁ לֶׁ יָך ְוַחָטִאים אֵּ י ְתשּוָעִתי ְתַרנֵּן    )טו( ֲאַלְמָדה ֹפְשִעים ְדָרכֶׁ ֹלִהים ֱאֹלהֵּ ִני ִמָדִמים אֶׁ )טז( ַהִצילֵּ

ָך: ָך: )יז( ֲאֹדָני ְשָפַתי ִתְפָתח ּוִפי   ְלשֹוִני ִצְדָקתֶׁ     ַיִגיד ְתִהָלתֶׁ
ה: ָנה עֹוָלה לֹא ִתְרצֶׁ תֵּ ַבח ְואֶׁ ב ִנְשָבר ְוִנְדכֶׁה ֱאֹלִהים לֹא ִתְבזֶׁה:   )יח( ִכי לֹא ַתְחֹפץ זֶׁ י ֱאֹלִהים רּוַח ִנְשָבָרה לֵּ יִטיָבה    )יט( ִזְבחֵּ )כ( הֵּ

ת ִצּיֹון ִתְבנֶׁה חֹומֹות ְירּוָשָלִם: ק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל ִמְזַבֲחָך ָפִרים:)כא( אָ     ִבְרצֹוְנָך אֶׁ דֶׁ י צֶׁ  ז ַתְחֹפץ ִזְבחֵּ
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 רש"י תהילים פרק נא פסוק ז  .3
ואיך לא אחטא ועיקר יצירתי ע"י תשמיש הוא שכמה עונות באים על ידו, ד"א עיקר יצירתי מזכר ונקבה שכלם  -)ז( הן בעוון חוללתי 

לשון חמימות כמו )בראשי' ל'( ויחמנה הצאן  -דרשים למקרא זה ואינם מתיישבים לפי ענין המדבר במזמור. יחמתני מלאים עון, יש מ
 לשתות )סא"א(: בואןב

 אבן עזרא על תהילים פרק נא פסוק ז  .4
בעבור התאוה הנטועה בלב אדם כאילו בעון חוללתי והטעם כי בשעת הלידה היצר הרע נטוע בלב ומלת  -)ז( הן 

 תני זרה כאילו יחמה ממני על דרך ליחמנה וי"א כי זה רמז לחוה שלא ילדה רק אחר שחטאה: יחמ
 חלק באור הענין  -"ם על תהילים פרק נא פסוק ז מלבי .5
מבאר איך מחויב הוא מצד המשפט להעביר עונו, כי האדם בטבעו מוכן בין אל העון שהוא עוות השכל, כי  -)ז( הן 

היינו שטבע יצירתי מחייב  -הוא שיטעה בדברים העיונים, ועז"א הן בעון חוללתי מצד ששכלו כלוא בחומר קל 
בעת החימום  -החטא שהוא מצד התאוה, כי בחטא יחמתני אמי  לאת העון שהוא עוות השכל, וכן הוא מוכן א

 שנולד על ידי תאות המשגל נשאר בו טבע התאוה, שעל ידי זה עלול אל החטא שהוא מצד התאוה: 
 הילים פרק נא פסוק ט "י תרש .6

 כמו שמטהר המצורע וטמא מת:  -)ט( תחטאני באזוב 
 מדרש רבה ויקרא פרשה יד פסקה ה  .7

)ה( ד"א אשה כי תזריע הה"ד )תהלים נא( הן בעוון חוללתי רבי אחא אמר אפי' אם יהיה חסיד שבחסידים א"א שלא יהיה לו 
תכוון אבא ישי להעמידני והלא לא נתכוון אלא להנאתו תדע צד אחד מעון אמר דוד לפני הקב"ה רבון העולמים כלום נ

שהוא כן שמאחר שעשו צרכיהן זה הופך פניו לכאן וזו הופכת פניה לכאן ואתה מכניס כל טיפה וטיפה שיש בו והוא שדוד 
אלא אחר  אמר )שם כז( כי אבי ואמי עזבוני וה' יאספני )שם נא( ובחטא יחמתני אמי א"ר חייא בר אבא אין האשה קולטת

 נדתה ובסמוך וביותר אם היה זכר הה"ד אשה כי תזריע וילדה זכר:
 

 שנת ]תרמ"ד[  -פרשת וילך  -שפת אמת ספר דברים  .8
באלוף. ואמר  לאובו'  לושיש קרי וכתיב.  לו אנחנו. ומו"ז ז"ל אמר רמז על הפסוק אני לדודי ודודי לילחודש אלול רמזו הקדמונים ר"ת 

 כו'.  לו אנחנו. אז לא אנחנוה באדם שכפי מה שיש ביטול ז
 

 פיסקאות מתוך נתיב התשובה למהר"ל פרק א .9
שאלו לחכמה חוטא מה עונשו אמרה חטאים תרדף רעה, שאלו לנבואה במדרש )ירו' מכות פ"ב, ה"ו( 

חוטא מה עונשו אמרה הנפש החוטאת היא תמות, שאלו לתורה חוטא מה עונשו אמרה יביא אשם 
 ""ה חוטא מה עונשו אמר יעשה תשובה ויתכפרויתכפר, שאלו להקב

 

במדרש הזה בא לבאר כי אם שהאמת הוא שמצד השכל אין ראוי שיהיה לחוטא תשובה, מכל מקום יש לאדם תשובה, 
 ..ואף כי נפלאת היא בעינינו. וזה שאמר טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך, ור"ל שהש"י הוא מורה לחוטא הדרך הישר

 

לים נא( זבדי בן לוי ור' יוסי בן היזבחי אלהים רוח נשברה וגו' )תק"ר פ"ז, ע' סוטה ה', ב'( ובמדרש )וי
טרטס ורבנן חד אמר אמר דוד לפני הקב"ה אני כבשתי את יצרי ועשיתי תשובה לפניך אם אתה מקבלני 

קרבנות בתשובה הרי יודע אני ששלמה בני עומד ובונה את בהמ"ק ובונה את המזבח ומקטיר עליו את ה
שבתורה מן הדין קרי' זבחי אלהים רוח נשברה וחרנא אמר מנין למי שהוא עושה תשובה שמעלין עליו 
כאלו עלה לירושלים ובנה את בהמ"ק ובנה את המזבח ומקריב עליו כל הקרבנות שבתורה מן הדין קריא 

 ..זבחי אלהים רוח נשברה
פסל בבהמה עורת או שבור או חרוץ או  א"ר אבא בר יודן כל מה שפסל הקב"ה בבהמה הכשיר באדם

 .יבלת והכשיר באדם
לב נשבר ונדכה א"ר אלכסנדרי ההדיוט הזה אם משמש הוא בכלים שבורים גנאי הוא לו אבל הקב"ה כלי 
תשמישו שבורים שנאמר )שם לד( קרוב ה' לנשברי לב )שם קמז( הרופא לשבורי לב )ישעיה נז( ואת דכא 

 ע"כ. וכו'.  נשברה לב נשברושפל רוח זבחי אלהים רוח 
ופירוש זה כי מי שיש לו לב נשבר ונדכה דבר זה נחשב כאלו מקריב עצמו אל הש"י שהרי זובח רוחו ונשמתו. ולכך אמר 
דוד אם אתה מקבלני בתשובה מובטח אני שיעמוד שלמה ויבנה בהמ"ק ומקריב כל הקרבנות, מפני שיצא שלמה מן דוד שהיה 

הש"י, ולכך אם אתה תקבלני בתשובה אשר התשובה הוא שמקריב עצמו אל הש"י יצא ממני בן שהוא  מקריב עצמו בתשובה אל
 יבנה בית המקדש להקריב כל הקרבנות. 

 

החכמה והנבואה, משל אל מלך בשר ודם שנתן לאחד כלי לשמור והכלי נשבר והוא מצטער על זה  תמרווהנה מה שא
ל חכם אחד מה יעשה, והוא משיב כי דבר זה אינו כבודו של מלך ואין להשיב לו מאימת המלך ולא ידע מה יעשה לכך הוא שוא

מר כי באולי זה לא ידע הנהגת מלך זה אלך ואשאל אחד מקרובי המלכות שהם מכירים והכלי כך. ואדם זה לא ידע מה יעשה וא
ראוי להביא כלי זה לפניו ולכך אמר כי  את המלך, וכאשר הוא שואל אותו משיב לו כי אני מכיר את המלך גדולתו ורוממותו אין

יש לאבדו לגמרי. והנה לא ידע מה יעשה ולכך אומר אלך אל האומן שתקן את הכלי אולי ימצא לו תקנה ובא אל האומן אמר שיש 
קי תקנה לזה הכלי אבל התקנה קשה גם לא לכל הקלקולים שבו רק לאחד או לשנים. והנה זה אומר על כל פנים לא אוכל להיות נ

מה שיעשה, והנה המלך אמר הכלי הזה שבור אני משתמש בו, והראשונים שלא אמרו לך בי מזה אלך אל המלך עצמו יעשה רצונו 
 כך מפני כבודי עשו ולא מצד הנהגתי אבל אני משתמש בו כך. 

 םם כלם תלויואמר שאלו להקב"ה חוטא מה עונשו והוא יתב' אומר יעשה תשובה ויתכפר, וביאור זה שמצד כי הנמצאי
בו שבים אליו, כי כן הנמצאים שבים אל הש"י כי אין להם קיום בעצמם כמו שהתבאר, וזה החוטא כאשר הוא פורש מחטאו ושב 
אליו ית' הש"י מקבל אותו כי זהו מצד מדת הש"י שהוא מקבל כל הנמצאים שהם שבים אליו ולכך הקב"ה אומר יעשה תשובה 

 , ויש לך להבין עוד בענין זה כי אי אפשר לפרש יותר:ויתכפר כי מצד הש"י החטא מסתלק


