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  צדקת הצדיק ליום הכיפורים                                   

   קלד אות - הצדיק צדקת ספר) 1-2(

 ומרגיש חטאיו על להתמרמר ומתעורר חוזר זמן ואחר חטאיו ונמחלו שב שכבר לאדם נדמה פעמים) קלד

 יום שהתודה עבירות) ב"ע ו"פ יומא( לן דקיימא אמת שניהם ובאמת. דמיון אינם המחשבות ששני

 לו שמוחלין עד משם זז דלא שההלכה בעבירות ואפילו הבא הכיפורים ביום ומתודה חוזר, זה הכיפורים

. התשובה למדריגות שיעור אין כך במדריגתו האדם מעלות לכל שיעור שאין כמו רק. אמת זה גם והרי

 אחד במקום עומד אינו והאדם אחד יחס על האדם עניני כל כי. תשובתו הוא כך והשגתו האדם מעלת וכפי

 ח"פ תהלים( שנאמר וכמו' וגו אוכל לא') ב א"ל דברים( פטירתו קודם ה"ע רבינו משה נתאונן זה על כי

  :מרגיש הוא שאין פי על אף לעולם נח אין הזה בעולם אבל נפשיה נח ונקרא חפשי במתים') ו

 שאמרו וכמו להיפך וכן בטובה למעלה ממעלה הולך הוא בישא הוה דלא דגמירי טוב ששורשו מי וכל

 אז גדולה יותר ומדריגה מעלה אל כשמגיע ולכך', וכו זקני' וכו זמן כל חכמים תלמידי זקני') ו' ג קנים(

 כבר התחתונה במדריגה וכשהוא[ לדרגא מדרגא תמיד נגדו וחטאתו עדיין לשוב התחיל לא זו מדריגה כפי

 בכל החטא חוזר כשמתעלה מקום ומכל. רושם עוד ואין ועולמות דרגין בכל וכן החטא מדריגתו כפי תיקן

 ובודאי בילדות בלבו שהיתה הטינא נתגלה אז למדריגות אחר כשעלה ולכך. בחכמה עמוק זה ודבר תוקפו

 נאמר זה ועל. נערותו וחטאי שבלבו טינא על שב מסתמא כך כל גדולה במעלה והיה לפרדס שעלה מי

 ]:היצר וכן שבאדם החסרון הוא החטא כי גדול יצרו מחבירו הגדול כל.) ב"נ סוכה(

  

   קנט אות - הצדיק צדקת ספר

 רק. מחילה אפשר ואיך) ב"ע ו"פ יומא( ל"ז שאמרו כמו כולו העולם ולכל לו מוחלין ששב יחיד) קנט

 רק. עדיין היה לא כי עושה בזה יחיד עצמו לעשות הרוצה כל ולא תשובה הרהורי כן גם בלבם שמעורר

 תשובתו הרהורי אין הכי בלאו כי הנפשות מכל כוללת נפשו שיהיה צריך כי כן יהיה הוא דוד בן משיח

 כל כוללים תשובה ההרהורי שיהיה וצריך. לנפשו שייכות להם שאין במי תשובה הרהורי להוליד יכולים

 רק שב ואם כולו העולם כל של כוחות מיני כל לו יש כן אם כולו העולם כל שכולל מי כי. נפשו חלקי

 כל כולל כן גם שהיה ה"ע המלך דוד כמו. כח באותו שנתלים למי רק תשובה מעורר אין לבד אחד בכח

 שהיה ירבעם ולכן. לבד תאוה בעוון רק תשובה של עולה והקים שבמרכבה רביעי רגל הוא שהרי הנפשות

 אחיה בעיני חן מצא ולכן מימיו קרי ראה שלא מי זה שם שפירוש אפרתי שנקרא ששמעתי כמו[ בזה נקי

  :דוד בית מלכות על ונחלק שב לא] אפרים שבט עם יחס לו יש דשילה דרגא שזהו השילוני

 אלא. חכמים התלמידי רק כולל ה"ע רבינו משה כי[ כולו העולם כל שכולל מי היה לא ודוד האבות וזולת

 הנפשות רק להשיב יכולת להם יש ששבים יחידים ושאר]. חכמים ותלמידי דעה דור כולו המדבר שדור

 הרהור כן גם עורר תשובתו ידי שעל.) ד"מ( במנחות תלמיד כאותו] ששבים כח ובאותו[ בהם התלוים

 אפשר אי בחטאיו מיתה שמחויב ומי. אשתו כך אחר נעשית שהרי לו שייכת שהיתה אשה באותה תשובה

 ולכך תשובה בו לעורר יוכל ואז תשובתו מדריגת שזהו כן גם למיתה נפשו שימסור עד בתשובה לעוררו

 למיתה נפשו מסירת ידי על] ששבו רק. אנדרלמוסיא לזנות המגיע עונש שהוא[ המגיפה עצר פנחס

 פרשה סוף( רבה בבראשית וכן). ז"מ פרק אליעזר' דר פרקי( מדין מלחמת גבי שאמרו כמו ששבו ועוררם

 לבן בתשובה עורר אז לצלב כשהוליכוהו שרק צרידה איש יועזר' בר יוסי דרבי בעובדא) ב"כ ה"ס
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