בס"ד .טבלת-סיכום לקו"ש חלק י"ז ,אחרי ב' – זדונות נעשו לו כזכיות
תשובה מאהבה

תשובה מיראה
המניע לתשובה

אינו רוצה לבוא לידי עונש ,ולכן
יש לו חרטה

מתוך כוונה ומבוקש לשוב אל ה' ולתקן...

אר"ע אשריכם
ישראל

ומי מטהר אתכם

לפני מי אתם מטהרין

ומביא פסוקים

מקוה ישראל ה' – ואינו מזכיר
פעולה

וזרקתי עליכם מים טהורים – פועל זריקה

צפע"נ :ב' עניני
טהרה

מקוה – א"צ כוונה

הזאה – צריך כוונה

האויפטו של
התשובה

ארפה משובתם – מקצת שמו
(נשאר) עליו

נעקר עונו מתחלתו

המקדש אשה
ע״מ שאין לה
עבירות

אינה מקודשת ,לפי שלא נעקרו
העונות

מקודשת ,לפי שנעקרו העונות מתחילתם
נעקר עונו מתחילתו

זדונות נעשו לו כזכיות

אי״ז תכלית השלימות

תכלית השלימות

בכל לבבך ובכל נפשך

בכל מאודך

הכוונה לשוב אל
ה'...

אין זה נקרא "כוונה" (בערך הדרגא
הגבוהה יותר) ,וע"ד "אין עושין רצונו
של מקום"

זה נק' שלימות הכוונה[ ,וע"ד
"עושין רצונו של מקום"]

בל' הצפע"נ

להעביר החטא לא בעי כוונה

לתקן החטא בעי כוונה

מעין הכרח:
המקדש אשה
ע״מ שהוא צדיק
גמור ,מקודשת

הרהור לאו כוונה הוא ,ולכן הוא צדיק
ולא בע״ת

[באם הי' מתוך כוונה (גמורה)
היתה אינה מקודשת ,לפי שהוא
בע"ת ולא צדיק]

כמות ואיכות

ריבוי זכיות בכמות

ריבוי זכיות באיכות

גברא וחפצא

צמאה נפשו ביתר עז  -גברא

זדונות נעשו לו כזכיות הואיל ועי״ז
בא לאהבה רבה – שינוי חפצא
דהזדונות

דוג' ממכשירי
מצוה

התשובה היא אותו דבר כמו
הכנה והכשרה למצוה ,אבל אינם חלק
המצוה ,החלטה ברצון ,ויגמור
ופרט מן המצוה עצמה
בלבו

ב' דרגות
בתשובה מאהבה:

ידאג כל השנה

תשובה בכוונה (אבל לא שלימות
הכוונה)

(שלימות) עבודת התשובה באופן
נעלה יותר למע' מסדר הרגיל

ב' דרגות
בתשובה מאהבה
במשנה דר"ע

טבילה (שא"צ כוונה) ,ומספיק אפי'
הרהור ,ועי"ז נעשה צדיק

הזאה (שצריך כוונה) ,ועי"ז מגיע
לדרגא נעלית יותר בתשובה

ובגמ' מסיים ,גם
השכר גשמי

מובטח לו שהוא בן עולם הבא,
מעשים טובים יש בידו ,צד"ג הוא

מפיש חיי סגי ומסגי – יתרון
והוספה ,זדונות נעשו לו כזכיות

