
"לקראת שבת" - פרשת ניצבים-וילך

קונטרס  ולומדיה,  התורה  שוחרי  ותלמידהון  רבנן  לפום  להגיש  מתכבדים  הננו  וכבוד  גיל  ברגשי 
"לקראת שבת" שגם הוא, כקודמיו, אוצר בלום מתוך רבבות עניני חידוש וביאור של תורת נשיא ישראל 

ומנהיגו כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוקלל"ה נבג"מ זיע"א, דהווי באופן "דרחבה מני ים וכו'".
הקונטרס נחלק לשני מדורים: 'מקרא אני דורש' - דרוש וחידוש בפשוטו של מקרא ו'חידושי סוגיות' 

- עיונים וביאורים ברמב"ם ונושאי כליו בסוגיות הקשורות לפרשה. 
בתור תוספת מובא בזה המדור דרכי החסידות, והוא ליקוט נפלא משיחותיו וכתביו של כ"ק אדמו"ר 
הקדמונים  החסידים  דרכי  את  המתאר  המיוחד,  ותוכנם  בסגנונם  הידועים  מליובאוויטש  מהוריי"צ 

ומנהגים בקודש בענין חודש אלול-תשרי.  
תפילותינו לבורא העולם, שבזכות תוספת זו בלימוד התורה נזכה לקיום היעוד "תורה חדשה מאתי 

תצא", ו"מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" במהרה בימינו אכי"ר. 
בברכת שבתא טבא,
איגוד תלמידי הישיבות

פתח דבר
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״כולם מתאספים יחד, להיות לאחדים, כאחד״

א. ידועה אמרתו של אדמו״ר הזקן בשם רבו הרב המגיד ממעזריטש בשם הבעש״ט נ״ע, הטעם לכך 
וזה לשונו: ״החודש  שאין מברכים את חדש תשרי בשבת שלפניו, כמו שמברכים בכל חדשי השנה, 
השבת  שהוא  מברכים,  בשבת  מברכו  בעצמו  הקב״ה  השנה,  לחדשי  הראשון  החדש  שהוא  השביעי 
ניצבים  י״א פעמים בשנה. כתיב ״אתם  האחרון דחדש אלול, ובכח זה מברכים ישראל את החדשים 
היום״, דהיום קאי על ר״ה שהוא יום הדין, וכמ״ש ״ויהי היום וגו׳״ ותרגם: והווה יום דינא רבא. ואתם 
נצבים - קיימים ועומדים, והיינו שזוכים בדין. ובשבת שלפני ר״ה שהוא השבת האחרון דחדש אלול 
קורין אז פרשת נצבים, דזהו ברכתו של הקב״ה, בשבת מברכים דחדש השביעי שהוא המושבע ומשביע 

ברוב טוב לכל ישראל על כל השנה״.

מפרשי התורה מפרשים את הפסוקים ״אתם נצבים גו׳ לעברך בברית גו׳״, שמשה רבינו הביא את בני 
ישראל לידי ערבות, שיהודי אחד יהיה ערב ואחראי עבור יהודי שני - ״כל ישראל ערבים זה בזה״.

צריך להבין: 

א) אף ש״שבעים פנים לתורה״, ידוע שב״תורת אמת״ כל הפירושים שייכים זה לזה, מהו הקשר, א״כ, 
בין פירוש זה לפירוש הבעש״ט.

ז׳ אדר) עם בנ״י, מ״מ  (ביום  ב) מצינו, שאף שהערבות באה ע״י כריתת הברית שעשה משה רבינו 
(בכמה פרטים) החלה הערבות בפועל ממש רק בכניסתם לארץ ישראל (וראה סנהדרין מג, ב). וצריך 

ביאור מדוע לא החלה הערבות בפועל, מיד בכריתת הברית?

ב. כדי להבין זאת צריך להקדים ביאור כללי בגדר הערבות ד״כל ישראל ערבין זה בזה״.

מקרא אני דורש
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ענין הערבות - בפשטות - הוא שהגדול (בנוגע לאותו פרט עבורו נדרשת הערבות שלו), נעשה ערב 
לקטן ממנו. כמו לדוגמא ערבות בענייני ממון: כשעני מבקש הלוואה ואין ביטחון שיהיה לו במה לפרוע, 

אזי נדרשת  ערבות של עשיר. אבל אין מקום - עפ״י שכל - לומר, שקטן יהי׳ ערב לגדול ממנו.

ולכאורה בערבות ד״כל ישראל ערבים זה בזה״, נכללים כל היהודים, ואפי׳ קטן שבקטנים ערב לכל 
יהודי עד לגדול שבגדולים. וכ״ה להלכה למעשה (שו״ע סקצ״ז), שכל אחד מבנ״י, אף הקטן והפחות 
ביותר, יכול להוציא אחרים - גם אם כבר יצא ידי חובתו - בברכת המצוות, ואפי׳ אם השני גדול ממנו 

בהרבה?

ג. עה״פ ״אתם נצבים גו׳ כולכם״, אומר אדמו״ר הזקן (לקוטי-תורה ר״פ נצבים) שכל ישראל הם כמו 
״קומה אחת שלימה״; וכשם שבגוף האדם ישנו יתרון מסויים ברגלים על הראש ואין שלימות בראש 
בלי הרגלים, כן הוא גם ב״קומה״ דבנ״י: גם היהודי מהסוג הנחות ביותר, ״חוטב עציך ושואב מימך״, 
יש בו יתרון מסוים על אלו שהם מסוג ״ראשיכם״, ולכן גם הם צריכים להגיע לאלו שהם ״חוטב עציך 

ושואב מימך״, ואין להם שלימות בלעדם.

לפ״ז יובן איך ש״כל ישראל ערבים זה בזה״, כי כל יהודי הוא ״ראש״ בפרט מסויים, ובגלל פרט זה 
צריכים כל ישראל להגיע לערבותו.

ד. כשאדמו״ר הזקן מבאר במאמר האמור את אחדותם של בני ישראל, הוא מביא את הפסוק ״בהתאסף 
ראשי עם יחד שבטי ישראל״ ומפרש על-כך, ש״כולם מתאספים יחד להיות לאחדים כאחד״. ומביא 
על-כך משל מגוף האדם, שלכל אחד מאברי האדם ישנו יתרון מסוים, כיוון שהאבר האחר זקוק לו; כך 
גם לבני האדם עצמם, ישנו יתרון מסוים באדם אחד על רעהו, ולפיכך, ״כולן צריכין זה לזה״, ובהמשך 

כותב רבינו הזקן: ״כל ישראל קומה אחת שלימה״. 

והנה צ״ע מדוע שינה רבינו הזקן מדברי הכתוב ״יחד״, שהוסיף על-כך את התיבות ״להיות לאחדים 
כאחד״. דברור הדבר שלשונו של רבינו הזקן מדויקת בתכלית הדיוק, וצ״ל כוונתו בדבריו אלו. 

 - ״לאחדים״  בפסוק);  (המבוארת  ״יחד״  דבנ״י:  התאחדות  באופן   דרגות  וכמה  כמה  שקיימות  וי״ל 
דרגה שאותה מבאר רבינו בדבריו ״וכולן צריכין זה לזה״; ״כאחד״ - דרגה אותה מבאר בדבריו אשר 

- ״כל ישראל קומה אחת שלימה״. 

של  התכנסות  על  תיאור  הינה  בפסוק,  המוזכרת  ״יחד״  הראשונה  הדרגה  והרחבה:  ביאור  ביתר 
דברים שונים למקום משותף, למען מטרה מסוימת. כל עצם האיחוד שבהם חל בעקבות התכנסותם 
המשותפת, ללא כל קשר פנימי ותוכני ביניהם. לכן מוסיף רבינו הזקן את המילים ״לאחדים כאחד״, 
ר״ל שהתאחדותם של בנ״י אינה למטרה משותפת בלבד של ״לעשות רצונך בלבב שלם״, אלא באיחוד 

נפלא ועצום - כפי שיתבאר בהמשך - ובזה גופא כמה דרגות: ״לאחדים״, ו״כאחד״. 

״לאחדים״ פירושו איחוד. אומנם, לא זו בלבד שעצם התכנסותם היא למטרה משותפת כפי שמבואר 
לעיל, אלא אף פרטי ענייניהם תואמות זה עם רעהו, ועל זה מוסיף רבינו את המילים ״וכולן צריכין זה 

לזה״. 

ברם, אין זה איחוד מספיק עדין שכן כל פרט ניכר ונרגש בפני עצמו - ״לאחדים״ לשון רבים. לכן 
מוסיף רבינו הזקן את המילים כאחד, ללמדך שאף הפרטים מאוחדים באיחוד נפלא, עד שאין כל אחד 
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ניכר ונרגש וכולם נכללים ב״כאחד״. 

הדרגה  את  אפוא,  מונה,  מדוע  שב״כאחד״,  המעלה  את  רבינו  ביאר  שכבר  כיון  צ״ע:  עדין  אך  ה. 
הנחותה יותר - ״לאחדים״, ולא זו בלבד אלא שאף מאריך במשל הראש והרגליים כדלעיל? 

עכצ״ל, שיש מעלה ויתרון בדרגת ״לאחדים״ על ״כאחד״: אף שדווקא כאשר כל האברים כלולים יחד 
הם מרכיבים את הגוף האחד, מ״מ שלימות הגוף נובעת מצד היותם רמ״ח אברים שונים. עד כדי כך, 

שכאשר חסר אחד מאיברי הגוף, ר״ל, הוא פוגם בשלמות הגוף כולו. 

בסגנון אחר קצת: ״כאחד״ מורה על המשותף באברי האדם, בעצם היותם כלולים בגוף אחד, אולם 
בשאר הפרטים ניכר ונרגש כל איבר לפי ענינו הוא; משא״כ בדרגת ״לאחדים״ - גם הפרטים החיצוניים 

משלימים זה את זה. 

לכן מאריך רבינו הזקן במשל זה ובביאור דרגת ״לאחדים״ דווקא, ר״ל שזהו עיקר העבודה - להיות 
שפל רוח בפני כל אדם, ביודעו את מדרגתו האמיתית שלכל איש מישראל ישנו יתרון מסוים שמשלים 

את חסרונותיו. 

ו. וי״ל ששתי הדרגות תלויות זה בזה: על ידי ״לאחדים״, שגם בפרטים החיצונים הם מאוחדים, יכול 
להיות ״כאחד״ שבפנימיותם הם דבר אחד (שכן, אם בחיצוניותם הם היו נפרדים לא היה יכול להיות 
ההתאחדות הפנימית שבהם, שכן חיצוניות הדבר הוא כלי ואמצעי לפנימיות שבו) וכן לולא ה״כאחד״ 
- האיחוד הפנימי והאמיתי, לא היה יכול להיות האיחוד החיצוני, שאם כל עיקר ענינו של האחד היה 

הפרט שבו, לא היה יכול להתאחד עם האחר. 

נובע  שבבני-ישראל,  האיחוד  עניין  לארץ:  כניסתם  עם  רק  החל  הערבות  עניין  מדוע  יובן  עפ״ז  ז. 
מהדבר שהם מעורבים יחד - ״כל ישראל ערבים זה לזה״ כאשר אופן התאחדותם הוא בב׳ הדרגות 
עם  איחוד  דבענין  ונעלה,  גבוה  גילוי  של  הארתו  עם  רק  נוצר  איחוד  שכל  וכיוון  לעיל.  שבואר  כפי 
ישראל, הוא ה׳אור אלוקי׳ שהאיר רק עם הכניסה לארץ - לשם השלמת תכלית הכוונה העליונה ׳דירה 

בתחתונים׳ - לכן דווקא אז החל עניין הערבות והאיחוד. 

על פי זה יובהר הקשר והשייכות, בין פירוש מפרשי התורה, עם פירושו של הבעש״ט.

 דפירוש מפרשי התורה עה״פ ״אתם נצבים גו׳״ ״לעברך בברית גו׳״ - שבנ״י ״ערבים זה לזה״, ועוד 
יותר לפי פירוש אדמור הזקן שזה ע״י  שכולם  נכללים ב״כאחד״ בלי שום חשבון מי נעלה או נחות 

מחבירו, ע״י זה דוקא זוכים  לזה שעומדים וזוכים בדין -׳פירוש הבעש״ט׳ עה״פ ״אתם נצבים היום״. 

ובדאי שכל בנ״י זוכים בדין, לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות ורוחניות.
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חידושי סוגיות
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שבת סליחות בליובאוויטש

א. על ש״ק סליחות שנת  תרל״ז באו הרבה אורחים, וכדרכנו אז חזרנו את המאמרים, כל אחד בזמן 
הקבוע לו.

בש״ק ההיא אמר כ״ק אאמו״ר את המאמר קודם קבלת שבת, ה״ה המאמר אמר ר׳ שמואל בן נחמני 
נאום הגבר הוקם על שהקים עולה של תשובה.

דעם מאמר האבן מיר גוט גענומען און ער איז גוט נקלט געווארן (את אותו מאמר ״לקחנו״ טוב ונקלט 
נכנס במח  (א תשובה מאמר) בכלל ובשבת סליחות בפרט  אצלנו היטב). מאמר המדבר על תשובה 

ובלב ולא נותן מנוחה.
ב. בסעודת ליל ש״ק ההיא סיפר כ״ק אאמו״ר אשר אצל כ״ק אבותינו רבותינו היו זמנים שהיו אומרים 

זמירות בסעודת שבת.
ויאמר בלשון הזה:

דער אלטער זיידע האט געהאלטן אז זמירות שבת דארפן זיך זאגן, און דאס וואס דארף זיך זאגן איז 
אז עס זאגט זיך איז דאס געזאגט, אבער אז דאס איז מער ניט ווי געזאגט איז דאס ניט געזאגטר  (אב 
הסבא אחז שזמירות שבת צריכים להתנגן ולהאמר מעצמם, ומה שצריך לומר כשזה נאמר מעצמו זה 

נאמר, אבל כשזה לא יותר מאשר נאמר זה לא נאמר)1. 
וכשסיים את דבריו אלה התחיל לנגן את הזמירות והמסובים ענו אחריו.

נשבר ונדכה הייתי מהמאמר, ומעונה מעבודת השעות שעברו בין אחר שמיעת המאמר עד הסעודה, 
והזמירות פעלו עלי התרגשות גדולה מאד, ובכל מאמצי כחי התאפקתי לבלתי להתפרץ בבכי בקול.

כ״ק  והנה  הזמירות  שיר  נועם  צולל  ובאזני  הזקן  רבינו  בשם  אאמו״ר  כ״ק  בדברי  מתעמק  עודני  ג. 
אאמו״ר התחיל מדבר אודות ענייני חשבון הנפש, ויאמר:

״לחשבון הנפש יש זמן קבוע״.

1. כמובן הנה הדרך על זה הוא רק לצדיקים בעלי מדרגה, אבל אנחנו צריכים לעשות הכל בעתו ובזמנו בדרך קבלת עול.

דרכי החסידות
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א. על ש״ק סליחות שנת  תרל״ז באו הרבה אורחים, וכדרכנו אז חזרנו את המאמרים, כל אחד בזמן 
הקבוע לו.

בש״ק ההיא אמר כ״ק אאמו״ר את המאמר קודם קבלת שבת, ה״ה המאמר אמר ר׳ שמואל בן נחמני 
נאום הגבר הוקם על שהקים עולה של תשובה.

דעם מאמר האבן מיר גוט גענומען און ער איז גוט נקלט געווארן (את אותו מאמר ״לקחנו״ טוב ונקלט 
נכנס במח  (א תשובה מאמר) בכלל ובשבת סליחות בפרט  אצלנו היטב). מאמר המדבר על תשובה 

ובלב ולא נותן מנוחה.
ב. בסעודת ליל ש״ק ההיא סיפר כ״ק אאמו״ר אשר אצל כ״ק אבותינו רבותינו היו זמנים שהיו אומרים 

זמירות בסעודת שבת.
ויאמר בלשון הזה:

דער אלטער זיידע האט געהאלטן אז זמירות שבת דארפן זיך זאגן, און דאס וואס דארף זיך זאגן איז 
אז עס זאגט זיך איז דאס געזאגט, אבער אז דאס איז מער ניט ווי געזאגט איז דאס ניט געזאגטר  (אב 
הסבא אחז שזמירות שבת צריכים להתנגן ולהאמר מעצמם, ומה שצריך לומר כשזה נאמר מעצמו זה 

נאמר, אבל כשזה לא יותר מאשר נאמר זה לא נאמר)1. 
וכשסיים את דבריו אלה התחיל לנגן את הזמירות והמסובים ענו אחריו.

נשבר ונדכה הייתי מהמאמר, ומעונה מעבודת השעות שעברו בין אחר שמיעת המאמר עד הסעודה, 
והזמירות פעלו עלי התרגשות גדולה מאד, ובכל מאמצי כחי התאפקתי לבלתי להתפרץ בבכי בקול.

כ״ק  והנה  הזמירות  שיר  נועם  צולל  ובאזני  הזקן  רבינו  בשם  אאמו״ר  כ״ק  בדברי  מתעמק  עודני  ג. 
אאמו״ר התחיל מדבר אודות ענייני חשבון הנפש, ויאמר:

״לחשבון הנפש יש זמן קבוע״.
הזמן הקבוע לזה הוא בזמנים שונים. על הזמן של מעת-לעת הוא בקריאת שמע של המטה. על הזמן 
של שבוע הוא ביום חמישי בקריאת שמע שעל המטה. על הזמן של חודש הוא בערב ראש חדש. על 

הזמן של שנה הוא בחדש אלול.
ולאלו שמפספסים את כל הזמנים של החשבון נפש יש את הזמן האחרון בימי הסליחות.

וכשסיים דבריו אלה התחיל לנגן אחד הניגונים הישנים ויהי בדבקות גדולה.

ד. וכשסיים לנגן הוסיף לאמר:
באמת ימי הסליחות הם לא זמן של חשבון נפש, אלא זמן של עבודה ותשובה, רק אלו שאחרו עם 

החשבון נפש יכולים להשלים, אבל העיקר של ימי הסליחות זה עבודה של תשובה. 
בתשובה ישנם זמנים שונים ואופנים שונים. ז״א שחוץ מהתשובה הרגילה של ימי החול קיימים זמנים 

שונים שהם אופנים שונים בתשובה.
הזמנים והאופנים שונים של תשובה הינם: חדש אלול, סליחות, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום 

הכיפורים וד׳ ימים שבין יוה״כ לסוכות.

ה. כשבאתי למעוני כבר היה כחצות הלילה ואתבונן בשיחתו של כ״ק אאמו״ר ואחזור עליהם פעמים 
ושלש כדי לזכור אותם כנתינתם.

ואתבונן התבוננות ארוכה בחמשת זמני התשובה דחדש אלול סליחות ר״ה ימי התשובה ויוה״כ שהם 
חמשת אופני התשובה.

ולאחר ההתבוננות באתי לידי מסקנא שחמשת אופני תשובה אלו הם בחמש דרגות דלבושי וכוחות 
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הנפש, לבושי הנפש מחשבה דבור ומעשה, וכוחות הנפש מדות ושכל הם פנימיים, רצון ותענוג הם 
מקיפים .

התחלת התשובה היא בלבושי הנפש דמחשבה דבור ומעשה, להיותם הם כלי הפועל המשרתים את 
המדות והשכל, לכן הנה המה הצריכים לבוא ראשונה במערכות התשובה.

ובשלשה אלה - מחשבה דבור ומעשה - הגם שהעיקר היא המחשבה, כי המחשבה היא הנותנת חיים 
ועוז בדבור ובמעשה, מ״מ הנה ראשית העבודה היא בתיקון המעשה שהוא הבפועל ממש.

תשובה ענינה ידוע שהיא חרטה על העבר וקבלה טובה על להבא, וראשית הכל תקון וסדור ההוה, 
שההוה יהי׳ טוב וישר בכל הענינים במעשה דבור ומחשבה וכאשר ההוה הוא מסודר כראוי אז יכול 
לעשות את הדרוש למלאות את החסר או את הלא טוב של העבר ולעשות גדרים וסייגים בהנוגע אל 

העתיד.

ו. בתקון וסדור ההוה, הנה תקון המעשה והדבור הוא בנקל יותר מתקון המחשבה כי בשני בלבושים 
דמעשה ודבור הנה אם אין לו במה להחליפם, במעשה טוב או בדבור טוב, יכול הוא עכ״פ לעצור בעד 

המעשה והדבור הרעים בדרך ואופן קבלת עול, בכח ובתוקף.
התקון האמיתי והסדור הנרצה בלבושי הדבור והמעשה הוא שישקוד במעשה הטוב ויתמיד בדבור 
הנאה,אבל כאשר עדיין לא הגיע למעלה זו דשקידה במעשים טובים והתמדה בדבור הנאה דתפלה 
ותורה, הוא יכול עכ״פ לעצור בעד המעשה והדבור הרע בכוח ובזרוע, שלא לעשות מה שהוא רוצה 

לעשות ושלא לדבר מה שהוא רוצה לדבר.
לא כן לבוש המחשבה שפעולתו היא תמידית ואי אפשר לעצור בעד המחשבה ולהשתיקה. והאחת 
מה שאפשר לעשות בזה הוא חילוף עניני המחשבות, כי האדם יכול להחליף נושא המחשבה ותכנה.  
יוכל  עת  שבכל  בכדי  הזכרון  בכוח  חקוקים  תורה  דבורי  איזה  המוכן  מן  שיהי׳  בהכרח  הנה  ולזאת, 

להחליף נושא ותוכן המחשבות לא טובות בטובות.       

ז. סליחות זה הזמן הקבוע ומסוגל  לתשובה במדות.
 מדות הגם שמספרם שבע, אבל עיקרי המדות הם שלוש, חסד גבורה תפארת.

עיקר העינין במדות  זה ההנהגה בתוקף, אויספירן (להשיג את המבוקש), שזה בשתי אופנים, האחד 
בדרך של ניצחון והשני בדרך של מלוכה - לשלוט.

סליחות זה זמן התשובה על המדות וזה זמן מסוגל לתיקון המדות, לכן ימי הסליחות הם לא פחות 
מארבעה ימים, כי עיקר המדות הם ארבע - חסד גבורה תפארת ונצח או מלכות.

ראש השנה, ועשי״ת
ח. ראש השנה זה הזמן הקבוע ומסוגל לתשובה ותיקון בענין של שכל.

העבודה של ראש השנה זה קבלת עול, לקבל עול מלכותו ית׳.
יום ראשון - ערב ר״ה תרל״א - כאשר כ״ק אאמו״ר הגיע מאהל הסבא (אהל ציון כ״ק אדמו״ר בעל 
הצ״צ מליובאוויטש), נכנסתי אליו לשאול מה העבודה של ר״ה? כ״ק אאמו״ר השיב לי שהעבודה של 
ר״ה היא קבלת עול, לקבל על עצמו את העול של העבודה בתורה ומצוות, כמו חייל שמקבל על עצמו 

את העול של מה שיצוו אותו לעשות. 
מילים ספורות אלו הספיקו לי וביקשתי אצלו ברכה, ויצאתי לומר תהילים                 
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ט. יום ראשון - ערב ר״ה תרל״ד - כאשר כ״ק אאמו״ר הגיע מאהל הסבא ואני נכנסתי לבקש אצלו 
את ברכת ערב ר״ה, שאל הוא אצלי האם יודע אני מה העבודה של ר״ה?

השבתי: לפני שלוש שנים ערב ר״ה אמרת לי שהעבודה של ר״ה היא קבלת עול, לקבל על עצמי את 
העול של העבודה בתורה ומצוות, כמו שחייל מקבל על עצמו את העול של מה שיצוו אותו לעשות.

זה הרי העבודה על להבא,  זה אמת שהעבודה של ר״ה היא קבלת עול אבל  ענה לי כ״ק אאמו״ר, 
לשנה החדשה, אבל צריכים הרי גם לתקן את השנה החולפת. 

התיקון של השנה החולפת הוא על ידי תשובה, וזמן התשובה הוא בשעת תקיעת שופר. 
הבעש״ט אמר משל על תקיעת שופר ממלך ששלח את בניו ליער לצוד חיות. הילדים טעו בדרך, הם 
התחילו לדבר אל אביהם ולא קיבלו שום תשובה. הם חשבו שאולי הם שכחו את שפתם, לכן התחילו 

לצעוק מעומק הלב אל אביהם, איי! איי! בלי מילים??? ואז אביהם השיב להם.
והבנה, ההנהגה של  זה שפועלים ע״פ שכל  ועל  התשובה של ר״ה היא על החסרון של קבלת עול 
יהודי בתורה ומצוות צריכה להיות רק מצד קבלת עול.  ר״ה הוא הזמן הקבוע ומסוגל על תשובה ותיקון 

בהענין של שכל.

י. הזמן של ימי התשובה, בין ר״ה ליוהכ״פ, הוא זמן קבוע ומסוגל לתשובה ותקון של כוח הרצון.
והזמן של יו״כ הוא זמן קבוע ומסוגל לתשובה ותקון של כוח התענוג.
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