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)(.å"ô÷ ÷ìá ÷"äåæ

ישראל ללכת בתורה אם לא .אלא איתא באבות )פ"ו ,ד( כך

ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה

מימינם ומשמאלם.

ולהלן )בפסוק כט( כתיב עוד פעם ובני

ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חמה מימינם

ומשמאלם .וקשה למה כפל הפסוק שני פעמים .עוד יש לדקדק
מדוע בפעם הראשון כתיב שהלכו בתוך הים ביבשה ,ובפעם

השני כתיב ביבשה בתוך הים ,למה שינה הלשון .גם מדוע
כתיב בפעם הראשון חומה מלא ובפעם השני כתיב חסר וכמו

שדרשו רז"ל )ילקוט בשלח רמז רלח( לשון חימה שהים נתמלא

היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה.

הרי שההולך בדרכי התורה ,מוותר הוא על כל מאכלי תענוגים
ומחמדים ומשים כל חשקו וחיותו רק בתורה הקדושה .והנה

אמרו רז"ל )יומא עה (.דכל טעם שרצה האדם לטעום במן היה

יכול לטעום בו ,אך מי שהלך בדרכי התורה ,לא רצה להרגיש
במן כי אם טעם פת במלח ומים במשורה .ובכן היה המן כור

המבחן לדעת הילך איש בדרכי התורה אם לא ,ושפיר אמר

הכתוב למען אנסנו הילך בתורתי.

הגה"ק מוהר"ר יונתן אייבשיץ זצ"ל

עליהם חימה יען היה קטרוג הללו עבדו ע"ז והללו עע"ז ,ולמה

לא נרמז זה גם בפעם הראשון .ונראה דהנה בבני ישראל היו

שתי כתות ,כת אחת אנשים צדיקים ומאמינים כמו נחשון בן

עמינדב וכל שבט יהודה אשר קפצו לתוך הים באמונה

שלימה ,וכת שניה שלא האמינו עד אחר שראו שנקרע הים,
ורק אז נכנסו להיבשה שבתוך הים .ולכן אמר הכתוב מקודם

שבני ישראל הלכו בתוך הים ,אלו הצדיקים שפקצו בים ,ורק

לאחר כך נעשה "ביבשה" ,ולהם לא היה המים לחימה ,כי
זכות אמונתם כדאי להם להנצל אף אם חטאו במצרים ,ובפעם

השני מספרת התורה על אודות כת השניה אשר רק אחר

שנעשה "יבשה" הלכו בתוך הים ,ולהם היה המים חימה
מחמת הקיטרוג ,כי לא היה בידם זכות האמונה.

קול אליהו

ה' ימלוך לעולם ועד .יש להבין מפני מה אמרו ישראל ד'

ימלוך לעולם ועד ,ודוד המלך אמר בהיפוך ימלוך ד' לעולם,

שהזכיר את השם אחר מלת ימלוך .ונראה דהנה אמרו חז"ל

)נדרים י (.דאסור לאדם לומר לה' חטאת ,מטעם שמא ימות

אחר מלת לה' ונמצא שהוציא שם שמים לחנם ,רק יאמר

חטאת לה' שיזכיר את השם לבסוף ,ולכאורה היתכן שבני

ישראל התחילו את הפסוק הנ"ל במלת ד' ,ולא חששו שמא

ימותו ,אך הלא אמרו רז"ל דבעת ההיא פסקה זוהמתן ,וממילא

נעשו חירות ממלאך המות ,ולכן לא חששו למיתה והקדימו

את השם ,אבל אח"כ בחטא העגל חזרה זוהמתן ,ומאז אסור

להקדים את השם ,לפיכך אמר דוד ימלוך ד'.

קדושת לוי

והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגו'.

ואיתא

במסכת ראש השנה דף כ"ט ,וכי ידיו של משה עושות מלחמה

וכו' ,אלא שבזמן שהיו ישראל משעבדין את לבם לאביהם

שבשמים היו מתגברין ואם לאו היו נופלין ,ועדיין קשה למה

הרים משה והניח את ידיו ,והא אין הדבר תלוי אלא בלבן של

ישראל ,ונראה דאיתא בזוהר הקדוש פרשת ויקרא ,אם הכהן

המשיח יחטא לאשמת העם ,דאם העם אינן זכאין ,אז גם

השליח ציבור אינו יכול לכוון בתפלתו כראוי ,ולכן ש"צ שטעה

סימן רע לשולחיו ,כי הם הגורמים .והנה עוד איתא בזוה"ק )פ'

בלק( ,דאסור להרים את הידים כי אם בשעת התפילה ,ולכן
כאשר הרים משה את ידו ,ובע"כ שאז התפלל ,אז גבר ישראל,

וכאשר הניח את ידו ,כי פסק מלהתפלל ולכן היה אסור לו

להרים את ידו ,אז גבר עמלק ,וקשה מדוע פסק מלהתפלל ,ובע"כ
משום דתפלת הש"ץ תלוי בציבור ,וכאשר ישראל לא שעבדו את

לבן לאביהם שבשמים ,אז גם משה לא היה יכול לכוון בתפלתו
כראוי ופסק מלהתפלל והניח ידו ,ואז היו נופלין.

כתנות אור

ויושע ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים וירא ישראל

את מצרים מת על שפת הים וגו ,ויראו העם את ה' ויאמינו בה'

ובמשה עבדו ,וקשה דהלא נאמר כבר למעלה ויאמן העם ,וכאן

משמע דרק על ידי שראו את מפלת מצרים באו ליראה ואמונה

בה' .וי"ל דהנה אמרו חז"ל ,אין בור ירא חטא ולא עם הארץ

חסיד .כי אי אפשר לו לאדם להשיג יראת ה' אלא ע"י התורה,
וכמאמרינו בברכת החודש חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת

כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ד'

שמים ,כי רק אם יהיה לו לאדם אהבת תורה יוכל לבוא ליראת

רופאיך .י"ל דהנה אם רופא יבא לחולה עשיר וירגיש שיוכל

שמים .וענין זה למדו ישראל אצל קריעת ים סוף ,כי אמרו חז"ל

לקבל ממנו מעות בעד כל ביקור וטירחא שיעשה לו ,אז לא יעשה

במכילתא ויקח שש מאות רכב בחור ,משל מי היו הבהמות

לו תיכף תרופה לחליו ,רק אדרבה יתן לו סמים אשר יגבירו את

הללו ,אם תאמר משל מצרים והלא כבר נאמר )שמות ט ,ו( וימת

חליו למען יכול לבקרו פעמים רבות ולהרויח בזה שכר הרבה

כל מקנה מצרים ,ואם תאמר משל ישראל והלא כבר נאמר

מאד ,אבל יש שרים אשר יש להם רופאים מומחים המקבלים

)שמות י ,כו( וגם מקנינו ילך עמנו ,אלא משל מי היו של הירא

שכירות לכל השנה בסכום קבוע בין אם יצטרכו להם ובין אם לא

את דבר ה' .הרי לן שאף אלו המצרים שהעידה תורה עליהם

יצטרכו להם ,ורופאים אלה בודאי לא יגבירו את חולאת החולה

שהיו יראים את דבר ה'  .מכל מקום כיון שאצל אומות העולם

שלהם ,דאדרבה הלא יגדילו את טרחתם ולא ירויחו מאומה כי

אין שייך לימוד התורה כלל ,על כן לא נתקיים היראה בידם,

שכרם קבוע מראש ,אלא יראו לרפואתו תיכף ומיד למען לא

ונתנו את הרכב לפרעה לרדוף אחרי בני ישראל .וזשה"כ וירא

יצטרכו לבלות עוד זמן עמו ולטרוח ברפואתו .וזש"ה כל המחלה

ישראל את מצרים מת על שפת הים ,והמצריים הללו היו משל

אשר שמתי במצרים לא אשים עליך ,כי הלא אני ד' רופאיך

הירא את דבר ה' .כי גם הם נהפך לבם לרדוף אחרי בני ישראל

הקבוע ,וממילא לא ארויח במה שתהא חלילה חולה ,דב"כ וב"כ

ואבדו את מדת היראה אשר להם ,מכאן השיגו ישראל כי יראה

שכרי שוה ,ע"כ למה אביא עליך מחלה.

בלא תורה אינה כלום ,ועל כן ויראו העם את ה' ויאמינו בה'

צמח דוד

הנני ממטיר לכם לחם מן השמים וגו' למען אנסנו הילך

בתורתי אם לא .וקשה כיצד יכולין להכיר ע"י המן אם רוצים

æåðâä øöåà

ובמש"ה עבד"ו ,היינו שלצד היראה והאמונה שהיה להם מאז

ומקדם ,קבלו עליהם עתה לשמוע ולקבל את כל התורה אשר
ילמדם משה רבינו ,עד"ה )מלאכי ג ,כב( זכרו תורת משה עבדי.
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שהם ימים שאין מתענים בהם ביום
מאד שבדור הזה א"א לישב בתענית I
I
ה' דנו בענין זה הגאונים באם
בעו"ה כי כשל כוחינו אבל מ"מ מי
.
לא
או
התענית
להשלים
ימי השובבי"ם בספרן של צדיקים
ב שאפשר לו לקיים עכ"פ לא ישוב ידו I
I
כתב באליה רבה :בשנה
לשבת
יכנסו
"
שב
נרות
הדלקת
בעת
שלא
כדי
דבר
איזו
ק
מהרבות תפילה ותחנונים ולומר סליחוות ביום ב' וה' בכל
והוא I
מעוברת ישלימו שני שבועות אלו ויתענו ג"כ בפר' ויקהל
I
כשהוא מעונה וכו' ויש שמתענים עד הלילה בשעת הקידוש,
שבוע ושבוע ,סדר סליחות מיוחד נקבע לימי שובבי"ם
פקודי ופרשת כי תשא שיש בה פרשת חטא העגל אינה
וכבר כתבנו בעה"י בחיבורינו שער יששכר )מאמר
צום נאמר ברבים ביום חמישי במנחה ,סדר זה נתקן ע"י הרה"ק I
I
מסוגלת לתיקון זה ,אולם הפרי מגדים חולק על דבריו
בעשירי בחודש טבת( כי יש להם על מה שיסמוכו המתענים
ר' משה זכות זצ"ל שהיה מגדולי המקובלים בדורו וקיבל
וחוכך לומר :הואיל ונדחה ידחה וא"צ להשלים
תעניות בשובבי"ם גם עד הלילה ליל שב"ק כנזכר כיון שהוא רק חכמת האמת מאחד מגורי האר"י שהגיע לאיטליא I
I
אלו ,ובשערי תשובה הכריע שהמנהג הוא כהאליה רבה
מעשה
ואנשי
ולתשובה
יחיד
כתענית
כתב
וכבר
,
לחסידים
בשו"ע הל' שבת )סי' רפ"ח ס"ב( שכמה חסידים ואנשי והחיד"א הפליג מאד בשבחו ,מהר"ם זכות הנהיג מנהג I
I
ובשנה פשוטה יש להשלימם בפרשיות תרומה תצוה.
שובבי"ם בכל ערי איטליא ורבים היו מתענים ביום חמישי
ובשו"ת לבושי מרדכי )מה"ת סי' קפ"ג( כותב להקדים
מעשה שהתענו בשבת ,וכ"כ השל"ה הקדוש ,ומכ"ש
I
I
ואומרים סדר הסליחות שתיקן וסידר עכ"ד.
ולהתענות ביום ב' ,כי כן הוא לאמיתו של דבר היו צריכים
דלהתענות בש"ק ליכנס בשעה קלה לליל שב"ק בתענית
עדות נאמנה על מנהג ירושלים מקדמת דנא בימי
להתענות ב' וה' ,כמובא באורחות חיים )סי' תרפ"ה( מספר
אלא שאינו עינוי לחסידים ואנשי מעשה מביני מדע ,בוודאי השובבי"ם כתב אחד מגאוני הדור בירושלים ה"ה הגאון I
I
שומר אמונים )הקדמון( :וכן אכן נהגו אנשי מעלה
מצוה ומותר
לכתחילה"עעכב"ל.דברי יואל )להו"ר עמוד תנ( הביא רבי משה נחמיה כהניו זצ"ל מחסלאוויץ ראש הישיבה I
I
שא"א להקשות על הציבור והלואי ישמעו לנו להתענות יום
ומרן רביה"ק זי
הראשון בישיבת עץ חיים לפני כמאה ושישים שנה ,אשר
ה' ועכ"פ חשוב להקדים ליום ב' ,גם בלקט יושר כותב
דכל יום הששי בשבוע מסוגל לתיקון פגם הזה.
אירגן בשעתו "חברת שובבי"ם" ולצורך כך הדפיס סליחות I
I
שהותנו כי אם חל יו"ט ביום ה' יתענו ביום ב' קודם.
(
ג
"
מ
ג
"
פ
ניסן
'
מס
חסידים
משנת
)
ל
"
האריז
כתב
לסדר שובבי"ם מחדש ,בהקדמתו מפליג בשבחם של אנשי
בשו"ת נשאל דוד )או"ח כ"ג( להגאון רבי דוד
שינה I
I
שהזיעה שהאדם מזיע בעת עשיית המצות בערב פסח הוא
ירושלים אשר מקיימים חבורות משמורות המנדדים
אופנהיים מפראג זצ"ל התעוררה שאלה בשנת תס"ג בו חל
תשובה
ובשערי
.
הדמעות
כמו
ל
"
רח
זה
חטא
על
תיקון
 Iב' דר"ח אדר ראשון ביום ה' תרומה שאסור להתענות בו) ,סימן ר"נ סק"ב( הביא שכן הוא גם לגבי הכנות לשב"ק ,מעיניהם ,וכל חבורה יש לה חברים רבים עד אשר לא ימצא I
מקום בביהמ"ד ,וכך גם
אימתי מתענין תענית זה ,אם מקדימין או מאחרין ,או אם
בחבורות שובבי"ם רבים העם I
עי"ש) .ועיין טו"ז או"ח סימן ת"ס סק"ב(.
I
הבאים לכנופיא וניתוספו כל שנה.
אפשר לומר הואיל ואדחי אדחי לגמרי ,ומסיק בתשובתו
ומנהג זה היה נהוג בירושלים שבעיר
í"éááåù úéðòú éàöåîá øùá éìëàî
כיון דעיקר תעניות אלו נתקנו על התשובה כשמם כן הוא
העתיקה היועד I
I
לחורבנה כפי שמעיד על כך בשו"ת ישכיל עבדי :כי
שובו בנים שובבי"ם ,ראוי להקדימם ולא לאחרם וא"כ
בספר דברי תורה כותב כדלהלן :כן נהגו אבותי הק'
 Iמוטב להקדים התענית ליום שני באותו שבוע שהוא גם יום זי"ע בתעניות שובבי"ם שהוא רק משום תשובה כמבואר מסדרים משמרות משמרות למשך ימי שבועות של I
השובבי"ם ,כל משמרה לא פחות מי' אנשים
רצון מלדחותו עד פר' תשא שהיא פר' אחרת.
בהאריז"ל לתיקון הידוע שלא לאכול בשר אחרי התענית,
ואומריםI ,
I
סליחות ותחנונים וקוראים ויחל עם תפילת עננו בכוונות
רב
בלום
ציון
בן
שאלה כעין זה נשאל אף הגאון רבי
והוא עפ"י דברי מג"א )סי' תקנ"ח סק"ג( בשם מהרי"ל
 Iדק"ק אויפאלוי ,על קהל שקבלו להתענות שובבי"ם ת"ת בכמה מיני תעניות של תשובה אשכחן דאין לאכול במוצאי ולסליחות ותפילות הצטרפו איתם כולם וכך נהגו במשך כל I
שבועות שובבי"ם,
בכל יום חמישי ולא עלה על דעתם בתחילה שביום ה'
תענית בשר ויין ,אמנם יש להכריע במי שדרכו לאכול בכל יום
ומסיים כי ראה בחוש שהיתה מתקבלת I
I
תפילתם באהבה וברצון.
תרומה יחול יום ב' דר"ח אד"א ומעתה רוצים להתענות
פעמיים בשר היינו בצהריים ובערב ונוהג כן בערב גם בימי
ביום ג' שהוא ער"ח האם כדין עושים ,או שמא צריך לדחות
תעניתו בשובבי"ם אולי יש להקל שלא לשנות מכפי שהורגל
I
I
úåçéìñä úøéîà ïîæ
התענית ליום ב' ,ומעיר בתשובתו לפי מה שפסקו האחרונים
,
ל
"
כשארז
ת
ווס
שינוי
המעיים
חולי
שתחילת
משום
יום
בכל
מעיר
שאלה
מביא
(
ט
"
פ
'
סי
)
דעניא
אפרקסתא
ת
"
בשו
 Iשכל מ"ב יום של השובבי"ם מסוגלים לתשובה ולתיקון משא"כ מי שאוכל בכל לילה מאכלי חלב ואז אחרי תענית אראד באונגארין אשר נהגו שם לומר סליחות בימי I
החטא ,אם חל בהם איזה תענית כגון יא"צ וער"ח עולה
שובבי"ם אוכל סעודת בשר זה בוודאי אינו נכון.
השובבי"ם באמצע חזרת הש"ץ דשחרית ,והיות והימים I
I
התענית לשניהם ואפשר לקבוע שניהם ביום אחד ,אך
קצרים והשחר מתמהמה ,ובהיות שבאירופא היה עפ"י רוב
í
"
éááåùá
úåçéìñ
úøéîà
לדעתו בנידון דידן אין צריך להתענות כלל תענית שובבי"ם
כתב בספר ערוגת הבשם :ותיקנו הקדמונים משמורות השוק ביום חמישי ,והאריכות של אמירת הסליחות הביא I
I
בפר' תרומה כיון שלא קיבלו עליהם רק ביום חמישי וכיון
מיד
,
לשוק
לבוא
התמהמה
שהקהל
ברחו
שרבים
יצא
ובכן
 Iשעתה חל בו ר"ח וודאי לא קיבלוהו אדעתא דהכי ,ובפרט להתענות ,ותיקנו סליחות ,ועתה כבר שכחו את כל זה עם גמר שמו"ע בלחש ,או כלל לא באו לתפילת שחרית ביום I
שלדברי חלק מהפוסקים אין מקום לתענית זו
וסימנךרק עד פר' ועוונות בנ"י לא יזכרו ולא יפקדו ולא יעלו על לב ,אבל דעו אמירת הסליחות ,וע"כ התיר הגאון בעל אפרקסתא דעניא I
I
משפטים ועד בכלל ,דהיינו מ"ב יום
לומר סליחות דשובבי"ם קודם עלות השחר כמו
ויקדש ב"ם .וכן מוכח מהנפסק בשערי תשובה
הימים הנוראים בחודש אלול ,ובא"ד ממשיך I
I
מעוברת
בשנה
ם
"
שובבי
לענין ט"ו בשבט או ר"ח או פורים קטן ביום ה'
וכותב :ובאמת היה המקום
באשמורתלייסדהבקרכלשאזמנהגיעת I
I
ïåáùçã òåãéå ,íéðùå íéîéì íéãòåîìå úåúåàì úåøåàî àøá ù"úé ò"ëåáä äðä
שאין מתענין משום דמעיקרא לא קיבלוהו
הסליחות בכל הצומות
íéîé ä"ñùá àåä äîçä êìäîã ,äæì äæ äåùé àì íéìåãâä úåøåàîä éðù úåôå÷ú
בשנת
למעשה
הלכה
הוריתי
וכן
,
דהכי
אדעתא
 Iתרע"ו שביום ה' היה ר"ח שבט ,להתענות ביום  äîë äîçä úåðùì øñç ïééãò äðáìä éùãç á"éáù ïôåàá ,íåé 'ìá àåä äðáìä êìäîåרצון ורחמים גוברים ,רק שלא רצו להטריח יותר I
מדאי ולהפריע ללומדים מלימודם לכן תקנו
àøá àìå ïë ú"éùä äùò äî éðôî ïðåáúäì êéøöå ,äðùä øåáéò ïéðò ãìåð äæîå ,íéîé
לומר I
ד' ער"ח תענית שובבי"ם.
I
.íéðùä ïåáùçá ïéãçàúî åéäéù ïôåàá úåøåàîä
בסדר התפילה אבל היכא שרוצים לתקן לומר
ìàøùé
ìéáùáå
äøåú
ìéáùá
àøá
åîìåòá
ä
"
á÷ä
àøáù
äî
ìëã
äàøðå
באשמורת תבוא עליהם ברכה עכת"ד.
éùéùä íåéá äéäå
I
I
úåöò ïìåëå ,àúîëçã àæéîø ç÷ð åðîîù ïôåàá àøá ìëä ïë ìò ,úéùàø åàø÷ðù
להלן ממשיך ומביא עוד ראיה ממעשה רב
הנה עוד מנהג יש בענין התעניות בימי
 Iהשובבי"ם והוא להתענות בימי ששי ,מנהג זה  ìù íéîéä ìëã äàøé éøôñá øàåáî äðäã ç÷ð åðîî ë"åîëå ,'ä éëøã úòãì úå÷çøîאשר הפמ"ג מביא מהאליה רבה שבעיר I
ïî ÷ìúñðù äòùáå ,àðáùåçá ïéìòà àìå øáì ïééçãúà íäá íâô å"çù íãàä
נוישטאט לא אמרו פעם סליחות בשחרית
כתבו הגאון מהר"ם פאפירש זצ"ל באור צדיקים:
דצום I
I
,åúîùðå åçåø åùôðì ïðáøã é÷åìéç äùòð íäîù íéîéä ïúåàá ùáìúî íìåòä
עשרה בטבת משום מחלוקת שפרצה בקהילה
מנהג נכון להתענות ביום ו' ולשוב בתשובה לתקן
.äîéìëå äùåá äúåàì éåà ,øáì ïééçãúàã íéîéä ïúåà åðééäã ,åéîéî å"ç øñçðùëå
ואמרו סליחות במנחה.
I
I
פגם כל ששה ימים לקבל אור שבת כראוי ,כי גם
ïúåà ï÷úì äð÷ú ùé ïééãò ,ïåáùçá ïéñðëð íðéà íéîéù ïôåàá íâô å"ç íà óà äðäå
גם בספר יפה ללב )סי' תקס"ו( מביא שבק"ק
יום ו' נגד מדת צדיק.
äéàøäå ,íäá íâô øùà úà ï÷úì äáåùúá áåùéù éãé ìò ïåáùçá íñéðëäìå íéîéä
גם בנימוקי או"ח )סי' תרפ"ה( להגה"ק בעל  ìáà ,äðáìì ïéðåî ìàøùé äðäå ,íéãòåîìå úåúåàì íéìåãâä úåøåàîä éðù àøá ú"éùäùאיזמיר נהגו לומר בכל התעניות שגזרו על כל צרה I
I
שלא תבוא לומר סליחות במנחה שאז מתקבצין
ïéøáòî íéàúî ïåáùçä äéäéù íéìùäìå äîçä úðù ïåáùçì íéàúî åðéà ïåáùçä
מנחת אלעזר ממונקאטש זי"ע מובא מנהג זה
הוא I
I
àîòè åðééäå ,ïúåà íéìùäì ùé ïééãò ïåáùçäî åøñçðù íéîéäã æîøð äæáå ,äðùä
העם לבוא לביהכ"נ ,ומסיק :דכיון דאז האדם
וז"ל :נהגו כמה צדיקים הקדושים מתלמידי רבינו
.ùôðä ìò àèç øùàå íâô øùà ìë úà ï÷úì éåàø øåáéòä úðùáã ì"æø åøîàù
מעונה וחלש מן התענית תתקבל צלותהון ברצוןI .
I
הבעש"ט זי"ע להתענות בשובבי"ם ביום ועש"ק
)המשך בעמוד ד(
שהוא יום השישי כנגד מדת היסוד ,ויש שטועמים
I
I
éçéå ô"ø íùåáä úâåøò
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,çñôä ú÷ç úàæ ïøäà ìàå äùî ìà 'ä øîàéå
òãåé áì (é ãé éìùî) ä"ùæ (à"ñ è"éô) äáø ùøãîá àúéà I
I 'åâå åðîò êìé åðéð÷î íâå áåúëä æîøá ãåò ì"ôàå
÷"ë êéøàäù äî éô ìò ,'ä úà ãåáòì ç÷ð åðîî éë
.øåùé÷ä á"öå ,åùôð úøî
I ùéù
I
(çîø ãåîò äîåøú 'ô) ìàåé éøáãá ä"äììæ æ"åã ïøî
çîùéá ä"äììæ æ"à áúëù äî éô ìò øàáúéå
I éë ,äáùçîä íâô ìò úåðáø÷ä úáø÷äî øñåî ç÷éì  מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"אíãà íà äøåàëìã ,úåðáø÷ä íòèá (àø÷éå 'ô) äùî I
I ìò úøôëî äìåòä (æ"ä ç"ô àîåé éîìùåøé) ì"æç åøîà
ïáø÷ä éãé ìòù ø÷éòä ïëà ,äàèç äî äîäá àèç I
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I åáéø÷ä ïëìù áúë (ñçðéô 'ô) íåìù úéøááå ,áìä øåäøä  נתפרסם ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אèçùé éúàèçù ìéáùáù äæ äî ,åáì ìà àèåçä íéùé I
ïéà éàãåá ,äôëá ìåò ïéàå àèç àìù éç ìòá éúøåîú
åàáù ,äìåò åéäù ,íåé ìëá ïéãéîú éðù
I (ìòó"éøäøôëì
I
íàå ,åðîî ãáëðì ãáòúùäì úåçôä êéøöù íà éë äæ
éôãî :à úåëøá) áúë äðåé åðéáøå .äøéáò éøåäøä
I ø÷åéá øúåé úåéäì êøöåä éåìú íùà ïáø÷ù íòèä åøîàé éë äéäå .ä"á÷äì åîöò ãáòùì àåä êéøö äîå ,øîåçå ì÷ ãåîìì øøåòúé éæà åáì ìò úàæ äìòé I
I äøéáòî äáåùú øúåé êéøö äøéáò ÷ôñ éë ,úàèçî éøä òùøä ïá éë ,íëì úàæä äãåáòä äî íëéðá íëéìà ïî ãáàé áåè ìë åìîâ àìå åàøá àìù íãàä ãâðì éçä I
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I éë ,äøéáòî åù÷ äøéáò éøåäøä íøîàî øåàéáá åúåëìî ìåò åîöò ìò ìá÷ì åçåø éôì åðéàù øùá éìò çéâùî òâø ìëáå úò ìëáå ,éðñðøôå éððæå éðàøá I
I ãåò åì äîå òáùå ìëàå åøöé òéáùä äøéáò äùåòùë ïî åîöò àéöåäù éôìå äãâä ìòáä øîà äæìå ,êøáúé íãàä ãáòúùéù éåàø éàãåá ,íééç òôù éì ïúåðå I
I ìò ìáà ,äáåùúá áåùì åáì ïúé äøäî äðäå ,àåèçì úåçôä úåãáòúùä ìù ïéðò éë ,ø÷éòá øôë ììëä (äð úåëøá) ì"æ íøîàî øåàéá åäæå .ãáëðä åîùì úåçôä I
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I
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רביה"ק זי"ע בברך משה
úåùøá åàéáäì àåáéå äøäîá ìåôéù øùôàå éåôø äéäå åéèéùëúî I
I  ושריא עליה שטן דאיהו אל אחר באתר, דמשקר בברית מילה אסתלק מיניה הוי"הøáã ìëå.éøù,ïéøåèôìôåð åìàåðéàåéøäéåôø'åëååðéàíéáøä
íàù éøä ."åá úàöì øúåî æ"ä åúåàøäì äëøã ïéàå ìôåð åðéàå èéùëú àåäù
àìù éãë ïééåôø àìå ïé÷åãä åéäéù éàðúáå ,ø"à÷ä úòéâôî ìöðäì éãë åæë äøåâç øåâçì øúéäì äàøð ïëìå
I  והנה מבואר בספה"ק כי ארבע תפילות של שבת הרי הם, עיי"ש בדבה"ק, דהוי"הàúééøåàã
I
íéáøä úåùø ïéã ïäá ïéà úåèéù äáøäì øùà ïãéã íéáøä úåùøá ïëù ìëîå .åðîî åìôéù ùùç àäé
 ואפ"ל כי בכח ארבע תפילות של שב"ק זוכה,נגד ארבע אותיות שם הוי"ה ב"ה
à"îø ïééò – åá ïéò÷åá àåáø íéùù ïéà íà I
I
. האדם לתקן הפגם ולהחזיר ארבע אותיות שם הוי"ה למקומוäàøð àúééøåàã ø"äøá óà àìà .øéúäì ùéù éàãå
.ì"ðä úåøáñä ìò êåîñì ùé ïëìå ,å"ç úåùôð úðëñ ùùç íéîòôì àëéà åéãòìáã ïåéë ãéñôä àì ì÷éîäã
כל המשמר
 איתא בגמרא,
מרן רבינו שליט"א אמר
I  הרמז בזה על חטא,שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו
I
(â ãåîòî êùîä) à"èéìù ø"åîãà ïøî ÷"ëî ùãå÷ úåøáã
I  וכמו שאמרו חז"ל המוציא זר"ל כאילו,הנורא הזה הוא ענף של עבודה זרה
I
על
 וכתיב התם,תחת כל עץ רענן
 כתיב הכא, עובד עבודה זרה,(:å úåëøá) ïäá ïéìæìæî íãà éðáå íìåò ìù åîåøá íéãîåòù íéøáãä ïî àåä äìôúä úãåáò
I  ובאמצעות קדושת שבת קודש מועיל תשובה גם. ההרים הרמים ותחת כל עץ רענןìåëé ìàøùé ùéà ìë úîàá ìáà ,àîìòá øåáéã ÷ø äùòî åðéàù åîöòì áùåç íãàä éë I
I  שמות תשס"ו האריך רבינו שליט"א בטעם הדבר דשמירת שבת הוא.על חטאובס"זהג
.úåøåöðå úåìåãâ äáøä ìåòôì åøåáéãá I
 על פי מה שכתב בראשית חכמה, תיקון על שמירת אות הבריתíéçáæ êøåöì íáãðìå íùéã÷äì éãë ,åðîò êìé åðéð÷î íâå åðéáø äùî øîàù äæå
I דכל
I
 אבל החטא בברית אינו תלוי בתשובת,תשובה צריך התשובה באבר שבו חטא
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I  וכן משמע לשון הזוהר. אלא צריך תשובה תקיפה כאילו פגם בכל איבריו,הברית
I
,äìôú åæ áìáù äãåáò ìò ìëùä øñåî ç÷éì ,'ä úà ã"åáòì ç÷ð åðîîå ,íéîùá íùåø
 וכתב השל"ה. עי"ש,תיובתא דאיהו אתחזייא לחפאה על כל עובדוי
I  כי בכל העבירות התשובה המעולה הוא,בטעם הדבר
I
 הקדושäùåòå äæá ùéù äùåã÷ä çë äæéà ú"éùäì àéöåî íãàäù ì÷ øåáéã ìë úåáéùç úòãìå
I  על דרך משל. ובדבר אשר זדה עליו יתקן, שיתקן החוטא אותה החטא עצמו שעשהúåøéù íéìäú éøåîæî èøôáå ,íäá ùéù äáåùú éðå÷éúå ùôðä ïå÷éú äæéàå ,äáåèì äìåòô I
 אמת יהגה חכו ופיו יפתח בחכמה ותורת,אם חטא בלשון הרע או בלשון שקר
.ìåãâ äçëå äùåã÷ä çë íäá ùéù ,êìîä ãåã ììôúäù úåçáùúå I
I חסד
 וכן כל. יצפין ויהרהר דברי תורה בלבו, ואם חטא בהרהורים רעים.על לשונו
 ישתדל לקיים בהן המצות שכנגדן ובזה די לו, האיברים אשר חטא בהןäîë úòãì ,ä"á÷äì íéðåðçúå äìôúá úåáøäì åììä úåòåáùá äëæðù øåæòé ú"éùäå
I  כימתוקןלא,הוא
I
 ובתיקונו, נתפשטה העבירה בכל שיעור קומת אדם רק באבר פרטיäæå ,éìàøùéä ùôðá ìåãâ íâô äùåò àåä éøä øåñà øåáéã àåä íà ,ì÷ øåáéã ìëá ïåôñ
I  על כן. אבל חטא זה הוא בכח כל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו וכל שיעור קומתו. הכל,ú"éùä éðôì àåä áåùç äîë äìôúìå äøåúì àéöåî íãàäù ì÷ øåáéã ìëá äæ úîåòì I
אף אם עושה תשובה באבר הפרטי הזה ועושה סיגופים ושומר את המקום
I הזה
I
 וצריך להמציא, מכל מקום נטמא כל שיעור קומתו, שלא יפגמו והוא קדוש וטהורúøéîàå äøåúä ãåîéìá úåáøäì äáåùú éðå÷éúá åììä úåòåáùá úåáøäì åðì ùé äæìå
 והן, הן בסיגופים כאילו היה חוטא בכל אבר ואבר, תיקון לכל שיעור קומתוñáëì äëæð íéìäú úøéîàå äìôúä çëáå ,ä"á÷ä éðôì íéðåðçúå äìôúá úåáøäì íéìäú
I שמירת
I
 ומעתה על ידי. עכ"ד, ואז שב ורפא לו, בקדושה יתירה לקדש כל אבר ואבר,ä"á÷äì øáùð áìî éúéîà øåáéã øîåì äéëæä åðì äéäéù øåæòé ú"éùäå ,ùôðä éîúë
I  הוא זוכה לקדש את כל הגוף ולהמשיך, שבת שהאדם שובת בכל גופו מן המלאכה,äáåèì äìåòô åìòôéå ìòî éîùá åìòéå ïåöøáå íéîçøá åìá÷úé ìàøùé éðá úåìôúå I
 ובזה לתקן כל שיעור קומתו בהתקדש כל,קדושה על כל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו
I אות
I
 ועל כן מטעם זה שמירת אות שבת קודש הוא תיקון על שמירת. אבר ואברåìòôéå ,äô ìë úìôú òîåù äúà éë ,ïåöøáå íéîçøá ìàøùé éðá úåìôú ìá÷é ú"éùäå
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I , ועל ידי התשובה בצירוף שמירת שבת קודש והוא רחום יכפר עון, על כל אבר ואבר,úåù÷áå úåòåùéì íé÷å÷æ ìàøùé éðá ,úåàåôøå úåòåùé íéáåøîä ìàøùé êîò éëøö äáåèì I
úåìâúäá ìàøùéå äøåúä ïø÷ úåîîåøúäì äëæðå ,äáåèì íááì úåìàùî ìë àìîé ú"éùä
I
.ויתקבל התשובה גם על חטא זה ברחמים וברצון
I
.ïîà åðéîéá äøäîá åðéìò íéîù ãåáë
I
I
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