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יחטאו'הי שלא בהם  בטוח
את תקחו לבו ידבנו אשר איש כל מאת תרומה לי ויקחו

לשון.תרומתי כשיקחו',הפרשה'תרומה הכתוב ואמר

לי מופרשים שיהיו עצמם את אשר,ישראל איש כל מאת

דבר לאיזה ויחשוק יתאוה לבו אשר איש כל מן לבו ,ידבנו

תרומתי את צריכים,תקחו כמה עד תלמדו להיותמזה

לי ועושר,מופרשים הון לצבור לממון שמתאוה מי לא,כגון

ומלאכה ומתן במשא מלעסוק ולילה יומם ישקוט ולא יניח

ונהרות ימים נפשות,ולעבור בסכנות עצמו את כדי,מכניס

יעוף וכחלום לשעה אלא שאינו המדומה תאותו ,להשיג

גדול בחשק להיות צריך עבודתי אתכם,בפרט יבטל שלא

ממש נפש במסירת מעבודתי בעולם מניעה  .שום
יחזקאל  דברי

עומדים שטים  עצי
עומדים שטים ראש.עצי נתנה תלונה כל על באמרם כי

זהב וכלי כסף כלי להם להחזיר צריכים ואז מצרימה ונשובה

כי עומדים שטים עצי אך הקדש כאן ואין ממצרים ששאלו

הי ממצרים'משלהם ששאלו ממה  .ולא
סופ  רחתם

מתים היו לא חטאו לא  אילו
תרומה לי אליהו.ויקחו דבי י(בתנא בשעה)ז"פרק

הקב אמר מיד ונשמע נעשה ישראל לי"שאמרו ויקחו ה

ביאור,תרומה במס,ל"וי.וצריך דאיתא מה פי נדרים'על

י( לה)א"ע'דף אדם יאמר של,קרבן'שלא כתב"ובספר ה

ונמצא ימות דבריו גמר קודם דשמא שםהטעם שהוציא

לבטלה הזכרת,שמים קודם קרבן לומר להקדים צריך לכך

השל–השם לפירוש ראיה להביא הזה"ויש המקרא מן ה

תרומה לי ויקחו הכתוב לה,שאמר שיאמרו תרומה'דמשמע

למעלה הנזכר הדין פי על יעשה לא של,וכן טעמו אם אבל

השל כפירוש הוא שפיר"דבר אתי במ,ה דאיתא מה 'סדידוע

פ(שבת ע"דף נעש)א"ח ישראל שאמרו ונשמ"בשעה ע"ה

הקב משתמשין"אמר השרת שמלאכי זה רז לבני גילה מי ה

שנאמר ק(בו כ"תהלים עוש)'ג כח גבורי דברו"מלאכיו י

דברו"לשמו בקול רבה–ע במדרש פרשה'פ(ואיתא מצורע

ג"י אות הקב)'ח אמר זה שאין"דמטעם המות למלאך ה

לשלו השרתרשות כמלאכי קיימים יהיו אלא בישראל –ט

במס אמרו זרה'וכן ה(עבודה לא)א"ע'דף חטאו לא אילו

מייתי נעשה–הוו ישראל שאמרו בשעה פרק דבאותו וכיון

יקדימו אם קפידא כאן אין תרומה פרשת נאמרה ונשמע

לה ויאמרו תחלה השם את ההיא,תרומה'להזכיר בעת כי

מ ואימת פחד היה חייםלא עליון כבני כולם בהיות ות

ל,וקיימים ויקחו נאמר תרומ"לכך  .ה"י
אריאל  בנין

פיך תורת לי  טוב
תרומתי את תקחו ונחושת וכסף זהב תרומה לי .ויקחו

הלשון כפל קשה דלכאורה הזה הפסוק על פירוש שמעתי

וי תרומתי את עתים"תקחו לקבוע מחויב אדם כל דהנה ל

יכול שאינו ומי תלמידילתורה לעניי מעות יתן ללמוד

ע,חכמים המלך דוד מאמר לפרש יש לי"ובזה טוב שאמר ה

לומד שהאדם תורה שטוב היינו וכסף זהב מאלפי פיך תורת

אעפ בשבילו שילמדו שנותן זהב מאלפי שאינו"יותר מי כ

לו ויהיה חכמים לתלמידי מעות שיתן מצוה ללמוד יודע

שלהם בתורה הפ,חלק שאמר היינווזה תרומה לי ויקחו סוק

מ במ"ר'תורה שניתנה תורה יכול'ל שאינו מי אבל יום

וכו איש כל מאת את'ללמוד תקחו ונחשת וכסף זהב

ר ודו"תרומתי התורה את תקחו וכסף זהב בעד ונכון"ל  .ק

אריה בן  ליקוטי

הגאולה מקרבין התורה  בלימוד
וגו תרומה לי סו"וי',ויקחו לנעוץ בהקדם התורהל ף

בלמ,בתחלתה מסיימת דישרא"שהתורה ומתחלת'ד ל

דב"בבי הגמ"ע,ראשית'ת דברי ח"ב('פ בגויים.)ב יתנו כי גם

אקבצם ה(עתה תהיה,)י,הושע בתורה יעסקו ישראל דאם

בקרוב ע,ש"עיי,הגאולה הרמוז למ"וזהו לימוד,ד"י היינו

הבי,ת"בי,התורה ובנין לגאולה ב"נזכה דרךואמ,ב"ת על ר

התנדב בדברי הביאור נעשה"זה ישראל שאמרו מיד א

המשכן מלאכת על להם צוה לי,ונשמע ויקחו להם ואמר

לבו ידבנו אשר איש כל מאת אפרים,תרומה מחנה ובדגל

הרה)תרומה'פ( אחיו אותו ששאל ר"כתב ברוך"ק ר

בזוה"זצללה דאיתא מה ממעזיבוז תרומ"ה תור"ק מ"ה ',ה

תורה לבנין,יום'למשניתנה התורה נתינות יש שייכות מה

תרומה לי ולויקחו מובן,המשכן האמור שכשאמרו,ולפי

ביהמ בנין נתעורר התורה קבלת שהוא ונשמע על,ק"נעשה

לי ויקחו להם ואמר המשכן מלאכת על תיכף להם צוה כן

המשכן בנין לצורך בזוה,תרומה רמז כן תרומ"ועל ה"ק

מ"תור לימ',ה זושבכח לגאולה זכו התורה המשכן,וד  .בנין

ר"הרה זצ'ק ממונקאטש בנים-ל"שלמה בתפארת  הובא

הזה בזמן משכן  בניית
בתוכם ושכנתי מקדש לי התולדות.ועשו קושית ידוע

זמן בכל זו מצוה נוהגת האיך לקיים"ואפ,שהקשה שיכולין ל

לה משכן לבנות זו זמן'מצוה ע,בכל שקובעין"כי מקוםי

השי לפני נחשב תורה מביהמ"ללמוד חלק בונים כאלו ,ק"ת

נחשב המקדש במקום נקבע להיות עתיד זה שמקום דכיון

מביהמ חלק כבר בנה הקב,ק"כאלו והוה"דאצל עבר ה

אחד ברגע בחי,ועתיד יתכן אצלינו לומר'דרק עתידות

יהי בא'שלעתיד הקב"משא,י"נקבע אצל שייך"כ אין ה

דה יתעתידות לפניו א'כל כאילו'ברגע מיד נחשב ממילא

שם נקבע  .כבר
יואל  דברי

מעלה של המקדש בית  בניית
י נוהגתל"ועוד בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו מצות כי

זמן ובכל מקום בכל הדורות בני,בכל עבודת ידי שעל היינו

מעלה של המקדש בית יבנו מלגרום,ישראל ויזהרו

למעלה חורבן וכן,חלילהבמעשיהם ואמר הכתוב סיים ולזה

חז,תעשו טז(ל"ודרשו לדורו:)סנהדרין תעשו ובא.ת"וכן

ידי על מעלה של המקדש בית לבנות הדורות לכל בזה הרמז

והמצוות התורה  .קיום

משה  ברך
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 פטרונם של הנסתרים
צדיק  זה  נהג ,  "הארי  שבחבורה"היה  כשמו  רבי  לייב  

לכתת  רגליו  לכל  דבר  שבקדושה  בשליחותם  של  רבותיו 
ט  מינוהו "לאחר  הסתלקותו  של  מרן  הבעש.  הקדושים

את .  למלאות  את  מקומו  בפרנסתם  של  הצדיקים  הנסתרים
הערכתו  הרבה  של  רבו  המגיד  הגדול  ממעזריטש  לתפקיד 

" כתב  ההמלצה"ניתן  לראות  מ,    לייב  על  עצמושנטל  רבי
דרכי "ק  "נדפס  בסוף  הספה:  וזה  לשון  המכתב,  שנתן  בידו

, ע"ק  רבי  מנחם  מענדיל  מפרימישלאן  זי"להרה,  "ישרים
ה  התורני  הרבני "ה,  הנני  מן  המודיעים  נדון  האיש  הנוכחי

ר  יוסף  איש  הנקרא  בפי  כל  רבי "ר  יהודא  ליב  בהר"מוהר
העוסק  במצוה  רבה  שאין  למעלה ,  ס  מראווני'ליב  שרה
כאשר  יפרש  שיחתו  באר  היטב  פה  אל  פה  דברים ,  הימנה

אם  יראוהו  אנשים ,  בכן.  שאין  להעלותן  על  הכתב
עצתי  אמונה  להיות  לו ,  המקשיבים  לקולי  וסרים  למשמעתי

הן ,  ולהתאמץ  את  עצמם  בכל  מיני  התפעלות,  לעזר  ולסעד
ן  בדבריו  שום שאי,  כי  מעיד  אני  עליו.  בגופם  הן  בממונם

. מרבים'  וירא  את  ה,  ועולה  לא  נמצא  בשפתיו,  נפתל  ועקש
ונבון  יבין  לאשורו  להיות  מן ,  ואין  לך  מצוה  גדולה  מזו

ולאשר  שבטוח .  ובודאי  שכרו  יהיה  כפול,  הזריזין  המקדימין
אמרתי ,  שדברי  המועטין  יחזיקו  כמרובין,  אני  במדת  טובים

,   אותם  מעודםהרואה'  וה,  וכל  טוב  מהם  לא  יבצר,  לקצר
 .יברכם בנפשם ומאודם

 ד דורש שלומם הטוב"כ
 ה"ר אברהם זלה"דוב בער במוהר

 ק קאריץ"ק מעזריטש ודק"מ דק"מ
אשתו .  אכן  עסק  במצוה  זו  ללא  ליאות,  רבי  לייב

ואילו ,  ניהלה  חנות  קטנה  בראוונא  כדי  לכלכל  את  ילדיה
אף  נהג  לסובב .  הוא  כיתת  את  רגליו  מעיר  לעיר  ומכפר  לכפר

יארמלינץ ,  לענטשנע,  לובלין,  בבארידטשוב,  בין  הירידים
כדי  לעורר  לבות  נדיבי  עם  לתרום  מכספם ,  ובעוד  מקומות

 .לפרנסת הנסתרים
נסעתי ,  פעם  אחת:  ....  מובא"  רמתים  צופים"בספר  

ק "ק  דק"ק  רבי  שמחה  בונם  מפשיסחה  אל  הרה"עם  הרה
ובאו .  ק  ריטשעוואל"ואז  היתה  דירתו  בק.  ראזדזימין

ע  שרוצים  לגרש  את  בני "ר  זי"שים  בקובלנא  אצל  אדמואנ
. מחמת  איזה  טעם,  ולתת  להם  מקום  אחר,  העיר  ממקומם

ס  איך 'סיפר  להם  מעשה  מהאיש  הקדוש  רבי  לייב  שרה
היו .  שהיה  בקאזניץ  והתאכסן  אצל  אחד  לבל  יכירו  אותו

בעל  הבית  הבין ".  ווייסיל"סבורין  שהוא  סוחר  עצים  אצל  ה
כאשר  הכין  את .  איש  מהצדיקים  הנסתריםברעיוניו  כי  זה  ה
שיקנה  איזו  סחורה ,  ביקשו  בעל  הבית,  עצמו  ליסע  משם
והנה  עשה  רצונו  והלך .  כדי  שילך  לחנותו,  מחנותו  לביתו

, אחר  שלקח  כל  חתיכה  בידו  ממש.  לחנות  וראה  כל  הסחורה
אך  על  בתי .  אמר  על  כל  חתיכה  וחתיכה  שאין  זו  סחורה

אחר  כך .  ין  זה  עבורו  לקנותאך  א,  ידים  אמר  שזו  סחורה
 .נסע ממנו לשלום כדרכו

והנה  באותה  שנה  היתה  מלחמה  ובעיר  קאזניץ  שדדו 
ובזזו  כל  האוצרות  והחנויות  ומהחנות  שהיה ,  את  כל  העיר
 ".בתי הידים"לא לקחו כלום רק , ל שם"הצדיק הנ

ק  רבי  שמחה  בונם  שהוא  יודע  מאיזהו "ואמר  הרה
וילך ",  מן  הכתוב.  ות  הפלאמקום  בתורה  לקח  רבי  לייב  לעש

 .ובא וראה מעשה צדיקים". 'עשו אל ארץ אדום וגו
הוא  לוה  מאיש  אחד  שלש  מאות .  פעם  בא  לעיר  לויצק

ובחנותו ,  האיש  היה  חנווני.  ונתן  להאיש  שטר  חוב,  כ"רו
כשהלך  למוד ,  שממנו  היה  מוכר,  היה  אוצר  גדול  של  מלח

לח נפלא  הפיתקא  מכיסו  לתוך  אוצר  המ,  מלח  לקונה
הוא  מכר  ממנו .  י  שלח  ברכה  באוצר  המלח"הש.  ושקעה  בו

והגלח  לא  נחסר  מהאוצר  בשנה  הבאה  כשבא ,  שנה  תמימה
ביקש  הרב  מהאיש  כי  יתן  לו  את  שטר  החוב ,  רבינו  לשם

והאיש  חיפש  את  שטר  החוב  בכל .  בחזרה  והוא  ישלם  לו
שאל ".  חפשתי  ולא  מצאתי:  "אמר  לרבינו.  חדריו  ולא  מצאו

. ענה  האיש  בשלילה".  ?האם  קנית  מלח  השנה  ":אותו  רבינו
. חיפש  שם  ומצא  אותו.  ציוה  עליו  לחפש  אותו  באוצר  המלח

כי  שטר  החוב  פרע  לך ,  איני  צריך  לפרוע  לך:  "אמר  לו  רבינו
 ".מעצמו ועוד יותר ממה שקבלתי ממך

מובא  מעשה "  ת  איסר  יהודה"שו"בהקדמה  לספרו  
 :שסיפר המחבר

  זקן  מופלג  שנמנה  על הזדמן  לפניו,  כששהה  בלבוב
י  כי  אותו  זקן "משנודע  לגרא.  משמשי  רבנו  הקדוש  רבי  לייב

בזכות  מה ,  יאמר  לי  מר:  "שימש  בקודש  את  רבנו  שאל  אותו
הארכת  ימים  ועוד  אבקשך  שתספר  לי  איזה  שהוא  מעשה 

 ".מרבך
משרת  פשוט  הייתי ,  מה  אומר:  "נאנח  הישיש  והשיב

אך  דבר  אחד .  בקודשולא  זכיתי  להבין  את  דרכו  ,  בבית  רבנו
: לפני  פטירתו  פנה  אלי  ואמר  לי,  אוכל  לומר  לכבוד  תורתו

שאל  נא  ממני  דבר  מה ,  הלא  שימשתני  במיטב  כחותיך"
אך  מרוב  בערותי  לא ".  ואאציל  עליך  ברכה  לפני  מותי

בעת  ההיא  חלתה .  השכלתי  לבקש  ממנו  גדולות  ונצורות
בנו לכן  ביקשתי  מר.  והרופא  הורה  לה  לשתות  חלב,  זוגתי

הרים  הרבי  את  ידיו .  שפרתנו  לא  תחדל  מלהעניק  לנו  חלב
דיין  בהמה :  "הניחן  על  ראשי  וברכני  בצחות  לשון,  הקדושות

און  די  בהמה  זאל  לאנג  לעבען ,  זאל  געבען  אסאך  מילעך
ואילו  אתה  הנוהג  כמעשה  בהמה .  בהמתך  תתן  הרבה  חלב[

]". ואינך  מבקש  ברכה  ראויה  לשמה  תזכה  לחיים  ארוכים
סיים  היהודי  הישיש  את "  ר  ברכתו  של  אותו  צדיקבשכ"

 "...הארכתי ימים"דבריו 
, ד  הכה  נכרי  אחד  את  בנו  ילד  בן  שנתיים"בשנת  תקל

אחר  כן  זרק  את  גופו  לחצר .  עד  שהרגו  והיה  דמו  שותת  ממנו
כשבאו  מבית  המשפט  לחקור .  יהודי  והעליל  עליו  שמצץ  דמו

  שם  רבי  לייב מיד  נראה,  והיו  היהודים  בסכנה  גדולה,  הדבר
ולהתשוממות  כל  הנאספים ,  שהתחיל  לדבר  לאותו  התינוק

כי  הוא  הכה ,  והראה  על  אביו  האכזר,  החל  התינוק  לדבר
המאורע  הנפלא  הלזה  נכתב  להאפיפיור  ברומא .  אותו

ובעקבות  כך  הוציא  אגרת  גלויה  נגד ,  קלמנס  הארבעה  עשר
 .ובה הוא מזכיר את המאורע, עלילות הדם

 ומיםעליתו לגנזי מר
ק "רבי  לייב  היה  רגיל  לנסוע  כמה  פעמים  בשנה  להרה

נ  בא  לרבי  פנחס  ליום "בשנת  תק.  רבי  פנחס  מקאריץ
כ  הלך  לקבל  ברכת  השנה  מרבי "במוצאי  יוה.  הכפורים
בצאתם  נראו ,  השנים  סגרו  את  הדלת  ושהו  שם  קצת,  פנחס

מה  אעשה  אם :  "אמר  רבי  לייב.  כשעיניהם  זולגים  דמעות
השומעים  לא  הבינו  פשר ".    ראשוןרצונכם  הוא  להיות

באלול '  באותה  שנה  נפטר  רבי  פנחס  מקאריץ  בי.  הדברים
באדר '  ס  נפטר  בד'נ  ורבי  לייב  שרה"תצא  שנת  תק'  ק  פ"עש

 .ואז הבינו פשר הדברים. א בעיר יאלטושקוב"שנת תקנ
בנוגע  לפטירת  רבי  לייב  מסופר  שהקיסר  יוסף  השני 

  צירי  אופני שם  נשברו  ארבעת,  עבר  דרך  יאלטושקוב
, הקיסר  הבין  כי  לא  מקרה  הוא.  מרכבתו  שהיו  מברזל

אלך  ואבקרו ,  ידעתי  כי  לייב  עשה  לי  את  הדבר  הזה:  "ואמר
בבוא ".  אבל  גם  הוא  לא  יחיה,  אמנם  אני  אמות,  בביתו

, הקיסר  העירה  שאל  את  האנשים  איה  דירתו  של  רבי  לייב
 אמר  לבני,  כשנכנס  ולא  מצא  את  רבינו  בביתו.  והראו  לו

כשיבא  תאמרו  לו  שאי  אפשר  לי :  "הבית  שלא  ידעו  מי  הוא
אנכי  הולך  למות  אבל  גם ,  לסבול  עוד  יסורים  נוראים  כל  כך

הקיסר  חזר  למרכבתו  שתוקנה  בינתיים ".  הוא  לא  יחיה  עוד
. לא  עברו  ימים  מועטים  והקיסר  מת.  וחזר  לטירתו  בווין

ן וכאשר  אך  דרכה  רגלו  על  מפת,  לפנות  ערב  שב  רבינו  לביתו
כשספרו ,  "כבר  נכנסה  הטומאה  אל  ביתי!  אוי:  "הבית  קרא

קרע  מיד  את  בגדיו  והחל ,  לו  דברי  האשכנזי  שהיה  במעונו
 .לבכות בקול קורע לבבות

, במוצאי  שבת  כשהתקבצו  מקורביו  אל  ביתו  כמנהגם
ע "רבש:  "שמעו  את  רבינו  הקדוש  מדבר  אל  עצמו  ואומר

  על  ברדיטשוב למה  זה  נפל  הגורל  דווקא  על  יאלטושקוב  ולא

ע  אם  כך  נגזר  עלי  מן  השמים  הריני "אבל  רבש.  או  קישינוב
 ".מקבל כל זה באהבה

כשנכנסו  אל  חדרו  הודיע  להם  כי  הגיעה  שעתו 
וציוה  עליהם  שיקברוהו  ללא  כל  גינוני ,  להסתלק  מן  העולם

ביום  ארבעה  לחודש  אדר .  ושהלויה  תהיה  פשוטה,  כבוד
דושת  מרן  בעל א  החל  לדבר  אודות  גדולת  וק"שנת  תקנ

ובכל ,  אותו  הפליא  כל  ימיו,  ח"ע  או"על  שו"  מגן  אברהם"ה
ק  משפיטיווקא  דברו  המה  אודותיו "פעם  שהתראה  עם  הרה

וגם  עתה  היו  דבריו ,  וסיימו  שהוא  תלמיד  חכם  אמיתי
א ,  ער  גאון'לע  קאלישער  איז  א  אמת'אבא'  ר:  "האחרונים

ה ובזה  נח  נפשי,  "ער  צדיק'און  א  אמת,  ער  מקובל'אמת
 .ועלה לישיבה של מעלה

וערכו  לויה ,  אחרי  פטירתו  קיימו  בני  עירו  את  צוואתו
חצבו  קבר  ומעליו  אבן  אשר  עליה  נחקק  רק  את  יום .  פשוטה

, אחר  שנים  אחדות  נבנה  אהל  סביב  הקבר.  ההסתלקות
לתוכה  היו  באים ,  סוכה  קטנה  מעץ  מכוסה  בגג  של  קש

 .להשתטח על קברו ולהעתיר שם את בקשתם
שלמה '  ושמו  ר,    עשיר  אחד  מעיר  ניקוליובפעם  בא

, האיש  היה  קבלן  אצל  המלכות.  להשתטח  על  קברו,  ישעיה
והניח  על  קבר  רבינו  פתקא  ובה  בקשה  שיצליח  בעסק 

בראותו  את  האוהל  העלוב  הנוטה .  הקבלנות  שעמד  בה  אז
ואצליח  בעסק  זה  אבנה '  כאשר  יעזור  לי  ה:  "חשב,  לנפול

הנה  נתמלאה  בקשתו ו".  אוהל  הגון  על  קבר  הצדיק
בחזרתו .  והקבלנות  נמסרה  לו  במקח  טוב  ובתנאים  נאותים

הלך  אל  נכדי  רבינו  ונתן  להם .  עבר  דרך  יאלטושקוב,  לעירו
ולקהלת  יאליטשקוב  מסר  חמש  מאות  רובל ,  סכום  הגון

 .לבנית אוהל אבנים על קברו של הצדיק
חששו  בני  יאליטשקוב  שהקמת  אוהל  מכובד  על  קברו 

שכן  היתה  צוואתו  בפירוש  שלא ,  ון  הצדיקלא  תהיה  לרצ
ק  מאפטא "נסעו  אל  הרה.  יחלקו  לו  כבוד  גדול  אחר  מותו

ק  מאפטא  התיר  להקים "הרה.  ע  לשאלו  כדת  מה  לעשות"זי
אך  בתנאי  שלא  יסלקו  את  האהל  הישן  אלא ,  בנין  אבנים

להנחת  האבן  הראשונה  בא .  שיהא  החדש  סביב  הישן
  ממלא  מקום  רבי  לייב ,ע"ק  רבי  מרדכי  מטשרנוביל  זי"הרה

אחרי  שהעמידו  את .  ו  צדיקים  הנסתרים"בפרנסת  הל
הבחינו  הבונים  שאין ,  כשרצו  לבנות  את  הגג,  הכתלים

. באפשרות  לבנותו  מבלי  לסלק  מקודם  את  הגג  הישן  של  תבן
חשבו  אולי .  נפל  מעל  הגג  ומת,  פועל  אחד  טיפס  לסלקו

  אז או.  שגם  הוא  נפל  ונהרג,  ועלה  פועל  אחר,  מקרה  הוא
הבינו  שלא  בכדי  קרה  הדבר  ובודאי  הוא  מפני  שלא  צייתו 

 .לצוואת רבינו הקדוש
יוסקה '  בימים  ההם  חי  ביאלטושקוב  אחד  מנכדיו  ר

יוסקה  דנן  אמר  לבעלי  הבתים '  ר.  ירא  שמים'  שהי,  שמו
כי  בטוח  הוא ,  שהוא  בעצמו  יעלה  ויסלק  גג  התבן,  שבעיר

ועט  דער  זיידע מיר  ו:  "שלו  לא  יעשה  זקינו  דבר  רע  באומרו
יוסקה  לסלק  את '  אומר  ועושה  עלה  ר!".  ענען'נישט  הרג

. אך  משהחל  במלאכתו  נפל  באורח  פלא  ונחבל  קשות,  הגג
לכן  שלחו .  הדבר  זיעזע  את  יהודי  העיר  והטיל  עליהם  פחד

" אוהב  ישראל"שישאל  את  פי  קדשו  של  מרן  ה,  איש  אחד
ה ענ,  בוז  מה  זה  ועל  מה  זה'מאפטא  שגר  בעת  ההיא  במעז

רבי  לייב  שנא  את  הכבוד  בחייו  והוא  שונא :  "להם  הצדיק
 ".ואיננו חפץ באוהל, אותו תכלית שנאה גם לאחר פטירתו
אך  בשנים  מאוחרות  יותר ,  כך  נותר  האוהל  ללא  תקרה

כוסה  בידי  שמיא  על  ידי  עץ  שגדל  בתוך  האוהל  וצמרתו 
 .האהילה על כל סביבותיו

ות  רבות כי  רבנו  הקדוש  פעל  ישוע,  ידוע  ומפורסם
ועל  ציונו  הקדוש  אירעו  מופתים ,  בחייו  ואף  לאחר  פטירתו

 .לרוב
ח  נתארח "כי  בשנת  תר,  ספרו  זקני  העיר  יאלטושקוב

ר  רבי  דוד  מטלנא  שהלך  לבקר  את  קבר  רבי "בעיר  האדמו
אל  תפחדו  מפני  החולירע :  "בחזרתו  אמר  לבני  העיר.  לייב

לטושקוב שיא,  וכן  היה".    שיגן  עליכם-  לייב  -'  יש  לכם  ארי
 .ניצלה מן המגיפה ששלטה בכל הערים אשר סביבותיה

. ס'רבים  הם  הסיפורים  המתהלכים  על  רבי  לייב  שרה
טיפה  מן  הים  הגדול .  ברם  הם  אך  טפח  מעוצם  גדולתו  הרבה

, "גבורת  ארי"על  פרשת  גדולתו  הלא  המה  כתובים  בספרים  
ספר  הדורות  החדש  מתלמידי ",  "גור  אריה  יהודא"

 .ועוד, "ט"הבעש
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פריך  מאי  אשר  תשים  אשר  תלמדם :)  דף  ז(סנהדרין  

  ואיתימא  רבי  חייא  בר  אבא האמר  רבי  ירמי,  מבעי  ליה

 . מקל ורצועהןאלו כלי הדייני
äàøðåדף (ק  בפרשתן  "  בהקדם  מה  דאיתא  בזוה

דא  נשמתא ,  את  בתו,  ה"דא  קוב,  וכי  ימכור  איש:)  צו

מיהוי  אמה  משתעבדא  בינייכו  בהאי ל,  לאמה,  קדישא

במטו  מנייכו  בשעתא  דמטי  זמנא  לנפקא  מהאי ,  עלמא

לא  תפוק  מתטנפא ,  לא  תצא  כצאת  העבדים,  עלמא

ש "עי,  אלא  תפוק  בת  חורין  ברירה  נקיה,  בחובין

ה בדברי יואל בפרשתן " זללהז"והוסיף מרן דו.  ק"בדבה

א אשר  הי,  כי  אזהרה  זו  קאי  על  חטא  הידוע)  עמוד  קמה(

הזוהמא  הגדולה  ביותר  שנדבקת  לנשמת  האדם  והוא 

והיינו  לא  תצא  כצאת ,  המעכבת  את  הגאולה  שלימה

, .)גיטין יג(העבדים  שהם  פרוצים  בזנות  כדאיתא  בגמרא  

 .ד"עכ
äöòäå היעוצה  שיזכה  האדם  לטהר  את  נפשו  

ק  מרן "הביא  כ,  ונשמתו  שלא  יצא  מלוכלך  בחובין

 מה)  מוד  קעזע(ה  בברך  משה  בפרשתן  "ר  זללה"אאמו

הובא  בייטב  פנים  יפה (ע  "ק  מלובלין  זי"שפירש  רביה

הבא  ליטהר .)  שבת  קד(ל  ''אמרם  ז)  לעינים  אות  יח

ל  מסייע  לשון  יחיד "ולכאורה  היל.  מסייעין  אותו

אלא  הכוונה  על  צדיקי  הדור ,  ת  לבדו  מסייע"שהשי

 .ק"עכדה,  שמסייעים  להם  לישראל  להתקדש  ולהיטהר

בדורות ה  כי  "י  זללהאך  מתאונן  שם  אבא  מאר

בכח ,  הראשונים  זכו  בני  ישראל  לתשובה  בלב  שלם

   עיניהם  ולבם  של  ישראלאשר  האירוהצדיקים  הקדושים  

 .ש שהאריך"עי, בימים הללו
ïðàåכאשר  נעדרו ,    בעניינו  מה  נאמר  ומה  נדבר

, מעולם השפל הזה כל הצדיקים הקדושים מדור האחרון

כל  עוד  שהיו ,  תהם  הלכו  למנוחות  ואותנו  עזבו  לאנחו

והאירו  לבות ,  צדיקים  וקדושים  היה  מי  שיסייע  ליטהר

בני  ישראל  בדברי  כבושין  שהיו  יוצאים  מן  הלב  ונכנסים 

ועל  ידי  זה  היו  מכבסים  את  נשמותינו  וטיהרו ,  אל  הלב

ר  בימינו  אלה  אין  מי "ובעוה,  אותנו  מכתמי  העונות

אין ,  ת"שיעורר  לבות  בני  ישראל  לתשובה  שלימה  להשי

אין  מי  שיאיר  יראת  שמים ,  י  שיאמר  דיבור  אמיתימ

מאמינים  אנחנו  בסגולת  וערך  ימים ,  בלבות  בני  ישראל

, ת"הללו  שיכולים  לכבס  הנשמה  ולהתקרב  לפני  השי

, ובקצת  תשובה  יכולים  לזכות  לענינים  גדולים  ונשגבים

אבל ,  וצריכים  רק  לזכך  ולטהר  הנשמה  מכתמי  הנפש

 .ת"ה להתקרב אל השיבאיזה כח נוכל להתעורר לתשוב
íðîàז "מרן  דוק  "בדברי  כ,    מצאנו  כופר  לנפשינו

לפרש )  הושענא  רבה  עמוד  שפט(  בדברי  יואל  ה"זללה

סוטה  דמפרש  ואזיל  גודל '  דברי  הגמרא  בסוף  מס

, שפלות  הדור  בעיקבתא  דמשיחא  איך  שיהיה  פני  הדור

, ומסיים  ועל  מי  יש  לנו  להשען  על  אבינו  שבשמים

עות  הדברים  יגיד  דרק  במצב ולכאורה  קשה  דמשמ

השפלות  הגדול  ההוא  אין  לנו  על  מי  להשען  אלא  על 

והוא  תמוה  דכי  בזמנים  אחרים  כשלא ,  אבינו  שבשמים

היה  מצב  הדור  שפל  כל  כך  היה  לנו  על  מי  לסמוך 

ל "אך  ביאור  הענין  דחז.  מבלעדי  אבינו  שבשמים

התנבאו  בזה  ברוח  קדשם  שיבואו  ימים  אשר  לא  יהיו 

  צדיקי  אמת  להנהיג  דורם  לסייע  לישראל עוד  לישראל

ולא  נותר  לנו  שום ,  לטהר  לבם  ולקרבם  אל  דרך  האמת

ואין  לנו  שום  עצה ,  שבשמים  בלבדמסייעין  כי  אם  אבינו  

אחרת  אלא  להשען  על  אבינו  שבשמים  שהוא  יסייענו 

, את  עמו  בעבור  שמו  הגדול'  כי  לא  יטוש  ה,  ויושיענו

שור  כי  אבדו ,  ת  ידינוומעתה  בימינו  אלה  אף  כי  אזל.  ד"עכ

עם ,  ואין  לנו  הצדיקים  הקדושים  שיסייעו  אותנו,  חסידינו

ועליו  אנו  נשענים  שיסייע ,  כל  זה  הרי  יש  לנו  אל  חי  וקים

 .בידינו להטהר ולהתקדש בקדושה של מעלה
êøãáåויחי  דף (ק  "  זה  יש  לפרש  מה  דאיתא  בזוה

תנן  אמר  רבי  יהודה  לית  לך  חובא  בעלמא  דלא :)  ריט

ולית  לך  חייביא  דלא  חמאן ,  יה  תשובה  בר  מהאיאית  ל

לא  יגורך )  תהלים  ה  ה(דכתיב  ,  אפי  שכינתא  בר  מהאי

ירושלמי (ל  "והקשו  המפרשים  ממה  שאמרו  חז.  רע  כלל

, אין  לך  דבר  העומד  בפני  התשובה)  א"א  ה"פאה  פ

:) ויקהל  דף  ריד(ק  "ובהדיא  מבואר  במקום  אחר  בזוה

  ובאמת  כאשר .דתשובה  מהני  אלא  צריך  תיובתא  סגי

ר  רחוקים  אנו  מאד  גם  ממדריגת "נתבונן  הלא  בעוה

ק  מחמיר  מאד  שצריך  תיובתא "ובזוה,  תשובה  תתאה

, הלא  אימה  ופחד  יאחז  אותנו  איך  נוכל  לזכות  לזה,  סגי

אולם .  וכמה  רחוקים  אנו  מנקודה  אמיתית  של  תשובה

דאלמלי  היינו  צריכים  לעשות ,  בזה  יש  לנו  להתחזק

אזי  היה  צורך  לעשות  חשבון  על ,  התשובה  בכוחינו  הדל

איזה  עבירה  מהני  תשובה  ועל  איזה  עבירה  לא  מהני  רק 

אכן  מאחר ,  תיובתא  סגי  שהוא  למעלה  מכוחות  אנושי

, ל  דהבא  לטהר  מסייעין  אותו  מן  השמים"שגילו  לנו  חז

ה  שהוא  כל  יכול  אין  חילוק  בין  רב "הרי  אצל  הקב

תא ומעתה  אם  אנו  זוכים  לתשובה  רק  בסייע,  למעט

נמצא  שאין  חילוק  אם  צריכים  לזה  תשובה  קלה ,  דשמיא

וכאשר ,  ה  מסייע  בידינו"שהרי  הקב,  או  תשובה  חמורה

, ה  מסייע  הרי  יעזור  לנו  שנזכה  גם  לתיובתא  סגי"הקב

, ועל  ידי  זה  לא  תצא  כצאת  העבדים  מלוכלך  בחובין

 .ונזכה לתקן כל החטאים עוונות ופשעים
äðäå  י  ישראל  הוא ה  מסייע  את  בנ"דבר  זה  שהקב

, ה  שומר  משמרתה  של  תורה"דהקב,  על  פי  חוקי  התורה

באור  החיים   כתבו,  ומקיים  בזה  מצות  השבת  אבידה

  משום  השבת דמצות  תשובה  יש  בה)  תצא'  פ(הקדוש  

על  דרך  הכתוב ,  קרוי  נדח'    הפיכי  העובר  את  ,  אבידה

והוא  תועה  בדרך ,  ונדחת  והשתחוית  להם)  דברים  ד  יט(

והחיוב  מכח ,    דרך  הישרה  שיבור  לו  יודע  איזהשאינו

 ולהחזירו,  מצות  השבת  אבידה  להורות  דרך  תשובה

 ובכן.  בדרך  הישר  להתהלך  לפני  האלהים  באור  החיים

רואה  איך כאשר  ,  השומר  משמרתה  של  תורהה  "הקב

תהלים (תעיתי  כשה  אובד  ,  שבני  ישראל  תועים  בדרך

נו   ונאבדים  בכובד  הגלות  ואין  אתועיםכולנו  ,  )קיט  קעו

לשוב  ולהתקרב  אל ,  יודעים  איזה  שיבה  ואיזה  ביאה

  ולהדריכנו אותנולהשיב  בידינו  ה  מסייע  "הקב,  ת"השי

ש "ק  מהר"הרה'    וכן  פי.שמובמעגלי  צדק  למען  

ה  מקיים  מצות  עזוב "ה  בפרשתן  דהקב"מבעלזא  זללה

ד  פתחו  לי  פתח  כחודו  של  מחט  ואני  אפתח "ע,  תעזוב

' פ(א  בראש  דוד  "יד  החהעיר  אך.  לכם  כפתחו  של  אולם

ה  כביכול  פטור  מדיני "  מצד  הדין  הקבדבאמת)  מ"מטו

דזקן  ואינו  לפי )  א"ג  ס"רס'  מ  סי"חו(ל  "דקי,  השבה

ה  מלך  הוא "והקב,  כבודו  פטור  ממצות  השבת  אבידה

שם (ל  "  אכן  קי.  כביכול  לקיים  מצוה  זוכבודוואינו  לפי  

אם  מצא  בהמה  והכישה  נתחייב  להטפל  בה )  ב"ס

שהרי  התחיל ,  ף  על  פי  שאינה  לפי  כבודוולהחזירה  א

ה  מייסר  את  האדם  לעוררו "ובכן  מאחר  שהקב.  במצוה

וכביכול  צריך  שיחזירנו ,  ל  התחיל  במצוה"הו,  לתשובה

 ).ב אות ח"ועיין בנחלת בנימין מצוה קכ. (ד"עכ, בתשובה
åðéúëìáåנצבים'  פ(ל  "פ  דברי  רשיז"  בדרך  זה  יל (

לפי  ששמעו ,  תלמה  נסמכה  פרשת  אתם  נצבים  לקללו

הוריקו  פניהם  ואמרו  מי ,  ישראל  מאה  קללות  חסר  שתים

התחיל  משה  לפייסם  אתם  נצבים ,  יוכל  לעמוד  באלו

הרבה  הכעסתם  לפני  המקום  ולא  עשה  אתכם ,  היום

וקשה  האיך  יתכן  שבא .  כליה  והרי  אתם  קיימים  לפניו

משה  רבינו  להקל  בעיניהם  ענין  התוכחה  לבל  יפחדו 

רבה  הכעסתם  לפני  המקום  ולא מאימת  הדין  ואמר  ה

ואיך ,  ה  אמת  ותורתו  אמת"הלא  הקב,  עשה  אתכם  כליה

הלא ,  ה  אינו  מקיים  התוכחות"פייסם  משה  כאילו  הקב

', ה  וותרן  וכו"כל  האומר  הקב.)  בבא  קמא  נ(ל  "אמרו  חז

, כי  הוא  שופט  אמת  ודיין  את  כל  העולם  בדין  ומשפט

 .ומה פייסם משה רבינו
êà  מה  שכתב  בתפארת  שלמה   ביאור  הענין  על  פי

  לפרש  הכתוב  האספו  ואגידה  לכם  את  אשר )ויחי'  פ(

שיר השירים א (דהנה  כתיב ,  יקרא  אתכם  באחרית  הימים

ה "אנו  מתפללים  להקב'  פי,  משכני  אחריך  נרוצה)  ד

, להמשיך  אותנו  אליו  במדת  החסד  ואנחנו  נרוצה  אחריו

' כמבואר  במס(כי  קנין  משיכה  הוא  בשני  אופנים  

' והב,  הכישה  במקל  והיא  תבוא'  הא,  :)  דף  כבקידושין

והנה  באופן  הראשון  בבחינת ,  קורא  לה  והיא  באה

, הכישה  במקל  כבר  לקינו  והוצללנו  בכובד  הגלות  המר

אך  אנו  מצפים  להיות  הגאולה  וישועה  באופן  השנית 

וזה  שאמר  יעקב  אבינו  את ,  בבחינת  קורא  לה  והיא  באה

ה  מתפלל  על שהי,  א  אתכם  באחרית  הימים"אשר  יקר

אחרית  הימים  קודם  ביאת  הגואל  שאין  בנו  עוד  כח 

הנה  יקרא  אתכם ,  לסבול  היסורים  מכובד  הגלות  המר

ויהיה  המשיכה  אליו  בקריאה  ולא  על ,  בקריאה  בעלמא

 .ד"עכ, ו"ידי יסורים ח
éúòîùåה  להוסיף  על "ק  של  אבא  מארי  זללה"  מפ

 שהרי  יש,  זה  בדקדוק  לשון  הכתוב  משכני  אחריך  נרוצה

כי  באופן  קורא  לה  והיא ,  חילוק  בין  שני  קנינים  אלו

, אז  האדם  הקונה  עומד  לפני  הבהמה  וקורא  אותה,  באה

מה  שאין  כן  באופן ,  הוא  הולך  והבהמה  הולכת  אחריו

שהאדם  הולך  אחרי  הבהמה ,  הכישה  במקל  הוא  להיפך

ועל  זה  מבקשת  כנסת  ישראל ,  ומכיש  עליה  ורצתה  לפניו

ה "שיקנה  הקב,  ך  נרוצהה  משכני  אחרי"מלפני  הקב

ך "והיינו  אחרי,  אותנו  בקנין  משיכה  בקריאה  של  חיבה

באופן ,  ת  יעמוד  לפנינו  ואנו  נלך  אחריו"שהשי,  נרוצה

מה ,  קורא  לה  והיא  באה  שהבהמה  הולכת  אחר  הקונה

שאין  כן  כשהיא  באופן  הכישה  במקל  אז  הבהמה  הולכת 

 .ד"עכ, לפני הקונה
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 )המשך מעמוד ג(

äúòîåכי  המה  ידעו  והבינו ,  ח  תוכחות  הוריקו  פניהם"ל  דכאשר  שמעו  ישראל  צ"  י

דאין  יסורים  בלא  עון   אלא  הכל  הוא  בחשבון  מדה ,  ה  למגנא"  ולא  עניש  קוב,.)שבת  נה(היט

אך ,  והרי  פרשת  התוכחה  ניתן  להפחיד  את  האדם  שישמור  את  נפשו  לבל  יחטא,  מדה

  הצ

ב  

כנגד  

,   גם  כל  חלי  וכל  מכה  אשר  לא  כתוב  בספר  התורה  הזאת,ח  תוכחות"עם  בתוך

  אשר  לא  יהיה נתבהלו  בני  ישראל  על  דבר  זה  שיבא  זמן,  ל  על  מיתת  צדיקים"דדרשוהו  חז

ים  אשר  יסייעו  את  בני  ישראל  הרוצים  ליטהר  שיוכלו  לכבס

בשמ

ביניהם  משה  רבינו  וכל  הצדיק

ואף ,  ולזה  הוריקו  את  פניהם  בראותם  המצב  הקשה  שיהיה  בעקבתא  דמשיחא,  כת  נפשם

ב

מי

ה  הוא  מלך "מכל  מקום  הלא  הקב,  ה  הוא  כל  יכול  ובכוחו  לסייע  את  בני  ישראל"ש  דהק

אינו  לפ

ידעו

ולזה  אמרו  מי  יוכל  לעמוד  בכל  אלו  בלי  שום  סיוע ,  י  כבודו  לסייע  לבני  ישראלזקן  ו

דאדרבה  מחמת ,  אלהיכם'  י  ה"ולזה  התחיל  משה  לפייסם  אתם  נצבים  היום  כולכם  לפנ

ה  הוא  אחרינו  ומכיש  אותנו "והקב',  י  ה"הצרות  והיסורים  יהיו  בבחינת  אתם  נצבים  לפנ

  לעורר  את  לבבינו  לתשו

,  ועזר

גודל  

ה  נתחייב  בחיוב  גמור  במצות "ומעתה  כיון  שהתחיל  הקב,  בהבמקל

שנוכל  להגיע  לדרך  תשובה ,  הש  לסייע  ולהדריך  אותנו  שנזכה  לילך  בדרך  התורה  והישרה

יה  .הר
äæáåכי ,  ולא  נאמר  אשר  תלמדם,  ם  לפניהם"  יתבאר  הכתוב  ואלה  המשפטים  אשר  תשי

מז  על  משפטי  התורה  המבוארים  בפרשה  זו ן  מצות  השבת  אבידה  השב  תשיבנו ובפרט,  בא

ה  הוא  זקן  ואינו  לפי "ואף  שהקב,  ה  השומר  משמרתה  של  תורה  לקיימם"חייב  הקב,לו

ל  אשר "ולזה  דרשו  חז.  מכל  מקום  כבר  נתבאר  דאם  התחיל  במצוה  חייב  להחזירה,  כבו

ה  לקיים  מצות  השבת  אבידה  מכח  המקל "דחייב  הקב,  אלו  כלי  הדיינין  מקל  ורצועה,  תש

הו ודינא  הכי  דאם  הכיש  הבהמה ,  ה  אותנו  במקל  ורצועה  מן  השמים"שהכיש  הקב,  ר

 .נתחייב בהשבה
ùéåואילין  דיניא  די ,    לפרש  בזה  דברי  התרגום  ואלה  המשפטים  אשר  תשים  לפניהם

בה

או

  לר

ד  

דו

ים

צוע

. ה"ן  מקו"קדמיהון  אותיות  די)  חמרא  טבא  פרשה  זו(וכתבו  דורשי  רשומות  ,  תס  קדמיהון

ב

דר

וכדאיתא ,  ל  ממקוה"ה  מסייע  את  בני  ישראל  להטהר  למדוהו  חז"והכוונה  כי  דבר  שהק

ולזה  תרגום ,  ה  מטהר  את  ישראל"מה  מקוה  מטהר  את  הטמאים  אף  הקב:)  יומא  פה(בגמרא 

ונרמז ,  ן"ואילין  דיניא  די  תסדר  קדמיהו,  אונקלוס  על  ואלה  המשפטים  אשר  תשים  לפניהם

י ובזה  יש  לנו ,  איה  לזה  הוא  ממקוהור,  ה  מקיים  משפטי  התורה"לרמז  שהקב,  ה"ן  מקו"בזה

ים

  ד

, יש  לנו  על  מי  להשען  על  אבינו שבשמים,  התחזקות  על  ימינו  אלה  דאף  שנשארנו  בלי  צדיק

א  לטהר  מסייעין  אותו  מן  השמים ובעזר ,  ה  בעצמו  הוא  המטהר  את  בני  ישראל"והקב,  כי  

  על  כל תיובתא  סגי  המועיל,  אל  ממעל  יכולים  להגיע  גם  למדריגה  גבוה  של  תשובה

 .ים עוונות ופשעים
äðäåישראל  מאמינים  בני  מאמינים  בסגולת  הזמן  הזה  שמסוגל  לטהר  ולכבס  הנשמה   ,

שה  לשוב  עליהם  בזמנים  אחרים

הב

הי

החטא

כי  הקריאה  בשבועות ,  ולזכות  לתשובה  גם  על  עבירות  שק

 ש"וכמ,  ק  פרשת  משפטים"וביותר  הסגולה  הוא  בשב,  מעורר  הזמן  שיהיה  לנו  רצון  להטהר

דו

הללו  

דשבת  קודש  פרשת  משפטים  מסוגל )  עמוד  קמה(ה  בדברי  יואל  בפרשתן  "ז  זללה"מרן  

בה  ולתיקון  חטא  זה  כי  הוא  גמר  מתן  תורה שכתוב  בה  שקבלו  ישראל  עליהם  נעשה ,  לת

בשנה ,  ועוד  יותר  מסוגל  השבת  של  פרשת  משפטים.  וכל  המשפטים  כתובים  בה,  ונשמע

  בו  החודש

שו

  שבשבת  מברכין  החודש  מסוגל  לתיקון  חטא כמבואר  בספרי  קודש,  שמברכין

שהכוונה  בזה  גם  על ,  וכאמרינו  בתפלת  יהי  רצון  ויקבץ  נדחינו  מארבע  כנפות  הארץ,  היד

ושייכים ,  וכל  ניצוצי  הקדושה  הפזורים  הם  בחינת  נשמות,  הנשמות  שנדחו  על  ידי  חטא  זה

 נדחים כידוע

וע

 .ד"עכ, לקיבוץ
íìåàובמה  שפרנו  את  מעשינו,  איך  אנו  נראים,  ם  ולא  פעלנו  כלום"ינו  לעשות  חשבון  הנפש  איך  שעברו  עלינו  חלק  גדול  מימי  השובביעל,  ם"  בעמדינו  על  סף  ימי  השובבי,

האדם  ליפול  ח כים לסיועאמנם כאשר זו, ואיך  יזכה  להגיע  לאיזה מדריגה של תשובה,  ו  בסבך  היאוש  בראותו  איך  שהניח  זמנים  גבוהים  כאלה  בלי  פעולה  ותיקוני  תשובה"ויכו

ל  על  כמה  ענינים  שצריכים  לזה  זמנים"וכל  מה  שאמרו  חז,  ה  הוא  כל  יכול  וברגע  אחד  יכול  לטהר  לבבות  בני  ישראל  ואין  צריך  לזה  זמן  גדול"הרי  הקב,  אלהי  ממעל

ים  לתשובה ה  מסייע  יכול  להיות  ברגע  חדא"  נמצא  דהתשובה  שהקב,ה  הוא  למעלה  מן  הזמן"ה  מסייע  הרי  הקב"אבל  אם  הקב,  זה  רק  אם  עושה  תשובה  בכוחות  עצמיות,  מ

צר

ל  

ועזר  

יוחד

ה  רואה  שהאדם  רוצה  באמת"וכאשר  הקב,  ה"שופכים  דמעה  אמיתית  להקב,  "דיגע  טרער'א  אמת,  דיגע  קרעכץ'מיט  א  אמת"ויכולים  לזכות  לכל  תיקוני  תשובה  ,  ובזמן  ק

 .ה מסייע לו"ליטהר עצמו הקב
éùäå"úה  שיסייע"ונזכה  לעזר  וסייעתא  דשמיא  מהקב,  ויהיה  לנו  רצון  וחשק  שנרצה  להטהר,  ם"קצר  שנשאר  לנו  עוד  בימי  השובבי  יעזור  שנזכה  לתשובה  אמיתית  בזמן  ה

ונזכה  לביאת,  ונזכה  לתשובה  שלימה  ואמיתית,  ת  יעזור  וטהר  לבינו  לעבדך  באמת"השי,  ואז  נזכה  לתשובה  שלימה  ותיובתא  סגי  שמועיל  כל  כל  חטאים  עוונות  ופשעים,  ביד ינו

הגואל . בהתרוממות קרן התורה וישראל ובהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן
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