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מדברי רבינו שליט"א בסיום מס' קידושין

)(.å"ô÷ ÷ìá ÷"äåæ

בואנו שמה ,והנראה כי הנה זה הדרך ההתחלה וראשית

כי אני הכבדתי את לבי למען שתי אותותי אלה בקרבו

)י ,א( .בקרבו קאי על ישראל ,דאילו קאי על המצריים היה
לו לומר בקרבם ,ובא הכתוב ללמד את בני ישאל בינה
בבחינת מאויבי תחכמני ,שיתבוננו בפרעה איך שהקשה את

לבו ברשעתו ,ואף אחר שנלקה במכות גדולות ונפלאות
ואבדה כל ארץ מצרים ,עם כל זה לא שינה את טעמו ועמד

במרדו ,וממנו יקחו בני ישראל מוסר לעבודת ה' ,להתחזק

בתשובה ומעשים טובים ,וזה שאמר כי אני הכבדתי את לבו

למען שתי אותיתי אלה בקרבו ,היינו בקרב ישראל ,ללמדם
מוסר לצורך עבודת השי"ת.

ברך משה

גם אתה תתן בידינו זבחים ועולות וגו' וגם מקנינו ילך

עמנו )י ,כה( .יש לומר דמצינו גבי אליהו שאמר להם בחרו

פרים תאומים ,והטילו עליהם גורלות ,אחד לה' ואחד לשם

בעל ,ופרו של אליהו מיד נמשך אחריו ,והפר שעלה לשם

להבאים לטהר ולעבוד את הד' אשר מכל הדברים שיראה

להם בעוה"ז מהתאוות הגשמיות הנה הם לוקחים החשק

הזה לעבדות ה' ית"ש אמנם הנה הענין הזה הוא רק הקדמה
וראשית ההתחלה להבאים בסוד ה' אשר יצטרכו לחפש
להם ראיות ולבקש תחבולות כאלו אבל הצדיקים האמיתים
אינם צריכין לכל זה ולא נכון להם דרכים האלו לחזק כי הם

מעצמם נכספה וכלתה נפשם לחצרות ה' ולא יצטרכו לשום

מטעמים כי ירגשו בעצמם נועם עריבות ומתיקות ידידות ה'

ב"ה כמבו' כ"ז בספר תהילים וזש"א משה לפרעה גם אתה
בכח השתדלות שלך בתאוות עוה"ז תתן בידינו דרך העבדות

שנקרא זבחים ועולות להיות מתקרב לפניו ית"ש ,וממנו נקח

ראיה לעבוד את ה' אכן זהו עד בואנו שמה פי' עד ולא עד

שנתקדש ש"ש על ידו לא רצה הפר להיות קרבן של רשעים,
משה אל פרעה" :גם אתה תתן בידינו" הקרבנות שתרצה

אותה להקריב ,לא יחפצו להקרב על ידך ,כי אם "בידינו"

כלומר על ידינו ,כשם שאליהו הוכרח למסור את הפר

לנביאי השקר ,אבל "מקנינו" הקרבנות שנקריב על חלקנו,

"ילך עמנו" מעצמו" ,לא תשאר פרסה".

מהרי"ד מבעלזא

להגיע לקנין ארץ ישראל ,שנה לכל פרסה ,וכיון שלא היו

במצרים רק רד"ו שנה לא יקבלו כל הארץ ,וזה שאמר להם

ראו כי רעה נגד פניכם ,אם תלכו עתה קודם שתשלימו

ארבע מאות שנה ,הלא הוא לרעתכם ,כי יגרע לכם מנחלת

הארץ ,אבל משה שידע שכבר נשלם זמן הקצוב  -או מחמת

ריבוי עם או משום קושי השיעבוד  -השיב לו :לא יגרע

מנחלתינו דבר "לא תשאר פרסה" ,אף פרסה אחת בארץ

ישראל לא תשאר שלא תהיה בתוך נחלתינו ,כי כל המקום
אשר תדרוף כף רגלינו לנו יהיה.

חתן סופר

ויאמר משה גם אתה תתן בידינו זבחים ועולות וגו' כי

ממנו נקח לעבוד את ה' ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה' עד

)éî ìò ÷ôåñîù íù ùøãîá ïééò :ä"à

÷éà÷ù ÷"ãøäå àøæò ïáàá ïééò ìáà ,úåëîä åàéáäù íéëàìîä åà íéøöîä ìò íàä éà
ììë ìò éà÷ã ùøéôá áúëù êùç éäéå ä"ãá äùî úøåúá ñ"úçá ïééòå ,ïøäàå äùî ìò

כי אני ה'.

תפארת שלמה

ויאכל את כל עשב הארץ את אשר השאיר הברד )י,

יב( .נראה לבאר על מה ששלח עליהם דוקא מכת ארבה,
דהנה פרעה היה קשה לו להאמין דמפועל הטוב תבוא

)(.æ"ì ÷åñô ,ä"÷ ÷øô

פעולת הרע ,והנה איתא דבהמה היא כולו רע ולכך צריכה

שחיטת ב' סימנין ,ועוף אינו רע כל כך ודי בשחיטת סימן

אחד ,אבל דגים וחגבים הם כולו טוב ואינם צריכים שחיטה
כלל רק באסיפה בעלמא סגי ,ואפילו הכי אכל הארבה מה

שהשאיר הברד ,ומפועל טוב יצא עולה רעה ,ומזה מוכח

שהקב"ה הוא תקיף ובעל היכולת לעשות כרצונו ,הן לטובה
והן לרעה ח"ו.

תפארת יהונתן

ראי' לבית המקדש השלישי

מבואר דהת' שנים שהיו ישראל במצרים הם הכנה לארבע

לפרעה טענה חזקה ,שעד שלא ישלימו הזמן הקצוב לא יוכלו

(ç"ë

בחי' העבדות האמיתי ולא נצטרך עוד לכל זה כמ"ש וידעתם

לא תשאר פרסה )י ,כו( .ע"ד צחות י"ל דהנה כבר

מאות פרסה שעתידים המה לנחול בארץ ישראל ,ולכן היה

)('à ,ã"é äùøô ø"ãî

),ä"÷ íéìäú

בכלל כי כאשר נצא מהגלות הדעת ונבוא שמה אז נשיב (ìàøùé

שפתח אליהו ואמר לו :לך עמהם ,כשם ששמו של הקב"ה

ולעומת זה הפר של אליהו הלך מאליו ,וככה היה דברי

)(à"ë ,'é

תתן בידינו זבחים ועולות ועשינו לה' אלהינו ,הכוונה שאתה

הבעל נתקבצו כל נביאי הבעל ולא יכלו לזוז את רגליו ,עד

מתקדש על אותו שעמי ,כך מתקדש עליך .חזינן כי אע"פ

æåðâä øöåà

)÷"äôñá ïééòå

והיה הדם לכם לאות על הבתים )יב ,יג( .יש רמז נאה ÷(.'åâå íéøöîî íäøáà ìòéå é"à ä"ãá êì êì óåñ è"åé úùåã

בזה ,דהנה בתוספות יו"ט )דמאי פ"ז מ"ג( כתב דשאל מין

)(ä"÷ øåîæî éëãøî úìôú øôñî àåä äôñåää ,á"òøú úðù é"úëî

אחד על לשון הכתוב )חגי ב( גדול יהיה כבוד הבית האחרון,

וזהו נאמר על בית שני ,ונמצא שחלילה אין עוד בית שלישי,

וכתב

התוי"ט

שמצינו

שהכתוב

קורא

אחרונים

אף

האמצעיים ,אעפ"י שיש עוד אחרונים אחריהם ,כמו שכתוב

א

בפ' וישלח ואת לאה וילדיה אחרונים ואת רחל ואת יוסף

אחרונים ,וכן מצינו עוד בפ' שמות והאמינו לקול האות

האחרון ואח"כ כתיב אות שלישי לשפוך מימי היאור והיו

לדם ביבשת ,הרי דקורא לאמצעיים אחרונים ,וזה שאמר:

והיה הדם ,לכם לאות על הבתים ,כלומר מן אות הדם שהיה

אות שלישי אחר האות האחרון ,תקחו לכם אות על הבתים,
היינו בתי מקדשות שיהיה גם בית שלישי ,אעפ"י שכתוב

בבית שני הבית האחרון.

ילקוט הגרשוני בשם הרה"ק בעל אמרי נועם זצוק"ל

ועיין ברכות דף ט' ע"ב.
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I
הרה"ק מרן רבינו חיים צבי בן מרן רבינו חנני'
מילה של היתום הרך הנימול שהיה שם הה"ק הקרן
יו"ט זי"ע בעמח"ס עצי חיים עה"ת ומועדים וסוגיות
לדוד מסאטמאר זי"ע ,שבא לנחם את רבינו ונשאר I
I
 כבר דברנו אודותיו בקורות ימי חייו לטובה אותעל הברית מילה ונתכבד באמירת הברכות ,ועדיין I
 Iבגליונות הקודמים  -עתה נרחיב הדיבור בעובדות
זוכר את ההתעוררת הגדול שהיתה בביהמ"ד,
וסיפורים ששמענו מפי רבנים חסידים ואנשי מעשה.
כשאמר "ישמח האב ביוצאי חלציו ותגל אמו בגן I
I
)על תולדותיו ראה גליונינו שנת תשס"א תשס"ב(.
I
I
עדן" שכולם געו בבכי' רבה.
ò"éæ íééç éöò ìòá ÷"äâä ïøî
ככל היוצא מפיו יעשה
I
I
רוח קדשו
סיפר רביה"ק בעל ברך משה זי"ע כי הרבנית
èáù 'å
מבערבעשט מחברתו של הגה"צ ר' רפאל גראס
סיפר כ"ק רבינו בעל ברך משה זי"ע :סיפר לי
איש אחד אשר בדידיה הוי עובדא בשעת המלחמה I
I
זצלה"ה שדרכה היתה תמיד שעל כל צרה שלא תבוא
 Iנסעה מיד לסיגוט ,להזכיר עצמה לפני דודה מרן לעירו ,ע"כ השיב בדעתו דהיות שהכרך זה לא רחוקה הראשונה עת שהיה צריך להתייצב לעבודת הצבא I
הוא רק הר אחד מפריד ביניהם ע"כ ילך ברגל ,ונכנס
הקדיו"ט ,ויהי לאחר פטירתו של מרן הקדיו"ט נחלה
והלך מקודם להתברך מכ"ק מרן רבינו,
וכשעזב"יאתזה I
I
אתו
לרבינו לקבל ברכת פרידה ,ושאל לו רבינו אם יש
הבית עלה בדעתו אז שיעשה איזה מכה בגופו וע
אחד מבניה ל"ע ,ונצטערתה מאוד על שאינה יכולה
 Iשוב להכנס להפקיד בדבר ישועה ,ויהי הלילה והנה את החלף ,וענה הן ולקח אותו להראות זה אל מרן ינצל ,וכן הלך איזה רגעים במחשבתו ,ופתאום בא I
רבינו ,אמר לו רבינו שאין צריך לזה אלא שיזכור בכל
בחלומה הקדיו"ט לנגדה ותגש אליו להזכיר את בנה
אליו במרוצה הגבאי ר' אשר שווארץ ואמר בזה"ל
איזה I
I
והגיע
הדרך שיש לו החלף ,והיה לפלא ,וכשהלך
החולה ,ענה לה הקדיו"ט :הנה אני אין לי כבר שייכות
הרבי אמר לי שאצווה לך שח"ו לא תעשה לך
בראש ההר פגע במחנה של זאבים ולא ידע מה
I
 Iעם העולם השפל ואין בידי להושיעך ,כנסי נא לסיגעט
מום בגופך ע"כ.
והבין
לעשות ,והזכיר עצמו אל מה שאמר לו רבינו
סיפר כ"ק מרן רבינו שליט"א שבזמן מלחמת
אל בני )מרן רבינו( והוא יושיעך ,וכך עשתה ונוושע.
נפלא מה שע"ז כיון רבינו ,והלך ולקח את החלף והראה אותם ,העולם הראשונה כשברח מרן רבינו בערב סוכות I
I
וכן סיפר הגה"צ מטענקא זצ"ל מופת
ותוך כדי דיבור נמלטו כל הזאבים ,ויהי לפלא.
מעיר סיגוט ,ומצא על אם הדרך את הגאון בעל קרן I
 Iשאירע אצל אחי חמותו בסיגעט בנערותה ,שלא הי'
מה
ע
"
זי
וכן סיפר כ"ק מרן רבינו בעל ברך משה
לדוד והלכו לחפש איזה בית יהודי שיוכלו לקיים
לה זרע של קימא רח"ל והיתה הולכות אצל הרבה
שהיתה שבדידה הוה עובדא ,דכשהיה ילד קטן הי' ל"ע נחלה מצות ישיבה בסוכה ,ולשמחתם מצאו איש שהיה לו I
I
צדיקים ולא הי' לה ישועה ,ופ"א חלם לה
 Iבליל שב"ק אצל רבינו ושמעה ממנו זמירות וקידוש ,מאד ,ופעם אחת כשקראו לפניו רופא גדול מהצבא סוכה גדולה ומהודרת ,ותיכף כשנכנסו להסוכה אמר I
ואמר שצריכים לעשות ניתוח ,אבל מרן רבינו התנגד
מרן הקרן לדוד בשמחה לרבינו שצריכין להודות
וצוה לה רבינו שתשתה מכוס של קידוש ויעזור לה
בינו להלא' I
I
אמר
מאד לזה ולא הסכים בשום אין אופן ,רק
על שהמציא לנו סוכה מהודרת ,ובראותו ר
השי"ת שיהי' לה זרע של קיימא ,וששתה מהכוס
 Iהקידוש וכן הוה שנולד לה אשתו של אחי הרב הנ"ל שימתינו עליו עד אחר שיתפלל תפילת מנחה ,והעמיד השתתף בהשמחה ,וכששאלו פשר הדבר ענה I
להתפלל ליד מיטת בנו רבינו ,ותיכף ומיד נעלמו את
שהסוכה נבנתה קודם הסכך ,ואח"כ הדפנות,
וביום א' הלכה לרבינו ונתנה לו פיתקא והי' מברך לה
ושאלוI ,
I
היסורים ,ואחר תפילת מנחה לא הרגיש כלום ,ולא
הקרן לדוד מהיכן יודע זאת ,אמר לו ככה אני רואה
שיעזור השי"ת בזרע של קיימא וכן היה.
היה צריכין עוד לעשות ניתוח.
וקראו את הבעל הבית ושאלוהו באיזה אופן בנה את I
וכידוע היה רבינו מומחה בענין לגרש עכברים,
I
משה
'
ר
צ
"
הגה
ק
"
כ
דירושלים
סיפר הגאב"ד
הסוכה ,ולמרבית הפלא אמר שבנה מקודם הסכך
וסיפר כ"ק מרן רבינו בעל ברך משה זי"ע שפעם בליל
I
I
ארי' פריינד זצוק"ל ,שפעם אחת נסע מרן רבינו
ואח"כ הדפנות ויהי למופת.
שב"ק כשבאו לביתם אחר התפילה ורבינו הי' הולך
לשהות בקאלוב על שב"ק ,והמוני אלפי ישראל הגיעו
 Iמעוטף בטילתו ,ומרן ר' זלמן לייב הי"ד ורבינו הברך
סיפר הרה"ח ר' אברהם קליינמאן נ"י שו"ב I
ההוא
לכבודו והכינו לו קבלת פנים מפוארת ,ובזמן
משה הלכו לפניו ,וכשפתחו דלתות הבית ראו נגד
בכפר גדעון )תלמיד רבינו( ,דבעת שהי' מגיפה הנקרה
 Iעיניהם שני עכברים גדולים ,ונבהלו וקפצו היה שם עצירת גשמים ורוב ימי החורף כבר עברו שפאניש'ע קראנקייט ל"ע חלה לו שני אחותיו והוא I
 Iלאחוריהם ,ומרן רבינו עמד על מקומו והתעמק ולא ירד עוד הגשם על הארץ ,וכראות הערלים את לא ידע מאומה ,וכשרצה לילך לביתה אמר לו רבינוI ,
ההכנות הגדולות לקראת בואו של צדיק אמרו נראה
שאחותו שיינדעל יהיו לה רפו"ש ולאחותו חיה
במחשבותיו הטהורות ,ופתח את פיו בניגון מיוחד
השם I
I
אם יכול הצדיק לפעול בבואו לעירנו שירדו גשמים,
ירחם עליה וכשבא לביתה ראה שאחותו שיינדעל
"עכברים איז דא גענוג" ומאז לא ראוי בביתם אף
התחיל
העיר
שער
את
רבינו
מרן
שעבר
דבעת
הוה
וכך
 Iעכבר אחד.
נתרפה ,ואחותו חיה ל"ע שחל"ח.
I
לירד גשמים ,והיה קידוש השם גדול.
סיפר מרן רבינו בעל ברך משה זי"ע פעם כשהי'
וכן סיפר ר' אברהם שעהנברוין ע"ה יליד
ילד קטן קראו לו אביו ואמר לו שהוא רוצה שילמוד I
I
טעמעשוואר ,שפעם הי' לו מכת עכברים והיה עלול
חיי צער
 Iלהפסיד את כל רכושו ,נסע לרבינו וסיפר לו כל
כל ימיו עלי אדמות היו ימים של צער ,וסבל צער לדבר שפת אחר אחד ,ועשה אז חשבון שאונגארי'ש I
אינו רוצה כי סיגוט הוא שייך לרומעניא ,ורמעני'ש
ואמר
הדברים וביקש שיברכהו שלא יזיק אותו
דבר ,מקום גידל בנים ,שנעדר ממנו י"ב זרע ,ודבר פלא שזאת אינו רוצה כי הוא שפת נמוך וביזה ,עד שאמר שהוא I
I
בכל
לו סגולה שיקח כלים מלא מים ויניח
אירע בכל פעם שלא היה בביתו על שבת קודש"
 Iשהמה מסבבים ,ובזה יפטר מהם לגמרי ,וכך הוה.
בשנת תרפ"ב ג' טבת שחל ביום ו' עש"ק פרשת רוצה שילמוד שפת של דייטש ,וקראו את ר' יעקב I
גוטמאן ע"ה שילמוד אתם ,והם לא רצו ללמוד,
משה
סיפר הרה"ח ר' משה קאהן )
הנקרא' ר'שם דגים ויגש נפטרה הרבנית הצדיקת דבורה לאה ע"ה אשת )ואמר רבינו שהר"ר יעקב שאל את אביו בשלמא I
I
הי
ולא
נאנאשער( :שפ"א היה רבינו בטשאפ
חבר בזו"ר הגה"ק מסלאטפינא זצ"ל ,בעת לידת בנה
 Iבנמצא על שב"ק רק נתנו הערונג ,ושאל רבינו את הבכור ,וזה היתה זרע הי"ב של רבינו ,שנעדר ממנו דאין רוצין ללמוד לימודי קודש הוא מבין דהרי יש I
המרא דאתרא בליל שב"ק אם יוצאים בשבת בהערונג,
ע"ז יצה"ר ,אבל על למוד שפת זר שאין יצה"ר ע"
על פניו ר"ל ,ורבינו היה אז בעיר חוסט ובא בחזרה
שכאןז I
I
למה אינם רוצים ,וע"ז השיב לו אביו דכיון
ותמה הרב על מה ששאל זה וכי לא ידע רבינו דיוצא,
להלוי' והספיד אותה רבינו ואמר בין הדברים על הכ',
 Iוכן הי' בסעודתא דיומא ,וכן בס"ג שאל לו ופתאום "ויגש אליו יהודא ויאמר בי אדוני ידבר נאך עבדך הוא בגזירת כיבוד אב ואם שוב יש כאן ג"כ יצה"ר(I .
ומרן רבינו לקח אותם לנסיון כמה פעמים,
באמצע הס"ג בא ערל אחד ושאל אם צריכים דגים,
דבר לאדוני ואל יחר אפך לעבדיך וכו' ,שאני מפיל
וסיים I
I
מרן רבינו שאז לא היה יכול להבין מה זאת שאביו
בכדי
וענה לו ולקחו את הדגים וצלו אותו והמתינו עליו
תחינה לפני קוב"ה ויאמר ב"י אדוני ,רבונש"ע !! אני
 Iשיעשה ,ורבינו אכל אותו עוד בס"ג.
עומד כעת בזרע הי"ב ,אל יחר אפך בעבדיך שעוד לא רוצה שילמוד שפת זר ,אבל לאח"כ בהמלחמה אז I
ראה את עיניו הטהורים שראה מה שיהי' ועי"ז יהי'
ונסע
בארשע
לעיר
פעם בא מרן רבינו על שב"ק
ישלוט עליו החרון אף" ,וגם אמר בינו שבזאת יש
I
I
יכול הרבה לנצל עצמו ואחרים.
מתלמידי
)
ל
"
ז
מילער
לשם הרב החסיד ר' אייליש
לנחם כיון שהי' לה ילדים עשתה מה שצריך לצאת
 Iהקדיו"ט( שהי' שוחט בעיר סטרענפאר ליד סיגוט,
I
ידי חובתה על העולם.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
וביום הראשון איחרו את העגלות שנוסעים בחזרה
I
I
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הבת קול ,ואף שישנם מלאכים המכריחים לחטוא ,מכל I
I
מקום בכח הבת קול יכולים להכניע ולשבר כח המלאכים
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I
I
המשחיתים ולהגיע לתשובה אמיתית לפני הקב"ה.
 ì"éåדהנה ידוע מה שהפליגו בספרי קודש בגדולת
 åðéúëìáåבדרך זה יל"פ מאמר הגמרא
ימי השובבי"ם וקדושתם שהם ימי תשובה ויכולים לפעול
היכי דמי חילול השם וכו' אמר אביי לא שנו אלא באתרא I
I
ולתקן מה שחטאו ופגמו נגד הבוכ"ע ,וכן גילה לנו
שהימים הללו
דלא תבעי אבל באתרא דתבעי לית לן בה .דהנה כבר
 Iהאריה"ק זי"ע
והחמור I
ד' חלוקי כפרה
שובו בנים
מסוגלים לתשובה ,ואסמכוהו אקרא
מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אמרתי על מה שמנו חז"ל
שבכולן מי שיש בידו חילול השם דאינו מועיל תשובהI ,
הפליג מאד בחומר
 Iשובבים .ואם כי בזוה"ק
העון שאין מועיל תשובה על חטא זה ר"ל ,מכל מקום
דחטא חילול הש"ם הוא חטא פגם הברית ,על פי המבואר
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מאן דמשקר בברית I
מבואר שגם על חטא זה מהני
 Iבמקו"א
נתפרסם ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בתיקוני הזוה"ק
ביה
רשים
דאיהו
,
דמלכא
בחותמא
משקר
הוא
,
מילה
אלה
ובימינו
.
סגיא
תיובתא
שנצרך
אלא
 Iתשובה,
שד"י מלבר הוי"ה מלגאו .והנה שני שמות הללו עולה I
שהדורות חלשים יש להמליץ טוב על בני ישראל
למה תוקעין רחמנא אמר תקעו וכו' אלא למה תוקעין
ש"מ ,והאריך בזה א"ז זללה"ה בייטב פנים
 Iולהמציא דרך תשובה שיועיל גם על חטא המר הזה.
I
ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי
 .ולפי זה עון חילול השם ,רמז על עון זה שעל ידי פגם
בדרך שאדם רוצה
 íéã÷ðåמה
שאמרווכתבחז"להמהרש"א ז"ל דלא קאמר לערבב השטן ,וצ"ב שאלת הגמרא והתשובה .אך ביאור הברית מחללים את הש"ם ,היינו שני שמות הללו העולה I
 Iלילך מוליכין אותו,
הענין כי באמת כאשר האדם עושה לעצמו חשבון הנפש
ש"מ ,כי נעשה פגם בשם הוי"ה השורה מלגאו
שהקב"ה מוליך אותו ,אלא מוליכין אותו ,כי מכל
ובשם I
I
הוא חושב בנפשו איך יכול בשר ודם קרוץ מחומר על ידי
שד"י השורה מלבר ,ולכן אמרו בגמרא דלא מועיל
מחשבה ודיבור ומעשה בורא לו האדם מלאך לפי ענינו אם
תקיעת שופר לערבב השטן ,הלא הוא נורא ואנא בשרא,
תשובה ,והוא כדברי הזוה"ק דלא מועיל חלילה תשובה
 Iלטוב אם לרע ,ועל כן אמר בדרך שאדם רוצה לילך כפי
אלא I
על חטא פגם הברית .ולזה אמרו חז"ל לא שנו
אכן מאחר שהקב"ה צוה אותנו לתקוע בשופר ,הרי נולד
רצונו ודעתו של אדם ,מוליכין אותו ,אותם המלאכים
 Iהנבראים מאותו רצון ומחשבה אשר בו ,עכ"ד .וכ"ק מרן בנו תכונה קדושה מאת המשלח הבורא ב"ה ,ועל ידי זה באתרא דלא תבעי ,היינו אם אינו שומע הבת קול שובו I
התאונן על זה
דו"ז זללה"ה בדברי יואל בפרשתן
בנים שובבים ולא תבעו אותו לשוב בתשובה ,אז
יש לו לאדם כח גדול לערבב השטן .וזהו ביאור הגמרא
יתכן I
 Iדמעתה הרי כמעט שנמנע הבחירה מן האדם ,ולולא עזר
לומר דלא מהני חלילה תשובה על חטא זה ,כי באיזה כח
למה תוקעין ,הכוונה מה כוחינו קרוצי חומר פשוטי עם
בתקיעת שופר שעל ידי זה תתערבב השטן ,לזה הקדים
 Iאלהי אין בכח אנושי לעמוד ולהתגבר עליהם .וזה כוונת
יוכל להתגבר נגד המלאכים המשחיתים
שנבראודתבעימן I
החטא המכריחים אותו לחטוא עוד ,אבל באתרא
אתה זוכר את כל המפעל וגם כל
בתחלה ואמר למה תוקעין ומשיב רחמנא אמר תקעו,
אמרינו
 Iהיצור לא נכחד ממך ,ר"ל שהשי"ת זוכר את כל המפעל וכיון שהקב"ה צוה לתקוע הרי נולד בו תכונה קדושה לית לן בה ,כי באתרא דתבע"י ששומע תביעת הבת קול I
שובו בנים שובבים ,אם כן נכנס בו תכונה קדושה מאת
ועל כל מעשה יבא האדם בדין ,אבל גם כל היצור לא נכחד
מאת המשלח ,ושפיר זהו ענין מצות תקיעת שופר כדי
הקדושה I
המשלח הבוב"ה שישוב בתשובה ,ועל ידי כח
 Iממך ,היינו המלאך הנוצר מעבירה המכריחו לחטוא ,אף זה
לערבב השטן ,כי בעת תקיעתינו יש בנו כחו הגדול של
הקב"ה אשר קדשנו במצותיו וצונו לשמוע קול שופר.
הלזו יכול לשבר ולהכניע המלאכים המשחיתים שנבראו
לא נכחד ממך ,ויש בזה לימוד זכות כי אין בכח בשר ודם
I
מן העבירה ,ויזכה לתשובה אמיתית לפני הקב"ה.
 Iלהתגבר נגד מלאך ,ומכל שכן אם רבים המה ,עכ"ד.
 êøãáåזה יש לפרש מה ששנינו במשנה
בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת
 ìòåפי הדברים האלו יש לבאר דברי הגמרא
 äðäåמדיבורים אלה יאחז אימה ופחד לכל אדם
עצמו עומד I
I
בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה
ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה ,ובזוה"ק
כאשר יעשה לעצמו חשבון הנפש ,כי בבא ימי השובבי"ם
איתא ,שהכרוז יוצא שובו בנים שובבים ,ערום ,אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה ,וכיון שנזכר I
 Iכל בר לבב שמשיג קדושת הימים הללו ורוממותם
וכבר היה דברינו ליישב ולומר דאלו ואלו דברי אלהים
במילה שבבשרו נתיישבה דעתו ,לאחר שיצא אמר עליה
מתלהב ומתעורר לתשובה ,ורוצה להגיע לאיזה דרך של
יעזוב רשע דרכו ,ולקבל חיים ,דבכל השנה יוצאת הבת קול ומכרזת ואומרת אוי שירה שנאמר למנצח על השמינית מזמור לדוד ,על מילה I
 Iתשובה ,לקיים הכתוב
להבא
על
טובה
וקבלה
העבר
על
על עצמו
השובבים
ימי
בבוא
אכן
,
תורה
של
לבונה
מע
לבריות
להם
במצות
דעתו
יישבה
נת
למה
להבין
וראוי
.
בשמיני
שניתנה
בחרטהישגיח וישמור על העינים ועל המחשבות שהם מסוגלים לתשובה ואסמכוהו אקרא שובו בנים מילה ,הרי אותו המצוה כבר נעשה בקטנותו על ידי זולתוI ,
I
שמהיום והלאה
 Iועל המעשים שיהיו על פי תורה ,אמנם דא עקא כי מאחר
שובבים ,אז הכרוז יוצא שובו בנים שובבים.
ומה דהוי כבר הוי ,ובעת הזאת עדיין הוא ערום בלא מצוהI .
 òãåðåדברי א"ז מרן הבעש"ט זי"ע
אמנם לפי האמור יש לומר כי דוד המלך נכנס למרחץ לקיים
שכבר נכשל באיזה חטא שוב אינו יכול לשלוט על עצמו
רחצו הזכו הסירו רוע מעלליכם ,אבל I
בפירוש המשנה ,דלכאורה ממה נפשך,
הכתוב
 Iוהוא מוכרח ביד המלאכים המשחיתים שנבראו מחטאים
הקודמים ,והמה מוליכין אותו לחטוא עוד ,וכמעט שנמנע
בגודל ענוותנתו חשב את עצמו שהוא ערום מן
אם אי אפשר שישמע אדם הכרוז הזה למה יוצא בת קול
המצות I
 Iהבחירה ממנו וממש אינו בידו שיוכל לתקן דרכיו.
מחמת גודל העוונות ,ולכן אמר אוי לי שאני ערום בלא
כלל ,ואם אפשר שישמע מדוע באמת לא נשמע לשום
 êàיש למצוא דברי חיזוק ותרופה שלא יאמר האדם
מצוה ,אכן כיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה
אדם ,וביאר כי מה שמגיע לאדם הרהורי תשובה בכל יום
דעתו.שלא I
I
לנפשו נואש ,ואף אם חלילה עשו הרבה עבירות שנבראו
 øåàéáåהענין על פי מה שכתב החיד"א בטעם
הוא מן הכרוז ההוא ,ואם יטה אוזן לשמוע קול הקריאה
 Iממנו מלאכים משחיתים קליפות נוראות ,עם כל זה לא אפשר לכל אדם שישמע והיינו במחשבה ,אך אם הוא בר קיים אברהם אבינו מצות מילה עד שנצטוה ,כי אמר I
ננעלו דרכי תשובה ,ותמיד יכול האדם לשוב אל ה'
בשלמא שאר המצות הגם שאקיימם מבלי ציווי השי"ת,
דעת להבין שזה המחשבה הוא קול הכרוז והבת קול יטה
ועושה I
 Iוירחמהו .ונקדים מה שכתב א"ז זללה"ה בעצי חיים
אם יצווני השי"ת אקיימם שוב ואהיה מצווה
אזנו לשמוע בלימודים לעשות רצון קונו ,אבל הפתי כשבא
המצווה
לפרש מאמרם ז"ל
אפשר
אי
מילה
מצות
אבל
,
ועושה
מצווה
משאינו
שגדול
לומר
היין
לבית
והולך
נתעצב
מהכרוז
תשובה
הרהורי
לו
מצווה ועושה ,ונתקשוגדולהמפרשים תנו שכר למרי נפש ואינו שומע לקול הבת קול לשוב אל שוב לקיימה כשאקיימה כעת ולכן המתין על ציווי I
I
ועושה יותר ממי שאינו
 Iדהסברא נותנת להיפך ,דאם אינו מצווה והוא עושה
הבורא ,עכ"ד .אמנם הא גופא טעמא בעי ,למה לא קיימו
בוראו ,עכ"ד .ולפי זה יש לומר כי בכל יום ויום שהבת קול
יהיה I
אברהם אבינו כשהוא אינו מצווה ועושה ,הא בזה
יוצאת ואומר שובו בנים שובבים ,ועל ידי זה מגיע לו לאדם
מעצמו ,לכאורה הוא גדול מן המצווה ועושה .אמנם
הרהורי תשובה ,נמצא שיש לנו כח המשלח הוא הקב"ה נראה גודל אהבתו להשי"ת דאע"פ שלא נצטווה עם כל I
 Iביאור הענין על פי המבואר באור החיים הקדוש
בענין המרגלים ,דאף שכשרים היו בשעה שנשתלחו ,אך
זה הוא מקיימו ,ולמה המתין עד שנצטווה .אך הענין הוא
המעורר אותנו לתשובה על ידי הבת קול ,ואף שישנם כח
 Iמחמת שכוונת המשלחים היתה רעה ,תפעול פועל הרע המלאכים המשחיתים שנבראו מעבירות הקודמים ,עם כל כמו שנתבאר דטעם שגדול המצווה ועושה הוא מחמת I
 Iבשליח ויחזור להיות שלוחו של אדם כמותו ,ויולד בו
שנולד בו תכונה קדושה מאת המשלח ,ולכן
זה הבת קול ששומעים בכל יום זה מכניס באדם תכונה
למען לאיולדקייםבו I
אברהם אבינו מצות מילה עד שנצטוה,
קדושה מאת המשלח הבוב"ה שיתעורר לתשובה ,ותכונה
תכונה רעה מה שלא היתה בו מקודם ,כדרך שתוליד
 Iבחינת הקדושה בשלוחי מצוה לטובה ,ולזה הגם הקדושה הלזו הוא כח גדול וחזק ביותר מכל המלאכים תכונה קדושה מאת המשלח הבורא ב"ה .ומזה למד דוד I
המלך עד היכן מגיע מעלת התכונה קדושה מאת
המשחיתים הרוצים להכריח את האדם לעבירה ,ועל ידי זה
שצדיקים היו ,נולד בהם תכונה רעה מכח המשלחים
המשלח I
 Iששלחו אותם מכח מיעוט האמונה ,עכדה"ק .ומעתה י"ל
הבוב"ה ,שהמתין אברהם אבינו במצות מילה עד שנצטוה
יכול האדם להגיע למדריגת תשובה.
כי אם הוא מצווה ועושה ,הרי נעשה הדבר על פי דיבורו
למען יהיה לו תכונה קדושה ,ובאותו תכונה קדושה יש
 ô"ìéåבזה מה שכתב א"ז זללה"ה בייטב פנים
לתשובהלו I
I
לאדם פתח לשוב אל ה' ,כי מאחר שהוא מתעורר
ואל"ה שמות בני ישראל ,ואל"ה בגימטריא
של הקב"ה אשר צוה לעשותו ,ואם כן בזה הוא שלוחא
על ידי בת קול היוצא בכל יום ,נולד בו תכונה
מ"ב .ו'אלה ש'מות ב'ני י'שראל ב'אים מ'צרימה,
 Iדרחמנא ונולד בו תכונה קדושה מאת המשלח הבורא
קדושה I
שיוכל לעשות תשובה בשלימות ,ויהיה לו בחירה חפשית
אותיותיו שובבי"ם ,עי"ש לדרכו .וכבר אמרתי שבא לרמז
ב"ה ,ולכן הוא גדול ממי שאינו מצווה והוא עושה על פי
על מ"ב ימי השובבי"ם .ולדרכינו יש להוסיף עוד שבא להתגבר נגד כח המלאכים המשחיתים המוליכים את האדם I
 Iעצמו ,דמאין יולד בו תכונה קדושה ,עכ"ד.
 ìòåפי זה אמרתי לפרש דברי הגמרא במס' ראש
לדבר עבירה ,ולכן כיון שנזכר במילה שבבשרו אשר ממנו
לרמז שבמ"ב יום הללו נשמע הבת קול שובו בנים
I
אמר רבי יצחק למה תוקעין בראש השנה,
שובבי"ם ,ומי שהוא בר דעת נתעורר לתשובה על ידי
 Iהשנה
אנו למדים מעלת התכונה קדושה ,נתיישבה דעתו.
I
I
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)êùîä
 é"ò ãçà ïôåà ,íéðôåà 'á ìò úåéäì ìåëé íãà(à ãåîòîבירורי הלכות ,נערך ונסדר ע"י מערכת "בית וועד לחכמים" שע"י מבצר הכוללים קרית יואל I
I
ìöà úåøéùòù òåãé ë"â äæå ,èòáéå ïéøåùé ïîùéå áéúëã
והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ"ץ קרית יואל שליט"א
ú"éùäù ÷ø ìæî é"ôò àì àåä úåøéùò ìù éðù ïôåàå ,åðå÷ úòã ìò å"ç øåáòì íéìåëé äæë úåøéùòáå ìæî I
I
או ע"י הפעקס:
להערות והארות:
àöú àì åúåàî éë úåøéùòá àéèçäì øùôà éà ä"á÷äî ìá÷ù éðùä ïôåàáå ,úåøéùòä åì ïúåð åîöòá
è"åé úùåã÷ä ùåøéô äæáå ,æ"éò àèçì àåáì ìåëéù ïôåàä æ"ò ïúåð åðéà éàãåá úåøéùò ïúåðùëå úåòøä I
I
àáé ïéàî ,éðãáòîìå éðôìîì íéøää ìà ,íéøää ìà éðéò àùà úåìòîì øéù çúô ð"áùø ùøãîä éøáã
t
÷øùå
éðéãá
úåáåùúå
úåìàù
êùîä
T
ãçà íæð àì éãéá ïéà éðà åãéá åéðåãà áåè ìëå 'éá áéúë äî ä÷áø úà àéáäì êìäù äòùá øæòéìà ,éøæò I
I
,õøàå íéîù äùåò 'ä íòî éøæò àìà ,ééøá ïî éøáñ ãéáåî àðà úéì øîàå øæç ,'åëå ãçà ãéîö àìå
ד-åîöò úà øòéö á÷òéù ùøéôä ïáåî æ"éôìå ,íçéð ë"çàå åîöò úà øòéö íãå÷î äîì äù÷ äøåàëìå I
I
אל מע"כ העורכים של בשבילי הלכה שליט"א
úà àøé ë"àå øùòúéå ïáì úéáá 'éäéù òãéù åéùëò ÷ø ,ãéîö ÷ø åì 'éä àìù éðôî úîéé÷ éðåòä ïåéñðù
éæà 'äî àá øæòäùë ì"ðäë åðééä 'ä íòî éøæò íçéð ë"çàå ,øùåòä ïåéñðá ãåîòì ìåëé àìù åîöò I
 éàãåáבענין מה שכתבתם בגליון פרשת חיי שרה דאסור לתחוב ביט"ס לתוך חבל I
 éðôî ,ì"ðäë ø"äöé úöòî êøîùéå æà ,ïåîîá 'ä êëøáé ÷åñôä ìù ùøéôä äæå ,ïåéñðá ãåîòì ìåëéולעשות קייט"ל לקטנים ,הנני רוצה להוסיף דבר נחוץ שלא נתבאר בדבריכם דיש
àáé àì éàãåá ë"ò úåøéùòä åì ïúð ú"éùäù I
 äñðé ú"éùäù äöø ä"ò åðéáà íäøáàù é"ùø éøáã .àèçìשנכשלים ועושין קייטלי"ך לקטנים מליקערי"ש וקושרים אותו בראשם בקשר גמור I
[ä"äììöæ] à"èéìù éáøå éøåî øéáñä æ"éôòå
 ïåéñð åðééä ìåãâ ùåëøá åàöé ë"çàå ÷éãö åúåà øîàé àìù ä"á÷ä øîà æ"òå ,øùåòä ïåéñðá ìàøùé úàוזה אסור ,ואין להתיר משום שהוא מאכל בהמה דאף במאכלי בהמה אסור
לעשות I
I
 ë"ò ,øùåòä ïåéñð íäéìò ìá÷ì åöø àì éàãåá äàîåèá íéò÷åùî æà 'éäù ìàøùéå ,íäá íéé÷ àì øùåòäקשר עי' ברמ"א סי' שכ"ד )סעיף ד'( ובמשנ"ב )שם סקי"ב( בשם רש"י ורמ"ך ,ואף
שדעת הרמב"ם שאיסור קשר אין שייך באוכלי בהמה ,מ"מ כבר כ' החיי אדם
.ãåàî íéòð éë ÷"åãå åéôî òåîùì éúéëæù ÷"äãëò ,äù÷á íéëéøö äæì éë íëî äù÷áá é"ùø ùøéô I
אבל )קשכלל I
כ"ו דין א'( דאף להרמב"ם אינו מותר רק במאכלים כאלו דכשיתייבש תנתק,
 Iדברות קודש מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א )המשך מעמוד הקודם( וכיוצא בו וכן עלין של לולבין דלא מינתק אסור עיי"ש ,הובא דבריו במשנ"ב )סי' שי"ז I
ס"ק ל"ד( וע"ע שם בבה"ל )ד"ה עניבה( ודו"ק ,וא"כ ליקערי"ש דהוא דבר
המתקיים I
I
 äæáåיתבאר הכתוב וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ,אסור לכו"ע ,וכשהייתי בקיץ העעל"ט במחנה קיץ ראיתי שהמחנכות עושין כן עם
בפרשתן
יואל
בדברי
ה
"
זללה
ז
"
דו
מרן
וביאר
על
היה
ישראל
בני
של
תם
נאק
שעיקר
הבנות ,וודאי שעשו כן רק מחמת חסרון ידיעה ומצוה
לפרסם שיש איסור בדברI .
 Iאשר מצרים ,היינו קליפת טומאת מצרים שנברא מן החטאים ,מעבידים אותם ומכריחים
ובזכות זהירות מחילול שבת נזכה לנחלת יעקב אבינו
אותם להרבות עוד בחטאים ,עי"ש .כי בני ישראל במצרים רצונם היה עזה להתנהג בקדושה,
יואל הורוויץ ,בארא פארק
I
I
ואם מידי עבירה יצאו מידי הרהור עבירה לא יצאו ,והיו צריכים לכוחות גדולים ללחום עם
 Iהמלאכים המשחיתים שנבראו מן העבירה ,וממש לא היו בכח ללחום עמהם ,ולכן בכו
ה-I
והתחננו אל ה' מרוב שברון לבם ,הלא אנא בשרא ואת נורא ואיך יוכלו להתגבר נגד כוחות
לכבוד מערכת בשבילי הלכה
 Iהיצר ,ולזה אמר הקב"ה שמעתי את נאקת בני ישראל אשר טומאת מצרים מעבידים אותם הנני רוצה לעורר בענין מה שכתבתם בגליון דפרשת ויגש שאסור לעשות I
 Iומכשילם ,ואזכור את ברית"י ,היינו ברית מילה של אברהם אבינו אשר המתין עד שנצטוה למען קשר אחד בחוט אחד אף כשבדעתו לפתחו בתוך
הציצית.מעל"ע ,וכתבתם שם דוגמא לזה I
יולד בו תכונה קדושה ,ומזה אנו למדין מעלת המצווה ועושה שיש בו תכונה קדושה מאת
המשלח ,וכח זה גדול מאד להכניע כל המלאכים המשחיתים המכריחים את האדם לדבר עבירה ,מה שבנ"א עושין קשר אחד בראש חוט של
והם אמת שיש הרבה נוהגין כן וגם המחבר )בהל' ציצית סי' י"א סעיף י"ד( כ' דכן I
 Iועל ידי שישמעו בני ישראל הבת קול יזכו לתשובה שלימה.
 ô"ëòיוצא מדברינו אלה כי בימי השובבי"ם יוצא בכל יום בת קול ומכרזת ואומרת שובו הוא המנהג וכ"כ הרמ"א )שם סעיף ג'( דלכתחלה טוב לעושת קשר בראשו ,אכן
 Iבנים שובבים ,וכבר הזכרנו דברי הבעש"ט הקדוש שכל איש ישראל זוכה לשמוע הבת קול ,המשנ"ב )שם ס"ק י"ח( כ' די"א דאדרבה יותר טוב שלא לקשור כדי שלא להוסיף I
 Iוצריך רק להטות אוזן לשמוע קול הקריאה ולעשות רצון קונו וישוב אל ה' ,ועל ידי זה יכניע כח על מנין הקשרים ונכון להחמיר אם הם שזורים יפה דלא שכיח שיתפרקו עיי"ש.
שווארץ I
הקליפות שנבראו מן העבירות ,ואם יהיה לו לאדם רצון אמיתי יזכה לתשובה אמיתית בשלימות ,כי
ידידו הדושה"ט :הק' שמואל זנוויל מרדכי
 Iכח התכונה הקדושה הבא מאת הקב"ה הוא גדול וחזק עד מאד ואין לנו השגה עד היכן הדברים
פה קרית יואל יע"א I
מגיעים ,ואף אם הרבה לחטוא ח"ו בחטאים אשר ננעלו לפניהם דרכי תשובה ,כל זה הוא רק
הערת המערכת :הנה יש בזה מנהגים שונים עי' בכף החיים )סי' י"א ס"ק י"ג(
המשלחאם שהביא בשם ר' חיים וויטאל שטוב לעשות הקשרים ,עיי"ש ,ועי"ש שם בשם I
 Iעושה תשובה בכוחות עצמו ,אבל אם עושה תשובה בכח התכונה קדושה שיש לו מאת
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הבוב"ה ,אז מלך פורץ גדר לשבר כל הנעלים ונפתחו כל השערים של תשובה ,וכל הרוצה
הברכ"י והבא"ח ,וע"ע בספר בעל שם טוב על התורה )סוף פ' שלח בשם מדרש פנחס(
מקאריץ זוז""לל I
.
 Iאל השי"ת ולשוב על כל עבירה שחטא לפניו יתברך ,והכל יכולים לתקן בכח של תשובה
אותן הקשרים שעושין בציצית בסוף כל חוט וחוט אמר הר"ר פנחס
 ïëúéåלומר עוד בטעם הדבר שבכל יום ויום בת קול יוצאת מהר
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חורב,רחמנותו של השי"ת בשם הבעש"ט זצ"ל שלא לעשות הקשרים הנ"ל ביום עשיית הציצית ,אלא ביום I
I
למה צריך שיהא הבת קול יוצא בכל יום ויום ממש ,אך מזה אנו רואים גודל
שלאחריו ,כדי לחשוש לדברי המגן אברהם )הנ"ל שלא יהא כמוסיף על הקשרים
לא
והאדם
,
לתשובה
הקורא
קול
ת
ב
יצא
שלשום
תמול
שכבר
ואף
,
לסלוח
ה
"
חנון
שהוא
המרב
 Iשמע אליה ,עם כל זה השי"ת שהוא בעל הרחמים עושה שבכל יום ויום יוצא בת קול חדשה ,וגם עכ"ל ,ועכ"פ הנוהג כן מחמת שחושש שמא יפתח השזירה ודאי שאין לחוש וכמ"ש I
המשנ"ב הנ"ל וע"ע בא"א מבוטשאטש שצידד הרבה להקל בזה עיי"ש.
 Iאלו שלא שמעו אל הבת קול אתמול יכול עוד היום לשמוע אל הבת קול ולשוב אל ה'.
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 íìåàכבר עברו עלינו שני שבועות מימי השובבי"ם ,וכבר נשמע הבת קול
בבכיה רבה וזעקה מעומק הלב יכול לפעול בשעתא חדא מה
שפועלעכ"ד.ברוב ימים I
 Iשובו בנים שובבים ,אך בעוה"ר לא הטו אוזן לקול הקריאה ולא נתעוררו לתשובה ,ואנו בתשובה במעשה ,והיינו כי ברוב הימים תמצאנו ,פי' במקום רוב ימים,
נראים כמו שאנו נראים ,ובעוה"ר כלום הטבנו מעשינו בשבועות הללו ,ובימים הללו שצריכים
 êøãáåזה אמר מרן דו"ז זללה"ה בדברי יואל
דעצה היחידה
אשר I
I
לתקן אם חוטאים ח"ו הרי פגם העבירה חמור ביותר ,עוד נשאר לנו כ"ח יום מימי השובבי"ם ,למי שנכשל ר"ל בחטא הנורא הזה ,שיתמרמר ויתחרט מעומק הלב על
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הכעיס להבורא ית"ש ,וירבה בתשובה ובתחנונים בדמעות של אמת
להבורא עלית"פיש I
I
 ,יגדל נא כ"ח ה' ,שבכ"ח יום שנשארו עוד אשר בהם נזכה לשמוע הבת קול שובו בנים שיקבל תשובתו ,כי יש לנו הבטחה מדברי רבותינו ז"ל
אף
 Iשובבים ,ירחם השי"ת עלינו ויגדל נא כח ה' שנזכה לפעול פעולות הראויים לשבר כח
המלאכים ששערי תפלה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו ,ואף באיזה מצב שהוא עומד ,תפלתו I
המשחיתים ,ויתעוררו לבבות בני ישראל לתשובה לזכור מה שחטאו נגד הקב"ה ,לב יודע מרת נכנסת בשערי דמעות ,והבורא יתברך מרחם עליו לקבל תפלתו ,עכ"ד .ומעתה על
 Iנפשו ,וכל אחד יעשה לעצמו חשבון אמיתי במה שחטא נגד השי"ת בדיבור במעשה במחשבה ,ידי שיבכה האדם ויעשה תשובה לפני הקב"ה בדמעות שליש ,יחשב לו כתיובתא I
ובאלו הימים ועתה יגדל נא כ"ח ה' ,כח המשלח אשר גדול מאד להכניע כח המלאכים סגיא ,ויתקבל ברחמים וברצון לפני הקב"ה .וזה שאמר וגם אני שמעתי את
לבבם,נאק"ועלת I
 Iהמשחיתים המוליכים את האדם לדבר עבירה ,ויזכו להרהור תשובה אמיתית לדמעה אמיתית בני ישראל ,שאמר הקב"ה שמעתי בכייתם של בני ישראל ונאקתם מעומק
 Iולאנחה אמיתית לפני הקב"ה ,ונזכה לשוב בשלימות ולתקן כתמי הנפש ופגמי החטא אשר ידי זה נתקבל התשובה ברחמים וברצון לפניו יתברך.
הנשארים עוד שנזכה לשמוע הבת קול I
חטאו נגד הבוכ"ע ,והשי"ת יעזור שנזכה להתחרט באמת ובלב שלם על העבר ,ונקבל על עצמינו
 øåæòéהשי"ת שיהיה לנו הזכיה בימים
בלב שלם שמהיום והלאה יתנהגו בדרך הישרה לשמור על העינים על המחשבה ועל המעשים.
תיובתא היוצא שובו בנים שובבים ,ונזכה להתעורר לתשובה אמיתית ולתקן מה שחטאו לפני I
I
 ùéåלמצוא עוד תרופה לדורינו אלה על מה שאמרו בזוה"ק דעל חטא זה צריך
שלח לחמך הבוכ"ע ,הקב"ה הוא פותח שער לדופקי בתשובה ,ומי שרוצה לשוב השי"ת פותח
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 Iעל פני המים כי ברוב הימים תמצאנו ,פירש שלח לחמך ,היינו מה שאתה לוחם מלחמתך עם לו שער ומקבל תשובת ותפלות בני ישראל ודמעתם ברחמים וברצון .יעזור השי"ת I
 Iהמשטינים והמקטריגים ,על פני המים ,היינו דמעת בת עין ,שפכי כמים לבך .כי ברוב הימים שנזכה לעשות תשובה בשלימות ובזכות זה נזכה לגאולה
שלימהאמן.ונזכה להתרוממות I
תמצאנו ,פי' כי התשובה במעשה בתענית ושק בלי שבירת לב כראוי צריך זמן רב ,אבל תשובה קרן התורה וישראל בהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו
I
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