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כמה מאמרים מיוחדים

ישראל
תהלות
אוצר
ישראל
תהלות
אוצר
מתוך דברי הגה"צ דתהלות ישראל שליט"א

מתוך דברי הגה"צ דתהלות ישראל שליט"א

חלק מהדברים לא עברו הגהה על ידינו ולכן יתכן שיש מקומות עם קצת גמגום בלשון ואתכם הסליחה

יצ"ל מחדש תשע"ט

תוכן ענינים
מאמר "נושאי לך עין הושע נא"
מאמר "זועקיך תושיע"
מאמר "הושענא למענך הושענא"
מאמר "שואגים הושע נא"

(עמ' א')
(עמ' י"ג)
(עמ' י"ח)
(עמ' כ"ז)

מאמר "הושע נא תמוכים עליך"
מאמר "כי לא אעזבך"
מתוך "נגילה ונשמחה בך"
מאמר "קווי ד' יחליפו כח לאסרו חג (איך להמשיך את כל ההשפעות של החג לכל ימות השנה)

מאמר "נושאי לך עין הושע נא"

(עמ' מ"ב)
(עמ' נ')
(עמ' ע"ג)
(עמ' פ"ז)

דב"ת שנאמרו
בהושענא רבה תשע"ו

א :מקורות מחז"ל והראשונים להענין של הו"ר.
ב :מה אפשר להוסיף בהו"ר אחרי שכבר היה חתימה ביוה"כ.
ג :האם כדאי להתעסק בקמיעות.
ד :מה העבודה בהו"ר לאלו שכבר נחתמו לטובה ביו"כ.
ה :האם מספיק בהו"ר לומר ההושענות ולעשות ההקפות או שיש עוד איזה עבודה.
ו :מה לעשות כשרוצים לחזור בתשובה ולא יכולים להתעורר.
ז :האם אפשר לעשות תשובה מאהבה מבלי להקדים קודם תשובה מיראה.
ח :מה האדם צריך ללמוד לעצמו כשרואה חסרון וכשלון אצל השני.

ט :מה הביאור מה שכתוב שדוד המלך הקים עולה של תשובה מה שנוגע לכל אחד.
י :האם יש איזה ריוח לעשות אפילו קצת תשובה למי שקשה לעשות תשובה שלימה.
יא :ביאור למה ירבעם לא רצה לחזור בתשובה אפילו שהקב"ה הציע לו מה שנוגע
לכל אחד.
יב :לאיזה ענין בעבודת ד' קל מאד להגיע בסוכות בהו"ר ובשמחת תורה.
יג :למי אין מה לפחד אפילו כשיש מצב של פחד בעולם.
יד :מי גורם את עיכוב הגאולה בזמנים שהיה אמור להיות כבר הגאולה.
טו :ביאור במאמר עשה למעננו אם לא למענך ,מה שנוגע לכל אחד ואחד.

א

זה בהוש"ר אבל עדיין אין להם רשות לפעול עד
שמיני עצרת ,לכן אומר ר' חיים ויטאל זצ"ל
שצריכים לחזור בתשובה ולהיות בכובד ראש עד
שמיני עצרת שאז זה עדיין זמן שיכולים לתקן לכן
צריכים עדיין להיות עוסק בתשובה ,וגם האחרונים
(החיד"א) כבר כתבו הרבה על זה.
ועוד איתא בספה"ק בשם האר"י ז"ל שהו"ר זה
חותם בתוך חותם ז"א שזה הגמר של יוה"כ זה
החותם שני ,משמע שהחותם שחותמים ביוה"כ זה
החותם כופלים אותו בחותם כפול בהו"ר ואז נגמר
העבודה של יוה"כ ,וזה גם צריכים להבין למה
צריכים שני חותמות ומה זה ענין של חותם בתוך
חותם.

הנה ענין של הוש"ר מובא במשנה (סוכה פ"ד מ"ו)
ובגמרא שזה נקרא יום חבוט חריות ,אבל לא מבואר
בגמרא שהוש"ר זה יום של תשובה וגמר החתימה,
זה מבואר בעיקר בקדמונים ובראשונים (ברוקח (רכ"א)
ורבינו בחיי (בכד הקמח) ובספר סדר הדורות (לרבינו מכיר)).
איתא במדרש תהלים (קפיטל י"ז) לאחר שעבר ר"ה
ויו"כ אין יודעים מי זכה בדין אם ישראל או אומות
העולם כיון שהגיע יו"ט הראשון של חג וכל ישראל
גדולים וקטנים נוטלין לולביהם בימינם ואתרוגיהם
בשמאלם מיד הכל יודעין שישראל נוצחין בדין,
והמדרש מסיים וז"ל "כיון שהגיע יום הוש"ר נוטלין
ערבי נחל ומקיפים שבע הקפות וחזן הכנסת עומד
כמלאך אלקים וספר תורה בזרועו והעם מקיפין
אותו דוגמת המזבח מיד מלאכי השרת שמחים
ואומרים נצחו ישראל נצחו ישראל וגם נצח ישראל
לא ישקר ולא ינחם" (שמואל א' טו כט) ,ז"א ע"י
ההקפות בהו"ר יוצא ומתגלה בכל העולמות
שישראל נצחו בדין.
ומטה משה מביא מדרש על יום הוש"ר וז"ל "אמר
הקב"ה לאברהם אבינו ע"ה אני יחיד ואתה יחיד אתן
לבניך יום המיוחד לכפר בו עונותיהם והוא הושענא
רבה" א"כ כתוב כאן שהוש"ר זה יום של כפרת עונות.
ומובא בשער הכונות מר' חיים ויטאל זצ"ל בשם
האריז"ל לתרץ סתירה בזוה"ק אם הפתקים מחלקים
אותם בהוש"ר או בשמיני עצרת ,שמסירת הפתקים

ב

והנה עוד ענין מובא ברבינו בחיי
שבהו"ר נשלמו שבעים פרים כנגד שבעים אומות
שיהיו מתמעטים והולכים והקפות שעושים זה מרמז
על כליה וחסרון שלהם מן העולם ,ומה שמקיפים
את התיבה שבע הקפות זה דומה כמו שבע הקפות
שעשו ביריחו שבזה כבשו את יריחו ,וכמו שחומת
יריחו נפלה אחר שהקיפו שבע פעמים זה רמז לעתיד
שתיפול חומת אדום ויהיו כלים ונאבדים מן העולם
ואז ישמח הר ציון וגו' ,וכן נתנבא דניאל שאדום
יאבד לגמרי מן העולם ,א"כ נמצא שיש כאן שני
ענינים ענין של תשובה וענין של גאוה"ש.
ועוד מוזכר ביסוד יוסף הרבה דברים גדולים וכותב
(בכד הקמח)
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ב

בשם אחד מן הקדמונים שיש בו בהוש"ר סודות
גדולים וא"א לדעת זה אלא מי שקבל מפה לאוזן מרב
לתלמיד ,וכמו"כ כך מביא גם הרבינו בחיי (בכד הקמח)
ואומר גודל היום אין להשיג כי אם בקבלה מפה לפה.
ועוד מובא ביוסד יוסף הרבה סודות והרבה סגולות
שיש ביום הזה ויש בו כח להגן נגד כל הקליפות ונגד
כל רע ונגד עין רע ונגד כל מיני מזיקים ומחבלים,
וההקפות שעושים עם ההושענות זה כמו קמיע שזה
מגן נגד כל זה ,ומביא כל מיני סגולות שאפשר
לעשות בקמיע עם ההושענות ,וכל הקפה מגן על נזק
אחר מהקליפות ,ומפרש ומונה שאחד מהקפות זה
מגן מהקליפה של ארבע מאות איש שהיו עם עשיו,
ומביא שם כל מיני שמות וכל מיני דברים שאפשר
לעשות עם זה קמיעות עם כל עלה של ערבות ,ואומר
סדר שלם איך לעשות אותם ביחד עם התיבות של
ההקפות שאומרים כל הנוסח שאומרים בהושענות
כל הקפה יש לה ענין אחר.
עכ"פ צריך להבין מה זה כל ענין השמירה הזאת,
ולמה בגמרא לא מוזכר שום דבר מכל זה.

אפילו אם נגזר עלינו ח"ו יסורים וענשים זה הכל ע"י
המזיקים שהם השליחים מהקב"ה אבל יש לנו סגולה
להנצל מזה.
אבל לכאורה א"כ מה יהיה העונש אם זה מבטל
את כל העונש ,אבל המתקה זה לא ביטול אלא
כלומר שזה מיקל על האדם ,בכל זאת הוא צריך
לעשות הגנה ולשמור עצמו ,וע"י הקמיעות וכדומה
נעשה הקלה שהאדם יכול בקל לשמור על עצמו ,ז"א
שאם נגזר על האדם איזה צער אזי הצער מופיע אבל
האדם יכול להשמר ולהסתתר ולכן הוא צריך תמיד
לשמור ולעמוד על המשמר ,כמו למשל שבא איזה
שודד וגנב ונותנים לו עצה להנצל ולהמלט אבל בכל
זאת הוא צריך כל הזמן להשגיח ולראות אם הגנב
לא מתנפל עליו ,לכן צריך כל הזמן לשמור על הקמיע
זה גם סבל קצת שצריך כל הזמן לשמור אבל זה
הקלה כי ניצל מהצרה והעונש לא מגיע אליו ממש
אבל הוא סובל מזה שצריך להשמר מזה כל הזמן ,זה
הענין של המתקה אם האדם עושה תשובה וזה
המתקה אחר גמר דין ,אבל עכ"פ בזה מובן שצריך
שני חותמות זה להסביר את הענין הזה.

וכדי לבאר הענין יש להקדים מה שיש לדעת
שבודאי בלי תשובה לא יעזור שום סגולהא רק ע"י
ביחד עם התשובה והנה אם האדם יעשה תשובה
שלימה לפני יוה"כ ודאי לא יצטרך שום סגולה ולא
יצא עליו משפט לעונש אבל כאשר אדם לא עשה
תשובה לפני יוה"כ אלא באיחור הזמן דהיינו אחרי
יוה"כ לכן אין תשובתו שלימה ע"י תשובה כזאת לא
נמחקה עדיין החטא ונשאר קצת רושם החטא וזה
מה שאחז"ל שתשובת יחיד אינו מועיל אחרי יוה"כ
שלא נקרא תשובה שלימהב לפי זה מי שעשה תשובה
אחרי יוה"כ איך יכול לבטל הדין הרי אין תשובתו
שלימה ,אמנם הקב"ה ברוב חסדו רוצה לתת לנו
מתנה גדולה שאפילו אם ח"ו יצא גזר דינו של האדם
לא זכאי ונגזר עליו כל מיני יסורים וענשים ,אזי
הקב"ה מקדים רפואה למכה ועוד לפני שיש
לשליחים של מעלה כח לפעול הקב"ה כבר נותן לנו
סגולה להמתיק כל זה וזה לא נקרא ביטול גזר דין
אלא המתקה ,וכמו שכתוב בזוה"ק שהקב"ה נתן לנו
את הסגולה של השופר להמתיק את הדין כך נתן לנו
הקב"ה את יום הו"ר להמתיק הדין ,אע"פ שהדין
יוצא כי מלך במשפט יעמיד ארץ בכל זאת הקב"ה
נותן לנו סגולה להמתיק את הדין ,ובהושענות
ובהקפות שעושים בהוש"ר שם יש סגולה להמתיק
הדין מפני שזה שמירה ,הקב"ה רוצה לתת לנו הגנה

ד

ג

ועוד ענין יש בהו"ר שזה הסגולה לכליון אומות
העולם שזה נוגע להגאוה"ש שזה יהיה במלחמת גו"ג
והגמר יהיה בביאת המשיח א"כ זה כבר שייך לענין
של הגאוה"ש ,ולכן זה יוצא באושפיזין של דוד המלך
כי דוד מלכא משיחא ,נמצא שיש לנו כאן שני ענינים
א' הגנה נגד הקליפות שזה שני חותמות ,ושני זה
הענין שעושים פעולות בשביל לסיים את התקון
השלם שכבר יוכל להיות ,ובודאי שאין זה סתם סגולה
להפיל את אדום אלא זה ביחד עם ההתעוררות ועם
התשובה אנחנו מוסיפים ומקרבים את הענין הזה של
להמשיך את הגאוה"ש ואת התקון השלם.
ועוד אפשר לומר שאפילו הצדיקים שכבר יצאו
זכאים ביו"כ עדיין יש להם ג"כ עבודה בהו"ר וזה
להמשיך את התקון השלם שזה ענין אחר לגמרי ,וזה
שייך רק להוש"ר שבעבודת הוש"ר כל שנה שעושים
קצת כמה שעושים בזה מקרבים את הגאולה ,ויכול
להיות שהצדיקים מקרבים את הגאולה לגמרי אבל
ח"ו הרשעים שהם חוטאים כל כך אזי הם מקלקלים
את זה במשך השנה ,אבל עכ"פ כשמגיע עת האחרון
שזה יותר כבר קרוב לדבר אזי זה חזק יותר וקל יותר
לפעול שלא יתבטל ,עכ"פ בהו"ר יש שני הדברים
האלה.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

א ואפילו אם אדם עושה סגולה שזה מציל אותו אזי לפעמים יכול
להיות שזה לא לטובתו ,כי אדרבא כשמעכבים את המזיקים בכח
הקמיעות או מי שלא יודע שאסור לעשות יכול לעשות דברים ח"ו ע"י
השבעות שמעכבים את המחבלים לא להזיק אבל אח"כ הם ח"ו
מתפרצים ומתנקמים באדם יותר גרוע.

ב כי יש להבין שמה שאמחז"ל שאחרי יו"כ לא עוזר תשובת היחיד
אין הכוונה שאין עוזר כלל אלא שאינו תשובה שלימה ועיין מש"כ
המאירי לפרש במה שאחז"ל שאין תשובה מועילה היינו תשובה רגילה
אבל בהתאמצות גדולה מאוד עוזר תשובה גם ליחיד תמיד כי אין לך
דבר שעומד בפני התשובה.

עמ"י

ה

בס"ד

אבל אנחנו נדבר על ענין התשובה זה ענין שנוגע
לכל אחד שכל אחד ואחד צריך להתעורר לתשובה,
והנה למה בגמרא זה לא מובא הענין של הו"ר אפשר
להסביר כך ,שבזמן חז"ל היו מעט אנשים שהם היו
בגדר פחות מבינונים והבינונים כבר נמחל להם
ביוה"כ ונחתמים לטובה להיות זכאים ,אבל יש
אנשים שהם פחות מבינונים שהם ח"ו נדונים לעונש
ולמיתה חלילה אזי בשבילם זה החידוש של הוש"ר
שגם הם יכולים לתקן עדיין ולחזור בתשובה ,וזה
התשובה יכול להגן עליהם מן היסורים כי מכיון
שעדיין לא מחלקים את הפתקים על כן יכולים
לשנות את הגזר דין שלהם אפילו אחר החתימה של
יוה"כ ,אבל בזמן חז"ל זה היה נוגע רק למעט מעט
אנשים ,כי אפילו לפני כמה דורות לפני התקופה
שלנו היה נראה חודש אלול ועשרת ימי תשובה אצל
כלל ישראל בצורה אחרת ממה שהיום ,היו כל
היהודים כמעט כולם חוץ מעמי הארץ ואפילו אנשים
היותר פשוטים היו כולם עסוקים בתשובה והוספה
בעבודת ד' ,זה היה נראה ניכר ובולט אין לנו מושג
בכלל בזה איזה יראת הדין היה ואיזה חשבון הנפש
היו עושים ,לכן לא היו צריכים לכפרה של הוש"ר
מפני שכבר נתכפר להם ביוה"כ ,על כן בשביל
המועטים האלה שלא עשו תשובה עד יו"כ הגמרא
לא מזכיר את זה כי הגמרא מזכיר דברים שזה נוגע
לפחות לחלק גדול מכלל ישראל או רובם לפחות
אבל לא למעוט ,אבל בכל זאת במדרשים זה נמצא
ומוזכר משהו מזה.
משא"כ בדורות האחרונים הדגישו יותר את הענין
הזה מפני שזה נוגע להרבה הרבה יותר אנשים ,מכ"ש
בדורנו היום כמה זה נוגע לנו למי זה לא נוגע מי יכול
לומר זכיתי לבי וכבר עשיתי כבר תשובה כראוי
באלול בעשרת ימי תשובה עד שיכול לסמוך שבודאי
ביוה"כ נחתם לטובה ,לכן בשבילנו בשביל התקופה
הזאת שלנו דוקא יותר חשוב לעסוק בתשובה ביום
הוש"ר בהתעוררות.
אבל בכל זאת במציאות מה שאנחנו רואים שרובא
דרובא של העולם לא מתעוררים כלל בהוש"ר אלא
מסתפקים בזה שעושים את ההקפות ואומרים את
ההושענות וזה הכל ,ולא מבינים שיש כאן איזה
פנימיות שצריך איזה משהו לעשות ,וכל הספרים
הקדמונים הרוקח ורבינו בחיי ואפילו הראשונים
והאחרונים בודאי וכל ספרי מוסר הם מראים כמה
זה חשוב היום של הו"ר לעשות תשובה כי אפשר
עדיין לתקן ,ועל כן בהוש"ר צריכים להיות כל היום
בקבלת עול מלכות שמים ,ועוד כתבו שכל מה
שעושים בהוש"ר זה משפיע על כל השנה מפני שזה
כמו ימי הדין של ר"ה שכל דבר שעושים בכל רגע
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הרי זה משפיע על כל השנה ,ורובא דרובא של
האנשים לא שמים לב לחשיבות של היום הזה ולכן
לא עוסקים כלל בתשובה רק עושים את המנהג של
ההקפות וזהו ונגמר כל הענין בזה ,הם מסכנים
גדולים רחמנות על כל הכלל.
אבל מי שיש לו לב טהור הרי הוא מבין שיום הו"ר
זה לא פשוט וכמה יש לנו עדיין לתקן כמה אנחנו
צריכים לעשות חשבון הנפש ולהתעורר ,אבל מצד
השני מה אנחנו יכולים לעשות אם עבר אלול ור"ה
ועשרת ימי תשובה שידוע לכל שהימים האלו זה זמן
של התשובה כמה שצריכים להתעורר בהם והיה לנו
זמן חמשים יום כבר ובכל זאת לא עשינו תשובה,
בזמן הקדמונים היה המצב שכבר ביו"כ היה הקב"ה
מוחל להם עונותיהם וארבעה ימים עד סוכות לא
היו חוטאים כלל ,ומכ"ש בסוכות עצמו שהיו שמחים
כולם בצילא דמהמנותא עילאה עם האושפיזין בודאי
לא היה חסר להם כפרה ,הם היו צריכים לעשות רק
סגולות הדברים האלה והענינים של התקונים של
חותם השני.
אבל בעונותינו הרבים היום אנחנו צריכים כל כך
הרבה לחזור בתשובה לא רק על כל החטאים של כל
השנה ,אלא שזה שנתנה לנו הזדמנות בחודש אלול
ור"ה ועשרת ימי תשובה ויו"כ לעשות תשובה ולא
תפסנו זה ,ואיתא בשערי תשובה (בתחלה) שמביא
משל (שבאמת זה כתוב בזוה"ק) שנפרץ כותל בבית
האסורים והשומרים לא היו שם והאסירים כולם
ברחו ואחד נשאר שם ,כשבא השומר וראה שאחד
נשאר שם כעס עליו והתחיל להכות אותו ואמר לו
למה לא ברחת כמו כולם הרי זה סימן שנוח לך כאן
שזה לא עונש בשבילך לכן נתן לו מכות שיהיה לו
עונש ,לפ"ז יוצא שהרבה יותר מקפידים בשמים על
האדם הזה שנתנו לו הזדמנות לעשות תשובה ולא
עשה יותר ממה שעל החטא עצמו.
א"כ אנחנו צריכים בהו"ר ישועה רבא כי אנחנו
צריכים לעשות תשובה על גודל החטא הזה שהיה
לנו אפשרות לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה ולא
לקחנו את זה רציני ולא היה לנו הפחד מיום הדין
א"כ מה נענה ומה יש לנו להשיב על זה ,אבל שעכשיו
בהו"ר גם זה לא איכפת לנו ח"ו הרי עכשיו נתנה לנו
הזדמנות אחורנה לברוח א"כ זה טענה גדולה מאד,
על כן כל אחד צריך לשאול את עצמו אייכה איפה
אתה ,כמו שהקב"ה אמר לאדם הראשון (בראשית ג'
ט') איכה איפה אתה ,ואמר את קולך שמעתי בגן
ואירא כי עירום אנכי וגו' ,הקב"ה אמר לו למה אתה
עכשיו מפחד ממני ולפני כן לא הרי הקב"ה מלא כל
העולם כבודו למה אתה מפחד עכשיו יותר אפשר
מפני שחטאת ,ולא היה לו ברירה היה צריך להודות
ולכן הודה ולא בוש.
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ואפשר לומר ג"כ כמו שאיתא בספה"ק כשהקב"ה
אמר לו איכה איפה אתה נמצא תראה לאיפה הגעת,
שהפסיד את כל הרוחניות שהיה לו את כל המעטה
אור את הלבוש של אור שהיה מקיף אותם אבדו את
זה ,וראו איך שעכשיו נתערטלו כמו שרש"י אומר
(בראשית ג' ז') מצוה אחת היתה בידם וגם מצוה זאת
לא עמדו בה ונתערטלו הימנה לכן היה להם בושה
גדולה ,אבל היה צריך לומר להקב"ה תיכף ומיד אני
מסתתר מפני שחטאתי עויתי פשעתי היה צריך
להודות להתוודות לכל הפחות עכשיו לעשות
תשובה ,אבל עדיין רצה כאילו להעלים עין מזה על
כן לא הגיד את זה תיכף ומיד בפירוש ,לכן על זה היה
גודל ההקפדה (וצריך לדעת שכל מה אנחנו אומרים על אדם
הראשון זה לא לפי הדרגא של אדם הראשון באמת מה שהיה
אתו אלא הרי זה רק בשבילנו לקחת מוסר מזה על כן יכולים
לפרש בצורה כזאת) ,הקב"ה אומר לנו היום איכה איפה

אתה נתתי לך דרך קלה הזדמנות קלה שיכולת לתקן
את עצמך זה הזמן של עשרת ימי תשובה ימי רחמים
ורצון שמוחלים הכל ,ואיפה אתה נמצא למה לא
תפסת את ההזדמנות הזאת.
האדם צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת
שח"ו שלא יהיה מדת הדין יותר קשה ממה שנגזר
עליו ,כי אפילו מה שנגזר עליו זה יכול להיות בצורה
רכה ובקל מפני שכל גזר דין אפשר להמתיק שיכול
לבוא בהמתקה ,למשל אם נגזר עליו יסורים כך וכך
לפעמים הקב"ה מרחיב את זמן של היסורים שיבואו
לאט לאט שיבואו רק מקצת ועוד מקצת ועוד מקצת
שיהיה לו יותר קל לסבול את זה ,ושלא יבואו בפעם
אחת שאז הרי זה יותר קשה לסבלם ,אבל אם ח"ו
אין לו הזכות של ההמתקה אזי הם באים הכל בפעם
אחת שאז ח"ו זה הרבה יותר הורס את אדם ,כל מיני
דברים כאלה יש הבדלים תמיד אפילו אחר הגזר דין,
א"כ שלא יהיה יותר הקפדה ח"ו שלא יחמיר שלא
יהיה עושה יותר חומרה על הגזר דין עצמו ,זה צריך
האדם באמת לפחד ועל כן צריך לתפוס לפחות את
יום הו"ר ולעשות תשובה.

ו
אבל מה אנחנו יכולים לומר בזמננו בתקופה שלנו
הגענו למצב כזה שאפילו אם רוצים לא יכולים
לעורר את לבנו ,אין אנחנו יכולים לעשות חובתנו
מפני היד שנשתלחה במקדשך ,וכמו שהגמרא אומר
(ירושלמי פאה פ"א ה"א) כל דור שלא נבנה בית המקדש
בימיו כאילו נחרב בימיו כלומר שכל פעם זה נחרב
יותר עוד ועוד ,האדם צריך להבין כל דור שלא נבנה
בית המקדש בימיו והיה זה דור שהיה ראוי שיבנה
בית המקדש בימיו מפני שזה כבר הזמן של הגאולה
ובכל זאת לא נבנה ,אזי זה חרבן חדש שנעשה חרבן
יותר עמוק.
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כמו"כ היום בענין הרוחניות החרבן הוא עולה על
כל גדותיו אין דבר רוחני שאין בו חרבן היום כל
הדברים הרוחניים הכל חרב ,ואפילו ההתעוררות
לתשובה שהקב"ה נותן לנו הזדמנות קלה גם זה חרב
וגם זה לא מתעוררים ורוב העולם לא מבינים בכלל
מה זה פחד הדין ,ואפילו אדם שרוצה לעורר את
עצמו אבל אינו יכול על כן הרי הוא מעלים עין והולך
הלאה ,כי מפני שרואה שאינו הולך לו על כן הרי הוא
מרגיש שהוא כמו אנוס ,אבל צריך לדעת ולזכור
שתחלתו בפשיעה וסופו באונס נחשב פשיעה (שו"ע
חו"מ רצ"א ו') ומי גרם לו שלא יוכל להתעורר לתשובה,
זה מפני שחטא והחטא הוריד אותך למדרגא כזאת
שאפילו אתה כבר לא מתעורר ,כמו ששאל הקב"ה
לאדם הראשון איכה איפה אתה נמצא למה אתה לא
יכול לעורר עצמך ,למה כשאני שואל אותך אתה לא
מתודה תיכף ומיד ונופל על פניך לבקש סליחה ממני,
ואתה אומר תירוץ שאתה מתבייש כי שמעת את
הקול שלי ,כך צריך האדם לומר לעצמו שמעתי את
הקול שופר אריה שאג מי לא ירא ואיפה אני נמצא
עד כדי כך נפלתי שאפילו אם אני רוצה כבר
להתעורר אני לא יכול לעורר את עצמי.
אבל השאלה מה באמת צריכים לעשות עם כל
השפלות והירידה שלנו ,יש אנשים שעכ"פ בשכל
מבינים את החומרה של הדבר מבינים את המצב
איפה הם נמצאים אזי אפילו שלא מרגיש התעוררות
אם לא ברגש לכל הפחות יכול לעשות בשכל שיעשה
אפילו משהו כל מה שמבין שצריך לעשות יעשה
אפילו בלי רגש ,זה כתוב בספר יד הקטנה על הלכות
תשובה להרמב"ם (היה אחד מהצדיקים לפני כמה מאות
שנה) הוא מביא שם שאפילו אם האדם לא יכול
לעורר את לבו כלל יאמר לפחות הוידוי בפה ויאמר
שהוא מקבל על עצמו מכאן ולהבא תשובה שיעשה
משהו וזה יהיה נחשב לתשובה ,כי אם הוא עכשיו
אנוס והוא עושה כל מה שהוא יכול אזי מה שלא
יכול נחשב כאונס ,אבל אם האדם לא עושה גם זה
מה שבכחו לעשות א"כ מה יכול לטעון ולומר ,לכן
צריך לכל הפחות לעורר את השכל כי השכל כן
מתפקד בשכל האדם מבין.
אם לכל הפחות היינו אומרים את הוידוי של כל
השנה כל יום שאומרים אשמנו בגדנו חטאנו עוינו
פשענו ,ובימי הרחמים והרצון אומרים יותר ויותר
על חטא ,לכל הפחות אם היינו אומרים את זה לאט
לאט והיינו שמים לב למה שאומרים אפילו בלי
התעוררות אבל לכל הפחות אומרים עם השכל לדבר
אל לבו לדבר אל עצמו ,אם היינו יכולים לעשות זה
הרי זה גם קצת היה נחשב ללמוד זכות עלינו ,אבל
איפה אנחנו נמצאים איך אנחנו אומרים את זה
באיזה מהירות ובלי לשים לב.
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ועכ"ז הקב"ה בכל זאת מרחם עלינו הקב"ה נותן
לנו זמן של תשובה בתוך חג הסוכות ,כי יש לדעת
למה הקב"ה שם את הו"ר יום של תשובה בתוך חג
הסוכות זמן שמחתנו שמצוה לשמוח עם הקב"ה עם
הצילא דמהמנותא עילאה עם השבעה רועים,
לכאורה למה לא לעשות יום הו"ר או אח"כ או לפני
זה איך זה מתאים יחד השמחה עם התשובה על
החטאים.
אבל אפשר לומר כך דהנה אנחנו רואים שבזמן
הזה בתקופה שלנו הקב"ה נותן לנו בעולם
התעוררות של תשובה ,ירדה רוח מן השמים
שמעורר אנשים לתשובה בדרך אהבה לתשובה של
אהבה ,היום אותם האנשים שחוזרים בתשובה ע"פ
הרוב רובא דרובא זה בדרך כלל מאהבה זה לא
מיראה אלא מאהבה ,ובאמת אע"פ שתשובה מאהבה
יש לזה חשיבות יותר גדולה מתשובה מיראה (יומא
פ"ו ):אבל בדרך כלל א"א להחזיק בתשובה מאהבה
אם לא יקדים לפני זה תשובה מיראה ,כל זה לאדם
שיודע כבר מהקב"ה ובכל זאת נכשל בעון אבל תינוק
שנשבה שהוא באמת אנוס הוא לא יודע כלום,
בשבילו יכול לקרות לפעמים שיתנו לו תיכף לגשת
לתשובה מאהבה ,אבל אלו שיודעים שהם בגדר
שיודעים את רבונם ובכל זאת נכשלו כמו הבן שיודע
שהוא חוטא לאביו כי מכיר את אביו ,עליו נאמר
שקודם כל הוא צריך תשובה מיראה ואח"כ תשובה
מאהבה א"א לגשת לתשובה מאהבה תיכף.
אבל כל זה בכל השנה כולה א"א כי החטאים לא
נותנים לאדם לעורר את לבו לאהבת ד' על כן צריך
להקדים את היראה ,אמנם בחג הסוכות שזה חג של
זמן שמחתנו ששמחים עם הקדושה עם הרוחניות
עם הקב"ה זה זמן שהאדם יכול לעורר את לבו
לאהבת ד' ,אזי זה כבר הזדמנות שאפשר לעשות
תשובה מאהבה וכל אחד יכול לזכות לזה ,כמ"ש
(שה"ש ב' ד') ודגלו עלי אהבה שע"י האהבה יכולים
לדלג על היראה ולהגיע תיכף לאהבת ד' ,ואם האדם
אוהב את ד' באמת אזי ממילא מבטל ושונא את
היצה"ר שלו שונא את החטאים שלו הוא לא יכול
לסבול את החטאים שלו את המצב השפל שלו ,ע"י
האהבה זה פועל שהאדם מגיע לתשובה כמו שהאדם
היה צריך לעשות את זה בהתבוננות ובהתמרמרות,
זה צריך האדם לתפוס בסוכות מפני שעכשיו בסוכות
יש הזדמנות לזה כדאיתא בספה"ק שבסוכות אפשר
לעשות תשובה מאהבה.
ולהבין בס"ד את הענין ביתר ביאור למה בסוכות
אפשר להגיע לתשובה מאהבה אפשר לומר שהכונה
כך ,שהנה בחג הסוכות מן השמים מופיע זמן של
אהבה ושמחה עם הקב"ה ואז ממילא האדם מתקרב

ה

למדרגא שיוכל בקל לעשות תשובה מאהבה ,אבל
כמובן אם יחשוב ויתבונן על זה כי זה לא הולך ברגע
חדא ,האדם צריך להתבונן על זה כל הזמן לעורר
ולגלות בלבו את האהבת ד' שטמון בלבו לכן צריכים
לחשוב על הקב"ה להתקרב אליו ,כמו ילד שנתרחק
מאביו ובא אל אביו זה לוקח זמן עד שהאהבה שבלב
מתלהבת ויוצאת ,אע"פ שבכח נמצא האהבה בלב
לאביו מפני שזה טבע שכל אדם יש לו אהבה אל
אביו ,אבל זה לא יוצא לפועל עד שהאדם יפעל את
זה ע"י שיתקרב אל אביו ,וברגע שיש לו קרבה אל
אביו שבוע ועוד שבוע חודש ועוד חודש ואז פתאום
מתעורר בלבו האהבה כי זה בטבע נמצא ויוצא
הטבע הזה לפועל ,כך זה עם הקב"ה שצריכים לחשוב
כל הזמן ואז השכל יכול לפעול את זה להגיע לאהבת
ד' ,ואז ע"י האהבה הזאת האדם יכול לעורר את
הרגש שלו לתשובה ולכל מה שצריכים.

ח
יש עוד ענין המובא בזוה"ק (ח"ג דף ל"ב ).שביום
הו"ר הכח שלו זה בפה מפני שהערבה דומה לפה
ובהושענות לוקחים ערבות שהם דומים לפה א"כ
עיקר הכח של היום זה בפה לכן צועקים הושענא,
והנה כבר הסברנו כמה פירושים על זה מה שצועקים
הושענא אמנם בעיקר נקודה אחת צריכים לזכור
הנקודה היא כך ,שהאדם צריך לעשות חשבון נפשו
איפה אני נמצא ואיך אני נראה ואם אני לא יכול
לעורר את עצמי משום דבר ואפילו לעורר את השכל
שלי שלכל הפחות יוכל לומר את הוידוי ולכל הפחות
לעשות ע"פ השכל ,גם זה לא הולך לו ולא יכול לעורר
את לבו גם מזה לא מתעורר ,א"כ זה חרפה ובושה
גדולה האדם צריך שיבין שזה חרפה ובושה גדולה
בשבילו המצב שלו איפה שהוא נמצא.
האדם צריך לדעת ולזכור מה המטרה והתכלית
שבשביל זה הוא בא לעוה"ז ,התורה מונחת בקרן
זוית ולא מבינים היום רוב האנשים אלא רק מעט
מעט אנשים מבינים ,שלא באנו לעוה"ז לרכוש
מהעוה"ז כלום אלא רק מה שצריך שיאפשר לנו
לעבודת ד' שלא יהיו מניעות לעבודת ד' זה מותר
לבקש אבל לא יותר מזה ,והרבה אנשים מבינים
היום שאע"פ שצריך לקיים את התורה והמצות אבל
גם מותר להנות מהעוה"ז ,צריך לדעת שזה השקפה
פסולה וטריפה מפני שאנחנו עבדי ד' ולא עבדי פרעה
כלל וכלל ,הקב"ה הוציא אותנו מבית עבדים על מנת
שלא נהיה עבדי פרעה אפילו חלק אחד ממאה ,כל
המטרה שאנחנו חיים זה רק בכדי שנהיה עבדי ד'
וכל דבר שזה לא עבודת ד' הרי זה פסול.
והיום ח"ו בעוונותינו הרבים כמה אנשים מבינים
את זה כמה מחנכים את הילדים כך כמה מדברים על
זה ,אדרבא מי שידבר על זה ומי שמתנהג כך שלא
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מעניין אותו שום ענין מהעוה"ז אלא רק עבודת ד'
הרי הוא נחשב לשוטה ומשתולל ,היום כמעט כולם
עושים כל מיני פעולות איך שבונים את האדם
לעוה"ז מכינים ומכשירים אותו לעוה"ז שיוכל להנות
ולהצליח ולהוציא מהעוה"ז כמה יותר ששייך ,זה
חרפה ובושה ד' ישמרנו איך ששקועים בקליפה
הזאת זה מגיפה נוראה ל"ע.
וכמה שמפקירים את הנערות ומוכרים את הילדה
ביין ח"ו שמלמדים אותם כל מיני דברים בין ג"ע בין
כפירה ומקרבים אותם ד"י לכל הקלקולים שבעולם,
וזה כביכול כדי שיוכלו לפרנס את בעליהם כדי
שילכו ללמוד ,צריך לדעת שזה מצוה הבאה בעבירה
ואין מי שמעורר ומתעורר על זה ,מורידים את הדור
רואים כמה פריצות היום זה נורא ואיום וכמעט
שאין פוצה פה ומצפצף רק יחידים פה ושם לא אלמן
ישראל ב"ה ,אבל זה היחידים אנשים שנחשבים
למשתוללים הם עושים רק קצת רעש מה הם יכולים
לפעול על כל הכלל ,איפה כל אלו שבכחם לפעול על
הצבור אלו שמפיצים שמפרסמים לצבור כל הדברים
של העוה"ז איפה הם עם הצניעות למה הם לא
עושים כלום בענין זה ,הם יש להם את הצבור בידם
אליהם מקשיבים א"כ למה הם לא מפרסמים ולא
מדברים נגד כל הפריצות הזאת ,הפריצות היא כבר
כמעט כמו בדור המבול ,אבל זה נכנס למחננו ד"י על
זה אנחנו צריכים לחזור בתשובה.

ט

והנה איתא מהבעש"ט הק' והשל"ה הק' כמדומה
על מה שכתוב (משנה נגעים ב' ה') כל הנגעים אדם
רואה חוץ מנגעי עצמו ,כשאדם רואה איזה עבירה
אם נזדמן לו לראות את הקלקול אצל השני הרי זה
סימן שיש לו איזה פגם בזה ג"כ ,יכול להיות בדבר
דק אבל יכול להיות שבגלגול הקודם היה לו גם כזה
ממש ,ויכול להיות יותר מזה שהוא בגלגול הקודם
גרם לשני את הקלקול הזה ושהוא אשם בזה לכן
מראים לאדם את זה היום א"א לדעת עד כמה הוא
אשם ,ועל כן אם האדם נמצא בדור כזה כמו שלנו
שמוקף מכל מיני קלקולים והשחתות והאדם מוכרח
לדעת מזה ולראות את זה ונפגש עם זה יום ולילה,
א"כ הרי זה סימן שזה צריך לעורר אותו משהו ,כי
אפילו אם ראה פעם אחת מי שהוא עובר עבירה כבר
צריך להתעורר מזה כ"ש כשרואים את זה יומם
ולילה לפני העינים כמה אנחנו צריכים לעשות
חשבון נפש ולהתעורר ,אע"פ שיש לנו צער מזה בכל
זאת אולי זה בשביל לעורר אותנו שאולי גרמנו את
זה בגלגול הקודם ,הכלל הוא שאם ראינו את זה הרי
זה סימן שיש לנו חלק בזה ,אבל כמה ואיך אנחנו לא
יודעים יכול להיות שח"ו היינו גורמים לזה ,לכן מי
שמחטיא את הרבים אין בתשובה מתכפרת עד
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שהתלמיד שלו גם יחזור בתשובה א"כ כמה צריכים
לפעול בשביל זה ,אבל עכ"פ צריך קודם לרחם על
עצמנו.
אם אנחנו רואים מצב כזה שאנשים כל כך לא
איכפת להם המצב הרוחני שלהם ושל העולם כל כך
לא מתעוררים אפילו בזמנים מיוחדים של תשובה
שצריכים להתעורר ,ואנחנו נמצאים בדור הזה סימן
שאנחנו צריכים להתעורר מזה ,מסכנים הילדים
הקטנים הם תינוקות שנשבו אבל אנחנו יש לנו
לדעת ולהתעורר דהנה במצרים כתוב (שמות י"ד י')
ויצעקו בני ישראל אל ד' היה מספיק הצעקה לבד
אע"פ שצעקו מפני העבודה אבל מפני שצעקו אל ד'
זה היה בשבילם כמו תשובה שנתקרבו אל הקב"ה
מפני שעי"כ נזכרו שיש להם אבא בשמים ,עד
שהקב"ה לא הביא אותם עד דכדוכה של נפש עד
שלא שמו בניהם בקירות ועד שלא רחץ פרעה הרשע
בדמם של ילדי ישראל עד אז לא צעקו אל ד' ,אבל
קושי השעבוד זה גרם להם לזכור שיש ד' עד כדי כך
היו ערום ועריה לכן מה שצעקו לד' הרי זה כבר
נחשב התקרבות לד' ,וכל ענין התשובה זה להתקרב
אל ד' לכן הקב"ה כבר ריחם עליהם.
אבל מאתנו מבוקש הרבה יותר זה לא מספיק
שאנחנו צועקים אל ד' וזהו ,ואפילו זה שאלה אם
אנחנו עושים בכלל וצועקים אל ד' ,או כשיש איזה
קושי ח"ו צועקים והולכים אל בעלי מקצוע להתייעץ
אתם מה לעשות וצועקים אליהם שיעזרו לנו,
וצועקים אל הממשלה שיפרנסו אותנו וצועקים לכל
מיני שטותים והבלים ומחניפים אותם ,זה כבר כמו
ע"ז ממש שהיו מקריבים למזלות והיו חושבים שזה
יכול להשפיע להם (ירמיה מ"ד י"ח) ,אנחנו צריכים
לחשוב חשבונו של עולם איפה אנחנו נמצאים ואיך
נראה העבודת ד' שלנו באיזה מטרה אנחנו חיים.
אדם שהוא מרגיש שהידים והרגלים שלו והלב
שלו ועינים שלו כולם כמו בבית האסורים שלא יכול
לשלוט עליהם לא יכול לעשות אתם מה שהוא רוצה,
אזי הוא צריך לפחות לצעוק אל ד' אבל לצעוק
בצורה שידע מה לצעוק על מה לצעוק לא מספיק
שיצעק שכואב לו שהקב"ה ירפא אותו ,אלא שיצעק
אל ד' על המטרה למה אני רחוק ממך למה אני רחוק
מהתכלית בלי זה איך אפשר לפעול בשמים משהו,
זה מה שרוצים מאתנו כי יש לנו כבר התורה יש לנו
השגות ואנחנו צריכים לדעת מה המטרה של החיים
בעוה"ז( ,כל אחד היום הוא בעל השגה אבל מסלפים את
ההשגות ח"ו) מי שרוצה את האמת מי שלא רוצה
לרמות עצמו יודע שאחר שהקב"ה נתן לנו את
התורה כבר אין לנו תירוץ שאנחנו לא יודעים מה
רוצים מאתנו ,אלא צריכים לבדוק בתורה בשו"ע אם
אנחנו מקיימים את השו"ע לבדוק בספרי מוסר
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לבדוק בחז"ל איך אנחנו מתנהגים איך אנחנו נראים
זה מה שצריכים לעשות.

י

כשמגיע הו"ר אחרי שכבר היה לנו הליווי של
האבות הק' ושל שבעת הרועים בחג הסוכות שהם
מעניקים לנו רוחניות כל כך הרבה ,אזי יכול האדם
בקל לעורר את לבו כי כבר יצאנו מדירת הקבע של
העוה"ז ונכנסנו לדירת ארעי של הסוכה ,לא סתם
דירת ארעי של העוה"ז אלא במקום כזה שהיינו
יכולים לספוג לתוך לבנו כל כך הרבה רוחניות של
בצילא דמהמנותא עילאה עד שיהיה מלא וגדוש
מזה ,וכל זה זה כדי להכין אותנו להו"ר כי תמיד בסוף
החג זה המטרה של החג ,בפרט שזה ביום השביעי
שזה כמו שבת תכלית מעשה בראשית תמיד יום
השביעי זה התכלית ,ויום השביעי זה יום הו"ר לכן
כל מה שנקלע לנו בששה ימים האלה זה כדי להגיע
להו"ר ולפתוח את העינים ואת הלבבות שלנו.
זה מה שגילה וחדש לנו דוד המלך ע"ה שזה יום
האושפיזין של דוד המלך וזה מעניק לנו דוד המלך,
דוד המלך אע"פ שכבר נמחל לו על החטא בכל זאת
לא הסיח דעת ועדיין היה חוזר בתשובה והיה אומר
(תהלים נ"א ה') "וחטאתי נגדי תמיד" תמיד היה חושב
על החטא ובקש מהקב"ה (שם ד') "הרב כבסני מעווני
ומחטאתי טהרני" ,אע"פ שאצל דוד המלך זה לא
שייך כפשוטו אבל עשה זה הכנה לכל הדורות ,מה
ההכנה דהנה הגמרא אומר (ע"ז ה ).שדוד המלך הקים
עולה של תשובה וצריך להבין מה זה הלשון הקים
עולה של תשובה לכאורה היה צריך להיות כתוב הכין
את התשובה או הכין את המדרגא של תשובה אבל
מה זה הכין את העול.
אבל אפשר לפרש כך דהנה יש אנשים שחושבים
שהם לא יכולים ולא מסוגלים לעשות תשובה מפני
שהם נסו כמה פעמים ולא הולך להם ,כי הם לא
יכולים לשלוט על עצמם לכן חושבים שלכאורה הם
פטורים כי הם כמו אנוסים ,בא דוד המלך ומחייבו
זה הכוונה שהקים עול עדיין יש עליך עול תעשה
משהו לפי השכל שלך תעשה אפילו בלי רגש העיקר
שתעשה משהו ע"י שתתבונן ותחשוב בשכל שלך,
אם אתה לא יכול לעשות תשובה בשלימות זה לא
פוטר אותך מלעשות מה שאתה כן יכול לעשות ,זה
דוד המלך גילה לנו ובזה הקים עולה של תשובה.
זה כלל חשוב שצריך לדעת זה תמיד ,הכלל הוא
שאם האדם לא מצליח לעשות תשובה ובפרט
כשמגיע הו"ר ואומר לעצמו איזה טעם יש לו אם לא
חוזר בתשובה ,חוץ מהענין שצריך להתפלל ולצעוק
אל ד' שיעזור לו ,יש לדעת עוד דבר חשוב מאד והוא
שאם רוצה באמת לחזור בתשובה רק שאינו יכול אזי
כל נקודה שמוסיף זה חשוב אפילו אם לא עושה
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תשובה שלימה עכשיו ,מפני שברוחניות זה כך שאם
אינו יכול לעשות את זה בשלימות יעשה חלק מזה
יעשה טיפה מזה וגם זה חשוב וזה פועל משהו ,לכן
כל אדם שמרגיש שאינו יכול לעשות תשובה שלימה
יעשה כמה שאפשר ויוסיף כמה שאפשר וזה יוסיף
באמת בשבילו ג"כ.
והנה איתא בגמרא (סנהדרין ק"ב ).שתפשו הקדוש
ברוך הוא לירבעם בבגדו ואמר לו חזור בך ואני ואתה
ובן ישי נטייל בגן עדן אמר לו מי בראש בן ישי בראש
אי הכי לא בעינא ,ירבעם בן נבט לא רצה לחזור
בתשובה כשהקב"ה בעצמו אמר לו תחזור בתשובה
ולא רצה מפני ששאל מי בראש והקב"ה אמר בן ישי
בראש לכן לא רצה ,ז"א שהוא הכיר את האמת ידע
שיש בורא עולם וא"כ איך לא רצה לחזור בתשובה
ולטייל עם הקב"ה בגן עדן רק בגלל שבן ישי בראש
איך אפשר להבין דבר זה זה פלאי פלאים.
אלא זה הקליפה שהיתה לו מפני שרצה להיות
מכובד יותר מדוד המלך ז"א רצה שיזכה לעשות
תשובה שלימה כזאת עד שיהיה יותר אפילו מדוד
המלך ולא פחות ,זה מוסר השכל בשבילנו שהאדם
צריך להסכים לעשות אפילו חצי תשובה מפני
שאפילו חצי תשובה ואפילו משהו מתשובה הרי זה
חשוב מאד ,אם אינו יכול לעשות כולו יעשה חלק
וגם זה יציל את האדם מהרבה דברים ,כמו"כ גם כאן
כשמגיע הו"ר לא יעשה חשבונות אם יוכל לעשות
תשובה שלימה או לא ,אלא יעשה מה שיכול יוסיף
ויתפלל ויצעק אפילו חצי דבר גם יותר טוב מכלום.
לכן דוקא באושפיזין של דוד המלך יש לנו הוש"ר
הכוונה בזה שנצעק ביום הזה כמו שדוד המלך צעק
כי כל התהלים הוא צעק להקב"ה עם כל הצרות שלו,
אע"פ שבחיצוניות זה היה נראה כמו צרות גשמיות
אבל זה הכל נדרש על פנימיות על הצרה הרוחנית,
דוד המלך הכניס ברוח קדשו בתוך התהלים צעקות
של כל כלל ישראל עד סוף כל הדורות (ולכן כל אחד
יכול למצוא את עצמו בתוך התהלים) זה הכוונה שהקים
עולה של תשובה שזה מחייב אותנו לעשות תשובה
כי עכשיו יש לנו סיוע מדוד המלך ,ומה שהאדם לא
יכול לעשות מותר לו להתפלל להקב"ה שיחזירו
בתשובה ושינקה אותו.
משא"כ אם האדם מסוגל לעשות תשובה ומבקש
מהקב"ה שינקה אותו מן החטא והוא מצדו לא יעשה
כלום מה זה שוה ,נכון שצריך להתפלל ג"כ אבל
האדם צריך לעשות ג"כ מה שיכול ונוסף לזה שצריך
תפלה כי צריכים סע"ד בלי זה לא יכול להצליח
כדאיתא בגמרא (סוכה נ"ב ):אלמלא הקב"ה עוזרו אין
יכול לו ,אבל תפלה וצעקה זה רק בתנאי שעשה כל
מה שיכול וכבר אינו יכול לעשות ,ולכן האדם יעשה
חשבון ממה נפשך אם היה בכוחו לעורר את עצמו
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בודאי שצריך לכסות פניו בבושה וכלימה ,אבל אם
הוא מרגיש שאינו יכול ולא מסוגל אז א"כ יש לו
ללמוד מדוד המלך שצעק וצעק לד' הרב כבסני אני
לא מסוגל תנקה אותי.
אבל צריך לזכור שלא להסיח דעת מזה אלא לבקש
יום ולילה על זה ,וגם צריך לבקש לא בעצבות אלא
בשמחה כי ד' רוצה לטהר את החוסים בו כמו
שאומרים בר"ה וביו"כ לטהר חוסיו מי שבוטח בד'
הוא מטהר אותו ,ועל כן אם האדם עושה את שלו
מה שבכחו אזי יכול לצעוק להקב"ה הרב כבסני ,דוד
המלך אמר וחטאתי נגדי תמיד אני רואה חטא לפני
אני לא רואה שזה הסתלק ממני אני לא רואה
שהחטא ירד ממני ,לכן צעק להקב"ה הרב כבסני
מעווני ומחטאתי טהרני כי פשעי אני אדע ,אני יודע
שאני חוטא ופושע לכן אני צועק אליך אני לא יכול
אתה רואה ידי אסורים רגלי אסורים ולבי אסורים
אז אתה תעשה ,זה מותר לאדם לצעוק כך( ,וכמו"כ גם
כאן לא מדובר לדרגא של דוד המלך בעצמו אין לנו השגה בו
אלא רק מה שעלינו ללמוד מזה).
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זה הוש"ר שאנחנו צועקים להקב"ה ולכן לא צריך
לומר וידוי כי כבר אמרנו וידוי בעשרת ימי תשובה,
וגם מפני שהוש"ר זה יו"ט ולא אומרים וידוי ביו"ט,
אבל עדיין צריך להבין למה לא תקנו את זה ביום
שיכולים לומר וידוי ,אלא כי הוידוי זה שהאדם מגלה
ואומר להקב"ה אתה רואה חטאתי ועל זה אני חוזר
בתשובה ועכשיו אני רוצה לתקן ואני לא אחטא עוד,
והרמב"ם אומר בהלכות תשובה (פ"א ה"א) שצריך
להתוודות ולפרט כל החטאים וצריך לומר להקב"ה
בפה גם הקבלות כל מה שמקבל על עצמו ולומר אני
מקבל על עצמי כך וכך ואני משתנה עכשיו ולא
אחטא עוד כל הדברים האלה גם הקבלות יאמר בפה
כך ,והנה הוש"ר יש ענין בפה כדאיתא בזוה"ק שזה
יום שתלוי בשפתים שהערבה דומה לשפתים ועל כן
בהוש"ר יש לנו יום שיכולים לבטא בשפתים ,אבל
לא אומרים וידוי מפני שאנחנו לא יכולים להבטיח
להקב"ה שאנחנו נעשה תשובה על חטא מסוים או
על דבר זה או איך אנחנו משתנים ,העבודה שלנו
ביום הוש"ר זה לצעוק להקב"ה תוציא אותי
מהחטאים שלי אתה הרי יודע אותם אני לא צריך
לפרט כי אתה יודע הכל ,זה מה שאומר דוד המלך כי
פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד זה עומד לפני עיני
אני לא צריך לפרש כי אתה יודע אבל אני מבקש
אתה תכבסני ,למה אני צריך לפרט את החטא בוידוי
זה כדי שאני אגיד להקב"ה מה קבלתי לתקן ואיך אני
אתקן ,אבל אין לי שכל איך לתקן א"כ ממילא למה
לי להזכיר את החטא אני צריך רק להזכיר שאני צריך
ישועה רבא ,לכן צועקים הושענות צועקים וצועקים
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כל הזמן הושענות אני צריך ישועה רבא שאתה תנקה
אותי ,ואני בלב יודע מה המצב שלי אבל לפרט אין
לי מה לומר לך.
וכמו המשל אם אדם מגיע למנהל של הבנק ואומר
לו אני חייב לך עשר אלף דולר אבל אני מבטיח לך
שאני אשלם לך כל חודש כך וכך זה בסדר זה טוב,
אבל אם הוא מגיע ואומר למנהל הבנק אני יודע
שאני חייב לך עשר אלף דולר ולא אומר שום הצעה
של תשלום ,אומר מנהל הבנק למה אתה אומר את
זה אדרבא תציע משהו כי אין טעם להזכיר זה סתם
כך אדרבא זה מגדיל את החרון אף ומעורר את
הקטרוג אם לא מסיים במשהו של הצעה איך לשלם,
ועל כן אם אומרים סתם וידוי ולא מסיימים איך
לתקן וכ"ש אם אומרים וידוי בלא לב זה יכול לעורר
קטרוג ח"ו ,ואע"פ שעכשיו מדברים לאנשים שאין
להם לב אבל בכל זאת יש מצות וידוי להתוודות,
אבל בהוש"ר זה עבודה אחרת זה יש רק היום זה
מיוחד בזכות דוד המלך שפתח לנו את השער לצעוק
להקב"ה הרב כבסני מעווני ומחטאתי טהרני ועל כן
אנחנו יש לנו זכות ג"כ לצעוק לד'.
והנה כשאדם רואה שעברו הזמנים האלו ורואה
בעצמו שאין יכול לעורר את לבו כלום ,אע"פ שיודע
ומשיג את הכל ובשכל הרי הוא רוצה לעשות תשובה
אבל בכל זאת אינו מצליח לעשות ,זה מגלה לאדם
את המצב השפל שלו והאדם צריך להכיר בזה ,כי
האדם בדרך כלל רוצה לתרץ ולהצדיק את עצמו
ואומר שיש איזה סיבה ואיזה מניעה מה שלא
מתעורר אבל הוא באמת יכול לעשות תשובה בלי
המניעה ,אבל האדם לא יאמר כך ולא יהיה מתרץ
את עצמו אלא צריך להיות מכיר את מקומו ולומר
אני שפל כזה מצד עצמי כי אני לא מתעורר ,אם אדם
מכיר זה אזי מזה בעצמו נהיה קרוב להקב"ה.
וזה פסוק מפורש כתוב בפסוק כשיהיו בגלות
(דברים ג' כ"ח כ"ט) ועבדתם שם וגו' ובקשתם משם את
ד' אלקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך,
ובקשתם משם מאיפה שאתם נמצאים מהדרגא
הזאת ומצאת אז תמצא את הקב"ה הקב"ה ימציא
עצמו אליך מפני שהקב"ה אוהב מה שמכיר את
האמת ואת מקומו זה מה שאומר הפסוק ,בגלות יש
לאדם נסיונות ונופל ממדרגתו ומגיע עד כדי כך
ועבדת שם עץ ואבן ,אבל אח"כ הוא צריך לתפוס את
עצמו ולומר איפה אני נמצא איכה ,וכשרואה איפה
שהוא נמצא ומדבק עצמו להקב"ה ואומר רבונו של
עולם תראה איזה שפל אני תרחם עלי תוציא אותי
מהשפלות הזה ,זה מה שהקב"ה אוהב והקב"ה שומע
אליו כי הוא דובר אמת וכתוב (תהלים קמ"ה י"ח) קרוב
ד' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת.
ודוקא אז כשמגיע להכרת מצבו השפל התורה
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מבטיח ומצאת הקב"ה שומע אליו כי הוא מדבר
אמת ודוקא אז התורה מבטיח ומצאת ,אם האדם
מדבר מדרגא שלו לא ירמה את עצמו לא ינסה
להטעות כלפי מעלה אלא יאמר את האמת את
השפלות שנמצא בה ,אזי זה ומצאת התורה מבטיח
לו שימצא את הקב"ה ועי"ז יהיה קרוב אליו ,משא"כ
כשהאדם מסתיר מעשיו ומייצג עצמו לפני הקב"ה
כמו איש מכובד ולא רוצה להכיר את שפלותו,
הקב"ה אינו סובל דבר זה כמ"ש (תהלים ק"א ז') דובר
שקר לא יכון לנגד עיני ,דוקא כך כשמכיר את מצבו
השפל זה טוב.
והנה לאחר שעבר כל ימי התשובה האדם מתבייש
מעצמו איך יתכן שעברו חמשים יום של תשובה ולא
זז ממקומו ,ועל כן הלב כאילו דוחק אותו ומכריח
אותו שימצא איזה תירוץ ויתרץ את עצמו שלא
ישאר מופרך בעיני עצמו ,אבל אם האדם אינו עושה
כך הוא מאמין שזה רק מהנגיעה שלו אלא הרי הוא
כן מפריך עצמו אה"נ הוא מופרך צריך להחזיק עצמו
מופרך ,וזה מגיע עד דכא ממש אז הקב"ה נמצא אצלו
כמ"ש (ישעיה נ"ז ט"ו) אשכון את דכא ושפל רוח ,זה
מה שאומר הפסוק ושבתם משם ומצאת את ד'
אלקיך כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך ,כי זה באמת
לאמתו זה באמת יוצא מתוך הלב של האדם ,אבל
כשמרמה עצמו ומרמה אחרים זה לא מתוך הלב שלו
זה מכח הפלפול שלו מכח התירוץ של השקר לא
מתוך הלב האמיתי ,זה חשוב מאד לדעת ,נמצא
שהאדם לא מרויח כלום בזה שמצדיק את עצמו אבל
אם מכיר בשפלותו באמת אזי מרויח שמתקרב עי"ז
להקב"ה.
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ואנחנו מתפללים על מים בהו"ר כי כתוב
ל"ו כ"ה) וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם ,וכתוב
בחז"ל ובמדרשים שזה יום של ניסוך המים לכן
צועקים ומתפללים על המים ,וגם אומרים הרבה
תפלות על המים מפני שזה יום שנדונים על המים
(ר"ה פ"א ב') ,אבל הכוונה גם על המים העליונים שלא
נתגשמו עדיין ,דאיתא בחז"ל (סדר רבא בראשית אות י"ז)
בשעה שהקב"ה ברא את העולם חלק את המים חצי
המים נשארו עליונים וחצי נשארו תחתונים,
והתחתונים בכו אנחנו בעינן למהוי קמי מלכא אנחנו
רוצים להיות גם קרובים למלך למה הגורל שלנו
שאנחנו נהיה למטה ונתגשם אנחנו רוצים להיות ג"כ
למעלה היו מקנאים את החלק השני שלהם.
יהודי יש לו נשמה והנשמה קרובה להקב"ה אבל
החלק של החומרי של הגוף והרוח והנפש מפני
שירדו לעוה"ז אזי הם בוכים שהם גם רוצים להיות
(יחזקאל
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ביחד עם הנשמה ,האדם צריך לצעוק רבונו של עולם
אני רוצה להיות ביחד עם הנשמה שלי רוצה
להתקרב לנשמה שלא יהיה פירוד ביני לנשמה ,כך
צריכים לצעוק להקב"ה זה הכוונה שאנחנו
מתפללים על המים כמ"ש וזרקתי עליכם מים
טהורים וטהרתם ,מבקשים שהקב"ה יזרוק עלינו
מים טהורים האלו כי המים רק יכולים לצעוק
ולבכות אנן בעינן למהוי כמו"כ זה מה שאנחנו
צריכים לצעוק ,כשאנחנו מתפללים על המים אנחנו
צריכים להזכר כמו שהמים התחתונים מבקשים
שרוצים להתקרב למים העליונים ,כך אנחנו צריכים
לצעוק כל היום רבונו של עולם אנחנו רוצים להיות
קרוב למלך אנחנו רוצים להתקרב למלך.
אבל לא רק בהו"ר אנחנו צריכים לבקש את זה
אלא זה צריכים להמשיך לבקש כל הזמן גם אחרי
הו"ר ,איזה תירוץ יש על זה למה לא מבקשים את זה
כל השנה הרי זה יכולים לחשוב על זה עשר שתים
עשרה שעות ביום ויותר ,כל פעם שהאדם אוכל או
עוסק בפרנסה כל היום יכול לומר הקב"ה קרבני
אליך אני לא רוצה את העוה"ז אני רוצה אותך ,לכל
הפחות האדם צריך לקבל על עצמו דבר זהג ,זה מה
שצריכים להתקרב להקב"ה ולבקש בהו"ר מפני שזה
זמן של קרבה בזכות דוד המלך ובזכות כל האושפיזין
שהם באים כדי לקרב אותנו ,לכן לכל הפחות האדם
צריך להיות שיהיה לו כלי לקבל את השפע הרוחני
הזה והכלי זה השאיפה ,אם האדם יש לו חשק ושואף
לזה ומבקש את זה יום יום כל רגע ורגע אזי בודאי
שהקב"ה יעזור לו ויזכה לזה ,וכמו שאנחנו אומרים
כשם שזכינו לסדר את הסדר של ההושענות והקפות
כך הקב"ה יזכה אותנו שנזכה לעשותו.
ובכדי לדעת כמה זה חשוב לבקש על זה כל הזמן
יש להבין ממה דאיתא בגמרא (ר"ה ט"ז) למה תוקעין
כשהן יושבים ותוקעין כשהן עומדין אלא כדי לערבב
השטן ,ופירש רש"י כשישמע ישראל מחבבין את
המצות מסתתמין דבריו ,אפשר לומר הענין הזה כך
דהנה כשהקב"ה נתן מצוה של שופר היה אפשר
לחשוב שתוקעין בשופר ונגמר הענין ,אבל כשהשטן
רואה שאנחנו חוזרים וחוזרים על זה שבנ"י מבינים
שזה ענין של יודעי תרועה שיודעים לרצות את
בוראם בתרועה שזה לא נתן להם על רגע חדא בזה
הוא מתבלבל.
וכמו"כ בהו"ר אנשים הפשוטים עושים את החובה
שלהם לצאת ידי חובה עושים את המצוה בהו"ר
מקיפים את הבימה אומרים הושענות ונגמר הספור,
כמו"כ כך עושים בר"ה תוקעים בשופר וחושבים
שכבר יש המתקת הדין נעשה והכל נגמר ,אבל מי
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ג וכמו שמשה רבינו אמר להקב"ה (שמות ל"ג י"ג) וראה כי עמך הגוי
הזה למה אתה עוזב אותם ומוסר אותם לידי מלאך ,אבל הם לא רוצים

לעזוב אותך הם רוצים אותך ראה כי עמך הגוי הזה ,אפילו פשוטי עם
אבל הם עמך הם רוצים להיות עמך לא רוצים להתרחק ממך.

עמ"י

עש"ו

בס"ד

שעושה את זה וחוזר על זה עוד פעם ועוד פעם הוא
נדבק לזה עי"כ זה פועל זה הכוונה שהם יודעים
לרצות את בוראם בתרועה ,זה היצה"ר מתבלבל
כשרואה שמחבבים את המצוה ולא עוזבים אותה
ולא עושים רק כדי לצאת ידי חובתם ,אלא עושים
את זה עוד פעם ועוד פעם מפני שרוצים להכניס את
זה ללבם רוצים להשאר עם זה להיות דבק לזה ,כך
אנחנו צריכים לא להסתפק להיות אומרים חצי שעה
או שעה תהלים ואומרים הושענות וחושבים שנגמר
הענין ,לא כך אלא צריכים להפנים ולהכניס את זה
לתוך הלב להדבק לזה וכל היום לצעוק ולהמשיך
אפילו אחרי שנכנס יו"ט אפילו ברקודים של שמחת
תורה כל הרקודים הם צריכים לעורר בלבו הגעגועים
להקב"ה להתקרב לד'ד.
והשמחה שיש לנו זה שהקב"ה נותן לנו את
ההזדמנות האלו שהקב"ה נותן לנו מתנות כאלו,
אבל אם האדם הוא לא שם לב ולא עושה כלום
בימים האלה אז איך יוכל לשמוח במה הוא שמח,
אבל ברגע שהוא תופס את הימים האלו הוא יודע
מה הכוונה ,אע"פ שהוא יודע איפה שהוא נמצא הוא
עדיין רחוק מאד אבל הוא תופס את הענין של היום
וחוזר על זה זה בבחי' שמחבבים את המצוה הזאת
מחבבים את היום וחוזרים על זה כל הזמן ,ודייקא
זה מה שפועל וזה מה שמקרב אותנו להקב"ה ואז יש
לנו במה לשמוח כי זה הסגולה של הזמן שזה פועל
מה שאין פועל כל כך מהר בקל בכל השנה כולה.

יג
הקב"ה יעזור שנזכה לעשות עבודה שלנו מה
שצריכים ומבוקש מאתנו ,שנזכה לדבק עצמנו ולבנו
לעורר לכל הפחות את השכל ולומר ולעשות מה
שצריכים עד שעי"כ נזכה לפתוח את הלב ,ואם אחרי
שיזכה לפתוח את הלב נראה מה היה טמון בלבנו
ונראה איזה אהבה לד' היה טמון בלבנו איזה שנאה
לעוה"ז היה טמון בלבנו ,היום יש הרבה אנשים שהם
חולי נפש כי הנפש שלהם לא רגוע הנפש משתגע כי
הם רחוקים מהקב"ה ,כי ממה האדם משתגע
כשהאדם הוא רחוק ממה שהא רוצה בתוך הלב
כשמעיק לו הדבר בתוך הלב( ,וזה בעלי המקצוע גם
אומרים את זה אבל בעוותינו הרבים הם מפרשים את זה אחרת
בצורה להיפך) אבל זה מה שמעיק לו בתוך לבו ואין

יכול להוציאו זה גורם חולי נפש זה גורם לאדם
להשתולל כי אין לו מנוחה אזי המוח כמו משתגע
ח"ו מכח שלא יכול לפעול מה שהוא רוצה ,האדם יש
לו בלב משהו עצור בלב.
אם אנחנו נגיע לזה שיפתח הלב שלנו מה הוא
באמת רוצה נראה מה שהיה טמון בלב שלנו ,כמה

י

יהיה לנו שנאה לכל הדברים האלה בכל מה שנכשלנו
בהם ,ואז נראה כבר שהלב שלנו הוא רוצה את
הרוחניות להתקרב להקב"ה כמו מליון פעם ממה
שאנחנו היינו חושבים ,לכל הפחות אנחנו צריכים
לעשות את הפתיחה מבחוץ בלי לב כי כך פותחים
את הלב מכים בו ומכים בו עד שנפתח ,כמו למשל
כשרוצים לפתוח איזה דלת שנעול תקוע משהו שם
לכן דופקים בו כמה פעמים עד שישבור את הסגירה
ויפתח את הדלת ,כמו"כ צריכים לדפוק על הלב עד
שיתבקע הלב של האדם ברוחניות ויראה מה יש
בלבו.
הקב"ה יעזור שנזכה באמת שהקב"ה יפתח את
לבנו בתורתו ואהבתו בתשובה כמ"ש השיבה אבינו
לתורתך והחזירנו בתשובה שלימה לפניך ,הקב"ה
יעזור שנזכה באמת שהקב"ה יתן לנו את המתנה
הזאת ונזכה גם לפעול את גמר התקון ,כי אנחנו
צריכים עכשיו לפעול גם את גמר התקון כי אנחנו
עומדים ממש לפני הגמר ,על כן אשרי מי שיהיה לו
חלק בזה ואוי לו מי שאין לו חלק בזה.

יד
והנה אנחנו מתפללים הושע נא למענך אלקינו
הושע נא למענך בוראנו למענך גואלנו למענך דורשנו
כל הזמן למענך ,מפני שזה היום מסוגל לזכות לזה
שאדם יהיה מתעורר ומבקש למענך כמו דוד המלך,
כי זה יום של דוד המלך ודוד המלך עמד כל הימים
על זה שרצה לבנות את בית המקדש ורצה להביא
את המשיח והגאוה"ש ,הקב"ה לא נתן לדוד המלך
לבנות את בית המקדש כי דוד המלך היה כל כך גדול
שאם היה בונה אותו לא היה נחרב ,וגלוי וידוע לפני
הקב"ה שבנ"י לא יהיו ראוים לכך השליך חמתו על
העצים ועל האבנים שיהיה מוכרח להחרב ,לכן
הקב"ה אמר לדוד המלך (מלכים א י"ח ט') אתה לא
תבנה הבית לשמי ,כי הכלל עדיין לא מוכנים לזה
אבל בנך יבנה כי לא יהיה בדרגא שלך ,כי אתה מסרת
את נפשך כל כך על זה ,דוד המלך מסר את נפשו כל
החיים שלו על בנין בית המקדש כמ"ש (תהלים קל"ב
ד') שדוד המלך אמר אם אתן שנת לעיני לעפעפי
תנומה עד אמצא מקום לד' ,ודוד המלך מעניק לנו
את זה על כן מי שרוצה לקבל את המתנה שיהיה לו
הרגשה להקב"ה יכול לקבל את המתנה היום ,ובפרט
שמגיעים קרוב קרוב לזה כדי שיהיה לנו חלק בזה
צריך לתפוס את המתנה הזאת ,וזה שאנחנו
מתפללים להקב"ה ואומרים אם אינך עושה בזכותנו
אבל בזכותך תעזור לנו.
והנה בנוסח שאומרים עשה למענך אם לא למעננו
צריך להבין הנוסח מה זה אם לא למענך וכי אז למעננו
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ד כדאיתא בספה"ק בענין של הרקודים שהגוף של האדם מושך
למטה והאדם קופץ למעלה זה רמז שהאדם רוצה להתקרב לנשמה זה

הכונה של הרקודים.

עמ"י

בס"ד

אדרבא אם לא למעננו כי אין לנו זכויות אז לפחות
למענך ,והסביר הרה"ק מרוז'ין זצ"ל כך ע"פ משל
לאבא שאנשים היו מבזים אותו והילדים הלכו
להחזיק בעד האבא ואמר להם אל תחזיקו בעדי אני
מוחל על הכבוד שלי לא צריך להחזיק בעדי ,ואומרים
לו בניו אע"פ שאתה מוחל על הכבוד שלך אבל אנחנו
לא מוחלים על הכבוד שלך מפני שאנחנו בנך
המסורים לך אנחנו לא מוותרים על הכבוד שלך ,כך
אנחנו אומרים להקב"ה רבונו של עולם תעשה למענך
אם לא ואתה מוותר על החילול ד' שיש ,אבל תעשה
בשבילנו אנחנו לא יכולים לסבול את הצער והבזיון
שלך אנחנו בנים שלך תעשה למעננו לא בשבילנו אלא
למעננו שאנחנו לא יכולים לסבול את הצער שלך
אנחנו לא יכולים לראות איך מבזים אותך כל כך.
האדם צריך לומר להקב"ה עשה למען שמך
המחולל ,אבל צריך לדעת אע"פ שהאדם יודע שאינו
בדרגא זו שיכאב על חילול ד' כראוי כמו שזה היה
צריך להיות ,בכל זאת יש לדעת שבימים האלה
האדם מסוגל לזה כי בהו"ר בשמחת תורה בשמיני
עצרת הקב"ה אומר שישארו ויתעכבו עוד יום אחד
כדי שאהנה ממך כדאיתא בגמרא (סוכה נ"ה" ):משל
למלך בשר ודם שאמר לעבדיו עשו לי סעודה גדולה
ליום אחרון אמר לאוהבו עשה לי סעודה קטנה כדי
שאהנה ממך" ,וצריך להבין מה הקב"ה נהנה מאתנו
אלא אם האדם מכוון לשם שמים ועושה לשם שמים
הקב"ה נהנה ממנו ,על כן אם הקב"ה רוצה את זה
מאתנו אזי הקב"ה משפיע את זה ג"כ מפני שכל מה
שהקב"ה רוצה מהאדם הרי הוא משפיע לו גם את
הכח שיוכל לעשותו ,ומכיון שהקב"ה רוצה את זה
מאתנו בימים האלה לכן הקב"ה נותן לאדם את
ההרגשה לזה ג"כ ממילא זה עת רצון לקבל את
ההרגשה הזאת ,זה מה שצריך לדעת שזה שונה מכל
השנה כולה.
וכמו שאמרנו לגבי האהבה שבסוכות זה הזמן
שהאדם יוכל לקבל אהבת ד' כמו"כ יכול לקבל לכוון
לשם שמים ,ואע"פ שגם בכל השנה כולה האדם יכול
להתפלל עשה למען שמך ד' אע"פ שאינו מרגיש
ואינו בכל לב לזה ,בכל זאת צריך לדעת שהוא אומר
את זה על דעת עומק הלב שלו על דעת הנשמה שלו
והנשמה בודאי רוצה כך האדם צריך להאמין ואז יוכל

עש"ו

יא

לומר על דעת הנשמה ,אבל עכשיו בזמן הזה האדם
יכול להרגיש את זה אפילו בלבו הגשמי ויכול להגיע
שירגיש אם ירצה ממילא זה הרבה יותר שלימות ,כי
עיקר השלימות בעוה"ז כשהאדם ממחיש את זה
בלבו הגשמי כי מה שהנשמה רוצה זה בין כך זה לא
העבודה של האדם ,העבודה של האדם זה לזכך את
החומר שלו שהחומר גם יסכים עם הנשמה ,ובימים
האלה יש אפשרות לזה להשיג את זה יותר קל.
היום יש חילול ד' נורא ואיום מתחלל שם שמים
יום יום ,היום יש שנאת ישראל בעולם נורא ואיום
זה חידוש גדול שלא מדברים על זה כאן אבל
במדינות אירופה ובכל מיני מקומות בעולם כל זה
מפורסם שיש היום שנאת ישראל בעולם נורא ואיום
וזה נהיה יום יום יותר גרוע ,וכמה כבר עשו נזקים
לבנ"י והרגו וכל מיני דברים מכח שנאה זה פחד
נוראה.
מי שרואה מה שקורה יש מהפיכה בעולם אני לא
יודע מה יקרה אבל החשש הפחד יש ,ולא רוצים
לדעת את זה אלא רוצים להעלים עין מזה ,ואיתא
(צפניה פ"ג ו' ז') כשהקב"ה עושה מצב מפחיד בעולם
הרי זה כדי להפחיד אותנו כדי שנתעורר ,ולא
מתעוררים כלום רואים שהלבבות סתומים לגמרי,
אולי זה גם קצת לימוד זכות שאפילו שיש סכנות
מפורשות איך זה שלא מתעוררים אלא מפני
שהלבבות סתומיםו.
אבל מי שיחזיק בהקב"ה אין לו מה לפחד אבל מי
שלא מחזיק בהקב"ה אוי כמה שצריך לפחד ד' ירחם
עלינו ,אם המצב כל כך רציני שגם לזה לא מתעוררים
א"כ זה סימן שבאמת הלבבות אטומים וסתומים זה
אולי הלמוד זכות ,אבל בכל אופן זה לא פוטר אותנו
כי דוד המלך הקים עולה של תשובה.
המצב הוא רציני מאד אנחנו קרובים כמו חוט
השערה למלחמת גוג ומגוג ,וכתוב בספרים הק' ומי
שיש לו אמונה יודע את זה שהיו כמה תקופות
בעולם כבר שגדולי עולם אמרו שהיו קרובים מאד
לגאוה"ש כי היה בשמים התעוררות ,ובאו איזה
רשעים ועשו איזה חטאים ונדחה עוד פעם א"כ תמיד
זה היה יכול להיות ,אבל עכשיו עם כל החטאים ועם
כל הקלקולים שהתרבו בעולם יום יום בכל זאת
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ה ושמעתי שחמש מאות משפחות מצרפת עזבו ובאו לכאן כי כבר
לא יכולים לסבול את שנאת ישראל מה שיש שם ,סיפר לי מישהו
שדבר עם איזה קרוב משפחה אדם מודרני ואמר לו שלא יכול היום
לצאת בצרפת עם כיפה כי אם רואים שהוא יהודי כבר מענים אותו
ומבזים אותו ומזלזלים בו נורא ואיום ,ואומרים שזה בגלל שהגוים
חושבים שהציונים הכופרים הם גם מבנ"י והרי הם אכזרים רוצחים
את הילדים הקטנים של המחבלים כי הראו להם סרט על זה ,זה לא
משנה הסיבה הגוים מצאו עילה שהם רוצחים ואכזרים.
ועכשיו בימים האלה המצב הפוליטי של המלחמה בעולם זה נהיה
מאד רציני כבר מתאחדים כל המדינות ,וכל המדינות החליטו עכשיו
והסכימו ומדברים רציני על זה רק מדינה אחת לא הסכימה לזה ומחכים

שגם היא תסכים ,שכל מה שכבשו במלחמה של ששה ימים הכל להחזיר
לערבים ואת ירושלים לחלק כמו שהיה לפני למעלה מששים שנה.
ו ויש היום גם מחבלים שיום יום שומעים שמועות איך שהם יותר
משתוללים והורגים המון אנשים בצורה אכזרית שאין דוגמתה (לא יודע
אם אפילו הנאצים היו עושים כך אולי גם אבל לא ידוע כל כך) ,והם בעצמם מראים
בתמונות מה שהם עושים כדי להפחיד כל האנשים ,הם קוברים
אנשים חיים וכך מתים שם בתוך הקבר וכל מיני אכזריות שיש בעולם
זה מחבלים פרועים שלא היה עדיין פרועים כאלו בעולם ,והם
משתוללים יותר ויותר ,וכמו"כ עכשיו יש בכל מיני מדינות מלחמות
והריגות ,אני לא בא כאן להפחיד אבל צריך לפחד באמת זה צריך
להיות בעצמו האדם צריך להבין המצב.

עמ"י

עש"ו

בס"ד

אנחנו רואים שאנחנו מאד קרובים לגאוה"ש ולא
מסתבר שעכשיו זה יהיה נדחה עוד פעם.

טו
והנה היו אנשים שאמרו בכל מיני זמנים ובפרט
בתקופה אחרונה שבשנה זו המשיח יגיע ולא קרה
כלום ,והיו אנשים שצחקו על זה ולא התעוררו
וכשבאמת לא קרה כלום אמרו הנה לא קרה כלום,
אבל צריך לדעת שבאמת זה היה צריך להיות
שהמשיח יגיע אבל אלו שלא מתעוררים הם גורמים
את האיחור והם גורמים שזה לא קורה ,א"כ מה
מתפארים אח"כ ואומרים אנחנו הבנו שלא יהיה
כלום ולכן הם לא התפעלו ,ועוד מתרוממים בזה כי
הרשע בארץ מתגאה כאזרח רענן כמ"ש (תהלים ל"ז
ל"ה) "ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן" הרשע
לא מבין שהוא גורם ואח"כ הוא שוחק מאלו שכן
מתעוררים מאלו שכן חושבים שעכשיו תבוא
הגאולה ,אבל כך זה היה כל השנים.
אבל עכשיו בתקופה שלנו צריך לדעת שאנחנו
בסוף של הבעתה אנחנו לא יודעים בדיוק כמה זמן
נשאר עד הסוף של הבעתה אבל בודאי שנשאר רק
מעט לא הרבה לכן כל רגע זה צריך להיות ,ועל כן
אנחנו צריכים להתעורר לכל הפחות ממה שרואים
בעינינו ,הכוונה של הקב"ה שעושה את כל המצב
הזה זה כדי שאנחנו נתעורר כי אין דבר ריק מן
השמים הכל בחשבון והכל בהשגחה פרטית עליונה,
אבל לא הפחד זה המכוון אלא זה רק כדי לזעזע
ולנענע את אלו הלבבות שלא מתעוררים בשום פנים
אלא רק בצורה כזאת כשרואים פחד וסכנות גשמיות
רק מזה מתעוררים.
אבל מי שיש לו שכל ותורה בתוך לבו הוא צריך
להתעורר גם בלי זה ,המצב המפחיד הזה זה סימן
שאנחנו לא ראוים שאנחנו רחוקים מאד מהקב"ה
ומכיון שהקב"ה רוצה לקרב אותנו לכן הוא עושה
כזה מצב מפחיד.

טז
הקב"ה יעזור שנזכה באמת להתקרב ולקבל את
כל ההשפעות של היום שיהיה לנו כלים לקבל,
שנזכה שהקב"ה יעזור לנו שנזכה באמת לתשובה
שלימה לתקן כל מה שאפשר לתקן ,ולקרב את הפלת
החומה של אדום ,ונזכה לקבל את שני החותמות,
ונהיה שמורים ומוגנים מהיצה"ר מהשטן ומכל
החבלות שבעולם מכל הנזקין ומזיקים ובעיקר
ברוחניות וממילא נהיה ניצולים גם מהצרות
ומהסכנות הגשמיות.
ונזכה להתקרב ולדבק בהקב"ה באהבה ,ונזכה
לפעול גם בשבילנו וגם בשביל כל העולם כולו,
ובעיקר בשביל כבוד הקב"ה שדרך זה של כבוד שמים

יב

כל כך מבוזה היום כל כך מבזים יהודים כל כך יש
בזיון של מצות ,כל דבר רוחני היום זה בגלות נוראה
כגון שחופרים קברים ולא איכפת לאנשים וצוחקים
מזה ,אלו שכואב להם וצועקים על זה הרי הם
מסתכלים עליהם כמו משתוללים ,מתקיים כבר
הנבואה (ישעיה נ"ט ט"ו) ותהי האמת נעדרת וסר מרע
משתולל וגם הנבואה (שם י"ד) כשלה ברחוב אמת
הכל זה מתקיים כבר.
אבל אלו שמתעוררים מזה ואלו שמתדבקים עצמם
אל האמת בזמן כזה הם יזכו לאין ערוך כמה שיזכו,
כשיגיע המשיח הם יהיו בשורה ראשונה ,אנחנו
אנשים פשוטים אבל עי"כ אנחנו יכולים להיות
חשובים ,בפרט אם איכפת לנו למענך הושיענו לכן
הושע נא ,דבר אחד נשאר לנו אפילו אם אין לנו זכות
בשביל עצמנו אבל לכל הפחות כואב לנו על שמך
כואב לנו על חילול ד' ולכן יש לנו זכות ,לכל הפחות
שאנחנו מסורים להקב"ה ולא יכולים לסלוח על חלול
שמו שנעשה בעולם ,אנחנו לא יכולים להיות רגועים
על כבוד ד' שמתחלל לכן אנחנו מתפללים הושע נא
למענך אלקינו הושע נא ,הושע נא למענך בוראנו
הושע נא אתה בראת אותנו כמ"ש (ישעיה מ"ט ג')
ישראל אשר בך אתפאר בשביל זה שיצא כבודך
בעולם על ידנו ,ועכשיו זה להיפך ח"ו מן הקצה אל
הקצה כמה בזיונות גורמים להקב"ה ,וזה למענך
בוראנו כי אתה בראת אותנו לכבודך בראת כדאיתא
במשנה (אבות ו' י"ב) כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא
בראו אלא לכבודו שנאמר (ישעיה מ"ג ז') כל הנקרא
בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו ,הושע נא
למענך גואלנו כמו שאתה גאלת אותנו כך תגאול
אותנו גם עכשיו ,הושע נא למענך דורשנו אתה דורש
אותנו אתה רוצה בטובה שלנו א"כ תעזור לנו מפני
שאתה רוצה שתוכל להתפאר בנו א"כ תעזור לנו כי
אנחנו רוצים באמת אז תעזור לנו בשביל כבוד שלך,
ותביא לנו את הגאוה"ש.

יז
הקב"ה יעזור שאנחנו נתעורר ושאנחנו נשפיע
לכל העולם כמ"ש (יומא פ"ו ):יחיד ששב מוחלים לכל
העולם כולו ,א"כ זה סימן שיחיד ששב הוא מכניס
הרהור תשובה בכל העולם כולו ,ולכן שנזכה
להתעורר בתשובה עד שנכניס הרהור תשובה לכל
הכלל ישראל שגם כל אלו שעדיין ראוים לחזור
בתשובה שיחזרו בתשובה שלימה ,ויזכו כולם להנצל
מכל מה שצריכים להנצל ,ונזכה כולנו לקבל את פני
משיח צדקנו יראו עינינו וישמח לבנו ברוב רחמים
וחסדים מגולים מלכנו בראשנו ,שהקב"ה ישפיע לנו
הצילא דמהמנותא שישאר לנו עד ביאת משיח
צדקנו ,שנזכה להקים את סוכת דוד הנופלת בבית
המקדש שאע"פ שכבר בנוי אבל זה נופלת ח"ו
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מפילים אותה לא נותנים לה להרים ראש ,שהקב"ה זכות לזה שאנחנו נהיה שותפים בזה ,ונזכה לקבל
ירומם את כבוד ד' ואת כבוד הבית המקדש שיופיע את פני משיח צדקנו בגאולה השלימה ברוב רחמים
לנו הבית המקדש של אש שנזכה שיהיה לנו כולנו וחסדים מגולים במהרה בימינו אמן.

מאמר "זועקיך תושיע"

דרשה שנאמרה
לפני הושענות תשע"א

ובו יבואר :א) בו יבואר מהו הישועה הגדולה שאנו נושעים בו בהו"ר.
ב) ואיך אנו יכולים לפעול בתפלותינו אחר שכבר נחתם הדין ביוה"כ.

א
ענין הו"ר כבר דברנו כמה שנים שמבואר
במדרשים שבהו"ר הנקרא יום ערבה הוא יום שיש
בו ישועה גדולה כי אז הוא גמר החתימה וכמו
שמבואר ג"כ בזוהר הק' ,וקשה לכאורה הרי בגמ' (ר"ה
ט"ז ב') מפורש שביום הכיפורים הוא זמן החתימה
ונראה כסתירה למדרשים הנ"ל ובפשטות היישוב
לזה מבואר בזוהר הק' שבאמת החתימה היא ביוה"כ
אבל מסירת הפתקים לשלוחים הוא רק בהו"ר
ומשמעות הזוה"ק שאם אדם עושה תשובה גדולה
יוכל לפעול שיחזירו את הגז"ד אע"פ שכבר חתמו.
אבל לכאורה עדיין צ"ב הלא גם יוה"כ זה כך ,שהרי
לצדיקים ולרשעים כבר חותמים בר"ה רק שלבינונים
נתנו זמן נוסף עד ליוה"כ שיוכלו לתקן בתשובה
ולהמתיק את דינם ,וא"כ אם באמת יש עוד זמן
שעדיין אפשר לבטל הגז"ד עד הו"ר למה זה לא נזכר
בגמ' אלא הזכירו רק את יוה"כ.
ואפשר לומר עפ"י מה שכתב המאירי דאף שאמרו
בגמרא (ר"ה י"ז ):שיחיד ששב לא יכול לבטל את הגז"ד
בתשובה ותפלה [זולת ע"י תשובת הרבים] מלבד
בעשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כ שאז מתקבל גם
תשובת היחיד שיוכל לבטל רוע הגזירה ,מכל מקום
לא יתכן לומר שאין תשובת היחיד מועיל במשך כל
השנה ,אלא הכונה שודאי בתשובה גדולה יכול גם
היחיד לבטל תמיד את הגז"ד ,אך כונת הגמרא היא
לענין שיתקבל כל דרגא של תשובה ,זה יש רק
בעשרה ימים אלו ,משא"כ בשאר ימות השנה
שמדקדקין יותר בתשובתו וצריך שתהיה התשובה
בחירוף נפש כדי שתתקבל ,וכן מצינו על ר' אלעזר
בן דורדיא (ע"ז י"ז ).שנתקבל תשובתו אף שהיה
בפשטות באמצע השנה (שהרי לא נזכר שהיה בין ר"ה
ליוה"כ) אבל הסיבה שנתקבל תשובתו כי הפך את
העולם ועשה תשובה גדולה ועצומה עד שיצאה
נפשו.
ואף שאמרו במפורש בגמ' (שם) שאחרי יוה"כ
אפילו הביא כל נביות שבעולם לא יועיל לו א"כ
לכאורה זה סתירה לדברי המאירי ,אין זה קושיא לפי
שיש לדייק בלשון הגמ' שלא אמרו דאפילו אם

יתאמץ הרבה בתשובה אלא אמרו אפילו הביא כל
אילי נביות שזה ריבוי של קרבנות ,וא"כ י"ל דבאמת
אם יעשה תשובה גדולה במס"נ ודאי יתקבל כמו
שכתב המאירי אבל להביא כל אילי נביות זה לא
מועיל.
וביאור הענין הוא כך דבאמת כמעט אין אדם
שאינו חוזר בתשובה ביוה"כ ,כ"א מתעורר קצת א'
יותר וא' פחות וכ"א מקבל ע"ע איזו קבלה ביוה"כ
יש שמקבל ע"ע דבר פרטי ויש שמקבל ע"ע בכלליות
אבל כ"א חוזר בתשובה ,רק מה ,שהרבה פעמים אין
לזה קיום ותוקף וצריך לטכס עצות לזה .אמנם כבר
הזכרנו כמה פעמים מש"כ בעבודת ישראל שמפרש
מש"כ "וחותם יד כל אדם בו" שהאדם בעצמו הוא
הוא הכותב והחותם ,הוא חותם את עצמו במו ידיו
באיזה ספר יהא הוא נכתב ונחתם האם בספרן של
צדיקים או להיפך ,כי זה תלוי לפי חוזק ההחלטה של
האדם שאם אצלו מוחלט בחוזק שיתנהג כצדיק אז
בשמים זה מתקבל וחותמין אותו בספרן של צדיקים,
אבל כשאין החלטה מספיק חזקה להיות אמת
לאמיתה אזי בהכרח הוא כותב את עצמו בספר אחר
ח"ו.
ומה באמת הסיבה שחסר בהחלטה כי האדם
בעצמו יודע שאינו בטוח שיוכל לעמוד בזה ,ולכן
הוא סתם מהרהר בתשובה בבחינת מצוות אנשים
מלומדה אבל הוא עדיין רחוק מאוד מתשובה
שלימה ,אכן אם הוא רוצה באמת לחתום א"ע בספרן
של צדיקים הוא צריך להיות איתן וחזק בדעתו
שישנה את דרכו באמת ,אבל מה העצה לזה הרי
סוכ"ס מה יעשה האדם אם הוא יודע בעצמו משנים
שעברו שלא עמד בקבלותיו ,וא"כ מה תקנתו ואיך
יוכל להיות חזק באמת ולפעול שתתקיים תשובתו
לאורך ימים.
ועל זה יש לומר כך ,דבאמת הקב"ה נתן לנו החגים
השלשה רגלים שהם ג' מתנות גדולות מאוד
שמסייעין לאדם להתעלות ברוחניות ,פסח הוא זמן
שד' ית' מוציא את הנשמה שלנו משליטת המצריים
והס"א כדי לסייע לנו שנוכל להתעלות ,ואין הכונה
שכל מי שעבר עליו הזמן של פסח הוא כבר נעשה בן
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חורין שהוא יוצא ממילא מכל השפלות שלו ,אלא
שיש אפשרות כי אז פותחין את השער ואם אדם
ירצה לתפוס את זה יוכל באמת לצאת מכל מצבו
השפל ,אבל הרבה אנשים לא תופסים את זה ,אך כל
מי שיש לו שכל הוא תופס את השפע הזה ויוצא מכל
השפלות שלו .כמו"כ בשבועות יורד השפע של קבלת
התורה ויכולים להתעלות בתורה ולקבל את התורה
מחדש כי הזמן מסוגל ונותנים לנו מן השמים
אפשרות שאז בקל מאוד יכול כל אחד להתאחז בזה.
והמתנה של סוכות הוא שאז נותנים לאדם
אפשרות שיוכל להוציא לאור התשובה של יוה"כ,
דהיינו שיוכל להוציא לאור את רצונו הפנימי כל מה
שחשב וקיבל ביוה"כ לחזור בתשובה ,זהו המתנה של
סוכות שמצות הסוכה מסייע לאדם להוציא כל זה
לאור.
ואיתא במדרש עה"פ "ולקחתם לכם ביום הראשון"
וכי ראשון הוא ,והלא ט"ו הוא ,אלא ראשון הוא
לחשבון עוונות וכבר נאמרו בזה הרבה פירושים עיין
בגר"א ובקדושת לוי ועוד .ויל"פ הביאור כי אז האדם
צריך לעשות חשבון עם נפשו איפה הוא אוחז בענין
התשובה ,והזמן מסוגל לזה כי אז האדם מופשט מכל
העוה"ז שיושב בדירת עראי ומסיח דעת מכל עניני
העוה"ז ומכל הטרדות אז יכול לעשות חשבון עם
נפשו ולתפוס חזק את הקבלות שקיבל בענין
התשובה שיעשה זה בפועל ממש ,כי התשובה
שעושה ביוה"כ זה נעשה בחפזון ובבהילות בעת
נעילת שער אבל בסוכות הוא ראשון לחשבון עוונות
שאז הוא הזמן לעשות החשבון ביישוב הדעת איך
לקיים כל הקבלות והרצונות שנתעוררו אצלו
ביוה"כ ,וגם הכח של האושפיזין עילאין הנשפע בחג
הסוכות מסייע לנו בזה ,ובגמר של חג הסוכות יש
לנו את הושענא רבה שהוא באמת שעת המבחן האם
האדם תפס את התשובה או לא.
והנה בכל יום של חג הסוכות יש לנו סיוע מיוחד
של א' מהשבעה רועים שבכל יום מתעורר הכח של
א' מהאושפיזין קדישין שהם משפיעים לנו כל אחד
בהמדה הפרטית שלו ,שהז' רועים הם הז' מדות
כידוע אברהם מדת החסד ויצחק מדת הגבורה וכו',
וכשמגיע הושענא רבה אז אנו מקבלים הכח של
המדה השביעית ואז נשלם כל הז' מדות שהן ביחד
שלימות גדולה שכולל הכל .ולכן ביום השביעי יש
לנו ישועה גדולה שכבר קיבלנו את הכח של עליה
והתעלות בכל הז' מדות ולכן נקרא הושענא רבה כי
ביום זה נשלם הכח והסיוע להשתנות ולהתעלות
בכל השבע מדות שזה באמת הישועה הגדולה ,שזה
מתנה עצומה שהשי"ת נתן לנו שכ"א יכול להתאחז
ולתפוס זה.
לפי"ז נמצא כך דמה שאמרו בגמ' שהחתימה היא

יד

ביוה"כ זה רק כלפי עיקר התשובה ,אבל לענין שיוכל
להוציא לאור את התשובה שקיבל ,על זה נתנו לנו
זמן עד הו"ר ,ולכן עדיין לא מוסרים הפתקים
לשליחים כי זה עדיין יכול להשתנות כי בוחנים את
האדם אם הוא מוציא לאור את התשובה שלו והאם
ניצל את כל הכח והסיוע שקיבל מן השמים בחג
הסוכות ,כי ביוה"כ נתקבל תשובתו מפני שסמכו
עליו שבודאי ישנה את מעשיו ועל סמך זה פסקו את
דינו וזה על דרך הקפת החנות שנותן ומוכר בהקפה
כי סומך שישלם אבל אח"כ בוחנים אותו והו"ר הוא
יום האחרון של המבחן ,ולכן זה לא סתירה הגמ'
והמדרש דהגמ' מדבר על סיום זמן התשובה והמדרש
מדבר על מבחן התשובה.

ב
ויש להוסיף עוד להבין הענין יותר פנימיות דהנה
אם נתבונן ונעשה חשבון עם עצמינו שבכל שנה
אנחנו מקבלים ע"ע להשתנות אבל אח"כ אנו
חושבים שבשנה זו כבר נעשה התיקון שלנו שכבר
נשנה דרכינו ,אבל אח"כ אנו חוזרים ומתאכזבים
שעבר עלינו עוד שנה ועדיין אנחנו לא נראים כפי
שהיינו חפצים ,וא"כ עלינו לחשוב חשבונו של עולם
עד מתי נמשיך לחיות כך ובפרט עכשיו שנרגש כבר
המתח בכל העולם ואנו עומדים כחוט השערה לפני
מלחמת גוג ומגוג ,לפני התחלת הגאולה בפועל
ממש ,כמובן שאין יודעים כמה זמן יקח השלב
האחרון הזה כי איתא בחז"ל שהגאולה תבא מעט
מעט ואין אנו יודעים איך זה יהיה ,אבל סו"ס אנחנו
יודעים שעומדים ממש בסמוך ונראה וממש כחוט
השערה סמוך לשער הגאולה.
ובראשונים מובא מדרש שבסוכות יהיה מלחמת
גוג ומגוג (כמו שמזכיר הטור (סימן ת"צ) בשם רב האי
גאון ויש מקור לזה מהפסוקים בסוף זכריה ובהו"ר
יהיה ישועה גדולה) שאז השי"ת ינקום באדום ויכרית
כל השונאי ישראל כך איתא בראשונים טעם נוסף
למה נקרא הושענא רבה כי תהיה לעתיד ישועה
גדולה במלחמת גוג ומגוג ,ועדיין לא ברור אם תהיה
תחילת המפלה שלהם או הסוף והאם הכוונה
ברוחניות הדברים שבשמים יהיה נפעל אז הישועה
אבל עכ"פ זה ברור שתהיה אז ישועה גדולה וזה
מלבד הישועה הגדולה שיש בכל שנה ושנה בענין
התשובה וכפי שמשמע במדרשים שיש גם בכל שנה
בחי' של ישועה גדולה בהו"ר.
עכ"פ בימים אלו שאנו עומדים כבר בסוף העולם
והיה לנו זמן שבעה ימים לעשות חשבון וכמו
שביארנו דברי חז"ל ראשון לחשבון עוונות דמשמע
שיש עוד ימים לחשבון ויום א' דסוכות הוי ראשון
לחשבון כי יש ז' ימים של חשבון הנפש לעשות
חשבון היכן אנו עומדים בתשובה שלנו אם אנחנו
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מחזיקים ועומדים בה ,ואנחנו עומדים כבר ביום
השביעי ונתבונן היכן אנו עומדים איך נראה
התשובה שלנו האם אנחנו באמת משתנים או שהכל
נעשה בגדר מצוות אנשים מלומדה וכל התשובה
היתה ח"ו רק לפנים.
ויש אנשים שבכלל לא מתחשבים כ"כ עם הו"ר לא
תופסים את היום הזה כי בין כך כבר נתייאשו
מהתשובה שלהם ,ושמחים שכבר עבר יוה"כ
ונסתיים הזמן של המתח שחייבים לעשות תשובה
ובהיות והו"ר זה רק מנהג שלא כתוב מפורש בגמ'
ושו"ע שהוא יום תשובה לכן מסיחים דעת מזה
ומתפללים כרגיל ועושים הכל כרגיל בלי התעוררות
מיוחדת.
אבל באמת מפורש בחז"ל ובקדמונים ובראשונים
ברוקח ובריקאנטי ועוד הרבה ראשונים כולם
מביאים ענינים גדולים על הו"ר ענינים מופלגים
נשגבים ועצומים ,ומקדמת דנא כבר היה אצל כלל
ישראל יום הו"ר יום גדול מאוד מאוד רק שלא
מבואר הצורה ולא מוזכר איזה דבר מיוחד שעושים
בו מלבד חביטת הערבה וריבוי תפילה באמירת
הושענות ,כי העיקר ביום זה תלוי בשפתיים בריבוי
בתפלות שעושין ביום זה.
עכ"פ עלינו לעשות חשבון היכן אנחנו אוחזים אז
מה נאמר ומה נדבר באיזה פנים נאמר הושענות
ובמה נחזק את רוחנו ,הרי כבר עברו כמה שנים
ועדיין לא ריככנו את ערפנו הקשה א"כ מה
תקוותינו.

ג
אבל חשבתי דידוע יש מימרא מא' מאדמור"י בעלז
זי"ע שאמר דמה דאיתא בגמ' (יומא דף פ"ה) ונפסק
ברמב"ם (תשובה פ"א ה"ד) שיש ד' חילוקי כפרה שיש
חטאים שמתכפר רק בצירוף יום הכיפורים ויש רק
בצירוף של יסורים ,וחילול ד' חמור מהכל שלא
מתכפר בלא מיתה ,כ"ז אמור על תשובה לבד בלי
תפילה אבל תשובה ביחד עם תפילה יכול לפעול
למחוק החטא אף בלא כל התנאים של יסורים
ומיתה שנזכרו בד' חילוקי כפרה (וכתבנו בקונטרס לפני
ד' תטהרו ביאור ומקור לזה) וכשצדיקים אמרו איזה דבר
זה לא סתם מימרא אלא שהשיגו וראו ברוח קדשם
שבשמים פוסקים כך ועכ"פ בשמים הסכימו עמהם
בודאי ,א"כ אחרי שכך אמרו בודאי זה אמת לאמתה
שתשובה ביחד עם תפלה גדול כ"כ שאין צריך לכל
הד' חילוקי כפרה.
וצריך להסביר מה הכונה תשובה עם תפלה ,ויש
לפרש כך דמצינו (מלכים א' סו"פ כ"א) שהקב"ה אמר
לאליהו הנביא שילך לאחאב ויאמר לו שביטל את
הגזירה להשמיד בית אחאב ולמה "הראית כי נכנע

עש"ו
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אחאב מלפני" ,ואע"פ שאחאב נשאר רשע גם אח"כ
מכל מקום היה לו הכנעה ועי"כ מצא חן בעיני ד',
וזה הנקודה שרוצים מן האדם "הכנעה" וזה כל
תכלית התפילה ,וכן איתא בספר בית אלקים למבי"ט
(שער התפלה פ"ב) שתכלית התפלה הוא להכיר
ולהורות שאין בעולם מי שראוי להתפלל אליו כי אם
לקל יתברך שמו ולהכיר שאנו חסרים מכל וכל בזה
העולם ואין מי שיכול למלא חסרוננו אלא הוא ית"ש
ע"ש.
וכן מפורש בספר חובת הלבבות ואיתא בגמרא
(ברכות ז' ע"א) א"ר יוחנן משום ר' יוסי טובה מרדות
אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלקיות ,וריש לקיש
אמר יותר ממאה מלקיות ,הרי לנו שהכנעה אחת
יותר פועלת מיסורים וממלקות לכן יש סברה פשוטה
שזה יכול להיות במקום היסורים .שער חשבוה"נ
פ"א וז"ל וראוי לך אחי שתדע כי כונתנו בתפלה אינה
כי אם כלות הנפש אל האלקים וכניעתה לפניו וכו'
עכ"ל .זה יסוד בתפלה שירגיש שאינו יכול לעזור
לעצמו והוא זקוק לחסדי הבורא.
ואמרו חז"ל (קידושין ל ע"ב) יצרו של אדם מתחדש
ומתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו ואלמלא
הקב"ה עוזרו אינו יכול לו ואמרנו כמה פעמים בשם
הגר"א ז"ל שמפ' דלכאו' למאי נ"מ אם זה מחמת
שהקב"ה עוזרו או לא הרי סו"ס הוא יכול לו .ומתרץ
הגר"א דזה כדי שידע האדם שכל זמן שאין הוא רואה
סיוע מהקב"ה ואינו מצליח לנצח את היצה"ר ,זה
סימן מובהק שעדיין הוא לא עשה את כל אשר בידו
לעשות ,דרק כשמגיע למצב שכבר עשה כל מה
שביכלתו וכבר אינו יכול יותר אז הקב"ה עוזר לו,
ולכן אם עדיין אינו רואה שהקב"ה עוזר לו ה"ז
בהכרח כי עדיין מבוקש ממנו להתאמץ יותר
במלחמת היצר ואז יזכה לסייעתא דשמיא שהקב"ה
יסייע לו לנצחו[ .וכן כתב רבינו יונה (בתחילת ספרו שע"ת) וז"ל
והתבאר בתורה כי יעזור לשבים "כאשר אין יד טבעם משגת"
ויחדש בקרבם רוח טהור להשיג מעלת אהבתו עכ"ל].

ואפשר לומר עפ"י דרכו שזהו ענין התפלה עם
התשובה כי יש הרבה פעמים שאדם נכנע באמת בר"ה
ויוה"כ ורוצה לעשות תשובה אבל יצרו מבלבלו תמיד
ומתגבר עליו ועי"ז שוכח מה שקיבל אבל באמת הוא
רוצה לשוב רק שיש מסך המבדיל כיסוי עב שמכסה
ומונע ממנו מלהוציא לאור את הרצון שלו ,כענין
שכתוב (ישעיה נט ב') עונותיכם מבדילים בינכם ובין
אלוקיכם שהעונות גורמים לו שישכח גם את
התשובה שעשה ולכן אינו מצליח ,אבל באמת הוא
נכנע ורוצה לשוב בתשובה שלימה רק שאינו מצליח
להתנער מהיצר שיותר חזק ממנו מפני ריבוי כובד
עונותיו .וא"כ מה העצה לאדם כזה ,העצה היא שיכין
איזה דבר שיזכיר לו כל יום מענין התשובה ואז יצעק
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ויאמר לעצמו היכן התשובה שלך ,תקח עצמך לידים
כבר ,ועל מה שנדמה לך שאינך יכול ישיב ויצעק
לעצמו שזה אינו אמת ,אתה כן יכול כי אם היית עושה
כל מה שאתה יכול הקב"ה היה עוזר לך וכדברי הגר"א
הנ"ל .כך יעשה תמיד יום יום שיצעק על עצמו ויתפלל
להשי"ת שיעזרהו לשוב ויזעק בכל לבו להשי"ת
שיפקח את עיניו שיראה מה ביכלתו לעשות כדי
להנצל מן היצר ואז בודאי יצליח דרכו.
וזהו המבחן האמיתי אם האדם נתכוון באמת לכל
התשובה האם אכן אינו מסיח דעת מן התשובה והוא
ממשיך לפעול ולהתפלל ע"ז ומטכס עצות איך
להתקדם בפועל בענין התשובה ,ושוב פעם הוא חוזר
על זה ותובע מעצמו לעשות שינוי להחזיק בקבלות
שלו ולמצוא דרכים לשוב אל ד' באמת והוא צועק
אל ד' כסדר שיעזרהו לזה אדם כזה בודאי יצליח.
וזה דבר ברור בלא שום ספק שאם ידפוק אדם על
דלתי התשובה בלי הרף ואינו מסיח דעת מהתשובה
אז יכול להיות בטוח שבודאי יצליח לבסוף .הצרה
היא שהרבה פעמים אין לאדם סבלנות ואינו מוכן
להשקיע בזה ולכן מיד אחרי ימי התשובה הוא עוזב
את כל הענין הזה ואינו עוסק יותר בזה ולכן הוא
מפסיד את הכל אבל מי שרוצה להצליח באמת ידע
שבזה הכל תלוי שלא ינוח ולא ישקוט עד אשר יראה
שינוי באמת שהוא חוזר ושב אל השי"ת ועוזב את
הדרך שריחק אותו מהקב"ה ואינו אותו אדם שהיה
פעם ,זהו סוד ההצלחה וזהו הדרך שיתקיים התשובה
בידו.
ובזה מובן מה שאמרו חז"ל (ר"ה ט"ז ב') שיש ג'
ספרים ואם זכה נכתב בספרן של צדיקים ,למה צריך
"ספר" היל"ל זכה יצא זכאי בדין ,מהו ענין הספר
שהזכירו ,אלא יל"פ בדרך רמז שזה הספר של צדיקים
מה שמקבל על עצמו מעתה להיות צדיק ולא ינוח
ולא ישקוט כענין שאמר דוד המלך (תהלים קל"ב ד') אם
אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה עד אמצא מקום לד'
משכנות לאביר יעקב ,דוד המלך החליט שהוא רוצה
לבנות הבית המקדש ואמר שלא יתן שינה לעיניו לא
ישקוט ולא ישן עד שימצא את המקום שהוא ראוי
לבנין המקדש ,ועשה כך כל ימי חייו ולכן לא ישן
שום פעם שינת קבע כמו שאמרו בגמ' (סוכה כו ב)
שלא ישן יותר משתין נשמין [ברצף אחד] ,ולמה לא
ישן שינת קבע כי קיבל ע"ע שעד שלא ימצא מקום
לד' לא ישן ,וכיון שדוד המלך עשה כך כל ימי חייו
בלי הפסק יום יום שנה שנה והכל לשם שמים בשביל
הקב"ה לכן זכה להיות בבחינת חי וקיים ,כי השינה
הוא אחד מששים במיתה וכיון שהוא הקדיש את כל
השינה שלו בשביל השכינה הק' למצוא מקום
לשכינה לבנות בו המקדש לכן זכה להיות קיים ונצחי
עד שיבנה הבית המקדש השלישי שהוא בנין שלם.

טז

ויתכן עוד דכמו שאומר האוהחה"ק שאם משה
רבינו היה מכניס את ישראל לארץ ישראל ובונה את
המקדש לא היה יכול להיות נחרב ,כך גם יש לומר
שאם דוד המלך שכ"כ מסר את נפשו וכל חייו בשביל
בית המקדש אילו באמת היה נבנה על ידו לא היה
שייך כלל שיחרב כיון שמסר כל נפשו ולבו לזה ,אבל
מכיון שכלל ישראל לא היו ראויים לזה לכן הקב"ה
לא נתן לו לבנות את ביהמ"ק אלא נבנה ע"י שלמה
בנו לאחר מותו של דוד המלך ,זהו הענין של דוד
המלך.

ד
עוד יש לדעת שאדם שרוצה באמת לחזור בתשובה
צריך להיות באמת מוכן לוותר על הכל ,אבל הצרה
היא שבדרך כלל אנו רוצים לחזור בתשובה אבל
קשה לנו לוותר על כל מה שצריך לוותר כדי להשיג
את התשובה ,ולדוגמא אם חושש שכשיחזור
בתשובה החברים יבזו אותו ויכנס לגדר של "יראי
חטא ימאסו" ויאמרו עליו שהשתגע כעין שכתוב
"וסר מרע משתולל" ופירשו בגמרא שבעיקבתא
דמשיחא כל מי שסר מרע הבריות יאמרו עליו שהוא
משתולל .אבל כל עוד שאין אדם מוכן לזה אינו נקרא
שעשה תשובה בכל כוחו ,וזה מוכיח שעדיין לא הגיע
לחרטה גמורה בלב ונפש ,כי ברגע שמכיר את האמת
ויודע שאם ימשיך בדרך שהלך בה אז ח"ו לא יגיע
אל התכלית אשר בעבורו נברא ויפסיד כל מטרת
החיים ויתבזה לנצח נצחים ,אז צריך לצאת בהחלטה
חזקה לשנות דרכיו ולא ישנה לו שום דבר מה יאמרו
עליו ,ויהיה מוכן לוותר הכל ולא יתחשב עם שום
דבר ,ואם הוא מרגיש שזה נגד טבעו ומאוד קשה לו
להתגבר נגד הפיתוי ונגד החשש של מה יאמרו
הבריות ,אז יצעק אל ד' יום יום שהקב"ה יעזור לו
לההכנעה ,זהו ההכנעה שהקב"ה רוצה מאתנו שאף
אם אדם קשה לו בכ"ז בל יתייאש וישכח מזה אלא
ייסר את עצמו ויהא נכנע לד' בהכנעה ויתפלל לפניו
בבושת פנים ובבכי ותחנונים הורני ד' דרכיך אהלך
באמיתך .זה מה שהשי"ת מבקש מאתנו ההכנעה
באמת והקבלה באמת באופן החלטי והתפילה
והבקשה על זה עד שיצליח להוציא מחשבת
התשובה לאור.
זה הפשט במה שאמר האדמו"ר מבעלז זי"ע
שתשובה עם תפלה עוזר על הכל ומבטל כל הגז"ד
ואינו צריך לכל התנאים של הארבעה חילוקי כפרה,
כי כנגד תשובה כזה אין שום מסך שיכול להבדיל
שלא יתקבל תשובתו אם אדם אומר כי בשרירות לבי
אלך שאני כבר עשיתי את שלי עכשיו שהקב"ה יעזור
לי הרי הוא רחוק מכל המכוון אלא הוא צריך לנסות
בכל כוחו ולהתאמץ באמת בתשובה עד שימצה את
כל כוחו ואז יכול להיות בטוח שתתקבל תפילתו,
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ושהקב"ה בודאי יעזור לו להוציא תשובתו מן הכח
אל הפועל .זהו ענין התפלה שיהא יחד עם ההכנעה
והכרת מקומו והכרת שפלותו ויגיע להכרה שהוא
אפס ואיך שהוא מרמה א"ע שהוא מבטיח כל הזמן
שישנה דרכיו ואינו מקיים אז במה הוא יכול
להתגאות על כן יגש בהכנעה ואז ימצא חן בעיני ד'.
ובזה מובן באר היטב דמה שמוזכר במדרשים שיש
כח מיוחד שאפשר להמתיק הדין בהו"ר אינם
סותרים למה שאמרו בגמ' (ר"ה י"ז ):שאחרי יוה"כ
אפי' הביא כל אילי נביות לא יועיל לו ,דיש שני
אופנים של תשובה דבאלול ויוה"כ הגישה לתשובה
הוא באופן כזה שהוא מבין שצריך לשוב ושהוא יכול
לפייס ולתקן הכל בתשובה אבל אי"ז בהכנעה
החלטית ,אע"פ שיש בזה ג"כ מעט הכנעה אבל אי"ז
בצורה של ביטול גמור ולפי תשובה כזאת באמת
ביוה"כ נסתיים הזמן הקצוב שיוכל להתקבל תשובת
היחיד ולבטל הגז"ד .אבל אחרי יוה"כ כשאדם רואה
שאינו מצליח להגיע לשום דבר וכמה שהבטיח וקיבל
קבלות בכ"ז עדיין קשה לו מאוד להוציאם לפועל אז
מרגיש גודל האפסיות ומגיע להכרה של ביטול
מוחלט שזה סוג אחר של תשובה לגמרי וזה באמת
מועיל גם אחרי יוה"כ.
ובזה מדויק מאוד לשון הגמ' שאפילו הביא כל אילי
נביות שזה משל שאפי' יוסיף עוד דברים בשביל
לפייס כביכול את השי"ת שיוסיף עוד זכויות או
שיוסיף עוד קבלות זה לא יועיל ,כי דוקא בזמן של
"בהמצאו" בעשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כ אז מועיל
להרבות עוד זכויות וכדו' ואם הצליח בזה להכריע
הכף לזכות שפיר נתקבל תשובתו ועלה בידו לבטל
הגז"ד אע"פ שלא הגיע להכנעה החלטית ,אבל אם
לא הצליח עי"ז אז אח"כ כבר לא יועיל התשובה
הרגילה ולא יועיל מה שיוסיף עוד זכויות וכדו' ,אלא
נשאר לו רק הדרך של הכנעה מוחלטת [וזה נקרא
תשובה גדולה שהזכיר המאירי שמתקבל גם אח"כ]
שצריך לשבור גאותו לגמרי לגמרי שירגיש כמה הוא
זקוק לחסדי ד' ויכניע עצמו בהכנעה גדולה ובביטול
גמור וישתטח לפני ד' ית' מתוך הרגשה שמפיל עצמו
אך ורק על חסדי הבורא כי מצד עצמו הוא אבוד
לגמרי ח"ו ועי"ז יתקבל תשובתו .וזהו האופן של
תשובה בהו"ר כי אנו מרגישים גודל השפלות שכבר
הגיע הו"ר ועדיין לא זכינו לתשובה שלימהא.
זהו הענין המיוחד של הו"ר שבזה היום הקב"ה
מעניק לנו כל הכוחות כל מה שצריך בשביל לחזור
בתשובה שלימה ,וא"כ מי שאין לו שכל ואינו מנצל
זה מפני שאומר שבשאר שנים לא הצליח וע"י כך

יז

מתייאש הוא טועה מאוד ,כי יש לו לדעת שאם
יחליט באמת ללכת עד הסוף דהיינו שהוא מצידו לא
ינוח ולא ישקוט עד שהשי"ת יעזור לו ויתפלל ע"ז
יומם ולילה ובכל תפילה שלש פעמים ביום כשמגיע
לברכת השיבנו לא יתפלל סתם אלא בלב נשבר
ובהכנעה גדולה וביטול גמור להקב"ה מתוך הכרה
כמה הוא מסכן ורחמנות גדולה עליו שאינו יכול
לשלוט על טבעיו ותאוותיו והוא מתבייש בזה ויצעק
צעקה גדולה ומרה להקב"ה שיציל אותו ויושיעהו
ואז בודאי הקב"ה יעזור לו לצאת מאפילה לאורה.

ה
והנה בנוסח ההושענות אנו מתפללים הושענא
למענך אלקינו הושענא ויל"פ הכוונה כי סו"ס הקב"ה
ברא העולם בשביל ישראל שנקראו ראשית שיעשו
לו דירה בתחתונים וימליכו אותו ,ואם ח"ו הקב"ה
כועס על כולם א"כ ח"ו יתחלל שמו הגדול כי אין
מלך בלא עם ,לכן אנו אומרים עשה למענך שאין לזה
טעם שח"ו לא יצא לפועל הרצון העליון שנמליך
אותו בעולם הזה .וכן מתפרש הושענא "למענך
בוראנו" שבראת אותנו בני ישראל למטרה שכבודך
יצא על ידינו ואיך תוותר על זה ,ולכן אפילו אין אנו
ראויים ואין לנו זכות בכ"ז עשה למענך .וכן עד"ז
מתפרש הושענא "למענך גואלנו" הושענא כי
הגאולה היא שתהיה לך עם ואם לא תעזור לנו לשוב
אז ח"ו למי תביא הגאולה .והושענא "למענך דורשנו"
הפי' כי אנו יודעים שאתה רוצה באמת וחפץ
בתשובה שלנו ודורש טובתינו כי בראת כל יצורי
אנוש כדי שתוכל להטיב להם ואם ח"ו נאבד אז איך
יתקיים ההטבה זה הכוונה למענך .ובאמת הדבר הזה
איכפת לנו מאוד שאנו מרגישים כי ח"ו קלקלנו שלא
יוכל לצאת לאור הרצון העליון שהוא התכלית
המבוקש מאתנו והוא עיקר תפקידנו להמליכו
ולייחדו ,ואם אנחנו מרגישים כן שגרמנו דבר נורא
כזה שהסרחנו את המצע אז אנו יכולים לבא ולבקש
הושענא למענך אלקינו.
עכ"פ זהו עיקר העבודה בהושענא רבה שאנו
צועקים בכל כוחנו כי אנו מרגישים גודל הרחמנות
עלינו וכמה שאנו זקוקים לו יתברך ולחסדיו הגדולים.
גם צריך לזכור הענין של גוג ומגוג שעל זה ג"כ אנו
צריכים היום לפעול את הישועה כי מסתבר מאוד
שלפי המצב של העולם אנו כ"כ קרובים לזה ,אז
בודאי בשמים כבר דנים על זה ,וצריך כ"א להתפלל
שיזכה להנצל במלחמת גוג ומגוג כי ח"ו מי שאינו
ראוי לא יוכל להתקיים וצריך זכותים גדולים שלא
יהיה נאבד ח"ו במלחמת גוג ומגוג.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

א ובזה פירשנו מה שאמר יונה הנביא מבטן שאול שיועתי,
שלכאורה למה צריך להזכיר את זה הרי שם היה נמצא והקב"ה יודע
מהיכן הוא צועק ,רק הכונה הוא שעכשיו הגעתי לשפלות כזה ואני

מתפלל ממקום עמוק כזה שלדרגת שפלות כזאת לא הייתי יכול להגיע
לולי כל המצב הזה ,זה מה שאמר להשי"ת שמעולם לא הייתי במצב
כזה שיצא צעקה כזאת ולכן ביקש שיתקבל תשובתו.
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וכתוב ג"כ במדרשים שיהיה פחד גדול ושבחו"ל
יהיה חלק מן העולם נחרב לגמרי ובארץ ישראל יהיה
פחד גדול כזה שחלק מן האנשים ימותו ח"ו מגודל
הפחד לבד ,אבל באמת לא יהיה נחרב א"י רק
שהקב"ה יטהר את ארץ ישראל וירד אש מן השמים
שיטהר את מקום המקדש ,אבל הפחד יהיה כ"כ גדול
שעי"כ ישאר רק מעט מישראל ,לא ברור המספר
כמה יזכו להשאר יש אומרים שיהיה כמו ביציאת
מצרים ושם ג"כ מצינו שיש הרבה חילוקי דעות
במדרשים אם נשארו א' מחמש או א' מחמשים או
א' מחמש מאות או א' מחמשת אלפים כך גם בגאולה
העתידה יש הרבה דעות ולמה זה כך כי זה דבר שלא
נתברר עדיין ויש אפשרויות שיהיה כך או כך כי זה
תלוי במצב של כלל ישראל ואלו ואלו דא"ח .עכ"פ
סכנה גדולה עומד לפנינו והחרב מונח על צוארנו זה
לא פשוט ויש לנו עדיין הבחירה אם להכתב בספרן
של צדיקים ,לכן צריכים לצעוק.
ואע"פ שאנו עייפים וחלשים מלימוד הלילה אין
בזה שום חסרון ואדרבה יש בזה מעלה כי כך הגוף
יותר נכנע ויותר שבור ,ויוכל הצעקה לצאת מן הלב
יותר לאמיתה ,כי ככל שהחומר שבור ונכנע אזי
הנפש והצורה של האדם עולה ומתחזק כמו דאיתא
בראשונים ז"ל ,וכן איתא שמה"ט יותר קל להשיג
השגות עליונות ונסתרות בתורה הק' בעת השינה
יותר ממה שיכול להשיג בהקיץ לפי שאז החומר אינו
מפריע כל כך ,כמו"כ כשהגוף עייף שהוא מעט בגדר
שינה אז החומר והגוף ג"כ נחלש א"כ אז יכול
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להתפלל יותר מן הלב .וצריך לזכור שכל מעט
שתופס להתפלל ביום זה כמה שיוכל לצעוק ולהוסיף
בתחנונים הוא רווח גדול ,ובזוה"ק משמע שהעיקר
ביום זה הוא התפלה בצעקה .ואפילו מעט שצועק
ומתפלל הוא ג"כ הרבה יחטוף כמה שיוכל העיקר
שיהיה עם הלב שיהיה באמת עם הכנעה כמו
שאמרנו מתוך הכרה במצב שלנו שאנו זקוקים מאוד
לישועה גדולה מאוד בענין התשובה שלנו ,ואז בודאי
הקב"ה ירחם עלינו כי אינו רוצה להחריב את עולמו
כי לא יחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכו וחיה
ועד יום מותו תחכה לו בתשובה שכל זמן שאדם חי
הקב"ה מחכה לו ורוצה לסייע לו לחזור בתשובה רק
שהוא ממתין לפתחו של מחט שעלינו לפתוח
מצידנו ,אבל ידוע מה שמפרשים העולם שאה"נ
שמספיק פתח של מחט אבל בכ"ז צריך להיות נקב
מפולש שיחדור לתוך הלב עד עומק הנפש שירגיש
שזה החיים שלו ושזה אכפת לו ונוגע בנפשו יותר מן
הכל כדי להשיג המטרה האמיתית ,ואז השי"ת יפתח
לו פתח כפתחו של אולם.
הקב"ה יעזור שנזכה באמת שהקב"ה יפתח לבנו
בתורתו ובתשובתו שנזכה להתפלל כראוי ונזכה
להכנס בשער הצדיקים ,זה השער לד' צדיקים יבואו
בו ,ונזכה להכתב ולהחתם בספרן של צדיקים
ושנזכה להיות מאלו שיזכו לקבל פני משיח צדקנו
בגאולה שלימה ובבנין ביהמ"ק ברוב רחמים וחסדים
מגולים במהרה בימינו אמן.

מאמר "הושענא למענך הושענא"
א.

בענין הושענא רבה ילה"ב כמה דברים א' למה
נקרא הוש"ר (שכבר במדרש מוזכר השם הזה) ב' מה היא
עיקר העבודה של הוש"ר ,רבינו בחיי בספר כד הקמח
אומר וז"ל ונקרא היום הזה יום החותם הגדול כנגד
השם הגדול שבו נברא העולם ולכך נקרא הושענא
רבה וידוע כי היום הזה הוא תכלית החג ע"כ ,נמצא
שכל המטרה של החג הוא להגיע להוש"ר ביום הזה
נגמר העבודה של כל החג (כי עצרת זה חג בפני עצמו),
הדרכי משה מביא הטעם על שם הישועה הגדולה
והכפרה הנעשית ביום הזה הרי לנו הכפרה של
הוש"ר זה הישועה הגדולה ,וגם הראשונים
והקדמונים כל אחד כותב בצורה אחרת אבל מכולם
רואים שהיום הזה נקרא הוש"ר על שם שאנחנו
צריכים ישועה רבה וצריכים להבין למה זה נקרא
ישועה גדולה יותר מיום הקדוש יוהכ"פ.
בפשטות אפש"ל ע"פ המבואר באחרונים שעיקר

יח

דרשה שנאמרה
לפני הושענות תשע"ג

הוש"ר זה לאותם שלא הצליחו לזכות בדין בר"ה
וביוה"כ ,כי הצדיקים כבר בר"ה זוכים בדין ונכתבים
ונחתמים לאלתר ,הבינונים נותנים להם זמן עד
יוה"כ לחזור בתשובה ומכיון שהם עושים תשובה
לכן הם זוכים בדין ביוה"כ ,אבל אלו שהם פחות
מבינונים שח"ו הם בגדר רשעים שלא זכו לעשות
תשובה עד יוה"כ אלו ממתינים להם עד הוש"ר ,ולכן
מעכבים את הפתקים ולא מחלקים עד הוש"ר מפני
שמחכים על אלו שהם פחות מבינונים ,ולכן אלו כדי
שיהיה להם כפרה צריכים ישועה רבה כי המצב
שלהם קשה מאד ,אבל סוכ"ס רואים בכל הדורות
שדוקא הצדיקים משקיעים יותר עבודה בהוש"ר הן
בתפלה הן בתשובה ויותר דואגים על הדין א"כ זה
סימן שהוש"ר זה יום מיוחד גם בשביל צדיקים ולכן
ילה"ב מה המיוחד בהוש"ר יותר מיוה"כ.
ועוד ילה"ב שבהוש"ר לא מזכירים שום וידוי על
חטא ולא מבקשים סליחה וכפרה לא מזכירים דברים

עמ"י

בס"ד

האלו ,אלא בעיקר אומרים בכלליות הושענא למענך
אלקינו הושענא (הכונה למען כבוד ד' שלא יהיה חילול ד'
בעולם) הושענא למענך בוראנו הושענא הושענא
למענך דורשנו הושענא (הכונה בדורשנו שאתה דואג עלינו
זה נקרא דורשנו א"כ לכן הושענא) ולא מפרשים בפרטיות,
והרי איתא בחז"ל וכך זה ההלכה שהתפלה צריך
להיות בלשון מבורר צריך לפרש בדיוק מה שרוצים
שלא יהיה טעות שלא יהיה אי מובן שלא יהיה
משמעות לשני דברים אה"נ שמזכירים קצת
הושענות בפרטיות בקצת ענינים דברים גשמיים מה
שצריכים ישועות ,אבל בעיקר מה שמזכירים
כהושעתא באלים וגו' כן הושענא זה בכלליות כי לא
אומרים מה בדיוק כן הושענא ,א"כ נמצא שהעיקר
שמבקשים בהוש"ר זה בלי הסבר בפרטיות רק
צועקים בכלליות הושענא נא ,זה דומה למי שהוא
במצב קשה מאד שלא יכול אפילו לפרש את בקשתו
למשל מי ששודד רודף אחריו שאז הוא במצב שאינו
יכול לפרש בקשתו כי אין לו בכלל ישוב הדעת לפרש
מפני שהוא נמצא בפחד כזה ולכן הוא צועק בכלליות
הצילו הצילו כמו"כ אנחנו צועקים בהוש"ר הושענא
הושענא.

ב.

עש"ו

יט

הוא לא יודע באיזה דרך לפייס הוא מנסה כך או כך
ובכל זאת רואה שאביו עדיין אינו מרוצה ממנו ולכן
עדיין אינו מוחל לו ממילא הוא מבין שאביו רוצה
משהו אחר ממנו ,אבל הוא כבר לא יודע מה עוד
לעשות מפני שכל הדרכים שידע כבר עשה ועדיין
אביו אינו מרוצה ממנו ,לכן הוא מבקש מאביו ואומר
לו מכיון שגם אתה רוצה שאני אפייס אותך א"כ
תעזור לי שאדע איך לפייס אותך.
וזה מובן אצל אנשים פשוטים אבל אצל הצדיקים
הם בודאי יודעים איך להתפלל אמנם בכ"ז כשהם
מרבים להתפלל וכבר התפללו כל מה שיודעים אז
גם הם מבקשים ד' שפתי תפתח ועי' בגמ' ובשו"ע
שהצדיקים מתפללים שעה שלימה לפני התפילה
ולכן כשהם מגיעים לשמו"ע המתוקנים מאנכה"ג ה"ז
אחרי שכבר הקדימו להתפלל לפנ"ז תפילת עצמם כל
מה שיודעים גם הם מבקשים עכשיו ד' שפתי תפתח
כי הם מרגישים שעדיין לא יצאו ידי חובתם כלפי
הקב"ה ולכן גם הם מתפללים שהקב"ה יתן להם
מילים בפיהם להמשיך להתפלל.
כמו"כ כאן אחרי שמשה רבינו כבר התפלל תקט"ו
תפלות ועדיין לא נענה חשב שעדיין לא יצא ידי
חובתו וכמו שאחז"ל המתפלל ולא נענה יחזור
ויתפלל וזה הכונה כשמשה רבינו אמר להקב"ה
לאמר שהקב"ה יתן לו איזה מלים לאמר.
והקב"ה ענה לו ונתן לו את המלים שיאמר אותם
זה מש"כ אח"כ אתה החילות להראות את עבדך את
גדלך ואת ידך החזקה אעברה נא ואראה את ההר
הטוב הזה והלבנון ,ז"א כיון שכבר התחלת להראות
לי את גדלך ואת ידך החזקה את גדלות ד' לכן אני
רוצה להגיע לא"י להשיג עוד יותר את גדלות ד' ,כי
כל מה שהצדיקים משיגים יותר את גדלות ד' הם
יותר בטלים ומרגישים שעדיין הם רחוקים ולא
השיגו כלום ומה שהשיגו זה כאין וכאפס לכן הם
רוצים עוד להשיג.
זה מה שאמר לו הקב"ה מכיון שאתה רוצה להשיג
את גדלות ד' יותר ועי"כ להתקרב יותר להקב"ה מה
שחסר בתפלתך הוא זה מה שהתפללת רק לעבור
לא"י אלא שתבקש בקשה יותר נעלה יותר רוחניתא

אבל אפשר לומר כמה הסברים למה אנחנו לא
מפרשים את הבקשה ,ויש להקדים להסביר מש"כ
כשמשה רבינו התפלל להכנס לאר"י אמר ואתחנן אל
ד' בעת ההיא לאמר ,ואיתא במדרש שמשה רבינו
התפלל תקט"ו תפלות ואחרי כל התפלות האלו
הקב"ה אמר לו אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה מה
שהקב"ה אמר לו אל תוסף זה היה בתפלה אחרונה
של משה רבינו ויותר מזה לא התפלל כי הקב"ה אמר
לו שלא יתפלל עוד ,והנה בפסוק ואתחנן אל ד' לאמר
ידוע הדיוק על הלשון "לאמר" הרי לאמר פירושו
לומר לאחרים א"כ מה המשמעות כאן לאמר ,ועי'
ברש"י מה שפירש בזה שמ"ר ביקש מהקב"ה
שיודיענו אם יעשה בקשתו אם לא ,אמנם עדיין צ"ב
כי לכאורה היה מתאים לאמר זה אחרי בקשתו ,וע"כ
יש עוד מקום להתגדר ולפרש שבא לרמז על עוד דבר
מה שנוגע לפני הבקשה.
וי"ל כמו שלפני התפלה שאנחנו אומרים ד' שפתי
תפתח והכונה שאנחנו מבקשים מהקב"ה שיתן לנו
הדיבורים שנוכל לומר ולהתפלל ולבקש ,וכמו למשל
ילד שחטא כנגד אביו ואביו מחכה ממנו שיחזור אליו
ויפייס אותו והילד בא ורוצה לפייס את אביו אבל

והנה בענין שנתבאר כאן כמו"כ לגבי עשית
התשובה הדרך של הצדיקים שעושים תמיד תשובה
ולא מסתפקים בתשובה הקודמת מפני שהם

א ומה שמ"ר המשיך לבקש אעברה נא ואראה וגו' זה אחרי שהקדים
אתה החילות להראות גדלך וידך החזקה ונמצא שביקש כ"ז בכדי
להתקרב עוד יותר לד' ,וזה כמו שלמדו ד'.
ב אבל לאנשים פשוטים אפילו כאשר מתפללים על פרטים כאלו
לקיים מצוה זו וזו וכו' כדי להשיג עי"ז שכר עוה"ב ה"ז ג"כ מקובל כי
זה דרגתם והמבוקש מהם וזה יעלה אותם לבסוף לדרגא שיבינו

שמטרת כל המצוות (וגם השכר של העוה"ב) היא הקירבה והדביקות לד'
וכמש"כ ברמב"ם מו"נ שתכלית כל המצוות היא להגיע לדביקות בד'
כמש"כ ובו תדבק אמנם א"א לאדם להתחיל בזה עד שיעשה מקודם
הרבה מצוות במטרת קבלת שכר וכמשאחז"ל לעולם יעסוק בתו"מ
של"ש שמתוך של"ש בא לשמה ,ופירושו שהמצוות יעלו אותו להבין
ולהגיע לרצון לעבוד לשמה.

(והיא באמת עיקר המטרה בהביאה לא"י ובקיום המצוות שבה
והיא הקירבה לד'ב).
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מרגישים אחר התשובה שעדיין הם לא עשו תשובה
כהוגן עדיין זה לא תשובה שלימה ,מפני שאחר
התשובה הם מתעלים יותר ומה שהם יותר מתעלים
הם יותר מרגישים שהם רחוקים מהקב"ה ועדיין לא
חזרו בתשובה שלימה כי אם היו עושים תשובה
שלימה היו מתקרבים יותר להקב"ה ,ולכן נמצא
שתמיד הם חוששים שעדיין הם לא בשלימות ולכן
מוסיפים לעשות עוד תשובה ביוה"כ אחרי שכבר
עשו תשובה בר"ה ,כבר תקנו הכל מה שידעו וממילא
כשמגיע הוש"ר הם לא יודעים כבר על מה לעשות
תשובה מפני שכבר עשו כל החשבונות ועשו תשובה
על כל פרט ופרט מה שיכלו לחשוב שיש אצלם
ואפילו על מה שלא היה ולא נברא גם על זה עושים
תשובה א"כ ממילא לא יודעים כבר מה עוד נשאר
להם לעשות תשובה ,לכן בהוש"ר מבקשים מהקב"ה
בצורה כללית תעזור לנו אנחנו לא יודעים כבר על
מה לעשות תשובה מפני שכבר נסינו ועשינו כל מה
שיכלנו ,וכבר לא יודעים מה עוד לעשות ממילא
בהוש"ר צועקים בכלליות הושענא דומה למשה
רבינו שהקב"ה יעזור להם זה החשבון אצל הצדיקים.
ואפילו אנחנו אנשים שפלים כמונו ג"כ בודאי
שצריכים להרגיש כך אבל בצורה שונה מהצדיקים,
מפני שאנחנו נסינו בימים נוראים ובעשי"ת לעשות
תשובה על דברים פרטיים ובכל מיני דרכים כך או כך
וסוף כל סוף זה לא החזיק מעמד הרבה אנשים
מרגישים שהם לא זזו ממקומם ונשארו באותו המצב
והמקום כמו שהיה( ,ובאמת האדם יכול להתאכזב ולהיות

שלא לפתוח פה לשטן ,כמ"ש (תהלים פ"א ד') בכסא
ליום חגנו שבר"ה צריכים לכסות את החטאים ולא
לאמרם ,כל העשי"ת ויוהכ"פ אדרבא צריך לפרש
ולפרט את החטאים מה שיותר כמו שפוסק הרמב"ם
וכמו שנפסק להלכה ,אבל בר"ה לא מפרטים כלום
ענינים של תשובה על החטאים אלא מבקשים על
מלכות שמים ותוקעים בשופר כמ"ש אשרי העם
יודעי תרועה ,וילה"ב למה יש פחד לאדם מפני
המקטרג שלא רוצה שהיצה"ר ישמע את כל הבזיונות
והעבירות שלו הרי הוא יודע אותם בין כך ,אלא מפני
שאולי יש דברים שהיצה"ר עדיין לא יודע כי היצה"ר
לא יודע את עומק הלב של האדםג ואם יאמר את
חטאיו בזה יגלה ליצה"ר יותר עוונות מה שיש לו
שלא ידע אותם לפנ"כ מחמת שהיו טמונים בעומק
המחשבה שבלב לכן לא כדאי לפתוח פה ולדבר על
זה.
ומפני שאנחנו רוצים להסתיר מהיצה"ר שלא
יקטרג עלינו לכן בזמן הדין בר"ה אנחנו תוקעים
בשופר שזה בחינה של דבור מה שהיצה"ר לא יכול
להכיר מה אומרים כאן ,מפני שעומק הקול שיוצא
מהשופר זה ממה שהאדם מנפח מתוך פיו ששם יש
כלי הדבור וכמו שמזה נעשה הדבור כמו"כ מזה
שאנחנו מנפחים בתוך השופר נעשה הקול של
השופר אבל את הדבור הזה היצה"ר לא מבין ,ולמשל
מי שעומד במשפט ויש עורך דין לצד הזכות ויש עו"ד
לצד השני למקטרג ובכל מהלך המשפט מדבר בשפה
שהעו"ד של המקטרג מדבר ,אבל פתאום הנדון
מתחיל לדבר עם השופט בשפה כזאת שהשופט מכיר
והאדם הנדון מכיר אותו והעו"ד השני של המקטרג
לא מכיר ולכן לא יודע מה לענות על זה ומה לטעון
נגד זה ,כך הקב"ה נתן לנו בסוד עצה איך לעשות
שאנחנו נדבר אתו בשעת הדין בשפה שהמקטרגים
לא ישמעו זה ע"י תקיעה בשופר אנחנו רק תוקעים
בשופר והקב"ה כבר מכיר מהקול הזה שיוצא מה
בפנימיות של הלב של האדם הזה מה מעיק לו מה
הוא רוצה לומר מה נכון לבו ,וכמו כשילד קטן צועק
ובוכה האמא והאבא שלו שמכירים אותו היטב הם
מבינים מה המכוון של הבכיה הזאת עכשיו אם זה
בכיה של כאב או של רעבות ,כמו"כ הקב"ה מכיר כבר
את הקול שלנו יודע מה הכונה שלנו לומר לו בזה
לכן מסתירים את זה מהמקטרג.
ועוד משל לאדם שמבקר חולה ושואל אותו מה יש
לו שלפעמים אם יש ח"ו מחלה מסוכנת אנשים
נזהרים שלא לדבר על זה ולא רוצים לומר שיש לו
המחלה הקשה מפני אותה הסיבה שלא לעורר
המקטרג ע"י הדבור לכן אומרים את זה בצורה אחרת

ג בגלל שהמלאכים לא יודעים את עומק המחשבה שבלב אמנם
מחשבה חיצונית שניכר להאדם גם הם מכירים ויכולים לדעת אבל
עומק המחשבה שזה מתחת ההכרה פעמים שגם האדם עצמו אינו

מכיר וכ"ש המלאכים אינם מכירים רק הקב"ה מכיר את זה ,ויש דברים
שהאדם כן מכיר ומרגיש ויודע והמלאכים לא מכירים ולא יודעים כך
משמע לכאורה ובזה יתורץ הרבה דברים.

עצוב מזה או להתייאש אבל האדם צריך לדעת שיהודי אסור
לו להתייאש) ואנחנו יודעים שהקב"ה רוצה בתשובה

ומחכה לנו על התשובה שלנו ,וכשמגיעים ליום
האחרון של הכפרה של הימים נוראים יום הוש"ר
שבזה מסתיים כל התקופה של התשובה ושל הכפרה
אנחנו אומרים להקב"ה ,שאנחנו נסינו בכל מיני
דרכים איך לחזור בתשובה ולשפר את המעשים ובכל
זאת התשובה שלנו לא היתה עדיין בשלימות כראוי
והראיה שזה לא מחזיק מעמד לכן אנחנו כבר לא
יכולים לבקש כלום ,אלא אנחנו סתם צועקים
להקב"ה בצורה כללית הושע נא תעזור לנו מפני
שאנחנו כבר לא יודעים מה ואיך לעשות תשובה אין
לנו כבר מה להגיד אנחנו שבורים כבר לכן אנחנו
מבקשים ממך הקב"ה תעזור לנו הושענא זה צורת
הבקשה מה שאנחנו מבקשים בהוש"ר.

ג.
ועוד יש לומר ע"פ מה שיש להקדם ולהסביר את
הענין שבר"ה לא מזכירים חטאים מפני המקטרג
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אומרים שצריך ישועה גדולה כי לא רוצים לומר
בפירוש מה יש לו.
כך כשאנחנו מגיעים להוש"ר אנחנו מפחדים
מלעורר את הקטרוג שוב כי אם ברגע האחרון אנחנו
מגיעים זה יכול שוב לעורר את הקטרוג מפני שיכול
המקטרג לטעון על זה וכי עכשיו הם מגיעים וכי
עכשיו מתחילין לצעוק איפה היו עד עכשיו ,ומפני
שאנחנו מפחדים מזה לכן אנחנו צריכים להסתיר את
זה מהמקטרג לכן אנחנו צועקים להקב"ה רק בצורה
כללית הושע נא ואתה יודע כבר מה אנחנו מכוונים
מה עומק הכונה שלנו בזה ,אבל היצה"ר המקטרגים
לא יודעים מה אנחנו מכוונים ,זה אפש"ל ההסבר מה
שצועקים סתם הושע נא בכדי שהם לא יבינו את
השפה מה שאנחנו מדברים אלא רק הקב"ה מבין את
זה.

ד.
ועוד הסבר אפשר לומר למה אומרים בכלליות
הושענא כי לאמתו של דבר האדם צריך להיות מאד
מאד שבור בהוש"ר מפני שכבר מגיע סוף הזמן של
ימים נוראים ולב יודע מרת נפשו כל אחד יודע איפה
הוא נמצא מה הוא היה צריך להיות ולמה הוא היה
צריך להגיע ואיזה פנים יש לתשובה שלו וכל מה
שהבטיח האדם יודע אם הוא מקיים את זה ,א"כ מה
יש לנו לצעוק עוד אל המלך מה יש לאדם עוד להגיד
עוד פעם יאמר ויבטיח דברים שלא יקיים ח"ו אין
כבר לזה טעם זה בושה גדולה כבר לדבר מה יש לו
כבר לומר ,אין לו מה לומר רק רבונו של עולם אנחנו
צריכים ישועה א"א לומר יותר האדם לא יכול לומר
מפני שמתבייש לומר יותר ממילא הוא אומר רק
בכלליות הושענא.

ה.
ועוד הסבר אפש"ל דומה קצת להסבר הקודם
בהקדם להסביר המשל כשאדם חולה מגיע לרופא
והוא יודע שיש תרופות קשות שיהיה לו יסורים
גדולים מזה ומפחד שהרופא יתן לו תרופה זאת ולא
רוצה זה לכן הוא אומר לרופא שלא יתן לו
מהתרופות הקשות אלא שיתן לו מה שהוא החולה
רוצה ,אבל אם הוא רואה שלאחר שלקח כל
התרופות מה שהוא בחר לעצמו והרופא נתן לו מה
שהוא ביקש וזה לא עזר לו הוא עדיין נמצא בתוך
המחלה הוא עדיין מסוכן ,אז הוא כבר מודיע לרופא
ואומר לו שתיתן מה שאתה מבין אני כבר לא מבין
כלום ולא רוצה כבר לבקש כלום אלא אני מבטל
עצמי מה שאתה תיתן לי אני אקבל.
ביוכ"פ התפללנו ובקשנו סליחה ואמרנו אבל לא
ע"י יסורים וחלאים רעים כך אומרים ביו"כ בתפלות
זה כמו שאומרים לרופא שלא יתן לנו התרופה הזאת
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הקשה אלא תרופה קלה זה מה שאנחנו בוחרים בזה,
אבל כשמגיע הוש"ר אנחנו כבר לא אומרים כלום
אלא רק אומרים הושענא איך שאתה מבין ליתן לנו
ישועה גדולה תיתן לנו כי כבר כלו כל הקיצים אנחנו
רואים המצב שלנו שלא עזר כלום ,לכן אנחנו
אומרים בהוש"ר הושענא מתכוונים לומר בזה
להקב"ה שאנחנו כבר מרימים ידים ולא אומרים
שתעשה לנו דוקא כך ותיתן לנו דוקא זה אלא אנחנו
לא אומרים כלום מה שהקב"ה יעשה זה מקובל עלינו
אנחנו כבר לא מבינים כלום ולא רוצים להבין כי כבר
ראינו שמה שביקשנו לפי מה שאנחנו מבינים זה לא
עזר לנו לכן עכשיו אנחנו מבטלים את הנגיעות שלנו
ומקובל עלינו מה שהקב"ה יתן לנו ,זה מה שאנחנו
צועקים בהוש"ר העיקר שתושיע ותוציא אותנו
מהבוץ ומהמצב השפל שלנו איך שאתה מבין שזה
טוב לנו כך תעשה.
אתה יודע רבונו של עולם מה אנחנו צריכים אנחנו
לא יכולים לפרש אנחנו מבקשים ממך הקב"ה
שתפרש את זה כפי מה שאתה מבין מה שעומק הלב
שלנו רוצה מה שיש לנו צורך בו באמת ,כי אנחנו
כבר לא יודעים מפני שכבר נסינו כל מיני דרכים
שחשבנו שבזה נתקן עצמנו אבל הקב"ה יודע מה
באמת האדם צריך תיקון ,האדם תמיד מעלים עין
בעיקר מהדברים שבאמת צריך לתקן ,האדם מוכן
לעשות תשובה על כל העבירות שיש לו אבל חוץ
מהדבר העיקרי והשורש שזה מקיף את כל האדם את
כל הלב שלו מזה האדם מעלים עין ,כי זה הטבע של
האדם שלא רוצה להכיר את החסרון האמיתי שלו
מה שהוא מופרך על ידי זה ומה שקשה לו לא רוצה
לראות שזה נמצא אצלו ולכן הוא תמיד מנסה
להעלים עין מזה כי לא רוצה להיות מופרך בעיני
עצמו ,אבל בהוש"ר אומרים להקב"ה אתה הרי יודע
מה אנחנו צריכים לכן אנחנו מבקשים ממך שמה
שאנחנו צריכים תיתן לנו ותתקן אותנו אנחנו
מבטלים עצמנו להקב"ה שיעשה כמו שהוא מבין.
היום אנחנו במצב כזה בכל הבחינות ובכל הצדדים
שאנשים לא יכולים לשלוט על מצבם בכלל ,וכל
אחד צריך לחכיר כבר שא"א לו לעזור לעצמו כי כבר
נסינו כל העצות ולא עזר לנו ,לכן אין עצה אחרת
העצה היחידה היא רק לסמוך לגמרי על הקב"ה
ולומר מה שאתה תעשה אתנו זה מקובל עלינו כי
אנחנו רוצים להוושע אנחנו רוצים לקבל התיקון כי
עוד מעט יהיה מאוחר כבר כי כשיהיה הגאוה"ש כבר
לא יקבלו בעלי תשובה ח"ו שלא נהיה אבודים ,לכן
אנחנו אומרים להקב"ה הושע נא תעזור ותעשה איך
שאתה מבין.

ו.

עפ"ז

אפשר להבין עוד דבר דהנה באמת צריכים
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אנחנו להתבונן על המצב לא רק על השפלות שלנו
אלא על השפלות של כל הדור ,וזה מה שאנחנו
מבקשים הושענא למענך הושענא כי לכאורה מה
הביאור למענך יכולים להבין למען חילול ד' למען
שמך שמתחלל למען כבודך ,אבל א"כ היה אפשר
לומר בפירוש הושע נא למען כבודך מה זה למענך,
אפשר לומר שאנחנו אומרים כך להקב"ה אנחנו
יודעים שאתה רוצה שנהיה מתוקנים ושנעשה
תשובה אבל אנחנו כבר לא יודעים איך לעשות אז
א"כ הושע נא למענך כי אם לא תעזור לנו לעשות
תשובה זה יהיה הבושה שלך כביכול ,אנחנו אומרים
להקב"ה אתה רואה שכבר עבר עלינו חמשים יום
מר"ח אלול שהתחילו זמני תשובה ועד היום שזה
הוש"ר עברו כבר חמשים ואחד יום אז א"כ תעשה
שנחזור בתשובה כמו שאתה מבין כי אנחנו כבר לא
הצלחנו לעשות תשובה ולא יודעים איך לעשות
תשובה לכן תעשה כפי מה שאתה מבין כפי שאתה
רוצה ואנחנו יודעים שאתה רוצה ומה שתעשה
אנחנו נסכים אנחנו נקבל ,זה הביאור בהושענא
למענך שתעשה למענך שזה רצונך שאנחנו נחזור
בתשובה רצונך זה למענך כך אפשר להבין פשוט.
ואנחנו אומרים ג"כ הושע נא "למענך אלוקינו"
כלומר שאתה נקרא על שמנו כי הקב"ה קורא עצמו
אלוקי ישראל ,ואם לא תעזור לנו בתשובה א"כ יהיה
נמצא שעמו יהיו שפלים ח"ו ולא מתוקנים יהיו
רשעים חלילה והרי זה בושה וחרפה ח"ו של הקב"ה
כביכול כי נקרא שמו עלינו זה הביאור בלמענך
כלומר בשביל למענך תתקן אותנו ,ועוד אומרים
הושע נא למענך בוראנו שבראת אותנו בשביל
תכלית שנעבוד אותך כי כשבראת את האדם
המלאכים התווכחו אתך ואמרו שלא יברא את האדם
כי עתיד לחטוא ,וא"כ תעזור לנו לעשות תשובה גם
בשביל זה שהמלאכים לא ינצחו אותך כביכול ,ועוד
אומרים הושע נא למענך דורשנו הביאור כמו
שאמרנו שאתה רוצה שנחזור בתשובה א"כ מחמת
כל זה למענך תעזור לנו לעשות תשובה כך אנחנו
מבקשים.

ז.
אפ"ל עוד טעם פשוט ע"פ פשטות מכיון שהוש"ר
זה עדיין חג וחייבים להיות בשמחה כמ"ש
י"ד) ושמחת בחגך ואסור להיות בעצב ובצער ,ואם
אנחנו נזכיר פרטים זה יכול להפריע השמחה לכן
עכשיו בזמן השמחה לא רוצים לחשוב על זה ובפרט
לא לדבר על זה ,כי אפילו שהאדם יודע שיש לו איזה
צרה אבל כל זמן שלא חושב על זה בפרטיות לא
מתבונן בתוך הפרטים של הצרה אלא רק יודע עמוק
בלב שיש לו צרה זה עדיין לא תופס את לבו ולא
נעשה עצוב בגלל זה ,אבל כשמזכיר ומתבונן בפרטי
(דברים ט"ז
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הצרה ומדבר מזה זה מלהיב את לבו יותר ונעשה
יותר בצער ובעצב ומעורר אצלו יותר הבכי כמ"ש
(תהלים ל"ט ד') חם לבי בקרבי בהגיגי תבער אש דברתי
בלשוני ,לכן ממילא אנחנו לא רוצים להפריע את
השמחה בחג כי זה אסור ,אבל מצד שני מכיון שזה
דבר שלא יכולים לאחר את הבקשה עוד יום לכן
אנחנו צריכים לבקש בצורה כזאת שלא לעורר את
העצב והצער ומפני זה אנחנו לא מפרשים אלא
מבקשים בכלליות הושע נא כלומר רבונו של עולם
אתה הרי יודע מה אנחנו צריכים לכן תושיע אותנו
בכל מה שאנחנו צריכים זה אפשר לומר בפשטות,
אבל עכ"פ כולהו פירושי איתנהו.

ח.
איתא בחז"ל על שמיני עצרת שהקב"ה אומר עשו
לי סעודה קטנה כדי שאהנה ממך וילה"ב מה זה
סעודה קטנה שאהנה ממך וכי מכל הסעודות
הגדולות הקב"ה לא נהנה ,ועוד דבר ילה"ב שאם
עושים סעודה קטנה א"כ זה לא ממך זה מהסעודה
כי אם זה אהנה ממך א"כ לא לא צריך סעודה בכלל,
אפש"ל שהמכוון הוא שזה דומה להענין שנתב"ל מה
שאומרים בהוש"ר הושע נא למענך שאנחנו מבקשים
למען כבוד ד' הרצון של הקב"ה זה כבוד ד' ,וכמו
למשל כשהבן חטא לאביו ומרד בו והאבא העניש
אותו ובא הבן ומפייס אותו אבל זה פיוס מחמת פחד
מהעונש כי רוצה שיבטיח לו שלא יעניש אותו יותר
ולכן בא ומפייס את אביו ,אבל אם בא הילד ועושה
איזה שירות לאביו שבזה מראה מסירותו לאביו
מראה שדואג בשביל כבוד אביו או דואג בשביל איזה
צער שיש לאביו ולכן מראה מסירות לאביו בכדי
להסיר הצער הזה מאביו מזה האבא נהנה ממנו ,כי
כל זמן שהבן מבקש על עצמו מזה עדיין אביו לא
נהנה ממנו כי סוכ"ס זה בשביל הטובה של הבן אבל
כשמראה מסירותו לאביו בגלל שדואג בשביל אביו
זה גורם הנאה לאביו ממנו.
כמו"כ אנחנו כל החג מקריבים קרבנות זה בשביל
להמשיך המשכות וברכות בשבילנו והשבעים פרים
שאנחנו מקריבים שזה כנגד כל האומות בכדי
שהקב"ה יבער ויכלה את כל האומות שיהיה לנו
מנוחה מהם שהאומות כבר לא יצערו אותנו א"כ זה
הכל בשבילנו ,ולכן הקב"ה אומר עוד יום אחד תעשו
בשבילי ותנסו להנות אותי רק להנות אותי לא
תכוונו בשביל עצמכם כלום בכלל לא תבקשו כלום
לעצמכם רק בשבילי אז אני אהנה ממכם בזה שתראו
לי שאתם דואגים בשבילי שאכפת לכם בשבילי וזה
מה שאנחנו אומרים בהושענא רבה הושע נא למענך
הושע נא ,ז"א בשביל שאנחנו רוצים לשמוח עם
הקב"ה בשמיני עצרת לכן קודם כל אנחנו צריכים
להראות שאנחנו דואגים ואכפת לנו על כבוד ד'
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שכואב לנו על חילול ד' שישנו ,ולכן בהושענא רבה
אנחנו מקדימים ומכינים בערב יו"ט את עצמנו
לשמיני עצרת כדי שבשמ"ע הקב"ה ישמח אתנו ,כי
מתי אנחנו נעשה את ההכנה הזאת ביו"ט זה כבר
מאוחר כי אז הקב"ה רוצה כבר לשמוח אתנו ולכן
אנחנו צריכים לעשות את זה בהוש"ר בערב יו"ט
שאז אנחנו צריכים לדאוג בשבילו לכן אנחנו
מתפללים בהוש"ר הושע נא למענך.

ט.
אנחנו צריכים לחשוב על המצב של העולם היום
כמה המלך הקב"ה הוא עלוב בעולם היום כביכול כי
יש אנשים שמתרחקים מהקב"ה היום זה מצב
שקשה לדבר אין הכונה בדבורים האלו לקטרג ח"ו
אלא אדרבא עי"ז להסיר הקטרוג ,כי כשיש מצב כזה
בעולם ולא אכפת לאנשים ולא דואגים השתיקה
הזאת יכול לעורר קטרוג ח"ו ,והרי יש מצות ערבות
(שבת נ"ד :נ"ה ).מי שבידו למחות צריך למחות מי
שיכול למחות בכל העולם כולו חייב למחות בכל
העולם כולו מי שיכול למחות על בני עירו חייב
למחות על בני עירו מי שיכול למחות במשפחתו חייב
למחות במשפחתו כל אחד כפי כמה ערבות וכפי
היכולת שלו ,אבל יש דבר אחד שאפילו אם האדם
לא יכול למחות כלום אבל לכל הפחות שיכאב לו
שיתפלל על המצב שיש שיתפלל שאנשים יחזרו
בתשובה וכמו שמצינו בגמרא (ברכות ט :י ).על הפסוק
(תהלים ק"ד ל"ה) יתמו חטאים שיש מצוה להתפלל
שהחטאים יפסיקו לעשות חטאים ויפסיקו לגרום
צער להקב"ה ויפסיקו לעשות חילול ד' להקב"ה,
אנחנו רואים איך שהיום התפשט כל מיני יצה"ר כל
מיני עב"ז כל מיני שפלות כל מיני ריחוק מהקב"ה,
ויהודי הולך כך ולא אכפת לו כי חושב ואומר אני את
נפשי הצלתי ,זה יכול להיות ח"ו ריחוק גדול מהקב"ה
יכול להיות קטרוג גדול כלפי מעלה ,כך איתא
בספורנו כשהקב"ה אמר (בראשית י"ח כ"א) ארדה נא
ואראה אם יש עשרה צדיקים בתוך העיר לגבי סדום
הכונה שזה צריך להיות בתוך העיר כלומר שצועקים
בפרהסיא נגד כל ההשחתות.

י.

כג

עושים ,יש להקב"ה מזה הנאה כי רואה שאנחנו
מסורים אליו לא רק דואגים על עצמנו ,ושנית
מרויחים מזה כמו דאיתא בספה"ק כשאדם דואג על
צער השכינה אז מדה כנגד מדה הקב"ה דואג על צרה
שלו על הצער שלו והרי אנחנו רוצים שהקב"ה יתקן
לנו עוונותינו שהקב"ה יתקן אותנו ואם אנחנו נדאג
על עבירות של אחרים שזה מצער את הקב"ה אז
הקב"ה ידאג גם בשביל הצרכים שלנו ויעשה נחת
בשבילנו שאנחנו נוכל להתנהג כמו שהקב"ה רוצה,
זה אנחנו מרויחים את זה וחוץ מזה עי"ז מסלקים
את הקטרוג הגדול שיש אם לא כואבים ,וגם
מרויחים שהקב"ה יעשה לנו מדה כנגד מדה.

יא.
והנה איתא באחד מהראשונים מהקדמונים רבינו
בחיי (כד הקמח ,ערבה) במעלת היום של הוש"ר
ובגדלות היום של הוש"ר וז"ל ,כי כל הדברים האלה
(מדבר שם על עניני החתימה והוש"ר) יש עקרים גדולים
ושרשים עצומים לא יכילם לב חושב ולא יעלו בידו
מצד עיונו אלא אם כן קבלם מפה אל פה והיה בידו
מסורת החכמה ע"כ ,ועוד מובא בספה"ק ג"כ
שהקפות שאנחנו עושים שמקיפים שבע פעמים את
הבימה עם הס"ת זה סימן ורמז לעתיד שתפול חומת
אדום ויהיו כלים ואבודים מן העולם כמו שחומת
יריחו נפלה אחרי שהקיפו אותה שבע פעמים כך
יהיה הכליון לעת"ל זה הרמז שאנחנו עושים ,עכ"פ
בזה אנחנו מעוררים את הכח שיהיה כליון של כל
שונאי ישראל ושל כל אומות העולם.
אבל צריכים לדעת כשאנחנו מכוונים על שונאי
ישראל ועל אומות העולם לא רק על אומות העולם
אלא הכונה גם על הקליפה על הסט"א שהיא
השונאה והיא המכניסה השנאה לפעמים בלב אותם
רשעי ישראל שהם ח"ו נתפסים לסט"א והם לא די
שחוטאים אלא הם גם נעשים שונאי הדת ולכן
צריכים להתפלל ג"כ ע"ז שהקליפה הזאת תתבטל,
(אלה שעדיין מסוגלים לחזור בתשובה עליהם יש להתפלל

שיחזרו בתשובה אבל הקליפה שתתבטל) ,אבל יש כאלו
שהם כל כך נפלו עד שהם כבר בעצמם נעשו קליפה
וא"א להם כבר לחזור בתשובה ועליהם אמר דוד
המלך (תהלים קל"ט כ"א) משנאיך ד' אשנא ובתקוממיך
אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי,
והיום זה מסוגל לעורר את כל הכליון והביעור של
כל הסט"א שיתמו חטאים מן העולם לכן אנחנו
צריכים באמת להתפלל על זה ,ולכן צריך לדעת את
המצב של היום.

והיום זה מצב כמעט שאין צועקים ואין קול כנגד
ההשחתות יש רק יחידים אבל רוב האנשים לא
מצטערים על המצב לא חושבים על זה איפה
המסירות שלנו להקב"ה ,כדי שהקב"ה יהנה מאתנו
אנחנו צריכים שיהיה אכפת לנו המצב מפני שאם
אנחנו נדאג להקב"ה ולא רק סתם לדאוג אלא
יב.
שיכאב לנו נראה להקב"ה שאפילו אם אנחנו לא
יכולים לעשות כלום אבל לכל הפחות בלב אנחנו
וכדאי להזכיר פרט א' שנהיה לאחרונה מאוד מאוד
מסורים אליו בלב אנחנו מצטערים מתפללים על זה ירוד וזה מסכן את כל הכלל כמבואר בפסוק (דברים
צועקים על זה מה שאנחנו יכולים לעשות אנחנו כ"ג ט"ו) "כי ד' אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך

עמ"י

בס"ד

ולתת אֹ יביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך
ערות דבר ושב מאחריך" והיינו שישמרו על הצניעות
ואם לא השכינה שבה מאחרינו ח"ו.
היום ענין הצניעות ירד כל כך הרבה נורא נוראות
מי יודע איזה חרון אף זה גורם בעולם ,ידוע מה
שכתוב בספרי מוסר שכמו ששמירת הצניעות זה
ממשיך את השכינה בעולם ,כמו"כ הפריצות כביכול
מרחיק את השכינה ואת השמירה מן העולם,
מדברים על הצרות צרורות מה שיש היום אבל מה
גורם לצרות שזה חסרון הצניעות על זה לא מדברים,
הדבר הראשון זה צניעות כמו שהחפץ חיים היה
תמיד דורש ,היום זה נהיה מצב כזה שהמצב של
הצניעות ברחוב כל כך ירד שא"א לתאר ולומר את
זה ,ולאחרונה מסתובבים להם לפעמים באמצע
הלילה בשבתות וחגים בחורים נושרים שובבים ה"י
וצועקים וצוחקים בקול פרוע מאד ,מיום ליום נעשה
המצב של הצניעות יותר גרוע ,לאחרונה יש בתולות
אפילו מהחרדים מבתים הכי טובים יושבות על
הרצפה ברחוב ,וכשיושבות קבוצות של בחורות
ורוצים הגברים לעבור ורואות שהגברים הולכים הם
לא זזות בכלל לא מבינים כלום ומדברים בקול רם
וצוחקים בקול.

עש"ו

כד

ולא רק ברחוב ירד הצניעות ונעשה יותר פריצות,
אלא גם אצלנו ירד הצניעות ונעשה יותר פריצות
בצורה שלא יאומן א"א להבין מה קורה כאן ,איך לא
צועקים על זה איך הכל שקט איך זה לא מפריע
לאנשים ,כל כך זה ירד שכבר התרגלו לזה ,הולכים
ברחוב בחורים והולכות בחורות וצוחקות וצועקות
בקולות כאלו ה"י והבחורים אפילו לא זזים ,לא
מפריע להם כלום ,זה נורא נוראות מה שרואים
היום ,איך לא עושים על מצב הצניעות שירד באופן
נורא יום תפלה או יום צום בקולות וברקים.
הולכות נשים חרדיות מבקשים מהם שילכו בצד
כי צריכים לעבור הם אפילו לא יודעות מה רוצים
מהםד ,זה המצב של העולם היום בענין הצניעות זה
מצער מאד.
ויום יום זה מתדרדר בצורה נוראה הנשים והבנות
שלנו כבר לא יודעות מה זה הפרדה והבדלה בין
אנשים לנשים צניעות ,לא יודעות מה זה לא לדבר
ברחוב בקול רם צועקים בקולות משונים ולא
מתביישים ,יושבות על הרצפה קבוצה של בחורות
זה נורא נוראות ,יש עוד הרבה לספר אבל מספיק
בזה לעורר ואכמ"ל יותרה.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ד פעם הלכנו ברחוב ואשה עמדה שם ואחד מהגבאים ביקש שתפנה
קצת הצדה כי רוצים לעבור ואמרה יכולים לעבור יש מספיק מקום מי
מפריע שיעברו ,כך אמרה אז ענתה לא ברשעות אלא בתמימות לא
ידעה מה רוצים ממנה הרי יש מקום לעבור כך היא היום ההבנה של
אשה חרדית.
ה מלפני שנה בערך התחיל הענין של הדרת נשים שאז כל החפשיים
ושונאי הדת התחילו לשמור על הכבוד של הנשים שאסור לצעוק על
אשה שהולכת לא בצניעות "פריצות" ,אסור לומר לה איזה מלה
שתתלבש יותר בצניעות או שלא תעבור ברחוב אסור לעשות שום
דבר בכדי שהנשים יוסיפו יותר בצניעות ,וכשהיו אברכים שהעירו שזה
לא צנוע מסרו אותם לתפיסה לבית הסוהר ,אבל מאיפה זה התחיל
הענין הזה של הדרת נשים ,זה כל כך ברור שזה התחיל מאז שהבריונים
שנמצאים אצלנו שנקראים חרדים ולבושים כמו חרדים ,עשו מלחמה
נגד הצניעות מלפני שנה בערך בחדש חשון שעבר ,ואיזה מלחמה
גדולה הם עשו זה נורא נוראות זה כבר ידוע לכל.
אבל למה אני מדבר על זה עכשיו ,כי הביאו לי מלפני כמה שבועות
מעיתון של מזרחי שאחד כותב שם כל הסיפור על המלחמה נגד
השאלים וכותב שאפילו החרדים נלחמים נגד השאלים כולם נגד
הקיצוניות שבצניעות ,וכותב שם שיש שיטה שהנשים הולכות עם
רדידים עם שאלים ומסביר את השיטה שלהם ,שהם קיצוניים בכל
דבר ,ואומר שהרב שלהם זה מי שכתב את הספר קול קורא על
הצניעות (כולם יודעים ששמו אותי כאילו אני האשם כאילו זה שייך אלי ,אני
לא יודע למה אבל כך זה המציאות שמו את זה על השם שלי שאני זה שבזכותי
הולכות עם שאלים ואני זה שמחזק את השאלים ,אע"פ שזה בוודאי דבר טוב
לחזק את השאלים אבל בכ"ז ה"ז שבחים שאמרו עלי ולא היה בי כי עד היום
מעולם לא כתבתי ודברתי על ענין זה כלל רק פעם א' שאנשים חרדים ביזו
נשים שהולכות עם שאלים ברחוב וזרקו עליהם אבנים ופעם הדליקו הכיסוי
של הראש ע"י שזרקו גפרור בוער על אשה שהלכה ברחוב והתחיל לבעור ועוד
דברים כאלו עשו התנהגו כמו הנאצים ואז לא היה מי שמחה נגד הבולשביקים
האלו אז אמרתי במקום שאין אנשים השתדל להיות איש כדי לקיים מצות לא
תעמוד על דם רעך דרשתי נגד זה ואמרתי שאנשים אלו הם הערב רב ונכתבו
הדברים והפיצו אותם וע"ז התנקמו בי והפיצו בכל העולם שאני זה שהפצתי
לבוש השאלים ועוד הפיצו נגדי הרבה שמצה דברים שלא היו מעולם ,נחזור
לעניננו מכיון שעכשיו הראו לי העיתון הזה) ומצטט מספר קול קורא

בקיצור נמרץ כמה דברים וציטט את זה מאד טוב ,הגם שיש כמה
דברים שכתב וציטט לא נכון אבל ברוב הדברים כתב בדיוק כמו
שמבואר שם ,ומצטט מהקול קורא כך שאסור לנשים לילך בין גברים
ברחוב ,וכשאשה רואה שהגברים הולכים ברחוב צריכה לילך בצד,
ושאסור לה לדבר בקול ברחוב כל מיני דברים כאלה לא צריך לפרש
הכל כאן ,ומביא שזה השיטה של בעל הרדידים ובעל השאלים והיום
אפילו החרדים הכי קיצוניים אפילו הבד"ץ שהם תמיד קיצוניים בכל
דבר בזה הם דווקא נגד כל השיטה הזאת כך הוא כותב יכולים כל אחד
לראות את זה.
איזה חילול ד' זה איך שמפיצים בעולם שהיום הכל נהיה קיצוניות
הכל נהיה שיטה של השאלים מי שעושה צניעות היותר פשוטה מה
שכתוב בשו"ע ובכל הפוסקים זה נקרא היום קיצוני וצריך ללחום נגדו,
מכניסים היום שנאה לילדים נגד זה כשרואים אשה צנועה שהולכת
בצניעות ושומרת על המסורת של הצניעות כמו שהלכו פעם ,בכל
הדורות אנחנו ידענו שמי שמדבר נגד המסורת שעברה מדור דור
אפילו אם זה הלכה שלא כתוב בשו"ע אלא זה מסורה מדור לדור ,הרי
זה נחשב למשכיל ולאפיקורס ,והיום יש מלחמה גלויה מאנשים
שנקראים חרדים קיצוניים והם נלחמים נגד המסורה ,הם אומרים
ומתרצים את זה שלפני שנים זה היה טוב אבל היום זה לא טוב ,זה
בדיוק השפה של המשכילים של פעם בדיוק כך דברו המשכילים ,וזה
לא משנה איזה תירוץ הם אומרים כי הרי סוכ"ס עי"ז הם מכניסים
שנאה לענין של צניעות זה נורא נוראות.
אני בקשתי ממי שהתחיל את כל המלחמה נגד הרדידים והשאלים
שלא יעשה את זה אמרתי לו שעי"ז אתה תוריד את כל הצניעות
ותחזק את הפריצות בעולם ותחזק את הפושעים ואת כל שונאי הדת
בענין הפריצות ולא האמין לי ,ולדאבונינו כך הוכיח אח"כ המציאות
שע"י המלחמה הזאת נהיה ונגרם המצב הזה מה שיש היום בעולם
שא"א לומר מלה על צניעות א"א לעשות שום דבר בענין הצניעות
נורא נוראות.
עד היום שום פעם לא הרהיבו עוז בנפשם לפגוע בקיצוניים
שבירושלים בענין הצניעות ,כל השנים כשהיו עוברים במאה שערים
בפריצות היו מוחים היו צועקים עליהם וזורקים אותם ,ותמיד היו
שותקים היו מפחדים לפגוע בחרדים האלו בקיצוניים בקנאים האלו,
ופתאום לא מפחדים מהקנאים מאותם שמוחים וצועקים כי הם

עמ"י

בס"ד

עש"ו

כה

אחד הביא בשם הרב כדורי שאמר לו כמה זמן
לפני הפטירה שלפני הגאוה"ש תראה שיהיה מלחמה
נגד צניעות ותראה ולא תאמין איזה אנשים חשובים
ילחמו נגד הצניעות זה המצב של היום בענין
הצניעות ,אבל יש עוד דברים אחרים היום יש ע"ז
ג"ע ושפ"ד ,שפ"ד זה לאו דווקא מי שהורג גם יש
רציחות ל"ע אבל גם מי שמבייש את השני זה נקרא
רציחה (גמרא ב"מ נ"ט .שערי תשובה שער ג' אות קל"ט) יש
מסירות שמוסרים לערכאות יש מלחמות אחד נגד
השני ושנאת חינם שלא היה מעולם וכל מיני דברים
כאלו זה נורא ואיום ,וע"ז זה ההשכלה והפסיכולוגיה
שיש היום זה מלא ע"ז ,ונתפסים לזה יום יום יותר
ויותר אנשים ועי"ז מתרחקים מהקב"ה מהאמונה
מכל הקדושה ,מי שהיום רוצה לעשות משהו איזה
דבר שבקדושה יש מלחמה נגדו ,כל דבר שזה אמיתי
יש מלחמה נגדו.

רש"י אומר על הפסוק (ויקרא כ"ו ט"ו) ואם בחקתי
תמאסו מואס באחרים שעושים וזה המצב שהגענו
היום לזה ל"ע ,לצערנו הרב יש אנשים שכביכול הם
שומרים תורה ומצות והם מואסים במי שעושה
ורוצה לשמור על המסורה של התורה והמצוות ,ולא
רק שהם מואסים באחרים העושים אלא מכניסים
שנאה לכל הילדים בכל המוסדות כמעט נגד
הקיצוניות שבצניעות שאסור ללכת כמו שהסבתות
שלנו הלכו ,זה היה פעם צורת הדבור של המשכילים
ואפילו הם התביישו לומר את זה בקול רם ,והיום
האנשים הכי חשובים לא מתביישים ללמד את
הילדים שכשרואים מי שהולכת כמו שהלכו אמותנו
הקדושות וכמו שהלכו לפני שני דורות בירושלים לא
לפני הרבה שנים ,כשרואים כך צריך לצעוק עליה
ולבזות אותה צועקים פריצות צועקים שכך הולכים
הגוים ,ואילו על הפריצות לא צועקים בכלל
כשהולכות ברחוב בצורה של פריצות לא רואה

יודעים שגם החרדים הקנאים אתם ,זה בדרך הגיוני איך זה גרם
לירידת כל הצניעות.
אבל חוץ מזה איך זה גרם לירידת הצניעות ע"פ מה שאיתא בספר
חסידים שאין הגוים שולטים על הדבר עד שבני ישראל עצמם
מקלקלים אותו הדבר בעצמו ,הגוים לא מזלזלים בשום דבר עד שבני
ישראל עצמם מזלזלים בזה ,ואומר אם תראה בית כנסת שהגוים
מחריבים אותו שמחללים אותו הרי זה סימן שבני ישראל לא שמרו
קדושתו וחיללו אותו ,כי בלי זה לא היו יכולים לפגוע בבית כנסת של
ישראל ,אם שומרים על מורא מקדש אז לא יכולים הגוים לשלוט
עליהם ,ואם רואים שהגוים שולטים עליהם להחריבם הרי זה סימן
שבני ישראל עצמם זילזלו בזה וזה מה שנותן את הכח לגוים.
לכן כל זמן שהיו החרדים מכבדים את הצניעות ולא היו מזלזלים
בה אז גם החפשיים היו חייבים לכבד את הצניעות לא היו יכולים לילך
נגד זה לא היו יכולים לזלזל בזה ,אבל כשהתחילו החרדים לזלזל בזה
וללחום נגד תוספת צניעות מה שהיה מקובל בדורות שעברו ,לכן זה
גרם שגם החפשיים שונאי הדת קבלו כח והתחילו לזלזל בזה וללחום
יותר נגד זה.
סיפר לי אחד שיש אשה שהולכת עם כל הלבוש הצנוע ,ויש עסקנים
שמנסים למסור אותה ולדבר נגדה בערכאות במשפטים ,ומסרו אותה
ולקחו אותה לחקירות והאשה הזאת הלכה עם הרדיד ועם כל הלבוש,
והחוקרת שחקרה אותה היתה חפשיה ואמרה לה שהיא לא יודעת מה
רוצים ממך אדרבא הם היו צריכים לכבד אותך כי את יותר צנועה
מהם ואיך הם נלחמים נגדך איני יודעת למה לא מכבדים אותך למה
מזלזלים בך ,חפשיה שאלה שאלה כזאת כי לחפשיים לא מפריע כלל
והם לא מבינים למה החרדים לוחמים נגד זה רק לאלו שהם שונאי
הדת זה מפריע ,יש כמה אנשים מודרניים שאלו אותי ג"כ מה הם
רוצים אותם החרדים שלוחמים נגד זה מה אכפת להם מאלו שרוצים
להדר בצניעות יותר ,מה הם כועסים על זה מה מפריע להם זה לא
הגיוני זה פשוט רוח שטות השנאה מקלקלת את השורה.
יש מלחמה אדירה נגד הצניעות ,אברך שהיה אצלי לאחרונה שאל
אותי עצה מה לעשות שאמא שלו כועסת על אשתו ,כי אשתו הולכת
יותר צנוע מאמא שלו לא עם שאל רק שהיא הולכת עם בגדים קצת
יותר ארוך קצת יותר רחב ממה שאמא שלו הולכת והמטפחת קצת
יותר כמו פעם לא כמו היום זה הכל ,והיא נלחמת מלחמה אדירה נגד
הכלה שלה ,והאשה הזאת אמא שלו היא באה מבית שהיא התחזקה
בצניעות ונלחמה כנגד כל המשפחה שלה על צניעות ,וגם האבא בא
ממשפחה כזאת ושניהם נלחמים עכשיו נגד הכלה ,והאברך הזה אמר
לאמא שלו שהוא לא מבין הרי גם את נלחמת בעד הצניעות נגד כל
המשפחה שלך אז למה כעת להלחם הפוך ,אמרה לו אבל זה שאשתך
הולכת בצניעות יותר ממני בזה היא פוסלת אותי ז"א שהיא עדיין לא
מספיק צנועה והיא הכלה יותר צנועה ממנה בזה היא פוסלת אותה
מהצניעות זה חוצפה מכם כי הלא הרי אני נלחמתי על צניעות א"כ

אני מספיק צנועה ,ואיך אתם מעיזים לפסול אותי שאני לא מספיק
צנועה ,הצטערתי לשמוע דבר זה אבל מצד השני חשבתי שזה טוב
שמגלה הסט"א בעצמו את פסלנותו וזה מקיל על הנסיון כי עי"ז יבינו
כולם את האמת שכל המלחמה נגד הצניעות ונגד המהדרות בצניעות
יותר מהם ה"ז רק מפני הגאוה שלהם שלא יהיה מי שהוא יותר צדיק
מהם.
הבעל התניא בתורה אור כותב על זה שזה קליפת עמלק ,למה עמלק
הלך ללחום נגד בני ישראל כי היה לו גאוה ולא יכל לסבול מי שהוא
יותר ממנו ,ומכיון שבני ישראל היו ברום המעלה של העולם הם היו
יותר מכובדים בעולם לכן הוא לא יכל לסבול את זה ,מי שאינו יכול
לסבול את זה שהשני יותר ממנו זה קליפת עמלק כך כותב בעל התניא
מפורש ,לפ"ז מובן המצב של היום כי מכיון שעכשיו מגיע הזמן של
הגאוה"ש שצריכים למחות את עמלק ,ואיתא בפסוק (משלי ט"ז י"ח)
לפני שבר גאון שכל דבר לפני שזה צריך להתבער מן העולם הוא
מתגאה ומרים ראש ומשתולל ,ולכן יש היום כל המלחמה נגד צניעות
זה בגלל שהם יודעים ומרגישים שבאמת אלו שהולכות בצניעות כמו
המסורת מדורות שעברו זה צניעות יותר מהם ולכן נלחמים נגד זה,
אבל מכיון שלא רוצים להודות בזה לכן מפרשים כל מיני פלפולים
והסברים ,גם עמלק אמר שנלחם נגד בני ישראל אמר כל מיני פלפולים
למה צריך ללחום נגד בני ישראל לא אמר את הסיבה האמיתית מפני
שלא יכול לסבול שהם יותר ממנו ,כמו"כ היום כך זה המצב זה נורא
ואיום*.
ומה שאומרים ומפרסמים בכל העולם שהבד"ץ כנגד כל עניני
הצניעות זה בזיון וסילוף הדעת ,הבד"ץ לא כתבו כלום נגד זה ,אבל
ככה זה המצב של היום אנשים רוצים להאמין כך.
* הוספת המעתיק :איתא בשערי תשובה שער ג' אות קנ"ט ,וז"ל
עוד יש כתות שאין להן חלק לעולם הבא ,והן ,כת אויבי השם יתברך,
וכת המחבלים כרם השם ,וכתב בהמשך עוד ,וענין שונאי השם נמצא
לפעמים גם באנשים שהם עושים המצוה ונזהרים מכל עבירה במעשה
ולשון ,אם נפשם רעה ובקרב לבם יקשה להם כאשר חבריהם עוסקים
בתורה ,וירע בעיניהם בהיות בני אדם עובדים את ד' ויראים מלפניו,
כאשר תאמר על האיש אשר לא יחפוץ שיכבדו בני אדם את המלך
ושיעבדוהו ,כי הוא שונא את המלך ,כל שכן אם הוציאו מחשבתם אל
הפועל ,שהם מניאים את לב בני אדם מעסק התורה ומן המצות ,כי
הם שונאי ד'.
וכן האנשים אשר עינם צרה בכבוד תלמידי חכמים הישרים
והצדיקים ,ושונאים עטרת תפארתם ,או ירע לבבם אם עדיהם תאתה
ובאה ממשלת הדור ,וכן כתוב (שמואל א ח ,ז)" :כי לא אותך מאסו כי
אותי מאסו ממלוך עליהם" ,וכל שכן אם יבקשו כבודם לכלימה או
ישפילו .וכן אם יאהבון כבוד הרשעים ומשלם על עפר ,כי אלה באמת
שונאי השם ,ואין רצונם בקיום עבודתו ,ולא יחפצו בהדרת קדש
יראתו ,ואשר ירבון מאד עבדיו ויראיו ,עכ"ל.

יג.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

עמ"י

בס"ד

שאיזה ילד או איזה מישהו שיצעק "פריצות" אין
שום דבר ,זה נורא נוראות לא יאומן איזה שפלות
זה.

יד.
צריכים להבין אנחנו עכשיו בזמן רציני מאד שלא
יהיה ח"ו שואה מי יודע מה יהיה במלחמת גוג ומגוג,
בזמנים כאלו איך אפשר להיות עדיין תפוסים בכל
מיני שטותים בכל מיני שנאת חינם ומלחמות אחד
נגד השני זה נורא נוראות צריכים להבין שכל הענינים
האלו זה הכל שטות ,בסוכות אומרים קהלת שכתב
שלמה המלך ושם הוא מפרט את כל העוה"ז ומהבל
אותם אחד אחרי השני ,שלמה המלך בקהלת מסביר
איך לא לרצות כבוד או עושר בעוה"ז ,כי עוד מעט
יהיה בקבר ויכסו אותו בעפר וכולם ישכחו ממנו ,ולא
ישאר לו כלום מכל הרכוש שלו ,והכבוד שרצה ורדף
אחרי זה גם לא ישאר לו ,וגם ממנו ישכחו שום זכר
לא יהיה ממנו כך איתא בקהלת ,הוא מסביר כל כך
יפה שאם האדם יתבונן בזה אין טעם בשביל מה הוא
נלחם בשביל מה האדם רודף אחר זה ,ואם בכל זאת
רודף נלחם אחרי זה זה מחלה ,האדם צריך לקבל מה
שהקב"ה עושה לקבל הכל באהבה לדעת שהכל
מושגח מהקב"ה ולא להתייחס לשום דבר ,וזה היה
מבטל מהאדם כל מיני צער וכל מיני כעסים
ומכאובים והמצב היה אחרת לגמרי ,הגמרא אומרת
(סוכה נ"ב ).שהיצ"ר מתאחז ביותר דווקא בת"ח,
באנשים חשובים היצה"ר מתאחז ומבלבל אותם
בשטותים יותר מכל אדם ,לכן צריך לשים לב לזה,
כשאנחנו עושים מעשה בחג הסכות שיוצאים מדירת
קבע ונכנסים לדירת עראי זה מראה שאנחנו מוכנים
לוותר על הדירת קבע ,אין האדם יודע ולא יכול לתאר
לעצמו כמה הוא ירויח כמה חיי נחת יהיה לו כשירגיל
עצמו לא להתייחס לבני אדם ,אלא רק להאמין שהכל
מהקב"ה ולחיות כך בהרגשה ,אה"נ זה לוקח זמן עד
שהאדם מתרגל לחיות כך ,צריך הרבה להשקיע זה
יכול לקחת הרבה זמן עד שהאדם מתרגל לחיות כל
רגע כך בהרגשת האמונה שהכל זה מהקב"ה ,אבל
לאחר שמתרגל לזה וחי כך אז נעשה כל החיים שלו
אחרת לגמרי הוא תמיד רגוע אין לו שום מתח אין לו
שום שנאה אין לו שום כעס ,צריך פשוט לעבוד קצת
עד שיתרגל זה פשוט הרגל.

טו.
אנחנו צריכים לבכות על זה כדי שננצל ,ח"ו
כשיהיה מצב של מלחמת גו"ג מי יודע איך זה יהיה
אנחנו צריכים תמיד להתפלל שזה יהיה נמתק שלא
יהיה צרות ח"ו ,אנחנו צריכים ישועה רבה גדולה
מאד שיתבטלו כל הסט"א וכל הקליפה הזאת ,שלא
יהיו לנו צרות צרורות ח"ו מטעם ערבות שאנחנו לא
נהיה נתפסים בגלל זה ח"ו ,לכן כל אחד צריך

עש"ו

כו

להקדיש זמן לכאוב על זה ולבכות ולהתפלל על זה
צריך להראות להקב"ה מסירות ,בזה אנחנו נמצא חן
בעיני ד' שהקב"ה רואה שאנחנו אכפת לנו ,הקב"ה
רוצה שיהיה אכפת לנו עליו שנדאג עליו על המצב
הרוחני שיש ואז ידאג עלינו להצילנו ,אנחנו יודעים
את המצב שלנו קשה לנו להתעורר בכלל ,אנחנו
גרמנו בעוונותינו הסתר פנים כזה שאנחנו כבר
במצב שלא יכולים להתעורר אפילו אם רוצים,
אנחנו לא יכולים לעורר את הלב בכלל אין כמעט
הרגשה אפילו שיודעים היום שאנחנו עומדים לפני
גוג ומגוג לפני מלחמה עולמית ואע"פ שלא יודעים
איך יהיה נראה בדיוק ,אבל אנחנו יודעים שיהיה
דברים נוראים כמ"ש בנביא (יחזקאל ל"ח) שם מפורש
הכל איך שיהיה המצב ,וכתוב שם (פסוק כ') ורעשו
מפני דגי הים ועוף השמים וחית השדה וכל הרמש
הרמש על האדמה וכל האדם אשר על פני האדמה
ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות וכל חומה לארץ
תפול :שיהיה רעש גדול באר"י כל אומות העולם
יבאו על הרי ישראל ויפלו הרים ,ודגים שבים וכל
עוף השמים כולם יהיו מתנענעים מפחד כי יהיה פחד
נורא ואיום ,ויפלו הרים לא מדברים על בנינים ,כל
חומה תיפול ,מפחד תיפול החומה והרים יהרסו,
איזה מצב מחכה לנו ,אנחנו כבר במצב שאנחנו
צריכים ישועה גדולה אנחנו לא יודעים מה עומד
להיות כאן.
סיפר לי אחד שר' אהרן ראטה בעל השומרי
אמונים זצ"ל כתב שיהיה עוד מלחמה עולמית
שלישית שזה יהיה שואה יותר גרוע ממלחמת העולם
השניה כך הוא אמר ,אמרו לו למה אתה מדבר כך
שח"ו שיהיה כך ,אמר מה אני יכול לעשות אני רואה
כך ,אני לא יכול לומר אלא רק מה שאני רואה ,וגם
לפני השואה הוא גם אמר בדיוק איך שיהיה כל
השואה יש אחד שכתב בספר כל הדברים האלה
מקוריים ,שלפני השואה הוא אמר בדיוק איך יהיה
כל השואה איך במדינה זו יהיה כך ובזו כך ,ואח"כ
אמר שרואה שיש עוד שואה להיות לפני המשיח.
אז כדי להנצל מזה צריכים אנחנו להיות מוגנים
מהקב"ה צריך להיות שהקב"ה ידאג בשבילנו ואנחנו
צריכים להיות מוסתרים בסוכה כמ"ש (תהלים כ"ז ה')
יצפנני בסוכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו שנהיה
שמורים ומוסתרים ,ובסוכה אנחנו יכולים לקנות
את השמירה וההגנה הזאת אם אנחנו נעשה מה
שהקב"ה מבקש שיהנה מאתנו זה הקב"ה מבקש
מאתנו דוקא רק אחרי סוכות שהקב"ה נותן לנו כל
כך קירבה מסתירנו תחת כנפיו תחת צילא
דמהימנותא שבוע שלם.
עכ"פ בזה שאכפת לנו המצב הרוחני שיש ואנחנו
בוכים ומתפללים על זה ,בזכות אחת הזאת אנחנו
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יכולים לזכות שהקב"ה יתקן אותנו ,כי אם אנחנו אלו
שמסורים להקב"ה אין טעם שאנחנו נהיה ונשאר
חוטאים ,אם זה הצבא זה החיילים המסורים של
הקב"ה שיש לו זה צביונם של המלך אנחנו צביונו של
הקב"ה אז בודאי הקב"ה יעזור לנו לתקן את עצמנו.

טז.
הקב"ה יעזור שנזכה באמת להבין איזה ישועה
גדולה ברוחניות אנחנו צריכים כי כל הגשמיות זה
השתלשלות מהרוחניות אם אנחנו ברוחניות נעשה
תשובה אז הכל יתמתק ויהיה בהמתקה וננצל מכל
הצרות הגדולות ,לכן אנחנו צריכים ישועה גדולה
ברוחניות כל המצב שלנו שצריכים ישועה רבא זה
היום של הוש"ר כי ביום הזה מסוגל להמשיך הוש"ר
על דברים שבמשך השנה א"א להמשיך זה מה שאמר
כד הקמח שיש בזה סודות נוראות ,ולכן כל דבר
שעושים בהוש"ר גם מנהג של חביטת ערבה יש בזה
ענינים גדולים וגם ההקפות אין אנו משיגים וא"א
לנו להשיג מה שאנחנו עושים מה יש בכח שלנו

לעשות ,ולכן צריכים לתפוס את סגולת היום
ולעשות בתמימות בלב שלנו ,לכל הפחות לצעוק
מעומק הלב לא רק על עצמנו אלא על המצב של כל
העולם כולו המצב של כבוד ד' המחולל ועל המצב
של כל מה שדברנו ולצעוק ,כי היום זה יום מיוחד
שיש בכח שלנו לפעול דברים בהוש"ר והכח של
הוש"ר מבואר בזוה"ק זה עיקר בפה בשפתים בדבור
שלכן לוקחים ערבה שזה דומה כמו שפתים נגד הפה
כי הכח של הוש"ר זה תלוי בצעקה בפה זה הכח
שיכולים לפעול בו דוקא ע"י הפה זה הכח של הוש"ר
לכן אומרים וצועקים ושואגים כל כך הרבה הושע נא
הושע נא.
ואז נזכה שביום ההקפות שלנו יפלו החומות של
הסט"א החומות של הטומאה החומות של כל
הקלקולים וההשחתות שזה יפלו ,וממילא יהיה לנו
ישועה ועי"ז נזכה שכבר יהיה שנת גאולה וישועה
שימהר ד' לגאלנו בעגלא ובזמן קריב ונזכה שיהיה
ברוב רחמים וחסדים מגולים בב"א.

מאמר " -שואגים הושענא"
מה הענין המיוחד שיש בהושענא רבא

א

ההקפות שעושים בכל יום שמקיפים את התיבה
עם הלולב ובהו"ר מקיפים שבעה פעמים ,אין לנו
מושג איזה דברים גדולים זה מעורר בשמים ,איזה
דברים גדולים נעשה מזה ,איזה כוונות עמוקות יש
בזה ,ואע"פ שאנחנו לא יודעים את הכוונות אבל
אנחנו עושים על דעת היודעים והמכוונים ,בכל אופן
הדברים האלו שנראים אצלינו שזה סתם דברים,
אבל זה לא סתם עי"ז עושים תיקונים גדולים מאוד,
יש להבין את זה כך אע"פ שאנחנו אנשים פשוטים
אבל יש דברים שנעשים מצד הזמן אם אדם עושה
את זה בכוונה טובה לפי השגתו ולפי כחו נעשה מזה
דברים גדולים ,ומכיון שהו"ר יום כזה שמסוגל מצד
הזמן לכן מה שעושים זה פועל פי כמה וכמה משאר
הפעמים כי הזמן גורם לכך.

ב
מובא בקדמונים על הפסוק אריה שאג מי לא ירא
שבמלה ארי"ה מרומז לארבע ימים מיוחדים א' אלול
ר' ראש השנה י' יום כפור ה' הושענא רבא ,וגם
במדרשים יש שמשוים את הו"ר לר"ה ,רק אצל
העולם זה לא כ"כ נתפס לא יודעים על זה כ"כ שהיום
הוא גדול מאוד מאוד ,יש ראשונים שמביאים וכבר
במדרשים מובא ג"כ למה זה נקרא הושענא רבה ע"ש
ישועה רבה שנעשה ביום הזה יש בו ישועות גדולות,

כז

דרשה שנאמרה
לפני הושענות תשע"ב

א"כ בעצם זה יום גדול מאוד לכן ביום כזה כל דבר
קטן שעושים עושה רושם גדול כמו בר"ה ,בר"ה
עושים סימנים וזה עושה רושם על כל השנה ,כל דבר
שעושים בר"ה עושה רושם על כל השנה לכן צריכים
להזהר בזה אפילו אנשים פשוטים ,ולכן צריכים
לשמור מה שאוכלים שלא יאכלו רק מתוק שלא
יהיה שום דבר חמוץ לא יהיה שום דבר מר וכדו',
אע"פ שבמשך השנה אם אנשים סתם עושים סימנים
זה לא עושה רושם ,אבל בר"ה כל אחד מה שעושה
עושה רושם כי מצד היום זה יום גדול ,לפעמים זה
מצד האדם כמו למשל צדיקים שכל תנועה שהם
עושים כל השנה זה עושה רושם גדול ,אבל יש גם
מצד הזמן שבזמנים כאלו שהזמנים הם כ"כ גבוהים
אז כל אדם שעושה זה עושה רושם כי מצד הזמן
נעשה מזה דבר גדול ואחד מהזמנים האלו זה הו"ר.

ג
ועוד דבר אנחנו בזמן שקרוב מאוד לגאוה"ש
ואנחנו צריכים לסיים את התיקונים מה שנשאר
לעשות בשביל שתהיה הגאוה"ש ,אז מצד הזמן הזה
שאנחנו בתקופה זו שאנחנו נמצאים בה ,מצד זה ג"כ
זה זמן גדול מאוד זה זמן חשוב מאוד וכל דבר עושה
רושם גדול כי אנחנו בזמן כזה ,ובשביל שלא נהיה
תמהים איך אנשים פשוטים וקטנים כמונו היום
יכולים לסיים את כל התקונים ולהביא את הגאו"ש
יש להביא ע"ז משל ודוגמא ,משל לקבוצה של
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אנשים שיש ביניהם אנשים נכבדים ושרים וגם כל
מיני אנשים ,וכולם צריכים וחייבים להגיע לארמונו
של המלך ,אבל בשביל זה צריכים להגיע ע"י דרך
קשה מאוד ,כי השער הראשי סגור וצריכים לטפס
ולעלות עד החלון ומשם להכנס ,ומי מסוגל לעשות
את זה אנשים נכבדים כמובן שלא יכולים לעלות שם
זה לא בשבילם ,אז שולחים איזה נער קטן או איזה
אדם פשוט שמסוגל לעלות דרך שם והוא יהיה
השליח של כולם ,והם אומרים לו מה לעשות והוא
יעשה בשליחותם ,והם נותנים לו ומגיבהשים לו
דברים מה שצריך והוא צריך רק להגיש את זה
לארמון של המלך שיגיע עד המלך ,והוא עומד שם
ומה שהם נותנים לו הוא מגיש את זה ,אז לכאורה
הוא עושה דברים גדולים מאוד הוא מגיש את זה
לארמון המלך שיגיע עד המלך ממש זה נעשה ע"י
כחו ,אבל בכל זאת הכל זה בכח כל האלו שמתחתיו
שמגישים לו הכל והוא כננס ע"ג הענק ,אבל
במציאות הוא זה שמסיים ועל ידו יוצא לפועל כל
הדברים הגדולים והחשובים שצריכים לצאת ע"י מה
שהגדולים והחשובים הכינו לו.
כמו כן זה הדור האחרון שלנו אנחנו אנשים
פשוטים כי בדור הזה האחרון לא היה מתאים
לאנשים גדולים שיהיו כאן ,וגם הם מצד עצמם לא
רצו להיות כאן בדור הזה במצב שפל כ"כ ,ואנחנו
כמו השליחים שלהם ולכן כל מה שאנחנו עושים זה
עושה רושם גדול כי אנחנו רק עושים בשליחותם
ובכחם ,הם שולחים לנו מה שהם הכינו ועשו ואנחנו
צריכים להגיש את זה עד לידי המלך.

ד
כמו כן הו"ר שבעצם זה יום גדול מאד אנחנו
מסיימים את כל העבודה של הימים הנוראים ,בכל
אופן שהוא זה יום שהוא גדול מאוד ,ולכן ביום כזה
ובתקופה כזאת כל אדם פשוט מה שהוא מכוון
ומוסיף לש"ש זה עושה רושם גדול ,ז"א מצד שני
הדברים ביחד גם מצד הזמן וגם מצד התקופה מצד
הזמן שזה הו"ר וגם מצד התקופה שאנחנו בדור
האחרון לכן כל דבר קטן שהאדם עושה איזה
מחשבה טובה איזה דבור טוב איזה משהו זה כבר
עושה רושם גדול מאוד מאוד שאין לנו מושג ,ועוד
דבר כיון שהיום זה גם יום אושפיזין של דוד המלך
שהיום הזה נמצא אתנו דוד המלך ומבקר אצלנו
בסכה ומלוה אותנו ועוזר לנו ועי"ז יש לנו הכח של
דוד המלך ,א"כ יש לנו שלשה טעמים שהיום הזה
גדול כ"כ שלכן כל מה שאנחנו עושים ופועלים תמיד
ובפרט ביום הזה זה עושה רושם גדול מאוד.

ה

כח

שאע"פ שסיימו כבר את ההושענות וכל התפלות של
היום אבל כל היום עד הלילה עדיין זה זמן של
תשובה וכל היום קובע הגמר הדין כי הו"ר זה סוף
וגמר של ימי הדין וזה נמשך כל היום עד סוף היום
כך אומר החיד"א ,ממילא צריך לתפוס כל רגע שביום
להיות עם יר"ש ועם תשובה כי כל היום הוא הזמן
שמסוגל לזה לאו דוקא כשאומרים את ההושענות,
יש אנשים שרגילים להתעורר בשעה שאומרים את
ההושענות וחושבים שכבר יצאו ידי חובתם ,אבל זה
לא כך כי כל היום זה יום כפרה זה יום של סיום ימי
הדין.

ו
צריכים לדעת שיום זה זה דומה לר"ה וכמו
שעושים לסימנא טבא כל מיני סימנים בר"ה כי כל
דבר שעושים בר"ה זה עושה רושם גדול על כל
השנה ,כמו כן יום הזה מכיון שזה דומה לר"ה במדרש
מדמים את זה לר"ה המדרש אומר ואותי יום יום
ידרושון שני ימים בשנה שני פעמים בשנה שכולם
דורשים את ד' כולם מתפללים לד' זה יום ראש השנה
ויום הושענא רבה ,א"כ הו"ר זה יום מיוחד ובכלל
תמיד הראשון והאחרון הם חשובים ועושים רושם
על הכל ,וכמו בר"ה כל סימן שעושים זה עושה רושם
על כל השנה ,כמו כן בהו"ר כ"כ היום הוא גדול יש
כ"כ ענינים גדולים מה שנעשה בהו"ר ,צריכים לדעת
שכל תנועה קטנה שיהודי עושה בהו"ר זה עושה
רושם גדול מאוד על כל השנה ,כמו שאיתא שבר"ה
שזה היום הראשון לתשובה שאפילו בתשובה קלה
משיגים יותר מאשר פעם אחרת בתשובה חמורה,
כמו"כ יש בחינה מעין זו עד לאחר שמחת תורה שכל
תקופת ימים הנוראים נקראים ראשית השנה ,שכל
דבר שעושים זה עושה רושם אם ח"ו אדם כועס זה
חבל מאוד זה יכול לעשות רושם לכל השנה ,אבל
אם האדם מתאפק מלכעוס מתאפק מלדבר כל דבר
טוב שהאדם עושה ביום הזה זה משפיע מאוד על כל
השנה ,כי זה יום שכל דבר קובע מאוד ,ולכן זה יום
שצריכים לדקדק על כחוט השערה זה מה שצריכים
לדעת ולקחת מאוד בכובד ראש את הענין הזה זה
מאד חשוב לדעת.
יש לדעת שאפילו אם אדם אינו יכול לעשות
הדברים הנזכרים בשלימות כל דבר שהאדם עושה
גם זה פועל ,וכמו שאיתא בשערי תשובה לר"י
שאפילו אם אינו יכול לעשות תשובה בשלימות
שיעשה קצת תשובה וגם זה מצטרף.

למה ענין של הו"ר זה סתום ולא כל כך ידוע

א

גדלות היום וענין של הו"ר זה דבר שאינו כ"כ ידוע
עוד דבר שצריכים לדעת הרבה ספה"ק מביאים מהו הגדלות של היום זה והגם שכבר כתוב ומוזכר
וגם החיד"א מביא את זה ומעורר הרבה על זה,
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הענין של הו"ר בראשונים ובקדמונים ובמדרשים
ג"כ ,בכ"ז זה נשאר דבר סתום וחתום שלא יודעים
בדיוק לפרש מה הענין של הו"ר ,אלול ר"ה ויו"כ היום
הקדוש עשרת ימי תשובה יודעים פחות או יותר
יודעים שאנחנו צריכים לעשות תשובה ובגמרא
איתא שביו"כ זה גמר החתימה ,אבל הו"ר זה רק
מבואר בספרי הראשונים אה"נ מוזכר ג"כ במדרשים
אבל בעיקר זה מבואר בספרי האר"י הק' בספרי
קבלה אבל גם לא מבואר כ"כ ברור מה זה נוגע לענין
הפשט לכאו"א ולכן זה דברים שנשארו סתומים
וחתומים ,ואע"פ שיש כמה ספרים המלקטים
ומביאים כמה מאמרים מהראשונים שמדברים על
גדלות היום הזה ,רבינו בחיי בכד הקמח מביא בשביל
לדעת את הסוד של הענין של הו"ר וגדלות היום זה
א"א אלא רק מי שקיבל זה מפה לאוזן כך הוא אומר,
אבל בכ"א הרבה ספרי מוסר וקדמונים כתבו שזה
יום גדול נורא והטור בעצמו מביא שאז מתפללים
וצועקים כי הכל הולך אחר החיתום ,והטור מוסיף
שזה זמן שזה סוף הכפרה וכעין זה באמת מובא
במדרש ,במדרש איתא שהקב"ה אמר לאברהם אבינו
שיתן לו זמני כפרה לבניו ומזכיר המדרש ר"ה ויום
הקדוש ולבסוף הוא מזכיר גם הו"ר שמי שלא הצליח
בר"ה וביוה"כ יש לו עוד יום זה הו"ר.

ב
ואע"פ שמוזכר כל מיני מאמרים פלא הדבר הוא
שעם כל המאמרים האלה החזקים מאוד בכ"ז זה
נשכח מהכלל מההמון עם ולא שמים לב לזה ,זה דבר
נפלא שזה נשכח שזה יוצא מהלב שלא שמים לב לזה
זה פלאי פלאים ,כנראה שזה דברים הקשורים
לגאולה וכידוע שכל הדברים ששייכים לגאוה"ש הם
דברים שצריכים להיות סתומים וחתומים זה גזירה
מן השמים לבא לפומי לא גליא ,זה כתוב בסוף דניאל
שהדברים צריכים להיות סתומים וחתומים כמ"ש לך
וחתום הדברים עד עת קץ הדברים צריכים להיות
סתומים וחתומים ,כתוב כמה פסוקים לפני זה
שהרבה ירצו לדעת ויעשו חשבונות של זמנים אבל
כולם יטעו ,וזה אנחנו רואים היום בחוש שהיו צדיקי
הדורות שאמרו זמנים לגאולה ועדיין לא הגיע,
ואפילו מה שאומר הרמ"ק שבתש"ס יתחיל הזמן
והגם שיש פירושים מה הוא התכוון ,בכל זאת רואים
סכ"ס הפשט הפשוט של הפסוק לא נעקר ונשאר
במקומו מה שהנביא דניאל אמר שהדברים צריכים
להיות סתומים וחתומים וכל אלו שיעשו חשבונות
יטעו ולכן א"א לדעת בדיוק.

ג
בכ"א ידוע שכל הענין של הגאוה"ש שזה מביא את
התיקון השלם לעולם הדברים האלו הם צריכים
להיות סתומים וחתומים ,וגם כל הסדר איך זה

עש"ו

כט

מתבצע איך זה יוצא לאור זה גם סתומים וחתומים,
כל הענינים של לידת דוד המלך שבא ע"י בנות לוט
וע"י רות המואביה כל הענינים האלו איך שנמשכה
נשמת משיח לעולם כל הענינים ששייכים לגאולה
הם סתומים וחתומים מאוד מאוד ,שאין שום אדם
בעולם שיכול לגלות את זה כמה שמנסים לא
מצליחים לגלות את זה ,וכנראה שזה מפני שזה הסוף
של הקץ זה הדבר שמביא את התיקון השלם לכן הם
סתומים ונעלמים ,אז כמו כן אפשר לומר על יום
הוש"ר שהוא מכוסה כמה שהוא גדול כי הוא גם
קשור לענין של הגאה"ש ,ובפרט שמתפללים הרבה
על הקץ ועל הגאולה בהו"ר וגם זה אושפיזא של דוד
המלך ודוד המלך מופיע לנו בעוה"ז בסוכות כי זה
אושפיזא שלו היום ,לכן כנראה בודאי זה שייך
לגאולה כי דוד המלך כולו שייך לגאולה השלימה
בודאי שגם זה שייך למשיח ,וגם שמתפללים
בהושענות איש צמח שמו יבוא צמח מתפללים על
הגאולה השלימה רואים שזה שייך לגאוה"ש ,אבל לא
רק לגאולה הכללית אלא זה גם גאולה הפרטית של
כל אחד כי מכיון שזה זמן של סוף של הכפרה זה
הגאולה הפרטית של כל אדם שכל אדם יגיע לתיקון
השלם שלו כל זה שייך לזה.

חשיבות היום של הושענא רבא
אצל ההמון עם לא עושים מיום הו"ר עסק גדול כי
בד"כ אנשים מתעוררים כשזה נוגע להם כשאומרים
שזה יום מסוגל לפרנסה וכדומה ועיקר הבקשות של
הו"ר זה על הגאו"ש ,אבל אם יהיה איזה מדרש
שיאמר שהו"ר זה מסוגל לפרנסה שכל אחד יוכל
לפעול פרנסה אז כבר היו מלאים כל הבתי כנסיות
ואפילו יותר מר"ה ויוה"כ ,אבל מכיון שבעיקר
הבקשות זה על הגאולה לכן זה לא תופס כ"כ את כל
האנשים ,ונשארו רק אנשים מעטים ויחידים
שעושים מהו"ר עסק כ"כ גדול ,אבל צריכים לדעת
את החשיבות של היום הזה ולתפוס את הזמן
המיוחד של היום הזה לעשות כל אחד מה שאפשר
ובפרט בזמן כזה שמחכים עלינו בשמים.
אין לנו מושג לפני איזה זמנים אנחנו עומדים אין
לנו מושג כמה זה חשוב מה שכל אדם משקיע ,כמו
שלמשל יש איזה אדם שחושש אולי יבוא מלחמה
ולכן הוא מכין לעצמו כל מיני דברים מה שיצטרך
אוכל ומים ושאר דברים ,ואנשים מסתכלים עליו
כמשתגע לא מבינים למה הוא מכין ומביא אוכל
ומים ,אבל פתאום כשמתפרץ מלחמה אז כולם
מקנאים בו ואומרים אוי איזה שכל היה לו להבין
מראש ולהכין את הכל ,כולם אין להם כלום והוא יש
לו הכל אם היה לנו שכל גם אנחנו היינו מכינים ,לכן
צריך לדעת ולהבין שהיום צריך להכין ועדיין אפשר
להכין ,היום יכולים להכין בשופי מה שרוצים ,ובפרט

עמ"י

עש"ו

בס"ד

בענין הו"ר אפשר לעשות היום הרבה דברים ,אבל
אח"כ מי שלא עשה ולא הכין אז נראה את ההבדל
כשיגיע הזמן נראה ההבדל מה הרויח זה שעשה
משהו ומה הפסיד זה שלא עשה כלום ,י"ר שנזכה
לעשות מה שצריכים והקב"ה יחונן אותנו דעת
לעשות ולהכין ,כל דבר קטן שעושים כל מחשבה
קטנה כל דיבור טוב זה מוסיף מאוד מאוד אין לנו
מושג כמה זה מוסיף גם לאדם וגם לכל העולם הזה
כולו וגם לכל העולמות ד' יעזור שנזכה לזה.
למה בהו"ר לא תקנו נוסח התפלה כמו בימים נוראים

א
לכאורה יש גם לשאול למה אין לנו סדר ונוסח
להו"ר כמו בימים נוראים ,בר"ה יש לנו סדר מה
שחז"ל והראשונים והפוסקים סדרו לנו מה
מתפללים ,וגם קבעו מה לאכול שיהיה סימן טוב כל
הסימנים שאוכלים מתפללים על כל סימן וכל
הבקשות לכל הענינים שצריכים הכל נקבע ,ויש
נוסח קבוע על כל פרט ופרט ועי"ז ממלאים את כל
היום של ר"ה ,וכמו"כ יום הכפורים מסודר לנו נוסח
על חטא כל נוסח הבקשות על מחילת עונות וכל
התפלות ,אבל בהו"ר כמעט שאין שום דבר מסודר
רק שאומרים את ההושענות אבל ההושענות גם כן
לא כל כך מובנים בפשטות נראה כאלו מתפללים
הרבה על גשמיות על השפעת השפע על המיםא,
אע"פ שבאמת אנחנו מתחילים להזכיר מוריד הגשם
רק בשמיני עצרת כשעובר החג ,אבל בטור משמע
שגמר הדין על המים זה בהו"ר.

ב
והנה החת"ס כותב שעד אנשי כנסת הגדולה לא
היה נוסח תפלה ז"א יהושע בן נון וכל הנביאים לא
תקנו נוסח התפלה עד שאנשי כנסת הגדולה תקנו
(וכן איתא ברמב"ם) וזה כבר היה בגלות בבל שאז תקנו
נוסח התפלה ,והרמב"ם מסביר הטעם למה רק אז
בבבל תקנו נוסח התפלה ,מפני שהתחילו לשכוח
לשה"ק והיו מערבים בה לשון בבלי ,וכך היו
מתפללים כ"א כשהיה מתפלל כל יום היה מסדר לו
הנוסח כפי צחות הלשון שלו ,והיו מערבים בלשונם
גם לשונות העכו"ם ,ואע"פ שבאמת יכולים לצאת
ידי חובת תפלה בכל לשון אבל בכ"ז חז"ל ואנשי
כנה"ג לא רצו שיתערב לשון זר בתפלה כי זה לא
מתאים לתפלה שיהא נאמרת בלשון לעז ,וזה גם
מחסר מהחשיבות כי לשה"ק יש בה הרבה סגולות
יש בלשה"ק כח מיוחד לכן לא רצו שיערבו בתפלה

ל

לשון זר ולכן עמדו אנשי כנה"ג ותקנו נוסח התפלה,
שואל החת"ס למה לא תקנו את זה לפני זה לכאורה
זה דבר טוב שיהיה לנו דבר מסודר איך להתפלל,
למה שכל אחד יהיה צריך למצוא את המילים בעצמו
כל יום ,אומר החת"ס אדרבה זה גירעון בתפילה כי
התפלה שהאדם מסדר לעצמו זה בא מכל עומק הלב
שלו כי זה דברים שיוצאים מן הלב שלו ,משא"כ
כשיש נוסח קבוע עם הזמן זה נעשה מצות אנשים
מלומדה והאדם אומר מה שכתוב וכבר לא מכניס
לבו כלל בזה וממילא זה יורד מהמדריגה הראויה,
לכן כל הנביאים לא רצו לעשות נוסח התפלה כי זה
מוריד מהמדריגה רק כשלא היה ברירה עשו את זה
כך מסביר החת"ס.

ג
עפ"ז אפשר לומר שאותו הענין הוא כאן בהוש"ר,
בר"ה ויוה"כ יש לנו סדר כל שנה עושים תשובה
באלול ואומרים סליחות ,ובר"ה יש ג"כ סדר קבוע
לכן זה נעשה בקל ויכול להיות לפעמים שזה נעשה
כבר\מצות אנשים מלומדה ,משא"כ הו"ר רק מי
שמחפש מי שמבקש מי שרוצה הוא צריך בעצמו
לסדר שיצא מלבו כי אין שום נוסח של תשובה
ותפלות ,אה"נ שמתפללים קצת יותר ומוסיפים
דברים בהושענות אבל לא מזכירים ענין של תשובה
ולהיות נכתב ונחתם בספר החיים לא מזכירים את
כל הענין הזה ,אה"נ שבסוף מזכירים איזה משהו
בענין זה אבל זה לא כל הנוסח ,כי כדי שנגיע
לשלימות התשובה זה לא יתכן אלא רק כשזה בא מן
הלב כמ"ש ממעמקים קראתיך ד' זה צריך להיות
ממעמקים מעומק הלב ,לכן ממילא צריך להיות
מהאדם בעצמו שכל אחד יגלה מצפון לבו שיוציא
את זה מתוך לבו כמ"ש תפלה לעני כי יעטוף ולפני
ד' ישפוך שיחו ,כל אדם הוא בבחי' עני שצריך לשפוך
את שיחו לפני ד' בעצמו ,כשעני בא לבקש נדבה
מעשיר והכינו לו את הדרשה מקודם זה ניכר העשיר
רואה שהעני לא מדבר מתוך לבו אלא שחוזר על
איזה נוסח ,ולכן הוא לא מתפעל מזה ולא מתייחס
ולא מתחשב עם זה כי זה לא מרגש אותו בכלל
ואפילו שיאמר הדברים היותר יפים והיותר מרגשים
ויסביר לו את המצב שלו שהוא באופן גרוע ביותר,
בכל זאת לא יתעורר הרחמנות של העשיר כי הוא
יודע שזה נוסח שהוא למד והוא אומר את זה
מהשפה ולחוץ זה לא מתוך עומק הלב ,משא"כ אם
ידבר דברים שהם ניכרים שהם מתוך הלב הוא שופך

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

א אבל ידוע שבאמת מים רומזים על דברים עליונים רוחניים
כדאיתא בחז"ל אין מים אלא תורה ,לשון חז"ל הוא לא סתם שמים
זה רמז על תורה אלא כתוב אין מים אלא תורה משמע שתמיד כשיש
ענין של מים זה רמז על הפנימיות של המים שזה תורה ,וגם איתא
בגמרא גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה ,רואים שענין של
גשם ומים זה תמיד שייך לתורה ,כשיש יום שיש גשם שמופיע מן

השמים הגמ' אומר שזה סימן ברכה וזה יום רצון מאוד זה כיום
שניתנה בו תורה ,כי באמת מופיע איזה ענין של תורה בכל פעם
שמופיע גשמים ,ותורה היא דבר שהקב"ה משתעשע בה יום יום כמו
שאיתא בחז"ל שהקב"ה שליש מהיום הוא לומד פירוש הוא משתעשע
כביכול עם התורה ,זה גם יום של מים שמתפללים על המים בחג כי
בחג נדונים על המים.

עמ"י
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את נפשו לפני העשיר מתוך לבו והעשיר רואה שהוא
באמת מדוכא ובאמת הוא מעונה ,אז אפילו אם העני
הוא מגמגם בדבורו זה ירגש את העשיר וממילא
ירחם עליו ויתן לו ,כך כשאנחנו באים להתפלל
ולבקש מהקב"ה צריך שיהיה ממעמקים קראתיך ד'
ואז הקב"ה ישמע ואז זה יעשה רושם ונקבל הישועה,
זה מה שצריך להיות בהו"ר ,דוקא מפני שזה יום כ"כ
חשוב דוקא מפני שזה גמר החתימה גמר התשובה
וגמר הכל אז רוצים שזה יהיה באופן ובצורה מעולה
שזה יהיה בצורה שאנחנו בעצמינו נתעורר וכ"א
יאמר מה שיש לו בלב מה שבא לו מעומק לבו ולכן
על זה לא שייך שיהיה נוסח.

ד
ולכן רוב העולם בעוה"ר נשארים כך נשארים
בהעדר מזה בכלל ,אבל מי שרוצה באמת את האמת
מי שרוצה לקבל תיקון אז צריך להשקיע הרבה
בהו"ר ,צריך להתעורר באמת ולעשות חשבון עם
נפשו עד שיפתח סגור לבו ,צריך לעשות את כל
העבודה מעצמו ואם יצליח לעשות את זה אפילו
יעשה את זה מעט זה חשוב יותר מהרבה ,טוב מעט
הזה בכוונה שבא מתוך לבו יותר מהרבה שלא
בכוונה.

ה
ולמה לא קבעו דבר כזה בתחלה תיכף בעשרת ימי
תשובה בתחלת ימי התשובה למה דוקא בסוף ממש
ביום האחרון ,כי את הענין הזה אנחנו לא מסוגלים
עדיין לעשות כ"כ בקלות בתחלת התשובה ,כשהאדם
צריך לחזור בתשובה הוא לא יכול להתרגש כ"כ הוא
לא יכול לעורר את לבו כי הוא רחוק מזה בגלל
העבירות שהוא עשה החטאים מונעים ממנו את
התשובה ,יש עבירות שמונעים לגמרי דרכי תשובה
כי כל עבירה כל חטא מרחק את האדם מהקב"ה
מרחק אותו מהרוחניות מרחק אותו מהלב שלו זה
סותם את הלב שלו גורם לאטימת הלב גורם
לטמטום הלב והשכל ממילא א"א לו לעשות תשובה
שלימה מצד עצמו ,לכן לא היה ברירה ובתחלת
התשובה צריך להיות נוסח מסודר שלולא זאת לא
היו מגיעים לכלום ,לכן סדרו לנו הקדמונים נוסח
שמזכירים כל החטאים ועם כל זאת כתוב בספה"ק
מי שיודע איזה חטא שלא מונים את זה שם בעל
חטא צריך להוסיף מעצמו ולהתוודות על כל מה
שיודע שצריך לעשות תשובה ,אבל בכ"א באופן כללי
הכינו לנו את כל זה כדי שיהיה לנו קל.

לא

בתשובה וקבלנו סליחה וכפרה לפי ערך הבקשה
שלנו אחרי שאנחנו קצת נעשנו טהורים בעבודה של
ר"ה והיום הק' שעי"ז אנחנו מורידים קצת מהלכלוך
של החטא קצת מהריחוק וממילא מתקרבים
להקב"ה קצת יותר בודאי ,והקב"ה מכניס אותנו
לסוכה מכניס אותנו לצילא דמהימנותא עילאה וזה
משפיע לנו דעת כמ"ש למען ידעו דורותיכם ,זה לא
רק שנזכור את ענני הכבוד או את הסכות שעשו אלא
זה משפיע בכלל דעת לאדם ,ולכן מי שמצטער פטור
מן הסוכה כי אינו יכול לקבל את הדעת כשהוא בצער
כך מבואר בט"ז.

ז
ולכן אחרי שעובר שבעת ימי הסכות ואנחנו קבלנו
קצת דעת ממילא אנחנו מסוגלים יותר לעשות
תשובה אמיתית תשובה שלימה תשובה לפתוח את
סגור לבנו ולכן זה היום כ"כ חשוב לנו ,ועפ"ז אפשר
לומר שזה הפשט בחז"ל שכתוב על סוכות ראשון
הוא לכם לחשבון עונות ,כי עד עכשיו לא עשינו
אנחנו בעצמנו חשבון עונות כי החשבון שאנחנו
עושים זה הסדר שקבעו לנו הקדמונים זה לא חשבון
של נפשינו ,אבל ראשון לחשבון עונות כשהאדם
בעצמו עושה חשבון מה שלא היה מוכן לו שהוא
צריך לעשות בעצמו חשבון בכדי להגיע לזה זה רק
מתחיל בסכות ,זה מה שמרמז לנו הגמרא בפסוק
ולקחתם לכם ביום הראשון.

ח

יש מפרשים את הפסוק כך ולקחתם לכם שנקח
את עצמינו נעשה חשבון עם עצמינו ,ראשון לחשבון
עונות שמבוקש מאתנו לעשות חשבון איפה אנחנו
נמצאים וכמה אנחנו רחוקים וכמה עלינו לתקן וזה
מתחיל מתחלת סכות ,מכיון שמושפע ומופיע לנו
שמחה גדולה כי אנחנו נמצאים בצילא דמהימנותא
עילאה ובלתי אפשרי שלא להיות בשמחה ,מי שאינו
בשמחה סימן שעדיין לא נכנס בפנים ,כי עוז וחדוה
במקומו וכל הטהרה והדעת מקבלים רק ע"י השמחה
הזאת ,שחוץ מהשמחה של מצוה כרגיל יש הופעה
של שמחה מיוחדת בסכות כי זה זמן שמחתנו
שהקב"ה משפיע לנו שמחה ,וזה השמחה פותח את
סגור לבנו מאפשר לנו לעשות חשבון הנפש ,כי
באמת אם האדם עושה חשבון הנפש מצד אחד זה
גורם לו צער גדול כשרואה באיזה מקום הוא נמצא
והרי אסור להצטער ביו"ט ,אבל מצד השני יש לו
שמחה גדולה והשמחה עולה על הצער כי זה בעצמו
שיודע שעכשיו יתחיל באמת התיקון שלו והמטרה
ו
אבל סוכ"ס זה איננה תשובה שלימה זה עדיין לא של כל החיים שלו זה גורם לו שמחה ,אז אפילו שזה
המדריגה מה שמבקשים ורוצים מהשמים מאתנו ,בצער אבל בכ"ז הוא שמח עם זה.
וכמו למשל אדם שאינו מרגיש טוב והולך מרופא
אבל מה שרוצים באמת זה אחרי שאנחנו חזרנו
לרופא והרופאים לא מגלים מה הסבה איזה מחלה

עמ"י

עש"ו

בס"ד

יש לו ולכן במצב כזה הוא לא יכול להתרפאות והוא
סובל מאוד מאוד ,אבל ברגע שמגיע איזה רופא
ומגלה את הסיבה ואומר לו שהוא חולה מסוכן מאוד
יש לו מחלה מסוכנת ,אע"פ שעכשיו הוא יודע
מהסכנה שלו יותר ממקודם בכל זאת הוא שמח יותר
עם הידיעה הזאת ,למה הוא שמח כי עד עכשיו
המצב שלו היה בהעלם והיה בהיסוס גדול היה בפחד
גדול לא ידע מה יהיה מחר מי יודע לאיפה החולי
הזה יוביל אותו ולא ידע אם אפשר לטפל בו
ולרפאות אותו ,אבל עכשיו כשנתגלה החולי הגם
שיודע יותר מהסכנה שלו ממה שידע עד עכשיו אבל
ביחד עם זה התגלה הרפואה שלו לכן זה גורם
לשמחה ,והשמחה עולה על הצער ,כך זה אצלנו
כשאנחנו בסוכות ע"י הדעת שנשפע בסוכות מתגלה
לנו המצב שלנו אבל בכל זאת זה לא מפריע את
השמחת החג כי השמחה עולה על הצער ,אבל צריך
לעשות חשבון הנפש וזה בסוף הסכות שאז כבר
אנחנו מסוגלים לעשות באמת חשבון של כל העונות
שלנו ,זה מה שמבוקש מאתנו וזה צריך להיות בהו"ר
וגם זה צריך להיות מעצמו ולא שיכינו לו ,זה הענין
של הו"ר.
איזה חשבון צריך לעשות בהו"ר ולמה נקרא הו"ר

א
הנה בגמרא איתא שהחתימה היא כבר ביוה"כ
ובכתבי האר"י מבואר שיש ענין שנקרא חותם בתוך
חותם שחוץ מהחתימה ביו"כ יש עוד חותם וזה
החותם הפנימי נעשה בהוש"ר ,אבל בגמרא משמע
שהדין של האדם נגמר ונחתם ביו"כ וא"א לבטל כבר
את הגזר דין א"כ מה הפירוש של החותם השני
שמשמע מזה שיש כן אפשרות לבטל הגזר דין ,יש
הסבר שהכוונה היא עם תשובה מאהבה אז יכול
לבטל.

ב
אבל אפשר לומר עוד אופן להסביר הענין הזה,
כתוב בפסוק ,אהבתי כי ישמע ד' את קולי תחנוני כי
הטה אזנו לי ובימי אקרא ,אם הקב"ה מטה אזנו לי
א"כ זה סימן שאני אהוב אצל הקב"ה וזה מה
שמשמח אותי כי זה מראה שאני אהוב שהקב"ה
מטה אזנו לשמוע מה הבקשה שלי כי הטה אזנו ,אבל
ובימי אקרא אני צועק על ימי שעוברים בטל ובלי
מטרה הרי נולדתי בעולם בשביל איזה מטרה ואיזה
תכלית שאני צריך להגיע לזה ,וכשעושים חשבון
ורואים שבסה"כ החשבון הכללי הוא שעוברים עלינו
ימים וחודשים ושנים ועובר עוד שנה ועוד שנה
ואנחנו מרגישים שלא מגיעים לשום דבר לא מגיעים
לתכלית החיים שלנו זה מה שיותר מעורר ,צרה ויגון

לב

אמצא ובשם ד' אקרא ההתבוננות הזאת בצרה זאת
זה יכול לעורר אותנו יותר מכל שאר החשבונות ,כי
כשהאדם עושה חשבונות רק על עבירות פרטיות אז
הוא חושב שיתקן את זה ויתקן את זה וזה כבר יהיה
בסדר יעשה תשובה על זה וישתחרר מעונש ,אבל
כשהאדם עושה חשבון כללי שסה"כ הוא נמצא איפה
שהוא היה כל השנים או יותר גרוע הוא חזר
אחורנית במקום להתקדם ,זה יותר מעורר כי הוא
רואה שאין תכלית בחיים שלו זה דברים שהחיים של
האדם תלויים בו.

ג
זה הרמז מה שאומר הטור על מה שמתפללים על
המים שמים זה חיים של האדם כי חייו של האדם
תלויים בזהב ,וכשאין לאדם מים ומסתלק ח"ו מכח
צמאון זה המיתה היותר גרוע והיותר קשה להאדם,
זה רמז גם על פנימיות הדברים כמו שהזכרנו (בהערה
א') אין מים אלא תורה שאם אין לאדם מים שזה
התורה זה המצב הכי קשה לאדם ,ומה זה תורה
התורה זה מורה דרך זה מורה לאדם לאן צריך להגיע
ואיך להגיע ,התורה זה הדבר שצריך לכוון אותנו
להגיע למטרה ,אם התורה לא מורה לו דרך ולא
מכוון אותו איך להתקרב להקב"ה איך להגיע לתכלית
החיים למטרה שנולד בשבילה אין זה תורת אמת
סימן שיש כאן שכחת התורה כמו שכתוב והאמת
תהיה נעדרת שזה קאי על התורה שקוראים לתורה
תורת אמת.
ויש להבין למה לא כתוב מפורש שהתורה תהיה
נעדרת למה כתוב בלשון והאמת תהיה נעדרת
והכוונה לתורה ,הרבה פעמים כתוב בנביא המלה
תורה במפורש למה כאן זה מתבטא במילים אחרות
של אמת למה לא כתוב מפורש התורה תהיה נעדרת,
יכול להיות שהכונה היא כך כי אם יאמר הנביא
התורה תהיה נעדרת אנשים יכולים לטעון על זה
ולומר שזה עדיין לא התקיים לא ירגישו שאין תורה
כי הרי לומדים א"כ יש תורה למה אין תורה ,אבל
כונת הנביא לא לסתם לימוד התורה אלא לתורת
אמת נכון שיש תורה אבל אין תורת אמת והאמת
תהיה נעדרת זה שאין תורת אמת ,נכון שיש תורה
בחיצוניות אבל אם אין אמת זה לא תורה יכול להיות
שזה נראה כמו תורה אבל צריך להיות התורה תורת
אמת שהתורה תקשר את האדם לאמת ואדם שלומד
תורה צריך להיות קרוב לאמת ,אבל מי שלומד תורה
ועדיין תפוס עם השקר אינו מחפש את האמת סימן
שאין לו תורה.

ד
יש

פירוש מר' משה מסאווראן על מה שהגמרא

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ב וזה מה שרש"י אומר על מה שאמרו בנ"י בפסוק (במדבר כ' ג') ולו
גוענו בגוע אחינו שמיתת צמא יותר גרועה מכל המיתות ,לכן אמרו

הלואי שהיו מתים במיתה אחרת ולא בצמא.

עמ"י

עש"ו

בס"ד

אומרת על הפסוק והיה אמונת עתיך חוסן ישועות
חכמה ודעת יראת ד' היא אוצרו ,שמרומז בזה ששה
סדרים אמונה זה סדר זרעים עתיך זה מועד חוסן זה
נשים ישועות נזיקין חכמת קדשים ודעת זה טהרות,
ובכ"ז אפילו אם יש לו כל זה יראת ד' היא אוצרו
העיקר זה יר"ש אם יש לו יר"ש אז יש לו את כל זה
ואם לא לא ,ובפשטות מפרשים ואי לא לא שעדיין
לא הגיע למה שצריך להגיע עכ"ז שיש לו תורה צריך
שיגיע להתכלית שזה היר"ש ,אבל ר' משה מסאווראן
פירש כך אם יראת ד' היא אוצרו אז יש לו ששה
סדרים ,ואי לא תדע שאין לו ששה סדרים אין לו
התורה בכלל ,אי איכא יראת שמים אז זכה שהתורה
שלו זה תורת אמת ואי לא לא שאין לו תורת אמת
כי תורת אמת מביאה ליר"ש ,התורה צריך להביא
ליר"ש שכתוב למען תלמדו ליראה את ד' כל לימוד
של תורה זה צריך להביא ליראת ד' ואם זה לא מביא
ליראת ד' סימן שהוא לא למד את תורת ד' תורת
אמת ,עכ"פ זה המצב מה שאומר הנביא שהאמת
תהיה נעדרת.

ה
בסוכות ביום הראשון מופיע אלינו אושפיזין
אברהם אבינו וכשמתבוננים איך היה נראה אברהם
אבינו אז מכסה את האדם בושה מראשו ועד רגליו,
כשעושים חשבון איך היה נראה זקנינו אברהם אבינו
ואיך אנחנו נראים איך אנחנו יכולים להראות פנים
כנגד הסבא שלנו איפה אנחנו נמצאים לאיזה מטרה
אנחנו חיים ,חיים כמו ח"ו בהמות בלי מטרה יום בא
ויום עובר והאדם משעשע את עצמו ושמח עם עצמו
בפרט אם נדמה לו שיש לו קצת רוחניות ,אבל א"כ
למה הוא לא מתקדם משנה לשנה ,למה הוא לא
מתקדם מיום ליום ,רואים שאנחנו חיים כאילו ח"ו
בלי שום מטרת חיים בכלל כי לא משתדלים לעלות
ולא מגיעים לשום דבר ,לכן זה זה החשבון הכללי מה
שצריך לעשות בהו"ר עכשיו לא צריכים לפרט את
החטאים הפרטים ,את החטאים מפרטים בתחלת
התשובה שאז יש מצות עשה דאורייתא לומר וידוי
כמו שכתוב והתוודו את חטאתם שצריכים לומר
וידוי ,אבל הוידוי הזה זה רק התחלה זה רק הכניסה
לדעת מה הוא עשה מה גרם לו החטא שעי"ז נתרחק
מהקב"ה לכן מפרטים את החטא ומתחרטים על זה,
אבל עדיין חסר כאן השורש העיקר מה שהאדם צריך
לדעת שנולד בשביל מטרה כדי להתעלות ולהתקדם
ולהתקרב להקב"ה יותר ויותר וזה חשבון כללי על
כל המצב שלו וזה עושים בהוש"ר.

לג

וחשבנו שנתקן את זה ואולי אז נתקרב להקב"ה,
אבל אנחנו רואים שכבר חזרנו בתשובה על כל
החטאים האלו ושוב אנחנו עדיין תקועים ונמצאים
איפה שהיינו ולא רואים שמתקדמים בכלל ,א"כ
עדיין חסר לנו עיקר התשובה אפילו שפירטנו כל מה
שידענו אבל עדיין יש איזה נקודה שחסר ,שזה
הנקודה הפנימית זה הדבר המרכזי ועמוד התווך ,וזה
הענין שבגלל זה אנחנו לא מתקדמים ולא מתקרבים
למה שצריך ,א"כ מה החיים שלנו שווים כי הרי
החיים שלנו תלויים בזה ועדיין לא מצאנו ולא גילינו
את החידה הזאת באמת ,ולמשל כשהאדם נתפס
בידי גנבים רוצחים ושודדים ,או שנתפס באיזה
יסורים נוראים וכואב לו מכל הצדדים בכזה מצב
כבר אינו יכול להתרכז ולחשוב מה כואב לו ובאיזה
אבר כואב לו ,כי הוא כולו נהיה בהלם ומבוהל לגמרי
אז מה הוא צועק רק הושע נא הושע נא הוא לא
מפרט שום דבר ,זה מה שאנחנו צועקים הושע נא
למענך אלקינו הושע נא הושע נא למענך בוראינו
הושע נא לא אומרים שום בקשה עיקר ההושענות
צועקים ארבעה הושענות האלו ואח"כ מפרשים
קצת מבקשים איזה בקשות ,אבל כשמתחילים עיקר
הארבע ההושענות הראשונות לא מפרשים מה רק
הושע נא הושע נא.

ז

לכן קוראים את היום זה הושענא רבה ולא
מפרטים שום דבר לא מזכירים שום דבר בעיקר
ההושענות ,כי אנחנו במצב שמגיעים להכרה כזאת
שאחרי שהתוודנו כבר על מה שידענו כבר אמרנו
וידוי על הכל אבל בכל זאת רואים שעדיין לא נושענו
מהיצה"ר עדיין אנחנו תקועים עדיין לא יודעים הדרך
איך להגיע לתכלית למטרה שבשביל זה באנו לעוה"ז
לכן אנחנו צועקים סתם הושע נא ,וכמו למשל
כשהאדם נתפס והוא צועק לאנשים שיעזרו לו הוא
צועק רק הצילו הצילו הושיעו הושיעו ,זה מה
שאנחנו צועקים בהושענא רבה ,וזה הדבר נקרא רבה
כי זה גדול יותר מכל הישועות ,הישועות הפרטיות
מחטא זה ומחטא זה ומכל החטאים והדברים
הפרטיים זה אולי כבר קבלנו ביוה"כ כשהיה מחילת
עונות ,אבל עדיין חסר הושענא רבה הישועה הגדולה
ההצלה הגדולה העיקרית זה דבר כללי שזה כולל
הכל ,הדבר הזה הוא שעדיין כל השער סגור לנו
הדלת נעולה זה הושענא רבה אנחנו צריכים פה
ישועה רבה ,וכמו למשל כשהאדם בא לרופא והוא
אומר לו מה כואב לו אז הרופא צריך רק לתת לו
תרופה לזה כי הוא יודע מה המחלה ,אבל כשהוא בא
ו
לכן ביום הו"ר אנחנו לא מפרטים כלום ,עד עכשיו לרופא והוא אומר לו אני לא יודע כלום רק זה כואב
חשבנו שאנחנו נתקן חטא זה וחטא זה כמו שאנחנו לי מכל הצדדים אז צריך ישועה רבה שהרופא ימצא
מונים ומתוודים על כל החטאים אשמנו בגדנו גזלנו מה שחסר לו מה הסיבה שכואב לו מכל הצדדים ומה
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הוא צריך לתת לו איזה תרופה ,זה נחשב ישועה רבה
כי צריך להיות לזה רופא מומחה עולמי כולי האי
ואולי שימצא את הסיבה ויוכל לעזור לו ,אבל אנחנו
מתפללים להקב"ה שהוא יודע מה שבלבנו מה
הסיבה ומה התרופה זה הענין שאנחנו צועקים
בהוש"ר הושענא הושענא.

ח
ועד כדי כך שכבר אין לנו שום זכות שבזכות זה
אנחנו נבקש כי כל הזכותים שלנו כבר השתמשנו
בהם הזכרנו אותם כל הזמן וכבר קבלנו על זה
מחילת עונות ,אז מה עוד יכולים לבקש בזכות זה
אנחנו לא יודעים ולכן אין לנו ברירה אלא להתפלל
הושע נא למענך הושע נא למענך ,כי אנחנו עמך
ושמנו קראת בשמך הקב"ה מייחד שמו עלינו לכן
למענך הושע נא כי אין לנו מה לבקש מצד עצמנו,
זה הביטול הגמור כשהאדם מגיע למצב שהוא יודע
שהוא לא יכול לעזור לעצמו כבר הוא מרגיש שהוא
זקוק להקב"ה ולכן הוא יכול להתפלל ,כדאיתא בספר
בית אלקים להמבי"ט שא"א להתפלל באמת על דבר
אלא רק כשהאדם מרגיש שהוא זקוק לו שהוא צריך
לו שרוצה את זה על זה ניתן לנו הזכות להתפלל,
ולכן זה מה שאנחנו מתפללים הושע נא כי אנחנו
מרגישים זקוקים להקב"ה שיעזור לנו ,לא רק שיעזור
לנו בדברים מסויימים אלא שיגלה לנו מה אנחנו
צריכים ,שיעזור לנו מתחלה ועד סוף גם את הסיבה
למחלה וגם את התרופה ,ולכן לא מפרטים שום דבר
כי אנחנו אין לנו כלום ולא יודעים כלום ,לכן אין לנו
אלא רק לצעוק הקב"ה תעזור לנו כפי שאתה מבין
זה מה שאנחנו צועקים בהושע נא למענך ,וגם
מתכוונים למענך זה בשבילך זה לא בשבילנו ,אנחנו
מרגישים שאנחנו לא יכולים כבר כלום לעשות לבד,
כשהאדם מרגיש שיכול לעשות משהו לבד ומבקש
רק שיעזרו לו בדבר מסויים ,ולמשל הוא רוצה
לעלות לאיזה מקום ומבקש את העזרה הזאת
בפירוש הוא אומר תעזור לי לעלות ,אבל כשאינו
יודע מה הוא רוצה ואינו יודע מה הוא צריך אז הוא
אומר רק בכלליות תעזור לי תציל אותי כי הוא לא
יודע איך ומה לבקש בפרטיות ,זה מה שאנחנו
צועקים להקב"ה בהושע נא אנחנו מרגישים כבר
שזקוקים להקב"ה מתחלה ועד סוף אנחנו לא יכולים
לשתף פעולה אנחנו לא יכולים להוסיף שום דבר
מעצמינו כי כלו כבר כל העונות כבר עבר אביב וקיץ
הכל עבר ועדיין לא נושענו עדיין לא הגענו לכלום
לכן צריכים ישועה רבה.

לד

להיות בלשון שלא יהיה אפשר לטעות כך סדר
הקב"ה שהתפלה צריכה להיות בלשון מבוררת לשון
מבואר מאוד שיפרש הכל ,ואילו כאן אנחנו
מתפללים בלי לפרש ,אפשר לומר כך כשהאדם עדיין
יודע מה שהוא רוצה אז צריך לפרש את הבקשה,
אבל כשזה מצב שהוא לא יודע אז זה עצמו הבקשה
שלו שהקב"ה יגלה לו לכן לא צריך לפרט לא מבוקש
ממנו שיהיה בלשון מבואר כי א"א לו לפרש ולברר
כי הוא בעצמו לא יודע ,כל הבקשה שלו שהקב"ה
יפתח לבו ויתן לו הכרה שידע מה הוא צריך על מה
לבקש גם את הידיעה הזאת בעצמה הוא זקוק
שהקב"ה יעזור לו לדעת ,לכן ממילא אפשר להתפלל
בצורה כללית הושע נא למענך.

ביאור החותם בתוך חותם שנעשה בהוש"ר

א
הזכרנו שבגמרא מבואר שהחתימה נעשה ביוה"כ
וא"א לשנות את הגזירה ,אבל י"ל מה שנקבע ונעשה
החותם השני בהו"ר זה בשביל לקבוע מה יהיה
המטרה של הצרה אם הצרה תגרום לסתימה ויהיה
עושה להאדם ריחוק מהקב"ה ח"ו ,או אדרבא עי"ז
יתקרב יותר ,כל דבר שיש לאדם זה יכול להיות או
לכאן או לכאן ,ואפילו אם יש לאדם הצלחה או
מקבל מדריגות גם יכול להיות לצד השני ,ומובא
מהחוזה מלובלין שהיו לו ארבע מאות תלמידים
חסידים שהיו כולם בעלי רוה"ק והיו שואבים רוה"ק
שם כמו בשמחת בית השואבה כי אצל החוזה היה
שמחה גדולה תמיד ,ופעם התאנח מאוד החוזה
מלובלין ואמר מי יודע אם כל המדריגות שיש לו
שקבל מן השמים מי יודע אם אין זה בבחינת ומשלם
לשונאיו על פניו להאבידו כדי שלא יהיה לו עוה"ב,
שנותנים לו את העוה"ב שלו בעוה"ז כך תפס את
עצמו והיה מפחד מזה ואמר זה בפחד גדול מי יודע
אם זה לא בכלל זה ,ולכן יכול להיות שהאדם יצליח
ברוחניות ובכל זאת זה רק נחשב לעונש ומשלם
לשונאיו על פניו להאבידו ח"ו ,וכמו"כ אדם שהוא
סובל צרות זה יכול להיות להאבידו ויכול להיות עד
אמצא מקום לד' יכול להביא אותו למצא את ד'
ובשם ד' אקרא.

ב

אבל מתי אני יודע שאני אהוב לפני ד' ביסורים
שמקבל אם זה אהבתי כי ישמע ד' את קולי תחנוני
כי הטה אזנו לי ובימי אקרא ,אם אני צועק על הימים
שלי שעוברים בבטלה ואני רואה שאני מתעורר לזה
מחמת היסורים אם אני מתעורר לזה סימן
ט
שהיסורים הם יסורים של אהבה ,כמו שאיתא
באמת עפ"י הלכה האדם צריך לפרט את תפלותיו בגמרא איזה יסורים של אהבה כל שאין בהם ביטול
שיהיה בלשון מבואר כך הוא ההלכה ,שהאדם צריך תורה מה הפירוש שאין בהם ביטול תורה לכאורה
לפרט את בקשותיו כל מה שהוא מבקש זה צריך בודאי יש ביטול תורה ביסורים ,אבל הכוונה שאין
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בהם ביטול תורה שלפעמים ביטולה של תורה זהו
קיומה כדאיתא בגמרא ,כי זה מביא את האדם יותר
עמוק לתורה זה מביא אותו לתורה בכזאת דרגא
ששווה יותר שעה אחת מה שהוא לומד עכשיו
ביסורים ממה שלמד מאה שעות לפני זה ,לכן זה
נקרא שאין בהם ביטול תורה אדרבא זה מוסיף לו
תורה יסורים כאלה ,אע"פ שלפי ראות העין זה נראה
כמו ביטול תורה אבל זה מביא את האדם לתורה
כזאת גבוהה לתורה כזאת גדולה שזה שווה פי אלף
מתורה רגילה לכן זה נקרא שאין בהם ביטול תורה.

ג
על זה אנחנו צועקים בהו"ר ומבקשים מהקב"ה זה
החתימה השניה זה הגז"ד שנגמר בהו"ר ,הצרה
הגזירה עצמה כבר נגזר עלינו ונחתם ביו"כ אבל
השאלה היא מה יהיה המטרה של הצרה אם זה יביא
את האדם למטרה להתקרב להקב"ה או לא ח"ו ,זה
תלוי בהו"ר איך שהאדם נוהג בהו"ר ,זה הרמז למים
שבזה תלוי החיים אם אנחנו מרגישים שהרוחניות
חיינו וא"א לחיות כך כמו שהיינו אנחנו לא יכולים
להמשיך כך בדרך שאנחנו הולכים כל השנים ,אנחנו
רואים איך שהולכים אחורנית ח"ו ,אם אנחנו
מרגישים שאנחנו לא יכולים להמשיך כך ואנחנו
מבקשים מהקב"ה הצילנו הצילנו הצילנו וצועקים
הושענא זה ההצלה שלנו ,והקב"ה יחתום לנו
החתימה שבאמת יתקבל התפילה הזאת ,כי זה יום
שמסוגל להתפלל כמו שאיתא בזוהר הק' שערבה זה
דומה לפה כי ביום הזה הכל תלוי בפה דווקא כך
כתוב בזוהר הק' ,והצעקה שצועקים הושענא בלי
לפרט זה דומה לתקיעת שופר שזה גם קול פשוט בלי
שום הסברים ,ועוד יותר מתקיעת שופר כי בתקיעת
שופר היה זה מתוך פחד הדין והיה ילולי ילל וגנוחי
גנח ,אבל היום זה מתוך שמחה מתוך שמחה של
המצוה מגיעים למצב כזה שזה ענין יותר עמוק ,כי
פחד הדין כבר עבר כבר נגזר או כך או כך לכן אין לנו
עכשיו פחד הדין ,אבל מה שיש לנו פחד זה האדם
מעצמו שלא ימשיך בדרכו זה בחינה של אהבה שלא
רוצה להמשיך כך מה יהיה התכלית ממנו על זה
צועקים ,וזה יום מסוגל שע"י התפלות ע"י הבקשות
ע"י הצעקה אנחנו יכולים לפעול את זה שיחתום לנו
ההמתקה היותר גדולה ,שכל מה שיקרה שיצא מזה
ובשם ד' אקרא שמכל זה נגיע למטרה של החיים
שזה לקרא בשם ד' להתקרב להקב"ה ,ובזה אנחנו
מהפכים את הקללה לברכה.

לה

הזמן של עקבתא דמשיחא שכבר מבואר בראשונים
ובקדמונים בחז"ל בנביאים כמה קושי הצרות שיהיו
בזמן הזה ,איתא בשם הרוז'ינער שאמר כמו במצרים
לפני מכת בכורות לפני הגאולה לפני שהופיע האור
של הגאולה היה חושך היותר גדול ומתו בשלושת
ימי אפילה בחושך הגדול שהיה הרבה מבני ישראל,
וזה היה חושך גמור שאפילו לא קמו איש מתחתיו,
כמו כן יהיה לפני הגאוה"ש שיהיה הכל חושך נורא
ואיום ,והוסיף עוד לומר כמה מימרות נוראים מה
שיהיה לפני הגאולה לפני ביאת המשיח ,הוא אמר
עוד שמה שכתוב בנביא חבקוק (ב' ד') (שהיה בסוף
הנביאים) בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק
באמונתו יחיה ,הוא אמר שזה נאמר על סוף הזמן
של הגלות זה נאמר על הזמן של עקבתא דמשיחא
שאפילו הצדיקים בזמן ההוא יצטרכו להתחזק
באמונה וזה הפשט בפסוק וצדיק באמונתו יחיה
שאפילו הצדיק יצטרך לחזק את עצמו באמונה,
ואמר שמזה יכולים להבין באיזה שפלות יהיה המצב
של הדור שאפילו צדיק יצטרך להתחזק באמונה,
יהודי שהוא חלש באמונה זה מצב של קושי כבר וזה
הוא אומר על צדיקים שיהיו אז ,ואומר זה פליאה
עצומה איזה צדיקים יהיו שם שיהיו צריכים להתחזק
באמונה שכ"כ יהיה הדור חלש והצדיקים יהיו
חלשים כ"כ.

ב

ואמר עוד שלא יהיה פליאה בעיניכם על המצב
הנורא שיהיה אז ,יהיה דור שאיש כל הישר בעיניו
יעשה אבל לא רק שאיש כל הישר בעיניו יעשה
ושהבעל עבירה יעשה עבירות בפרהסיה ולא יתבייש
לפני צדיק לפני ירא שמים לפני יהודי שומר תומ"צ
לא יתבייש על מה שהוא עובר עבירות ,ואפילו
שעובר על כל התורה כולה לא יתבייש וגם על עבירה
היותר גרועה והיותר מגונה והיותר שפילה והיותר
גסה לא יתבייש בכלל ,אלא אפילו יותר מזה יהיה
המצב של הדור ,יהודי שירצה להיות יר"ש הוא
יתבייש והוא יפחד מאנשים שלא יצחקו ממנו ,ואמר
כך שמי שירצה לעשות איזה קנייטש קטן להקב"ה
איזה משהו קטן הוא יתבייש שלא ילעגו עליו ,לא
הבעל עבירה יתבייש אלא היהודי היר"ש יתבייש,
ומכש"כ אם האדם ירצה לומר איזה מלה לפני
הקב"ה ירצה לעשות איזה אנחה לפני הקב"ה,
ומכש"כ אם ירצה לומר איזה מלה של אמת אז
יתבייש ויסתכל בכל הצדדים מסביב אם לא עושים
ממנו חוכא וטלולא אם לא עושים ממנו ליצנות כך
המצב שיש בסוף הגלות לפני הגאוה"ש
זה יהיה המצב ,ובמצב כזה זה יהיה הבחירה
א
האמיתית אז יהיה הבחירה והבירור מי לד' אלי מי
ובפרט בפרט בזמנינו אלה בזמנינו היום שאנחנו באמת מבקש את האמת בכל מחיר זה יהיה הבירור
במצב ובזמן כזה שהכל סתום וחתום כל אחד יש לו האמיתי ,כך הוא אומר שיהיה כזה מצב כדי שעי"ז
חסימה ואטימה מכל הצדדים ומכל הבחינות ,זה
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יהיה הבירור וידעו מי יהודי יר"ש באמת שלא אכפת
לו ושלא מתייחס ולא מתחשב עם כל הדברים
והחשבונות האלו ,והוא עושה את האמת אפילו אם
הוא יקבל על זה בושות וכולם יצחקו ממנו זה יהודי
שהוא שייך לד' ,ולכן צריך להיות כזה מצב בשביל
שהבירור יצא ע"י הבחירה של האדם זה פשוט מאוד.

ג
ועוד מובא משמו מה שאמר לפני פטירתו סיפר זה
שעמד על יד מיטתו ,שלפני פטירתו אמר הוי הוי
באנחה גדולה ,ושאל אותו המשמש זה שעמד אצלו
למה הוא אומר הוי הוי ,אמר לו כך לפני ביאת הגואל
יהיה מצב שיהודי שיהיה לו רק פרוטה אחת בכיס
שלא ישאר לו כסף ויהיה לו סה"כ מטבע אחת בכיסו,
ויפגוש את חברו בשוק ויאמר לו חברי יקירי מכל
רכושי לא נשאר לי אלא מטבע אחת הא לך המטבע
ותן לי תחליף תמורת זה ,שזה כח ואמונה בד' ית'
אפילו כחוט השערה תן לי משהו אמונה ,אעפ"כ לא
יהיה איפה למצוא את זה ,יהודי יחפש ויבקש ויהיה
מוכן למסור לשני כל הרכוש שנשאר לו תמורת זה
שיחזק אותו באמונה ולא ימצא את זה ,דבר כזה לא
ימצא מי שיכול לחזק אותו באמונה ,והוסיף עוד
לומר אח"כ אני לא רוצה לחיות כבר עד שיגיע למצב
הזה לא רוצה לראות את זה ,וביקש מהקב"ה רבש"ע
תיקח את נפשי מהעוה"ז שלא אראה זאת ואז באותו
רגע יצאה נשמתו כך.

ד
ועוד אמר מה שאומרים בהושענות "הושע נא
שלוש שעות" זה קאי על השלוש שעות אחרונות
שלפני הגאוה"ש שאז יהיה יותר קשה מכל הזמנים,
ויהיה קשה לכאו"א להיות מחזיק ביהדות באותם
השלוש שעות כך הוא אמר ,ועל זה מתפללים
וצועקים מאוד "הושע נא שלוש שעות" ,ובחז"ל
איתא ששלוש שעות יהיה מלחמת גוג ומגוג,
והריז'ינער מוסיף שהשלוש שעות זה יהיה כ"כ קשה
לכאו"א להיות מחזיק ביהדות שעל זה צריכים
להתפלל מראש בכל השנים בכל שנה ושנה בהו"ר
מתפללים הושע נא שלוש שעות.
אבל רציתי להוסיף שהענין של שלוש שעות א"א
לדעת אם הכוונה לשלוש שעות כמו השעות שלנו,
כי כתוב ואומרים זה בכל יום שהקב"ה משנה עיתים
ומחליף את הזמנים ,ואיתא בספה"ק בשם צדיקים
קדמונים גדולי עולם שאמרו פירוש במה שהקב"ה
מחליף את הזמן שלפעמים בשנה שצריך להיות
הגאולה וא"א שתהיה אז הקב"ה מחליף ומביא שנה
אחרת במקום זה ,הקב"ה משפיע זמן אחר כי זמן זה
אורות שהקב"ה משפיע ,אבל יש עוד פירוש מה זה
משנה עיתים ,אפשר לומר כך זמן יכול להתרחב
ויכול להתקצר יכול להיות שלוש שעות שזה יתפשט

לו

בשלוש חודשים הקב"ה מפשיט את הזמן לשלש
חדשים הקב"ה משפיע את הזמן והוא יכול לקחת
שלוש שעות ולהרחיב אותם עד שלוש חודשים,
ולפעמים להיפך יכול לקחת חודש אחד ולרכז אותו
ולהשפיע את זה בתוך שעה אחת זה יהיה מרוכז
בתוך שעה אחת כך יכול להיות ,וזה הפירוש משנה
את הזמנים משנה את הזמן שנעשה אחרת כי זה
מתרחב ומתקצר ,ולכן אין אנו יודעים כמה זמן זה
השלוש שעות האלו זה יכול להיות שלוש חודשים
לפי הזמן שלנו ויכול להיות שלוש שנים ויכול להיות
גם שלש שעות ממש לפי השעות שלנו ,אבל בכ"א
זה זמן שיהיה בסוף הגלות.

ה
ועוד אמר דבר נפלא שמי שידבק עצמו לצדיק אמת
הם יהיה להם קשה מאוד ,כך הוא אמר אני אומר
לכם את זה בכדי שלא תתייאשו ולא תתנתקו ולא
תפלו ,תדעו שמי שירצה להיות דבוק לצדיק אמת
יהיה לו קשה בין בגשמיות ובין ברוחניות לא יהיה
לו לא גשמיות ולא רוחניות ,לא יוכל לעשות מצוה
בקל כי יהיה לו מניעות אם ירצה ללמוד יהיה מניעות
ירצה להתפלל יהיה מניעות על כל דבר רוחני יהיה
כ"כ מלחמות שלא יוכל לעשות תמיד מה שרוצה ,ומי
שידבק עצמו לצדיק שאינו אמת יהיה לו הכל יהיה
לו גשמיות ורוחניות הכל יהיה לו וילך לו טוב גם
בגשמיות וגם ברוחניות ,כך הוא אמר למה אני אומר
לכם זאת כדי שלא תפלו ברוחכם אבל תדעו שזה
הסימן שזה כבר הסוף ממש ,ואט אט אט יגיע
המשיח ,כך הוא אמר כשתראו שהמצב הוא כזה
תחזקו את עצמכם ותחזיקו מעמד ותדעו שאט אט
אט הגאולה באה לכן אני אומר לכם.
אבל צריכים להבין מה היה הכונה שלו לצדיק
אמת איפה אנחנו יכולים למצוא היום בעקבתא
דמשיחא צדיק אמת ולדבק בו ,הרי הוא בעצמו אומר
איזה צדיקים שיהיו שיצטרכו להתחזק באמונה אה"נ
בודאי שיש צדיקים נסתרים אבל א"א לדעת מי הם
אפילו מי שנדמה לו שמצא אותם א"א שיהיו גלויים
להכלל כי הם מוכרחים להיות נסתרים ,איפה יש
מישהו שיכול להעיד על מישהו שהוא צדיק אמת
ולהדבק בו ולקבל ממנו אמת ,אלא כנראה שהכוונה
שלו מי שהוא רוצה להיות דבוק בהאמת ,אבל עומק
הכונה היא שמי שירצה לחפש את האמת יהיה לו
כ"כ מלחמות מהיצה"ר נגדו שלא ימצא את מקומו
ויהיה לו קשה להחזיק אפילו באמונה ,ויחפש בכל
מקום שיחזקו אותו ולא יהיה איפה למצוא ,ובאמת
כתוב בישעיה (ג' א') הקב"ה אומר שלא ישאר משען
ומשענה ואין על מי לסמוך ועל מה לסמוך ואז יהיה
הבחירה ,ואז האדם יהיה נמצא במצב כזה שלא היה
עדיין לעולמים כי זה המצב של סוף העולם.
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מיני התנגדויות שבעולם וכל מיני נסיונות שלא היו
ו
אמרנו שביום הו"ר צריכים לעשות הכל מעצמו מעולם עד היום.
ח
שיבוא מתוך האדם בעצמו ,כמו אברהם אבינו שלא
היה לו שום סיוע כשאברהם אבינו חיפש את האמת
מי שרוצה לחפש את האמת אז כבר יש מתלוצצים
וממי
את הקב"ה לא היה לו צדיקים למי להתדבק
ממנו וסר מרע משתולל ולא רק זה אלא גם מחפשים
כמו
דו,
ללמוד לא היה לו כלום אדרבא כולם היו נג
עליו כל מיני חסרונות ,כשהוא לא רוצה את האמת
שאיתא בחז"ל למה נקרא אברהם העברי שכל כשהוא לא מחפש את האמת אז לא מפריע לאנשים
העולם מעבר אחד והוא היה מהעבר האחר היה החסרונות שלו אפילו יש לו שגעונות זה לא מפריע
לגמרי שונה מכל העולם לא היה לו למי לדבר ,אע"פ לאנשים ,רק ברגע שהוא רוצה גם את האמת אז כבר
שמבואר שלמד אצל שם ועבר אבל כנראה לפי מש"כ מוצאים עליו כל מיני חסרונות ,זה סימן שיצה"ר
בחז"ל שלא היה לו אחד בצד שלו כל העולם כולו דוחף אותם לחפש את החסרונות ומה מפריע להם
היה כנגדו ,עכ"פ אברהם אבינו היה במצב כזה והיה לא החסרונות שלו אלא האמת שלו מפריע להם,
צריך לחפש ולמצוא בעצמו זה מה שאמר הכתוב אבל מכיון שלא נעים לומר שהאמת מפריע לו אז
(יחזקאל ל"ג כ"ד) אחד היה אברהם שהיה צריך למצוא נאחז בחסרונות ואומר שיש לו גם חסרונות ולכן
לבדו את האמת את האמונה את הקב"ה ,והיו לו הוא מוצא על האדם הזה חסרונות ,אבל אם באמת
עשרה נסיונות ונסיון העשירי היה של העקידה מפריע לו החסרונות אז מה עם הרבה אנשים שהם
הקב"ה נתן לו כזה נסיון קשה שבקל היה יכול ליפול חיים עם השקר למה שם זה לא מפריע לו החסרונות
מזה ,עיקר הנסיון של העקידה היה כמו שאיתא שלהם ,אלא רק אצל האנשים שרוצים את האמת
בכמה ספה"ק שאברהם אבינו היה לו סתירה בדברי אצלם מפריע החסרונות שלהם ,זה סימן שמה
ד' ח"ו ,כל מה שאברהם אבינו הגיע בעצמו להשגות שמפריע להם באמת זה לא החסרונות אלא מכיון
וידיעה בהקב"ה הוא האמין שזה אמת ,ופתאום שהם רוצים את האמת אז בקשת האמת זה מה
הופיע לו דבר כזה שנראה לפי עיניו שזה סתירה ,שמפריע להם.
מצד אחד הקב"ה אמר לו כי ביצחק יקרא לך זרע
ט
ועכשיו אומר לו והעלהו לעולה ,ובכל זאת אברהם
כתוב בסוף קהלת סוף דבר הכל נשמע את
אבינו עמד בזה ולא נכשל ,וזה מראה לנו שכזה נסיון
צריכים אנחנו לעבור ג"כ כמו שאמר הרוז'ינער פעם האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם,
שלפני המשיח יהיה דומה כמו הנסיון של העקידה .שלמה המלך מזכיר כל ההבלי העוה"ז וכל
האפשרויות וכל התענוגים כל מה שיש בעוה"ז כל
ז
מה שאפשר לרכוש בעוה"ז ,ואח"כ בסוף הוא מסיים
וכך אנחנו היום במצב כזה זה ברור למי שמתבונן שסוף דבר הכל נשמע שכל הדברים האלו הכל הבל
מי שיש לו עינים פתוחות יכול לראות את הדבר רק מה העיקר סוף דבר רק את האלקים ירא ואת
הזה בבירור שזה המצב שלנו היום ,כשהאדם הוא מצותיו שמור כי זה כל האדם ,מה זה כי זה כל האדם.
דבוק לשקר אז קל לו וטוב לו הוא לא רואה שום
אפשר לומר כך שבאמת כשהאדם מודד את השני
קושי יכול להיות שיהיה לו הכל גם גשמיות ויהיה הוא בעצם מודד אותו מה שהוא בעצמו ,ולמשל אם
נדמה לו שיש לו גם רוחניות ,אבל מי שיחפש את יש איזה אדם שאומרים עליו זה בן אדם מנומס יש
האמת אז הוא נעשה כמו שאומרים באידיש לו הרבה מעלות אבל אין לו יראת שמים ,אבל חוץ
פארשווארצט נעשה לו חושך מכל הצדדים ועם מזה יש לו הרבה מעלות ויש לו רק חסרון אחד שאין
החושך הזה צריכים להתגבר ולאחוז בהקב"ה עם לו יר"ש ,ויש אדם שיש לו הרבה חסרונות אבל יש
כל החושך ולא ליפול ,הצדיקים עשו לנו טובה לו יר"ש ,מה יאמרו עליו יתייחסו אליו בזלזול ובלעג
גדולה מה שגילו לנו לפני כן את המצב שיהיה כדי ולא בכבוד ואפילו שיש לו יר"ש אבל הוא אינו ב"א
שנדע איך להתחזק וזה נותן לנו גם כח להתחזק ,בכלל כי אין לו שאר המעלות ומה שיש לו יר"ש זה
ואע"פ שאנחנו רואים איך שרוב העולם הם בעבר לא מעניין זה לא נחשב למעלה בכלל מה שיש לו
אחד בכל זאת לא אלמן ישראל יש להקב"ה פה ושם יר"ש ,אבל שלמה המלך בסוף ספר קהלת אומר
יהודים אמיתיים יראי ד' באמת שמחפשים את להיפך סוף דבר וגו' שכל הדברים האלו המעלות
האמת באמת ,אבל הם רק פה ושם בודדים הם לא הגשמיים בטלים ומבוטלים זה לא משנה זה לא
נראים לכולם ,ואיתא בנביא ישעיה שבחוץ ברחוב
מעלה אחרי שהאדם מסתלק לעולמו אין בזה שום
א"א למצוא את האמת כי ברחוב ישלוט השקר מעלה ,אלא העיקר את האלקים ירא ואת מצותיו
וישתולל ויהיה מושל בכפה וזה מה שרואים היום ,שמור כי זה כל האדם ,לפ"ז יוצא שהאדם הראשון
מי שרוצה קצת אמת יתנפלו עליו ויהיו כנגדו כל אינו אדם בכלל אפילו שיש לו כל המעלות אבל מכיון
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שאין לו יר"ש אין לו כלום כי יר"ש זה כל האדם ,כל את האמת בכלל אם מבינים שזה הצרה שלנו היותר
האדם נמדד לפי היר"ש שלו זה המדידה של כל גדולה אם מבינים את זה זה כבר קרוב לאמת.
האדם היא היר"ש שלו ,האדם השני לפחות זה ב"א
יב
כי יש לו יר"ש לכן הוא בן אדם ,נכון שיש לו חסרונות
אבל רוב רובם לא מבינים ועושים לעצמם
וצריך לתקן אותם אבל א"א לומר שאינו ב"א בכלל פלפולים של שקר אומרים מה שקרה הכל בסדר לא
מכיון שיש לו יר"ש אז יש לו חשיבות ,אבל הראשון צריכים להיות משוגע לא צריכים להיות משתולל,
שאין לו יר"ש אפילו שיש לו כל המעלות אין לו שום אבל מה שהם אומרים זה נגד הנביא הם מכחישים
חשיבות כי זה כל האדם זה המדידה של האדם לפי את הנבואה ואת הפסוק שאומר (ישעיה נ"ט ט"ו) וסר
היר"ש שלו בשמים מודדים את האדם אם יש לו מרע משתולל ,המהר"ל אומר שהאמת תהיה נעדרת
יר"ש נחשב בן אדם אם אין לו יר"ש אז אפילו שיהיה לגמרי אפילו אצל אנשים טובים יהיה נעדר מהם
לו כל האילי נביות וכל המעלות שבעולם לא יהיה האמת ח"ו כך הוא אומר זה נורא נוראות ,כמה קשה
נחשב כלום אינו נחשב בן אדם בכלל ,זה מה המצב כשרואים שגם אצלם אין אמת ,א"כ איפה
שצריכים לדעת מה שהיום לא יודעים ולא מבינים לחפש את האמת זה מצב כמו שאמר הרוז'ינר שא"א
את זה.
אפילו בכסף לקנות אמת כל הכסף כל הרכוש שיתן
י
לא יוכל לקנות את האמת ,ולכן הוא צריך בעצמו
אנחנו עומדים כבר בשלבים האחרונים ורואים את לחפש ולגלות את האמת כמ"ש (ואתחנן ד' כ"ט)
המצב שלנו אין לך קץ מגולה יותר מזה ,שרואים את ובקשתם משם את ד' אלקיך ,שאפילו אם האדם
הדברים האלה שהתקיימו החושך הזה שיש שמכסה עובד ע"ז ונמצא בגלות בארץ טמאה הוא יכול למצא
ארץ והאמת שנעדרת ,מי שרוצה טפה של אמת יש את ד' אם הוא מבקש כמ"ש ובקשתם הוא בעצמו
לו רדיפות מכל הצדדים ,היום מסתובבים צריך לחפש ,אבל מה לחפש איזה אדם שהוא יר"ש
ומשתוללים ברחוב משוגעים ממש ואף אחד לא שיעלה אותו איזה צדיק שיעלה אותו לאט לאט יקרב
מפריע להם ,אבל מי שרוצה רק אמת אפילו קצת לא אותו להקב"ה ,הפסוק אומר לא ,משם אתם יכולים
משנה איזה אדם הוא אם הוא אדם חשוב או בינוני להגיע ישר להקב"ה כי אין לו ברירה אחרת אין דרך
או אדם פשוט או אם הוא יש לו תמימות הרבה או אחרת רק ישר להקב"ה ,אם לא מוצא כזה צדיק אז
שהוא אפילו טיפש או שבאמת יש לו שגעונות לא יכול בעצמו ישר לעלות ולהתקרב להקב"ה.
משנה מי זה האדם ,ברגע שמישהו רוצה את האמת
מה העבודה בדור שלנו
אז כל העולם נגדו ,זה הסימן המובהק שאט אט אט
א
מגיע הגאולה השלימה ואוי ואבוי למי שנופל
אבל אנחנו אנשים קטנים איך אנחנו יכולים
מהאמת הזאת ,אוי ואבוי למי שלא תופס את עצמו
עכשיו ולא רודף אחרי האמת אפילו שיהיה נחשב באמת לעמוד בזה כנגד כל הנסיונות ,אבל צריך
בעיני כל העולם משתולל ושוטה כמו שרש"י אומר לדעת שבאמת אנחנו יש לנו כחות של כל הדורות
(סנהדרין צ"ז ).כל העולם אומרים עליו שוטה הוא בכל הקודמים מאברהם אבינו עד היום מכל אלה שרצו
זאת לא יהיה אכפת לו העיקר שינצל מהיצה"ר כי זה את האמת ואנחנו מסתמכים עליהם ובזה אנחנו
דומים כננס ע"ג הענק ,ולכן אנחנו יכולים להגיע
החיים שלו.
אפילו יותר מהם ,כדאיתא במהר"ל כמדומה שהאדם
יא
יכול להיות כמו ננס ע"ג הענק כשיודע שכל הכח
וכמו שאם אדם בורח לרחוב מאש או מסכנת מיתה שלנו הוא מה שאנחנו סומכים עליהם ,אבל מי שהוא
ואין לו בגדים הוא בורח בלי בגדים וע"י שעומד חושב שהוא מתחכם בעצמו אז אין לו שום כח כי
ברחוב בלי בגדים הוא מתבייש ,וברחוב האנשים לא הרי הוא כמו הננס תחת הענק שממילא יהיה נדרס
יודעים מאיפה הוא בורח וכולם רואים אותו וחושבים ברגליו מתחתיו ,אבל מי שיסתמך על הדורות
שהאדם הזה פתאום השתגע ,וכי בשביל זה יעצור את הראשונים והולך בעקבותיהם כמ"ש צאי לך בעקבי
עצמו ויתאפק ולא יצא לברוח מהאש או מסכנת הצאן ויודע שמה שיש לנו זה בכחם ובזכותם בזה
מיתה אחרת רק מפני שהאנשים יאמרו עליו אנחנו נהיים כמו ננסים ע"ג הענק שאז הננס מגיע
שהשתגע ויש לו בזיונות עצומות מזה ,בוודאי שלא עוד יותר מהענק ,כי הוא רוכב על כתפיו של הענק
ימנע ולא יעצור כי הוא רוצה להציל את עצמו ממיתה ולכן יכול לראות ולהגיע רחוק יותר מהענק ,כשהענק
ואין לו ברירה אחרת רק כך הוא יודע שצריך להציל רוצה להגיע למקום שיותר גבוה ממנו מה שהענק
את עצמו ,וכי להשרף זה יותר טוב ,כך הוא היום בעצמו לא יכול להגיע לשם כי זה גבוה יותר ממנו,
המצב אין לנו ברירה אחרת זה הבחירה לראות אם זה אז הוא לוקח איזה אדם קטן על כתיפו ועי"ז השני
החיים שלנו אם אנחנו רוצים את האמת אם מכירים הקטן יגיע למה שהוא לא יכול להגיע בעצמו.
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אז כמו"כ אצלנו אנחנו שליחי דקדמאי אנחנו
עושים שליחותם של הראשונים אנחנו שליחים של
הקדמונים בכל דבר שאנחנו עושים ,וע"י כך אנחנו
צריכים להביא את המשיח עם הכח שלהם שהם
מסרו את זה לנו ,כי באמת אין שום אדם בעולם
שיכול להמשיך את ביאת המשיח לכן אם היו אנשים
גדולים ממשיכים את המשיח היו יכול להיות נדמה
להם שהם בכחם הביאו את זה ,לכן הראו להם מן
השמים שצריכים איזה ננס ליקח על כתיפו וע"י כך
הם יביאו ,כי כך הקב"ה רוצה שכ"א ידע שהכח של
האדם הוא כלום כי מה כחינו מה גבורתינו ,לכן
צריכים לצרף יהודים אחרים אפילו חלשים וזה
אנחנו שנבחרנו להיות אלו החלשים כננס על גבי
הענק זה מה שמבוקש מאתנו.

ב
ולכן אנחנו צריכים לעשות תשובה שלימה כי
אנחנו כבר בסוף הגלות ועכשיו זה זמן הבירור ,וצריך
לדעת שלעשות תשובה זה לא קשה זה קל כמ"ש כי
קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו ,ולמה
זה קל גם בשבילנו כי יש לנו את הזכות והכח של
הקדמונים הראשונים שעוזרים לנו ואנחנו רק כננס
ע"ג הענק ,זה מה שמשה רבינו אמר (דברים ל' י"ב) לא
בשמים הוא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו
וישמענו אתה ונעשנה .ולא מעבר לים הוא לאמר מי
יעבר לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמענו אתה
ונעשנה .כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך
לעשתו .ואיתא בספה"ק שמקשים למה הכתוב צריך
להזכיר את ההוו"א את הקושיא מי יעלה לנו מי יעבר
לנו הפסוק היה יכול לומר תיכף כי קרוב אליך הדבר
מאוד בפיך ובלבבך לעשותו ,למה צריך להזכיר את
הקושיא ,ומתרצים כי באמת הקושיא היא קושיא
גדולה כי באמת כדי לקבל התורה צריך לעלות עד
השמים ומי יכול לעשות את זה ,אבל התשובה היא
כי משה רבינו כבר עלה לשמים והוריד לנו את
התורה וקירב את זה אלינו ,ולכן עי"ז שמשה רבנו
הוריד לנו זה נעשה קרוב אלינו זה מה שאומר
הפסוק ,באמת זה בשמים ומשה רבינו בכחו היה
יכול לעלות לשמים ולהיות שם ארבעים יום ולילה
ולא לאכול ולא לישון ,משה רבינו היה בכחו לעשות
את זה לעלות ולהוריד את זה אלינו ,אבל אנחנו
צריכים להמשיך עם זה ולילך הלאה עוד קצת איפה
שמשה רבינו לא יכל להגיע (כמו המשל דלעיל בננס על
גבי הענק) אנחנו צריכים להגיע ,אבל רק בכח של משה
רבינו שהוא עשה בשבילנו את עיקר העבודה.

ג
זה מה שהפסוק אומר כי קרוב אליך ויש להקשות
מה זה כי קרוב אליך למה לא מספיק שיאמר הכתוב
כי קרוב הדבר בפיך ובלבבך לעשותו למה צריך

לט

להוסיף את המלה אליך ,אפשר לומר שהמלה אליך
זה כתוב לומר שבזה לא נכלל הצדיקים הגדולים
אנשי מעלה אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן שהם
באמת היו בדרגא כזאת שעלו לשמים ועברו מעבר
לים לקחת את זה ,אבל לך אליך לכל יהודי רגיל זה
קרוב וזה המצב של היום ,אנחנו צריכים לדעת
ולהאמין שיש לנו כחות נעלים ,אם אנחנו רוצים
לעשות תשובה ולהגיע למטרה אנחנו יכולים כי זה
קרוב אלינו בכח הצדיקים האלו שהיו במשך כל
הדורות שעברו ,ואנחנו רק צריכים לילך בעקבותם
בעקבי הצאן איפה שהם הלכו עפ"י האמת שלהם
ולא להתחכם עליהם ואז ממילא אנחנו יכולים
להגיע.

ד
אבל היצה"ר יודע שאנחנו יש לנו כח של כל
הצדיקים מדורות שעברו ולכן הוא עושה לנו סתימה
ואטימה בלב שלא נרגיש כל זה ,ולכן מה שאנחנו
צריכים לעשות זה רק לבטל את הסתימה שבלב ולא
להתפעל מזה ,אבל צריך לדעת עוד דבר שהאמת היא
שהיצה"ר רק יכול לעשות לאדם דמיון כאילו שזה כך
ובפרט בזמן הזה היום היצה"ר כחו כבר חלש מאוד,
אפשר לומר משל יפה על זה היתה איזה מדינה שבאו
נגדם שונאים להלחם נגדם ומכיון שהם היו עניים
לא היה להם נשק עם מה להלחם נגדם ולכן פחדו
מה יהיה ,מה עשו הלכו לאיזה חכם שייעץ להם עצה
כזאת תעשו טאנקים של נייר של שום דבר וזה יהיה
נראה גדול ואמיתי ויהיה נעשה שם קולות גדולות
שינקשו עם כלים וכדומה ,והשונא יפחד יחשוב שיש
לכם טאנקים יותר חזקים משלו וממילא יברח מכם
וכך תנצחו ,אמרו לו אבל מה יהיה אם השונא ינסה
לתקוף ואז יתגלה לו שזה רק נייר וזה שום דבר ,אמר
להם אל תפחדו מזה אני יודע מה שאני אומר אתם
יודעים למה כי הם גם פנו אלי וגם להם אמרתי
לעשות כך ממילא גם אצלם זה לא כלום וזה מה
שאני מגלה לכם ,אבל הם לא יודעים שאצלכם זה
גם לא כלום והם חושבים שאצלכם זה אמיתי ולכן
ממילא הם יפחדו ויברחו ממכם ,ברגע שיראו שיש
לכם משהו שאתם לא מפחדים מהם אז הם יהיו
מוכרחים לברוח כי הם יודעים שאין להם כלום
ויחשבו שאתם יש לכם.
כך זה עם היצה"ר הקב"ה ברא אותו ומכיר את
הכח שלו שנתן לו לפתות בני אדם ,והקב"ה אמר אני
בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין ,הקב"ה אומר
לנו קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו התורה
מעיד לנו שזה קרוב אלינו אז א"כ אין לנו מה לפחד,
הקב"ה יודע שיצה"ר באמת אין לו כלום רק מה שיש
לו זה רק דמיון הוא יכול לעשות לאדם רק דמיון
כאילו שהוא דוב גדול ושואג כמו ארי ומנבח כמו
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כלב בעזות ,אבל באמת אין לו שום כח רק יכול
לסמא עיני האדם ולהטעות ולהפחיד את האדם,
אבל מי שהולך הלאה ומתקדם בעבודת ד' ולא
מתפעל ממנו ומשום מניעות שקורה לו הוא תמיד
הולך הלאה ועושה שוב ושוב ולא מפחד ממנו אז
היצה"ר יהיה מוכרח לברוח ממנו יהיה מוכרח
להבטל.

ה
וחייבים להאמין שאפילו תנועה קטנה שאנחנו
עושים זה עושה הרבה מאוד אפילו אם אנחנו לא
מרגישים כלום ,וכל העבודה שלנו זה רק לפתוח
קצת את הסתימה שיש בלב שלא מרגיש את
הרוחניות ,אבל איך פותחים את הסתימה הזאת,
בכדי להבין את זה צריך להבין מה שכתוב בפסוק מה
שאומרים את זה בהלל (תהלים קט"ז) כתוב אהבתי כי
ישמע ד' את קולי תחנוני ,כי הטה אזנו לי ובימי
אקרא ,אפפוני חבלי מות ומצרי שאול מצאוני צרה
ויגון אמצא ,ובשם ד' אקרא ,אהבתי אני אהוב לפניך
מתי כמו שהגמרא מפרש מתי אני יודע שאני אהוב
לפניך כשאתה שומע את קולי.
לבאר את כל הענין הזה אפשר לומר כך ,כשאדם
יש לו צרות ויסורים המטרה שלהם היא לקרב אותו
להקב"ה לבקוע סתימת לבו ולשבור את החומר שלו,
אבל האדם צריך להתכוון לזה כי לכל אחד ובכל דבר
יש בחירה לא נותנים לו משמים הכל שיהיה מוכרח
נותנים לו רק סיוע אם ירצה אבל הוא צריך להוסיף
גם משהו מעצמו ,ולכן לכה"פ הוא צריך לכוון שע"י
היסורים והצרות זה יפתח את הסתימה שלו וזה
יבקע את הסתימה שלו ,אם יתכוון לזה ויכוון את
לבו לכך אז זה באמת ישבור את הסתימה שלו ,אבל
זה צריך להיות עם אמת עם ביטול גמור האדם צריך
להיות מוכן לומר שכל היסורים כדאים לו בשביל זה,
כמו שאמר דוד המלך טוב לי כי עניתי למען אלמד
חקיך ,כל אדם צריך ללמוד מדוד המלך ובפרט היום
הו"ר זה אושפיזא של דוד המלך והוא בא ומסייע לנו,
זה הכוונה מה שדוד המלך אומר צרה ויגון אמצא
ובשם ד' אקרא ,כשמגיע צרה ויגון בכח זה אני בשם
ד' אקרא אני אמצא את ד' מתוך הצרה.

ו
וכתוב ג"כ בפרשת ואתחנן (ד' כ"ט) כשיגיעו לגלות
ועבדתם שם עץ ואבן ...ובקשת משם את ד' אלקיך
ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך ,איך זה
כשהם בארץ טמאה באויר טמא ועבדתם שם עץ
ואבן איך אפשר למצוא שם את ד' ,אלא ע"י שהם
יהיו שם כ"כ מדוכאים ביסורים אז אפילו מי שהוא
עובד ע"ז יוכל למצוא את ד' כי יהיה לו כ"כ יסורים
וצרות שיהיו בגלות זה ישבור ויכניע את החומר שלו
ויפתח את סתימת לבו ויגלה וימצא את ד' ,זה מה

מ

שהפסוק מגלה לנו ובקשתם משם מכח הצרות דוקא
אתם יכולים למצוא את ד' יותר ממה שהייתם
יכולים למצוא אותו בארץ ישראל מתוך הרחבה
מתוך שהיה לך כל טוב כי זה הביא לשכחת ד' ,זה
מה שהפסוק מגלה לנו אבל צריך להיות ובקשת
משם ...אז ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך,
האדם צריך לחפש את ד' ויאמר טוב לי כי עניתי
כדאי לי כל היסורים אם זה יקרב אותי להקב"ה אני
שמח עם זה עי"ז האדם מסייע מצדו ואז זה יעשה
את המטרה ויקרב אותו להקב"ה.
על מה בעיקר צריך כל אחד לבקש בהושענא רבה

א
ביום כזה יש ענין לכל אחד לבקש על הגאולה
השלימה אפילו אדם שכל השנה חושב שזה לא
בשבילו בכל זאת ביום הזה יבקש ,כי באמת בתוך
הלב שלנו כולנו רוצים את הגאוה"ש אפילו אנשים
שחושבים שהם לא רוצים את זה ורק רוצים מה
שמרגישים שזה נוגע להם ,אבל צריך לדעת שזה רק
מצד החומריות של הגוף שמכסה על הרצון של
הנשמה ,כל יהודי יש לו נשמה והנשמה רוצה את
הגאוה"ש היא רוצה את המשיח רוצה את השכינה
שהשכינה תגאל אכפת לו מגלות השכינה וכל
הדברים הרוחניים ,רק לא אצל כולם זה כ"כ בגלוי
שגם הגוף ירגיש את זה ,אבל ביום כזה כל אחד צריך
להתפלל על הגאוה"ש צריך להתפלל על השכינה
צריך להתפלל על הדברים האלו ,הן מצד היום שזה
עוזר לנו וגם מצד שדוד המלך עוזר לנו.

ב
בהו"ר מתפללים הרבה על הגאולה השלימה על
הקול מבשר מבשר ואומר מזכירים כל הדברים האלו
ששייכים לגאוה"ש כי זה שייך לדוד שזה ענין של
משיח והגאוה"ש זה בפשטות ,אבל יותר עומק
שבאמת זה מסוגל היום הזה להתפלל על זה מפני
שזה יומו של דוד המלך ,וצריכים לדעת שכל יהודי
בעומק לבו הוא רוצה את ד' והוא מרגיש אחד עם ד'
כי יש לו נשמה שהיא חלק אלוק ממעל כמ"ש (דברים
י"ד א') בנים אתם לד' אלקיכם ,ולכן אנחנו רוצים את
הגאולה של השכינה ואכפת לנו על הקב"ה יותר מעל
עצמנו כי זה אחד אנחנו מרגישים אחד ,אבל
כשמתרחקים מהקב"ה כל אחד חושב שהוא דבר
נפרד ואז הוא רוצה את הנגיעות של הגוף שלו ,אבל
כשמתאחדים עם ד' אז חוזרים ומתקרבים שוב
למקור ולשורש ומרגישים את הקב"ה ,לכן צריכים
לשתף היום את הבקשות להתפלל על השכינה על
הגאוה"ש ,ואת הענין הזה זה דוד המלך בפרט משפיע
לנו ולכן אפילו אדם פשוט שכל השנה הוא לא
מתפלל על זה ,אבל ביום כזה נעלה שמצד הזמן זה
מופיע הענין הזה אז כל אחד יכול להתאחד עם
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הקב"ה וכל אחד צריך לשתף את הבקשות שלו על
זה ,וצריך לאחוז בזה כי מצד הזמן זה משפיע לכאו"א
אפילו לאדם שהוא לא בדרגה זאת לכן כ"א יכול
היום להתפלל על השכינה ,ובאמת צריכים להאמין
שבאמת בעומק הלב זה מה שאנחנו רוצים.

ג
ואפשר לומר שזה מרומז בפסוק (תהלים ק"ל)
ממעמקים קראתיך ד' ,כי לכאורה היה צריך לומר
ממעמקים אני קורא אליך ד' או אני קורא לד' מה זה
הלשון קראתיך ,קראתיך ד' משמע שאני קורא את ד'
כמו שקורא לאדם שיבוא אליו זה משמעות הלשון
של קראתיך וא"כ משמע שקורא את הקב"ה בעצמו,
אלא הכוונה ממעמקים ממעמקי לבי אני קורא את ד'
אני רוצה רק את ד' זה הכל לא שום דבר אחר ,בעומק
לבי אני רוצה להתקרב לד' ושד' יתקרב אלי לכן כתוב
קראתיך ד' ,ולכן אנחנו צריכים להאמין שבעומק לבנו
זה המטרה שלנו ,ולכן מותר לנו להתפלל על זה אפילו
אם האדם לא מרגיש שהוא בדרגא הזאת אבל זה רק
בחיצוניות שמכסה אותו מהרגשה הזאת הפנימית,
אבל האמת היא שבתוך לבנו אנחנו רוצים את זה
וכש"כ ביום הזה שאז מצד היום שזה אושפיזין של
דוד המלך והוא משפיע לנו את זה ,ולכן צריכים לכוון
בהושענות והתפלות בעיקר על גאולת השכינה ,וביחד
עם זה ממילא כבר גם אנחנו נצא מהגלות ,אבל בעצם
צריך לשתף את זה בתפלה שלנו.

ד
ואפשר לומר למה דוקא ע"י דוד המלך הקב"ה
משפיע לנו את זה ,כי דוד המלך כל ימיו הקדיש
בשביל זה דוד המלך אמר (תהלים קל"ב) זכור ד' לדוד
את כל ענותו אשר נשבע לד' נדר לאביר יעקב אם
אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה עד אמצא מקום לד',
כתוב כאן זכור ד' לדוד את כל ענותו מה שהיה
מעונה כל ימיו אשר נשבע לד' נדר לאביר יעקב ,מה
הנדר שנדר ונשבע אם אבוא באוהל ביתי אם אעלה
על יצועי לא אלך לישון לא אתן לעצמי מנוחה אם
אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה עד אמצא מקום לד'
משכנות לאביר יעקב ,ולכן כל יהודי צריך לומר כך
כי אם זה כתוב בתהלים זה בשביל כל יהודי ,אבל
איך אנחנו יכולים לבנות את ביהמ"ק הרי אין לנו את
ביהמ"ק ,אבל הכוונה למקדש שבלבבנו שנבנה משכן
להקב"ה בלבבנו ,וכל אחד צריך לומר את זה זה הכח
של דוד המלך שהקדיש את כל ענותו ,כל העינוי
שעבר עליו הקדיש את זה להקב"ה שבזכות זה ימצא

מא

את המקום לד' ,זכור ד' לדוד את כל ענותו מה
שנשבע לד' זה קשור לכל ענותו ע"י כל ענותו ע"י כל
היסורים זה יגיע אותו עד אמצא מקום לד' ובשביל
זה הקדיש את כל חייו לכן הגאוה"ש יהיה בזכות דוד,
ולכן ביום של דוד המלך שהוא מופיע אצלנו הוא
משפיע לנו את זה ואנחנו רק כננס על גבי הענק ,לכן
צריכים גם להתפלל על זה.

ה
ויש לדעת שבאמת יהודי יש לו הכל בתוך הלב שלו
בתוך עומק הלב בתוך הנשמה יש ליהודי הכל כמו
שאמרנו שיהודי מרגיש את הקב"ה ואת השכינה כמו
בן לאביו שזה מורגש בטבע ,רק מה כיון שהתרחק
לכן יש על ההרגשה הזאת כיסוי ומסך המבדיל ואז
האדם לא מרגיש את זה אבל באמת זה נמצא ,יש
דברים שהאדם יש לו מחשבה שזה מתחת ההכרה
שלו מחשבה שזה באמת נמצא בתוכו רק הוא לא
מכיר את זה כי זה מכוסה במחשבות אחרות ,וברגע
שהאדם אומר וחושב את זה אז הנשמה של האדם
משתתפת ואומרת את זה ביחד אתו ואז הוא אומר
את זה כבר מצד הנשמה אפילו אם האדם בתוך הגוף
לא מרגיש את זה ,אבל מכיון שהוא אומר וחושב את
זה אז הנשמה אומרת את זה ,א"כ ברגע שהוא אומר
דבר זה שמתפלל על השכינה אז הנשמה עכשיו
מדברת ממנו אפילו שהגוף שלו הוא לא מרגיש,
ממילא הדברים הם אמיתיים כי באמת זה יוצא מתוך
הנשמה זה יוצא מתוך הלב שלו הנשמה ,ולכן אפשר
תמיד לומר כך בכל אופן שהוא ובפרט ביום כזה.
הקב"ה יעזור שנזכה להיות מהמבוררים שנזכה
לקבל פני משיח צדקנו שנזכה להיות מאלו שנחפש
באמת את האמת שנבקש רק את האמת ,ונעזוב
ונשליך את השקר מה שאנחנו מסובבים כולנו כל
אחד ואחד בהרבה שקר ,שנזכה להצליח לכבוש
ולבקוע ולשבור את השקר שלנו זה כל העבודה
שצריכים לעשות ,ואז הכל קרוב אלינו וקרובה
ישועתינו לבא וקרוב התקון שלנו לבא ,הקב"ה יעזור
לנו שנזכה באמת ,זה מה שאנחנו צריכים לצעוק
הושענא ,הקב"ה יעזור לנו לשבור את המסך שזה
השקר זה המסך שמפריע לנו הקב"ה יעזור שנזכה
היום לצעוק להקב"ה מכל הלב שיהיה ממעמקים
קראתיך ד' ושנזכה באמת לשבור את כל השקר שלנו
שנזכה להתקרב לאמת להקב"ה ושנזכה להגאוה"ש
בעגלא ובזמן קריב ברוב רחמים וחסדים מגולים
במהרה בימינו אמן.
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מאמר "הושע נא תמוכים עליך"

מב

דרשה שנאמרה
לפני הושענות תש"ע

בו יבואר :א) איך תואם ההתעוררות שבהו"ר למצות השמחה הנוהג בכל ימי החג.
ב) מהו עבודת היום להו"ר .ג) איך שהעבודה בהו"ר הוא ג"כ הכנה לשמחת תורה.

א
הענין של הושענא רבה צריך להבין קצת שעושים
באמצע יו"ט סוכות שהוא זמן שמחתנו יום של
תשובה והתעוררות שזה לכאו' לא מובן איך זה הולך
ביחד .והרי לענין ר"ה נזכר בפוסקים שאין לעשות
שמחה יתירה כי זה יום דין ,א"כ הרי מבואר שהנהגה
של שמחה הוא סתירה להנהגה של זמן דין וא"כ איך
יתכן שהו"ר שהוא זמן גמר הדין יחול באמצע זמן
שמחתנו ,והרי בהו"ר חייבים בשמחה כשאר ימי החג
ואיך זה עולה בקנה אחד עם ההנהגה של התעוררות
ותשובה.
ובאמת כשמתבוננים כשאדם מתחיל ימי הדין
באלול ובר"ה אז האדם מפחד מיום הדין אבל עדיין
יכול הוא לחזק את עצמו שיוכל לשוב כדת וכראוי
והוא מרגיש בלבו התקוה ,אך ככל שמתקרבים יותר
לגמר הדין אז האדם עושה חשבון עם נפשו היכן הוא
עומד ואז מתחיל לבצבץ בלבו ניצוצות של יאוש,
בחשבו שאם במשך כל החודש אלול ובנוסף עוד
העשרה ימים שמר"ה ליוה"כ שהיה לו כ"כ הזדמנויות
גדולות ועדיין לא עשה תשובה כדבעי' ,וכ"ש שכבר
עבר גם יום הקדוש יוהכ"פ שאז לית ליה רשות לשטן
לשטוני שאינו יכול להפריע ואנחנו אז כולנו
כמלאכים ומרוממים למעלה מן העולם ואם אחרי כל
זה עדיין לא הצלחנו לשוב בתשובה שלימה,
וכשמגיע הו"ר ועושה חשבון העונות כמה שחזר שוב
ונפל בהרבה ענינים שקיבל ע"ע לתקן א"כ הוא נופל
ברוחו ,וגורם ליאוש ח"ו ואיך יוכל לחזק את נפשו
ולהכניס תקוה בלבו.
עוד צריך ביאור במה דאיתא במדרש (תנחומא אמור
כב) ולקחתם לכם ביום הראשון ראשון לחשבון עונות
וצריך להבין וכי ביו"ט עושים חשבון על העונות.
אבל אפשר לומר בס"ד דכלל גדול יש שהקב"ה רוצה
בתשובת הרשעים ועד יום מותו תחכה לו לתשובה
דהיינו אפילו כשהיה רשע כל ימיו והוא כבר עומד
בסמוך ליציאת הנשמה גם אז השי"ת מחכה
לתשובתו ,אף שלכאו' צ"ב וכי איזה תשובה כבר יוכל
אדם כזה לעשות אם נתעורר ברגע האחרון של חייו
לתשובה ,אבל בכ"ז יש חשיבות לתשובה שלו כי
עיקר התשובה היא שהאדם יכיר האמת לאמיתו
ויפתח את עיניו לראות את האמת כמו שכ' בפרקי
דר"א איזהו חכם המכיר את מקומו ,שאם אדם מכיר
את מקומו ע"ז כתוב בפסוק ומודה ועוזב ירוחם

(משלי כח יג) ,וזה שונה ממלכותא דארעא שאדרבה
אם יודה יתחייב ליתן ,אבל במלכותא דרקיעא יש
חידוש מה שאין לו דוגמא בעוה"ז ,שאם מודה ועוזב
ירוחם שזה החסד של תשובה שבאמת קדמה לעולם
כדאיתא בחז"ל.
אבל מודה ועוזב אין הכוונה שאדם אומר כן
בשפתיו ולבו בל עמו דעל זה כתוב (ישעי' כ"ט י"ג) בפיו
ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני שע"ז ח"ו הכתוב
אומר שהקב"ה יוסיף להפליא את העם הזה הפלא
ופלא ,וכתב רש"י שם שזה יותר מכל הצ"ח קללות
שבמשנה תורה אשר שם רק כתוב הפלאה אחת
והפלה ד' ואילו כאן כתוב ב' הפלאות ,שעל דבר זה
שכבדוני בפיהם ולבם רחוק ממני העונש כפול מכל
הצ"ח קללות ח"ו ,כל כך זה חמור .אלא הכוונה
שהמודה ועוזב יהיה ממעמקי הלב שיגיע להכרה
בעומק הלב להכיר את האמת לאמיתו ,ואז האדם
יכול לחזור בתשובה אפי' ברגע אחד .ועל זה כתוב
בזוה"ק שלכן יש בעלי תשובה שהיו חוטאים גמורים
בבחי' כולו חייב וזוכים להגיע לתשובה ולהתעלות
גדולה בזמן קצר ,מפני שהגיע בחילא סגי כלומר
ששבו בכח גדול ועצום לכן עולה ומתעלה ברגעא
חדא ומהו הכח העצום הזה ,הפירוש הוא דכיון
שהגיע להכרת האמת והוא מכיר את מקומו את
שפלותו ומכיר את ריחוקו ואינו מרמה א"ע בכלל
לכן תיכף ומיד השי"ת נותן יד לפושעים ומסייע לו
לשוב כי מי שהוא קרוב לאמת אז הוא קרוב
להקב"ה ,והכל תלוי בזה ,כי חותמו של הקב"ה אמת
וכמש"כ דובר שקרים לא יכון לנגד עיני.
הקב"ה רוצה מאתנו שנכיר את האמת ולכן ברגע
שאדם רוצה לחזור בתשובה זה גופא המצות עשה
דאורייתא שמוטל על כל א' וא' שיגיע להכרת האמת
ואין נ"מ אם יש בכח האדם לעשותו בשלימות או
לא ,דעכ"פ כפי כוחו הוא מחוייב לעשות זהו המצות
עשה.
והנה בכל מצוה ומצוה יש אלפי מדריגות אבל בכל
אופן גם במדריגה היותר שפילה ופשוטה זה ג"כ קיום
מצוה וחייב לעשות ויוצא יד"ח בזה ,ואע"פ שבודאי
מוטל על כל אדם לזכך את עצמו ועי"ז יעלו המצוות
שלו במדריגה אחרת [עי' לרבינו יונה בשע"ת (שער ג',
י"ז) שכתב ודע כי המעלות העליונות נמסרו לנו
במצות ע"ש] אבל בכ"ז בינתיים אין זה פוטר אותו
אלא הוא חייב לעשות המצוה כפי יכלתו ומדריגתו,
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ואם האדם עכ"פ רוצה להתעלות ואינו בבחי' ולרשע
אמר אלוקי' מה לך לספר חוקי כי הוא רוצה לתקן
את עצמו ולהיות צדיק אז הקב"ה ודאי מקבל
מצוותיו באיזה דרגא שהיא כיון שעכ"פ עשה המצוה
כפי כוחו.
אבל כ"ז בתנאי שאדם מבקש את האמת אבל לולי
זה אינו יכול להתקרב להקב"ה כי דובר שקרים לא
יכון לנגד עיני ,ממילא אין מצוותיו יכולים לעלות
לרצון לפני ד' .נמצא שלפעמים האדם היותר פשוט
ובדרגא היותר שפילה בכ"ז המצוות שלו עושים יותר
נח"ר להקב"ה מאדם בינוני שהוא כבר בדרגא
מסויימת ,ולמה כי זה האיש הפשוט הוא קרוב אל
האמת כי הוא מכיר את מקומו ,ואילו השני הוא
רחוק מן האמת ,שזה קו המדידה שבזה מודדים דרגת
האדם בשמים כפי כמה שאדם קרוב אל האמת ולכן
הבעל תשובה יש לו כח גדול ,מהיכן הוא שואב זה
הכח ,אלא שהקב"ה נותן לו זה הכח כי נתקרב אל
האמת ,וכמו שהאריך בשע"ת והביא ראיות מן
הפסוקים שהבטחנו בתורה כי יעזור ד' לשבים כאשר
אין יד טבעם משגת שהקב"ה מסייע לאדם לשוב
הרבה יותר מכפי כוחו הטבעי.
ואע"פ שבודאי כל מי שמתקרב לד' באיזה בחי' של
תשובה ג"כ יש לו קצת סיוע מלעילא אבל בכ"ז זה
רק קצת סיוע אך אינו זוכה לקבל החילא סגי משא"כ
מי שמגיע להכרת האמת ,אדם שבא עם האמת אין
שום נ"מ מאיזה דרגא הוא בא בכל אופן שיהיה
הקב"ה מקבלו בשתי ידים כי הקב"ה אוהב את
האמת והאדם הזה יש לו סייעתא דשמיא להצליח
ולהתעלות ולכן זוכה להתעלות כל כך ברגעא חדא.
ועוד שאם האדם מגיע לנקודת האמת כשחוזר
בתשובה אז הוא מרגיש תיכף ומיד שמחה בלבו ,וה"ז
דומה לאדם שהי"ל מחלה והוציאו את כל החולי
מגופו והוא מרגיש איך נשתחרר מן המחלה
שהשמחה שלו גדולה בודאי תיכף ומיד .כך גם ברגע
שהאדם מגיע לנקודת האמת ומקבל ע"ע שיתנהג
כפי האמת אז תיכף ומיד ירגיש שמחה גדולה .וזה
באמת גם הסימן אם הגיע אל האמת שאם הוא
מרגיש שמחה אמיתית ופנימית הממלא את לבו
באושר וגיל זהו סימן שהשיג והגיע להכרת האמת.

ב
והנה איתא במדרש (תנחומא אמור סי' י"ח) ולקחתם
לכם וגו' במי הכתוב מדבר בישראל ואומות העולם
שהקב"ה דן אותם ביוה"כ אלו ואלו נכנסין לפני
המלך ואין אנו יודעין מי נצח ...אמר הקב"ה
[לישראל] טלו לולביכם בידכם שידעו הכל שאתם
זכיתם בדין .והביאור דכל זמן שלא מסרו הפתקים
לשלוחים הממונים לבצע הפסק עדיין לא יודעים מי
נצח אבל כשיוצאים ישראל עם הד' מינים אז כבר
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יודעים כל העולם שכלל ישראל נצח ,ויש מדרש
שמוסיף שביום הו"ר אפי' המלאכים מעידים שבנ"י
נצחו.
עוד אמרו במדרש תנחומא (סי' כב) ולקחתם לכם
ביום הראשון וכי ראשון הוא והלא ט"ו הוא אלא
ראשון הוא לחשבון עונות .משל למה"ד למדינה ...
מה ישראל עושין נוטלין לולביהן ביו"ט הראשון של
חג ומהללים ומקלסים לפני הקב"ה והקב"ה מתרצה
להם ומוחל להם ואומר להם הרי ויתרתי לכם את
כל עונותיכם הראשונים אבל מעכשיו הוא ראש
חשבון .וכ"ה במדרש רבה (אמור סי' ז) ביו"ט ראשון
של חג כל ישראל עומדין לפני הקב"ה ולולביהן
ואתרוגיהן לשמו של הקב"ה ,ואומר להם מה דאזל
אזל מן הכא חושבנא לפיכך משה מזהיר את ישראל
ולקחתם לכם ביום הראשון ,ע"כ .ולכאו' צ"ב הלא
עדיין כל הדין מיתלי תלוי ועומד עד הושענא רבה
א"כ איך אמר שיום הראשון של סוכות הוא ראשון
לחשבון עונות דמשמע שאז נקבע בשלימות ענין
המחילה והריצוי על כל העבר שהקב"ה מתרצה להם
ע"י שנוטלים הד' מינים.
ואפשר לומר הביאור עפ"י מש"כ בספר החינוך
שהד' מינים אלו הם בטבע מעוררים שמחה בלב ולכן
נתן הקב"ה מצוה זו בזמן שמחתנו לעורר השמחה
בלב .וידוע מה שאמרו במדרש (רבה אמור יג) עה"פ כל
עצמותי תאמרנה דזה קאי על ד' מינים ,השדרה של
לולב דומה לשדרו של אדם וההדס דומה לעין
והערבה דומה לפה והאתרוג דומה ללב .ואיתא שכל
אדם מקבל הד' מינים לפי דרגתו הרוחנית וידוע מה
שמסופר על ר' ייבא זי"ע מתלמידי בעש"ט הק' שהיה
מנהגו ליכנס למוכר אתרוגים ולוקח אתרוג א' מבלי
להסתכל כלל מה שבא לידו ,ופעמים היה אתרוג
גרוע מאוד ,ואח"כ סגר זה בקופסא ולא נתן לשום
אדם להסתכל על האתרוג ורק פתחו ביו"ט ראשון
בבוקר ,וכל שנה כשהוציאו ביו"ט מן הקופסא היה
האתרוג נקי ויפה הדר שבהדר והרבה פעמים היה
המוכר נתפלא מאוד כי היה זוכר שלקח ממנו אתרוג
גרוע ואיך נתהפך לאתרוג מהודר כ"כ ,כי כיון שהיה
לו לב טהור ונקי אז ברגע שהאתרוג נכנס לרשותו
תיכף נתהפך להדר ונעשה כפי הלב שלו.
וידוע ג"כ על הריז'נער זי"ע שפ"א באמצע סוכות
התחיל לצעוק שהלב כואב לו ,והרים קולו וצעק הלב
שלי הלב שלי ,ורצו לקרוא לרופא אז א' מבניו שהבין
את כונתו רץ תיכף לחדר שהיה מונח האתרוג ומצא
שאחד נטל האתרוג של הרבי בלי רשות ,והרגיש זה
הריז'נער כמי שנגעו בלב שלו ,כך היו הצדיקים
מרגישים הקשר אל הד' מינים ,עכ"פ זה ידוע שכפי
הצדקות של האדם כך הוא זוכה לד' המינים[ ,ויתכן
שר' ייבא בדוקא לא רצה לחפש ולבדוק האתרוג כי
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רצה לבדוק את לבו ולראות איזה אתרוג יזמינו לו
מן השמים לכן נטל מכל הבא ליד ,וכשראה ביו"ט
שיצא לו אתרוג מהודר ידע מזה שנתרצה תשובתו
לפני אדון כל ושנתקבלה כל עבודתו במשך הימים
הנוראים].
נמצא שהד' מינים אלו תלויין במדריגת האדם,
ולכן י"ל דאימתי הם גורמים שמחה כששייך שמחה
בלב האדם דהיינו כשאדם הצליח בעבודתו וא"כ יש
לו באמת סיבה לשמוח אז הד' מינים גורמים לו
שמחה .וא"כ י"ל דזהו שאמרו ראשון לחשבון עונות
שלפי השמחה שמקבל בסוכות האדם יכול לעשות
חשבון ולבדוק אם נשארו לו עונות או לא ,כי לפי
השמחה שיש לאדם כשמגיע סוכות הוא יכול לדעת
אם הצליח בתשובה שלו ,וזהו הלשון חשבון דכמו
שעושים בכל עסק חשבון בסוף השנה לידע אם
הצליח ומה יצא התכלית מכל העסק אם זה הכניס
רווחים או להיפך ,כך גם מכל העסק של התשובה
במשך כל האלול ר"ה ויוה"כ רואים את החשבון
בסוכות .ובזה יל"פ ג"כ מה שאמרו במדרש
שכשישראל יוצאים עם הד' מינים זה סימן שהם
ניצחו דהכונה שהם יוצאים עם הד' מינים והשמחה
נסוך על פניהם וגם רואים את הד' מינים שהם
מהודרים ויפים אז זה סימן ודאי שניצחו בדין.

ג
והנה בחג הסוכות יש סיוע גדול שיוכל לגלות את
האמת כי האדם נכנס בסוכה בצילא דמהימנותא
עילאה ,ואיתא בספה"ק (כמדו' בספר יערות דבש) שזה
דומה ליום הקדוש שאין שום שטן ואין פגע רע כך
גם בסוכות אין ליצה"ר שום שליטה ,וכמו שאמרו
בזוה"ק עה"פ ויעקב נסע סכותה שבזה הוא נעשה
מוגן מכל המזיקים והמקטרגים ,רק החילוק הוא
שביוה"כ הקב"ה הכניס ההגנה בתוך הטבע של הזמן
שביום זה לית ליה רשות לשטוני וכמש"כ בספר
החינוך שמיום בריאת העולם השי"ת ייעד את יוה"כ
שיטהר את העולם מכל הקלקולים של כל השנה ולכן
אז כל אדם יש לו הריוח הזה ,אבל בסוכות הדבר
תלוי איך האדם נכנס בסוכה כי לא כל א' נכנס באמת
להסתופף בצילא דמהימנותא ,כי המצוה היא
בסוכות תשבו צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי ובזה
יש אדם שרק נכנס לתוך הדפנות בלבד ואז אינו זוכה
לקבל את הזיכוך הטהרה וההגנה שיש בכח אור
הסוכה ,אבל אדם שזוכה לעשות מצות סוכה כראוי
אז הוא זוכה להיות שמור בכח הסוכה שזה מגרש
ממנו את היצר הרע ולכן הוא מסוגל לראות את
האמת.
ואמנם גם ביוה"כ הזמן מסוגל שיוכל לראות
האמת ולומר את הוידוי בפנימיות הלב ,אבל ביוה"כ
זה זמן שהאדם עסוק בתשובה כל היום ואין הזמן
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מוכשר שיוכל לבדוק את מצבו ולראות היטב
החשבון כי בעבידתיה טרוד ,כלומר שא"א לראות
באמצע שאדם עסוק בתשובה כי אין הלב פנוי
לראות במשקל שוה בזמן שהוא נוגע בדבר ועסוק
בחיפוש הדבר ,משא"כ ביו"ט סוכות שאז האדם יכול
לבדוק החשבון בראיה של אמת ולידע את מצבו מה
עדיין נשאר לו לתקן.
ועוד זאת שכעת יכול לגלות ולראות גודל חומרת
החטאים עד היכן הגיעו ,כי כל זמן שהלב מכוסה
בכיסוי של עונות אז אין יכול לראות ולהכיר בגודל
החטא כענין שאמרו חז"ל (סוטה כב א) שאם עבר ושנה
נעשה לו כהיתר והזדונות נראים לו כשגגות .ועפי"ז
פירשנו הפסוק שובה ישראל  ...כי כשלת בעונך,
והקשו בגמ' (יומא פו ב) דעון זה מזיד ואיך אמר כשלת
שהוא לשון של שוגג וביארנו בס"ד בקונטרס דרך
תשובה דיש לומר בדרך זו (לפי פשוטו של מקרא ושבעים
פנים לתורה) שאם אדם חטא הרבה אז הזדונות נראים
לו ככשלון כשוגג כי נעשה לו כהיתר והוא מתרץ את
עצמו עד שאינו רואה את האמת ,ובמדה מסויימת
הוא באמת שוגג כי מכיון שזה נעשה לו כהיתר אז
אינו יכול להרגיש גודל החטא ואינו מרגיש מה שהוא
עושה וכמה נורא הפגם ,אך עכ"ז אינו נידון באמת
כשוגג כיון שההלכה היא שתחילתו בפשיעה וסופו
באונס חייב ,אבל בסוכות אחר שזכינו לטהרה של
יוהכ"פ אז נפתחים עיני האדם ומתחיל להרגיש כמה
שוטה היה במה שחטא שנכנס בו רוח שטות ורואה
את החטאים באור האמת לפי מה שהם באמת ועי"ז
זוכה לתשובה בדרגא יותר מעולה ממה שעשה
ביוה"כ.
ואומר הכתוב שובה ישראל וגו' אמרו עליו כל
תשא עון וקח טוב ,וצ"ב הלשון תשא עון הלא היה
צריך לבקש שיזרוק את העון לגמרי לנוקבא דתהומא
רבה ,אלא הפירוש שאנו מבקשים מהשי"ת שאין אנו
יכולים לעשות תשובה לבד בלי סיוע ועזר אלוקי,
וזה בודאי נכון גם אצל כל אדם שמוכרח לעזר אלוקי
אבל בפרט מי שחטא הרבה שאינו יכול בכלל
להתחיל בתשובה אלא צריך לבקש מהשי"ת שיעזור
לו להתחיל לראות חשבונו על מה הוא צריך לחזור
בתשובה ואיך לחזור בתשובה ,כי כיון שחטא הרבה
כבר אינו רואה כלום בבחי' וילאו למצוא הפתח ועל
כן הוא צריך לבקש ולהתפלל ולצעוק להשי"ת
שירחם עליו שימצא הדרך לתשובה.
וזהו שאנו מתפללים ג' פעמים ביום השיבנו אבינו
לתורתך והחזירנו בתשובה שלימה לפניך שלכאו' מה
הפשט בתפלה זו ,הרי זה המצוה שמוטל עלינו לשוב
וזה הבחירה שלנו ואיך אנו מבקשים החזירנו
בתשובה מה שלא מצינו בשום מצוה .ועוד דבשלמא
אם כבר עשינו כל המוטל עלינו אנו יכולים לבקש
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עזר אלוקי שיסייע בידינו לסיים הדבר בבחי' לקל
גומר עלי ,אבל מה הפשט החזירנו בתשובה שמשמע
שמבקשים שאתה תתחיל ותחזיר אותנו בתשובה.
רק הענין הוא שאנו מרגישים כאנוסים שאין אנו
יכולים בכלל להתחיל בתשובה ולכן אנו מבקשים
החזירנו בתשובה.
ולפי"ז יל"פ בדרך רמז מה שאומר הכתוב שובה
ישראל עד ד' אלקיך דמה שאמר עד ד' הכוונה היא
שתפנה לד' ותבקש ממנו על התשובה ,ולמה אתה
צריך לפנות לד' ואינך יכול להתחיל לבד הרי יש לך
בחירה ,רק התירוץ הוא כי כשלת בעונך שע"י עונך
אתה כבר לא תראה את עצמך חייב בכלל ,ולכן עליך
לבקש מהשי"ת הראיני ד' דרכיך אהלך באמיתך
שתפתח את עיני שלא ארמה את עצמי ואזכה לראות
האמת ,כי לולי זה אנחנו לא יכולים כלל לגשת אל
התשובה.
וזה המצב שלנו אנחנו נסינו לחזור בתשובה באלול
בעשי"ת ובר"ה וביום הקדוש אבל לב יודע מרת נפשו
כמה עשינו וכמה לא עשינו וכל זמן חשבנו שעדיין
נעשה תשובה עדיין נעשה ,וכשמגיעים כבר לסוף
הזמן שמחלקים כבר הפתקים שזה ההזדמנות
האחרונה שיכולים עדיין לעכב הפסק ולהחזירו
לזכות ,וזה רגע האחרון ממש כי בשמיני עצרת כבר
מחלקים הפתקים א"כ א"א לנו עוד לרמות את
עצמנו ועלינו לפתוח העינים ולראות את האמת.
עכ"פ עכשיו בחג הסוכות יש לנו סיוע גדול
מלעילא שנוכל לזכות לראות האמת ,מצד מצות
הסוכה שאנו נמצאים בצילא דמהימנותא עילאה
שזה נותן לנו האור להתקרב אל האמת ,אנחנו
עומדים במצב שאנחנו קרובים אל ד' בבחי' עד ד'
אלקיך ,א"כ בודאי קל יותר להכיר באמת את המצב
שלנו .וכמובן שעדיין יש בחירה וזה תלוי אם אדם
מחפש את האמת אבל אם אדם רוצה ומבקש
ומחפש את האמת יש לו את כל הכלים המסייעים
לזה שעוזרים לו שיוכל לראות בקל את האמת.
וחוץ מזה בצורה פשוטה ג"כ שאם אדם מגיע לסוף
הזמן ותופס את עצמו ורואה איך שדחה כל הזמן
שמחר מחר אעשה זאת ולבסוף הוא נשאר בלי כלום
א"כ יכול לראות בעצמו איך שרימה את עצמו ,א"כ
כבר יכול לראות היטב כל התמונה הברורה איך הוא
נראה.
אמנם עיקר הקושי בזה הוא שאדם לא רוצה
לראות את האמת כי בתוך הלב יש לאדם כח כזה
שמגין על הגאוה שלו שישאר בעיני עצמו מכובד,
כמו שיש לצד הגוף והחומר כח של הגנה ששומר על
גוף האדם שלא ינזק ,ואפילו באמצע השינה כשאדם
מתגלגל ומגיע לסוף המטה אזי מעצמו הוא עוצר
א"ע שלא יפול ,מהיכן יודע לעצור ,אלא זה מכח

מה

ההגנה שנמצא בתוך נפש האדם מתחת להכרה שלו
שזה שומר עליו[ ,ואמנם תינוק קטן אין לו עדיין
ההגנה הזה אבל כשגדל אז מתפתח אצלו הכח הזה]
וכח זה הוא בעומק הכרתו וחלק מטבעו ועצם
מעצמיו .כך גם יש בלבו של האדם כח של הגנה
שנמצא מתחת הכרתו שהלב תמיד שומר ומגין על
הנפש שלא יפול ברוחו ,שירגיש טוב ולא ירגיש
מופרך אצל עצמו ,ורק כשאדם חולה בנפשו אז כח
ההגנה הזה נחלשת אצלו וממילא נופל לדכאון
לפעמים ,אבל באדם בריא קיים כח ההגנה הנזכר.
ולכן כשרוצה לעשות חשבון הנפש ויודע צדיק נפש
בהמתו וכענין שכתוב ונפשי יודעת מאוד שהנפש
יודעת שאם יתגלה לפני עיניו החשבון לא יהיה לו
הכח לסבול ויפול ברוחו מאוד ,אז הכח ההגנה שלו
שומרת עליו ולא נותן לו לראות ,ובפשטות זה מצד
הטבע מצד החומר ולא מצד הנשמה ,אמנם יתכן
שלפעמים זה גם מצד הנשמה כאשר הנפש מכיר
שיצא לו מזה נזק ברוחניות שח"ו יגיע ליאוש עי"ז
ויוכל להיות יותר גרוע עי"ז שח"ו יתרשל יותר ע"י
כך ,אז הנפש חושבת שיותר טוב שירמה א"ע וידמה
בנפשו שכבר מצליח ועולה בעבודת ד' כדי שלא יפול
ביאוש .עכ"פ זה מכוחות הנפש העמוקים ששומרים
ומגינים על האדם ולכן אין היא נותנת לו לראות
האמת ,ולכן צריך עזר וסיוע גדול מן השמים שיפתחו
עיניו שכן יוכל לראות האמת ובכל זאת ישאר חזק
בדעתו לבקש ולמצוא הדרך איך לתקן את הפירצות
ולא ליפול ביאוש ח"ו.

ד
ובאמת זה מה שקורה בהושענא רבה שמצד א' יש
עזר וסיוע אפי' מצד הטבע שיוכל לראות האמת כיון
שכבר עומד ברגע האחרון ,אבל מצד שני האדם
מרגיש בפנימיות נפשו שיכול ליפול ברוחו מאוד
כאשר יעשה חשבון אמיתי היכן הוא עומד ,כי אז
ירגיש אשמתו ולא יהיה לו פנים אפי' לבא ולבקש
סליחה מחילה כי ירגיש שהוא כל כך מופרך עד שאין
לו יכולת להרים את פניו ולפרט את חטאיו ולבקש
מחילה.
אז מה עושה האדם בשעה כזו הוא בורח מכל
הענין ומתחמק ומחביא את עצמו והוא ממתין עד
שיעבור כל הענין .זהו המלחמת היצר שיש לנו ביום
זה .ויש פעמים שהאדם פוטר את עצמו בזה שצועק
קצת בתפילה ובהושענות ובזה מרגיע את עצמו
שיצא יד"ח והוא מרגיש טוב בזה ,אבל לא זה
התכלית אלא צריך להכיר את האמת ולהכיר באשמה
[ולדעת שאין מה לפחד מן האמת כי כל הפחד נובע
מזה שחושב שלא ימצא דרך לצאת מזה ,אבל באמת
זה להיפך שדוקא כשיכיר באמת את מצבו אז יוכל
למצוא הדרך ולפעול שיתקדם יותר ויותר עד שיגיע
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אל התכלית לתשובה שלימה וכמו שיבואר להלן].
ויש לנו ללמוד דבר זה מתפילתו של משה רעיא
מהימנא ,משה רבינו בתפילתו אמר אנא חטא העם
הזה חטאה גדולה ושאלנו הקושיא מה זה שהגדיל
את החטא הלא לכאו' היה צריך להקטין את החטא
וללמד עליהם זכות .וביארנו בס"ד בקונטרס דרך
תשובה ח"ב שבאמת בענין התשובה זה להיפך שכל
זמן שאינו מכיר גודל חטאו אינו יכול לקבל סליחה
והוא מרוחק מהקב"ה ,כי הוא נמצא בתוך השקר,
לכן אמר משה רבינו שבאמת אנו מרגישים שזה
חטאה גדולה ולכן אנו יכולים לגשת ולבקש סליחה
כי אנחנו מרגישים גודל האשמה.
[ויתכן להוסיף דהכח להכיר גודל [האשמה בחטא העגל היה
ג"כ ע"י ההשקאה שהרי לאחר שטחן העגל השקה אותם כמו
שמשקין הסוטה במים המאררים ,ולאלו שחטאו זה היה סם
מיתה ,אבל אלו שלא חטאו י"ל שהמשקה הזה פעל בלבם
להאיר את עיניהם להכיר גודל חומר החטא ושירגישו גודל
אשמתם על זה שהיה להם עכ"פ שייכות להחטא וגם שלא מיחו
בהחוטאים .וכמו שמצינו במי סוטה שאם היתה נקיה מחטא
היתה מתברכת ע"י המים ודו"ק].

ואפשר להסביר הענין עפ"י משל לאדם שיש לו
מחלה ל"ע והלך לרופא והרופא אמר לו שאין החולי
רציני כל כך רק צריך לזה תרופה פלונית והאדם הזה
לוקח התרופה ולא עוזר לו וחוזר אל הרופא והוא
נותן לו עוד תרופות אחרות ,אבל עובר עוד שבוע
ועוד חודש ורואה שאין זה עוזר לו ,אז הוא נוסע
לרופא גדול שהוא יותר מומחה והרופא הזה אומר
לו שאין זה נכון כלל מה שאמר לו הרופא הראשון,
אלא יש לו מחלה מסוכנת מאוד וצריך ישועה גדולה
אבל יחד עם זה הוא ג"כ נותן לו תרופה מיוחדת
שירפא אותו.
זה מה שקורה בהושענא רבה שאנחנו מגיעים
אחרי כל העבודה של חודש אלול ואחרי שכבר עברו
כל הימים נוראים וניסינו בכל מיני תחבולות לחזור
בתשובה ,ואנו רואים להיכן הגענו ומה בכוחנו ומה
עשינו ,אז רואים שהמצב לא בסדר ,שכל יום אנחנו
מרמים את עצמינו שכן נעשה ולבסוף זה לא עולה
בידינו ,אז אנו רואים שבאמת עדיין אנחנו כ"כ
רחוקים שאפילו כאשר אנו מדמים שנעשה אנחנו
לא עושים כלום ,נמצא שאנחנו מופרכים הרבה יותר
ממה שחשבנו ,עכשיו רואים שהמחלה שלנו הוא
רציני מאוד ולא גילינו זה עד עכשיו ,וע"ז עדיין לא
שבנו בתשובה עד עכשיו ,כי רק חזרנו בתשובה על
כמה פרטים חשבנו שזה רק מחלה קטנה שאינו
רציני כ"כ וע"ז לקחנו תרופות ,אבל עכשיו בהו"ר
אנחנו מגלים שהמצב הרבה יותר חמור ממה
שחשבנו ועד עתה לא קלענו אל המטרה האמיתית
לכן עדיין לא נושענו.

מו

אבל כעת אנחנו מגיעים להכרה שאנו זקוקים
לישועה רבה כי אנחנו חולים מאוד ואנחנו נמצאים
בסכנה גדולה אז מתחילים לצעוק הושענא הושענא
עכשיו מגיעים להכרת האמת ,כי עכשיו אנחנו מגלים
שסיבת עיכוב התשובה אין זה בגלל הטרדות וכדו'
כי עבר עלינו עתה גם ימי החג שאין לאדם כל כך
טרדות ויש יותר זמן של ישוב הדעת ובכ"ז לא שינינו
עדיין את דרכינו ,ובהכרח כי אנחנו רחוקים יותר
ממה שחשבנו ,א"כ אנחנו חולים יותר ואנו זקוקים
לישועה רבה וצריכים להרעיש עולמות על עצמינו,
וגדול תפלת החולה ע"ע יותר מתפלת אחרים עליו
וכמו שאמרו חז"ל (ב"ר נ"ג ,י"ט) שתפלת החולה על
עצמו מתקבל יותר ממה שאחרים יבקשו עליו
רחמים ,וע"ז אנו מתפללים וזועקים הושענא.

ה
ואע"פ שאנחנו עדיין בתוך זמן שמחתנו ויש חיוב
של שמחה גם בהו"ר ושאלנו דא"כ איך זה משתלב
ביחד עם שבירות הלב הלא לכאו' אם מגיעים להכרה
הזאת שאמרנו האדם לא מוצא מקום לעצמו בכלל
ואיך יכול להיות שמח .אבל באמת אין זה קושיא כי
הקב"ה הכניס בטבע שאם האדם מגיע להכרת האמת
אז זה מעורר בלב האדם שמחה פנימית ,כי זה הכח
של יהודי ,וכעין שמובא בשם ר' מוטלע מסלונים
זי"ע שמפ' עה"פ (שמות ב ,ו) ותפתח ותראהו את הילד
והנה נער בוכה ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים
זה ,שמהבכי שלו היה ניכר שהוא יהודי כי הבכי של
יהודי שונה מבכי של גוי ,כי בכיה של יהודי הוא
תמיד עם חיזוק ותקוה ולא כבכיה של גוי שהוא
תמיד עם יאוש ,כי מצד הטבע יהודי אינו מתייאש
אלא מקווה לטוב ,ורק אם יהודי כ"כ נתרחק ונפל
לתוך שליטת היצה"ר אז יכול ליפול ח"ו ליאוש אבל
מצד עצמו וטבעו אינו מתייאש .ואדרבה בכיה שבאה
מכח הכרת האמת מוסיף לאדם שמחה בלבו (והארכנו
בזה בקונטרס ד' אורי במאמר על עבודת ימי האלול קחנו
משם).

וזה כלל גדול לדעת שכל מחשבות של יאוש הוא
רק מהיצה"ר ,ולכן אם אדם בא לו איזה מחשבות של
יאוש צריך לגרש זה מלבו ולדעת שזה בא מהיצה"ר
וזה הנזק היותר גרוע ח"ו שיכול להיות ,והפסוק
אומר (תהלים קיח) אודך כי עניתני ותהי לי לישועה
ומפ' בא' מהספה"ק עניתני מלשון עינוי [וכך יש
במדרש פירוש כזה] ואומר דוד המלך שאני מודה לך
ד' על מה שעינית אותי כי עי"ז ותהי לי לישועה ,כי
עי"כ שאנו מעונים יותר אנחנו יודעים ומכירים את
המצב שלנו ועי"ז נוכל למצוא התרופה ולקבל
הישועה .כי אם אדם יש לו מחלה ואינו מרגיש
היסורים אזי סכנתו גדולה מאוד כי אינו יודע כלל
חומרת מצבו וא"כ איך יוכל לטפל בזה ,משא"כ
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כשפתאום תוקף אותו יסורים גדולים וחזקים ומגלה
את מצבו שאז על ידי כך הוא עומד להוושע כי עכשיו
יוכל לטפל בזה ולבקש ולמצוא התרופה לזה על כן
בודאי רפואתו וישועתו קרובה לבא.
נמצא שבזה שאנחנו מעונים זה באמת טובה
עבורנו כי זה נותן לנו להבין שהמצב אינו פשוט
ושבאמת אנחנו בסכנה גדולה ועי"ז נוכל למצוא
התרופה ,ולכן זה נותן לאדם שמחה וחיזוק כי אע"פ
שמצד אחד הוא שבור לשברים ואינו מוצא מקום
לעצמו אבל ביחד עם זה משתלב החיזוק והתקוה כי
רק עכשיו הוא מרגיש תקוה חדשה מה שלא הי"ל עד
עתה ,כי עד עתה הכל היה מרומה שהיה חי בדמיון
שוא שחשב שעושה תשובה והיה מלא בדמיון ,אבל
עכשיו כשמגיע למצב הזה שיכול במעט התבוננות
לראות בקל את כל האמת ממילא יש לו תקוה שיוכל
להתרפאות וע"כ אצל יהודי בודאי זה מעורר שמחה.
ואמנם אצל גוי לא שייך שמצב כזה יביא לשמחה
כי באמת אין לו תקוה וכמש"כ בספר יד הקטנה
שאצל עכו"ם לא מועיל תשובה לכפר על החטא,
ומש"כ באנשי נינוה שנתקבלה תשובתם זהו רק בכדי
להציל אותם מפורעניות בעוה"ז אבל לא מועיל
לתקן ולכפר על החטאים שעברו ,כי בעולם האמת
עדיין חטאם קיים ,רק שזוכים לבחי' של ארך אפיים
ע"י התשובה לענין זה שלא יענשו תיכף בזה העולם.
וביאור הדבר כי הבריאה של תשובה שיוכל לכפר
ולמחוק לגמרי החטא נברא רק עבור בנ"י ,ולכן
תשובה קדמה לעולם (כמ"ש פסחים נד ).כי בנ"י הם
למעלה מעולם הבריאה והם מעל הטבע [כמו שכ'
אצל אברהם אבינו (בראשית ט"ו ה') ויוצא אותו החוצה
שהוציאו מחללו של עולם והגביהו למעלה מן
הכוכבים ואמר לו צא מאצטגנינות שלך כי אין מזל
לישראל כמאמרם ז"ל שבת קנו ].גוי הוא בתוך
העולם הזה בתוך הטבע ממילא לא שייך תשובה
אצלו ,כי בתוך חוקי העולם לא שייך המושג של
תשובה בכלל ,אלא תשובה זה בריאה מיוחדת
שקדמה לעולם כלומר שהוא מעל כל ההגבלות של
הבריאה .ולכן אצל יהודי שייך באמת שב' הדברים
האלו ישתלבו יחד כי הלב שלו יודע ומרגיש את
השמחה ואת התקוה לכן אודך כי עניתני שמודה
ומשבח ע"ז ולמה כי "ותהי לי לישועה" שבזה טמון
כל הישועה.
ועל זה אומר הכתוב (שם) זה השער לד' צדיקים
יבואו בו ,כי מי שהוא ח"ו בגדר רשע אז כבר נתייאש
ואינו מרגיש שיש לו שום תקוה ,אבל הצדיקים
עושים מכל עינוי ומכל כשלון רווח נקי שמהפכים
את זה להיות סולם לעלות בו ושער ליכנס בו
ולהתעלות יותר ואינו גורם להם להתרשל אלא
אדרבה מכל דבר שנראה ככשלון הוא מהפך זה

מז

שיהיה לעזר שעל ידו יכול לעלות יותר ,זה הכח שיש
ליהודי שאין מזל לישראל שהוא מעל כוחות הטבע
ויכול להפך הכל להגיע מזה ליותר תקוה ולא להשבר
ח"ו.
לכן כשמגיע היום הזה של הו"ר שהאדם מגיע
להכרת האמת ומגלה את כל מצבו האמיתי בודאי זה
שובר את לבו ומביא אותו לבכיה ולזעקה ,אבל ביחד
עם זה יכול לשמוח ג"כ כי אדרבה עכשיו יש לו תקוה
דבזה עצמו שהגיע להכרה זו כבר עלה על המדרגות
של העליה ונכנס לשער הפנימי של התשובה זה
השער לד' צדיקים יבואו בו.

ו
ועוד יש להתבונן בזה שכלל ישראל לא מתייאשים
אפי' שכבר עבר המשפט וכבר נכתב ונחתם בכ"ז
משתדלים עדיין לבטל את המשפט ולהמתיק את
הדין ומרבים בתפלה בהו"ר ,ויש לפרש דזה עצמו
הוא הסימן שדידן נצח .ומשל למה"ד לאדון שזרק
אדם מביתו שאם היה זה אדם זר אז בודאי הוא עוזב
את המקום ושוב אינו חוזר כי תיכף מתייאש ואינו
מנסה לחזור ,אבל אם זה היה בנו אזי בשום פעם לא
יתייאש ולא יתנתק ואע"פ שהאבא זרק אותו וכתב
וחתם שלא יחזור לביתו ,בכ"ז הבן בשום פעם לא
מתנתק כי הלב שלו לא נותן לו להשלים עם זה כי
אין לו שום מקום אחר בעולם כלל .כך אנחנו צריכים
להרגיש שאין לנו מנוס אין לנו היכן להמלט "ממך
אליך אברח" ואין לנו על מי להשען אלא רק על אבינו
שבשמים.
ומדה זו ירשנו מאברהם אבינו שהכיר את בוראו
כלומר שהכיר את האמת שכל העוה"ז כל הטבע הוא
שקר וכמו שכותב הרמב"ן (סו"פ בא) שאין לאדם חלק
בתורת משה עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם
נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים ובין
ביחיד ,אלא אם יעשה המצות יצליחנו שכרו ואם
יעבור עליהם יכריתנו ענשו הכל בגזירת עליון עכ"ל,
וזרע אברהם יצחק ויעקב יש להם זה בנשמתם
ובלבם שיודעים ומכירים שאפס זולתו וממילא אין
שום דבר על מה לסמוך ,כי רק אם אדם הולך אחר
יצרו בסמיות עינים כשיכור אז נכנס בו רוח שטות
ונדמה לו שיש איזה כח בטבע והוא פונה לדברים
אחרים.
ובזה יל"פ "שובה ישראל עד ד' אלוקיך קחו עמכם
דברים וגו' אמרו אליו כל תשא עון" שאנו מבקשים
שהשי"ת יגדיל בעינינו את החטא [מלשון יתגדל
ויתנשא] ונרגיש שגדול עוני מנשוא" .ונשלמה פרים
שפתינו" שאע"פ שאין לנו אפשרות להביא קרבן
בכ"ז אין אנו מתפעלים ממה שהשערים סגורים
ומונעים מאתנו מלהביא קרבן לד' אלא אנו מנסים
לעשות כל מה שיש ביכלתנו כי אנחנו יודעים זה
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הסוד שאצל הקב"ה אם אדם עושה כל מה שביכלתו
זה מתקבל כקרבן ומנחה לד' ,ולכן אין שום מקום
ליאוש בעולם כלל כי לא מבוקש מאתנו מה שאין
בידינו ,אלא להיפך כשאנו עושים מה שיש ביכלתנו
ה"ז מתקבל למעלה כאילו השלמנו את הכל.
וממשיך הפסוק "אשור לא יושיענו על סוס לא
נרכב" ולכאו' צריך להבין מה זה קשור לתחלת
הפרשה וכי זה היה כל החטא שלהם שפנו לאשור
ולסוס ,אלא הענין הוא כמו שביארנו דמה שאמר
"עד ד' אלקיך" היינו שתרגיש שאתה זקוק לד' ואין
לך שום כח על מה לסמוך "ולא נאמר עוד אלקינו
למעשה ידינו" .והקב"ה מבטיח לנו שאם נעשה כך
אז אפי' אם התשובה שלנו חלשה מ"מ אם זה בא
מתוך הכרת האמת אז הקב"ה מבטיח ארפא
משובתכם אוהבם נדבה כי שב אפי ממנו".
ולזה אנחנו מגיעים בחג הסוכות וביותר בהושענא
רבה וכמו שהמדרש אומר שבהו"ר גם המלאכים
מעידין עלינו שדידן נצח ,כי המלאכים לא מעידים
ע"ז עד שזה חזק ויציב שאכן ניצחנו בדין וזה נקבע
בהושענא רבה ,וזה באמת הנצחון שלנו ששום דבר
לא מנתק אותנו מהקב"ה.
ובזה יל"פ הביטוי בחז"ל (ר"ה טז ב) ג' ספרים
נפתחים ספרן של צדיקים רשעים ובינונים ולמה לא
אמרו ספר של שכר וספר של עונש [או לפי התוס'
שדנים על דינו לענין לע"ל ,היל"ל ספר של גן עדן
ושל גיהנום] אבל הענין הוא שזהו עיקר המשפט
האם הוא נכתב בספרן של רשעים כלומר שאדם זה
הוא מנותק מהשי"ת ח"ו כי הוא מרגיש שאין לו
תקוה ,או שהוא שייך לספרן של צדיקים כלומר
שהוא נוהג כצדיק שאינו מתייאש לעולם אלא הוא
תמיד סומך רק על השי"ת ולכן הוא תמיד במצב של
תקוה כענין שכתוב קוה אל ד' חזק ויאמץ לבך ושוב
וקוה אל ד' ,ומכל כשלון הוא עושה לימוד ועושה
מזה התעלות אח"כ ,זה המדה של צדיקים וזה מה
שקובעין בר"ה ויוה"כ לאיזה ספר האדם משתייך.
ובזה מובן המדרש דכאשר רואים בשמים שבנ"י
ממשיכים שוב בתשובה ואע"פ שכבר עבר זמן
החתימה בכ"ז הם לא עושים חשבונות וממשיכים
לעשות את שלהם ולנסות להתקרב שוב להקב"ה,
ואע"פ שכבר נכשלו ומרגישים גודל אשמתם בכ"ז
הם לא מתייאשים זה הסימן בודאי שדידן נצח שאנו
שייכים לספר של הצדיקים.
יש מימרא של א' מהצדיקים שאמר שגם בטבע של
העוה"ז שאין היצר יכול להזיק לאדם כל זמן שאינו
מתייאש עד כדי כך שלא שייך לאדם למות כל עוד
שאינו מתייאש ,והיינו שאם אפי' בהיותו גוסס לא
היה מתייאש מן החיים היה בלתי אפשרי שימות כי
כל זמן שלא מרים את ידיו ביאוש אין המלאך המות

מח

יכול להוציא את נשמתו רק שכאשר מגיע קיצו למות
אז היצה"ר מתאמץ בכל כחו עד שמצליח ברגע
האחרון להביא את האדם ליאוש ואז הוא נוטל את
נשמתו.
וידוע דכל דבר שיש בטבע הוא רק בכדי ללמוד
ממנו לעבודת ד' כמש"כ מבשרי אחזה אלוק שנבין
מתוך הטבע איך היא ההנהגה ברוחניות .וכך היא
באמת ההנהגה ברוחניות שהרשעים בחייהם קרויים
מתים מפני שהם מתייאשים היאוש גורם את המיתה
אבל בלי יאוש א"א למות אפי' אם יש עליו גז"ד של
מיתה ח"ו בכ"ז בלי שיגיע ליאוש א"א להמית אותו
כי כל זמן שאינו מתייאש המלא להמות לא יכול
לשלוט עליו .זה כל ענין העבודה בהו"ר שאע"פ שאין
אנו יודעים איזה דין נחרץ עלינו במשפט בכ"ז אין
אנחנו מתייאשים אלא אנחנו ממשיכים בתפלה
וזעקה וזה מעיד עלינו כי דידן נצח .ועד"ז יש להבין
למה דוקא ע"י הד' מינים זה מוכיח שדידן נצח כי
מצינו במדרש שהד' מינים מכפרים עלינו האתרוג על
הלב ווהלולב כנגד השדרה וכן הערבה על חטא
השפתיים וההדס על חטא העינים ,ולכן כשכלל
ישראל עוסקים בד' מינים כדי לכפר על חטאיהם אף
לאחר החיתום זה מוכיח בודאי שהם נצחו והם
שייכים בודאי לספרן של צדיקים.

ז
וצריך גם לדעת ולהכיר האמת היכן אנו עומדים
מצד מצב העולם ,אנחנו נמצאים בתקופה שאנו
קרובים מאוד אל הגאולה השלימה ואין אנו יודעים
כמה זמן עוד יקח עד שיבא הגואל אבל זה נראה
לעינים אפי' לעיני בשר שאנחנו סמוכים מאוד
ועומדים ממש כרגע לפני הגאולה השלימה ,כמה זמן
יהיה זה הרגע א"א לדעת אבל עכ"פ אנחנו כבר
קרובים מאוד לזה .ולכן כל מה שקורה זה שייך
לגאולה השלימה שאנחנו נמצאים כעת בזמן של
הבירור כפי שנזכר בנביא שיהיה בירור קודם הגאולה,
רואים זה בחוש שיש מצד א' אנשים שמתעלים
ורואים את ההשגחה העליונה יום יום ,ויש כאלו
שנופלים לתוך ההסתר פנים ואינם רואים את השי"ת
ומתרחקים יותר ויותר ר"ל והם טרודים בשטויות
והבלים ועסוקים לאצור הון ולבסס את העוה"ז
שלהם ,ויש אפי' אנשים מבוגרים שמתקרבים כבר
לגיל שבעים ועדיין הם עסוקים לבסס העוה"ז שלהם
וזה בגלל שנעשו כמו שיכור מן העוה"ז .עכ"פ עכשיו
זה עולם הבירור שרואים מצד אחד שיש חוטאים
שחוזרים ומתקרבים לד' ועולים במדריגה יום יום,
ומצד השני יש קרובים שמתרחקים ויורדים ר"ל לכן
"היום קצר והמלאכה מרובה ובעה"ב דוחק" שכבר אין
זמן לשחק וצריך למהר לחזור בתשובה ולומר אשור
לא יושיענו על סוס לא נרכב ,צריך כל היום לא להסיח
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דעת מן התשובה ואם נעשה כך הקב"ה בודאי יעזור בעומק לבנו ותעשה בקשתנו ,כך צריך להיות
ההרגשה שמרוב כאב אין לנו מילים מה לבקש רק
לנו לבסוף.
ולכן היום אנחנו צועקים הושענא כי אין לנו כבר שואגים הושענא (וכבר כתבנו מזה בספר כחה של תפלה
מה לעשות ,מה נעשה נאמר וידוי כבר אמרנו וידוי ,שיצא על ידינו בס"ד בפרק י' אות א' בסופו ע"ש).
ח
ואם לומר שאנו מתחרטים כבר אמרנו כל זה ומה
נעשה עוד ,ואם בכ"ז אנו רואים שעדיין לא עשינו
ואחרי שנעשה כאמור בודאי הקב"ה יכניס בלבנו
תשובה באמת אין טעם לחזור שוב על הדברים כי השמחה שנוכל לשמוח באמת וכך נוכל לגשת
אנו מרגישים את השקר שלנו ח"ו ,אז אנחנו לא לשמיני עצרת והשי"ת יוכל לשמוח אתנו ,שזהו ענין
יודעים מה לעשות ומה לומר לכן צועקים הושענא שמיני עצרת שהקב"ה רוצה לשמוח אתנו ואומר
כמו אדם שמרגיש שהוא נמצא בסכנה ולא יודע אפי' "עשו לי סעודה קטנה כדי שאהנה ממך" אין לנו
מה לבקש אם לקרוא לרופא או להצלה אז רק צועק סעודה גדולה כי אין לנו כלום אבל לכה"פ סעודה
הצילו הצילו ,זה המצב של הו"ר שאנו מרגישים קטנה ואז אהנה ממך .ועוד יש להוסיף דדוקא ע"י
כאבודים ביער שאין אנו יודעים הדרך איך לשוב הסעודה קטנה יש להקב"ה יותר הנאה כי היא
וכבר ניסינו לקבל קבלות ושוב אנו מוצאים שאנחנו אמיתית ,משא"כ הסעודות הגדולות אין בהם הנאה
מרמים את עצמינו יום יום ,א"כ לא נשאר לנו רק כי זה רק מדומה כמו היום שלוקחים הלואות גדולות
דבר א' לצעוק אל המלך שיוציא אותנו מהפח הזה ואין מהיכן לשלם את זה ,נמצא שזה הכל שקר אבל
ושירחם עלינו להוציא אותנו מכל הבוץ והלכלוך ,סעודה קטנה זה אמיתי גם אם יהיה רק סעודה של
שנמצא את הדרך איך לשוב אליו באמת .זה מה עדשים זה גם טוב ,ואז אהנה ממך כי עכ"פ זה יש לך
שנשאר לנו רק לפנות להקב"ה שהוא יחיד ומיוחד באמת ואיני מבקש שתראה פנים כאילו יש לך אלא
ואין שום דרך אחרת ,וזה מה שאמר הנביא שלפני תביא כפי מה שתשיג ידך ואהנה ממך.
הגאולה יורגש הדבר הזה שלא ישאר שום משען
ומשל למה"ד לאבא שמבקש מבנו שיכין לו סעודה
ומשענה ואין לנו על מי להשען רק על אבינו והולך הבן ומכין סעודה גדולה כאילו הוא עשיר גדול
שבשמים ,וזה המצב הולך ומתחזק שנעשה מורגש וחושב שבזה יהנה את אביו ,אומר לו האב אני יודע
הדבר הזה יותר ויותר ,שמרגישים שאין שום משענה את האמת שאין לך א"כ מה זה הסעודה הגדולה אין
לא בגשמיות ולא ברוחניות ואין דורש ואין מבקש לי הנאה מזה הרי זה רק על סמך הלואות וחובות,
והאדם כבר לא יודע מה לעשות עם עצמו אז נשאר את מי אתה מרמה ,תעשה רק סעודה קטנה שאוכל
לנו רק לפנות אל ד' ,לא שיתייאש ח"ו כי מי באמת לקבל הנאה ,וזהו "ממך" ממה שיש לך.
שמתייאש הוא טיפש שמאבד א"ע לדעת ,אלא אם
זה העבודה שלנו אנחנו צריכים להכין הסעודה
הוא מרגיש ששום דבר לא הולך אז שיצעק כל יום
קטנה טיפה אחת של אמת שזה שווה יותר מהכל.
להקב"ה הצילו הצילו תציל אותי שמע ד' קולי.
אנחנו עושים מה שביכלתנו ואנחנו מוסרים א"ע
וכבר ביארנו שזה הפי' בברכת שמע קולינו שלכאו' לידים של הקב"ה ואנחנו אומרים לרבש"ע אנחנו
קשה מה מוסיפים אחרי כל הבקשות שמע קולנו ניסינו מה שבכוחנו עכשיו תעשה אתה השאר
הניחא בהמשך הברכה אנו מבקשים שתקבל ותחזירינו בתשובה שלימה לפניך ותקרב את לבנו
ברחמים וברצון את "תפלתנו" ,אבל בתחילת הברכה לעבודתיך ,וכשאנחנו עושים כן אז הקב"ה ישמח
צ"ב מה הכוונה שמע "קולנו" לאיזה קול מתכוונים .אתנו מאוד כי זה נקודה של אמת שאנו מכירים
ועוד שתפילת י"ח נאמר בלחש ואיך מתאים הלשון במצבינו ומשתדלים באמת לפי כוחנו אבל אנו
קולנו .אבל יש לומר דהכוונה שמלבד מה שפירטנו מרגישים שאין אנו יכולים לבד ואנו זקוקים לחסדי
בכל הבקשות עדיין יתכן שלא התפללנו את הבקשה הבורא .זהו החודו של מחט שמבוקש מאתנו ואז
הפרטית שלנו שאנחנו צריכים ,כי לפעמים האדם הקב"ה יפתח לנו פתח כפתחו של אולם והקב"ה
בעצמו לא יודע מה חסר לו אבל יש זעקה עמוקה יעשה עבורנו הכל רק שנחזיק בזה ולא נתרפה
בלבו רק שמרוב בלבול וטרדת הדעת אינו יודע ושנכיר את האמת ולא נרמה את עצמינו ואז אהנה
להגדיר במילים ולסדר בקשתו .ולכן מוסיפים שמע ממך שהקב"ה מתייחד אתנו ואומר לנו "שאל כל מה
קולנו שאנחנו רק צועקים מכאב ואומרים אבא כואב דבעית ואתן לך" כמש"כ בזוה"ק שבשמיני עצרת זה
לי ואני לא יודע מה בדיוק ,כל כך הלב מלא כאב עד זמן נפלא ומיוחד שאפשר לבקש על כל דבר וזה
שלא יודע להגדיר בדיוק את הכאב כמו משל לחולה
מתקבל .ואולם עיקר העבודה בשמיני עצרת הוא
שהרופא שואל אותו היכן כואב לך ואינו יודע להשיב שאז צריך בכללות להסיח דעת לגמרי מכל הצרות
כי מרגיש כ"כ הכאב בכל הצדדים ,וע"כ אנו מבקשים שלנו ואפילו ממה שחסר לנו ברוחניות ורק לשמוח
שמע קולנו שתשמע מן השמים לקול פנימי זה אשר עם השי"ת שאנחנו עמו וצאן מרעיתו.

עמ"י

בס"ד

הקב"ה יעזור שנזכה לתקן א"ע ולהיות מן
המבוררים לצד הקדושה בשעה זו שיש בירור גדול
"מי לד' אלי" ונזכה לעשות מה שמוטל עלינו לעשות
ואם אנחנו נעשה את הפתח של חודו של מחט
באמת ,אז נזכה להרגיש את השמחה שמופיע
בשמחת תורה ונזכה להתקרב להקב"ה ועי"כ נוכל
להמתיק את כל הדינים ואת כל החבלי משיח,
והקב"ה יעזור שהפחד שאיתא בחז"ל שיופיע בעולם
פחד גדול בזמן הגאולה יגרום לנו רק להתעלות
ולהתקרב יותר ולא ח"ו ליאוש ורפיון ,ושנזכה ליכנס
לשער הצדיקים ואז יהיה טוב לנו ויהיה המתקת כל
הדינים ואז נוכל לשמוח בגאולה השלימה.
ולעת כזאת יש להרבות בתפלה על הגאולה
השלימה שהקב"ה יגאל את עצמו כביכול דהיינו
שיגאל את השכינה הק' ,ואין צריך לחשוש שזה
מרומה מה שאנחנו מרבים בתפילה על זה וגבוה
מדרגתינו כי בפנימיות הלב זה באמת הבקשה שלנו.
ובפרט עתה בהו"ר שהוא יום האושפיזין של דוד
המלך זה זמן מסוגל ביותר לבקש על הגאולה .דוד
המלך היה כל ימיו צער ומכאובים כי היה מלך שמרדו
בו ורצו להרגו ולא הי"ל מנוחה ולא שום שמחה
בחייו מצד הגשמיות כי היה תמיד מלחמות
והתנגדות כנגדו וע"ז עשה את כל ספר התהלים
שמכל צרה נתקרב יותר לד' .והוא הקים את עולה

עש"ו

נ

של תשובה (מועד קטן ט"ז ע"ב) שהקים את הכח שכל
יחיד גם כשיהיה בדרגה היותר שפילה יוכל לשוב
ולהתקרב לד' ,והלשון "הקים" היינו שגם מי שנמצא
כבר בדיוטא התחתונה הקים אותו ולימד אותו הדרך
של תשובה ,כי דוד המלך בכל חייו בכל מה שסבל
לא נתייאש אפי' לרגע אחד .ולכן דוד המלך לא מת
כי לא היה יכול למות שהרי לא נתייאש מעולם
ואמרנו לעיל שבלא יאוש לא שייך הענין של מיתה.
ואע"פ שלעיני בשר הוא נפטר מן העולם אבל באמת
נשאר חי וקיים כי אם אדם אין לו יאוש במשך החיים
אז לא יכול היצר להביאו ליאוש גם בשעת מיתה.
ובזה דוד המלך הכין לנו הדרך והקים עולה של
תשובה שלעולם לא נתייאש ,וא"כ היום שזה
האושפיזין שלו הוא מאיר לנו מאורו הגדול ,שזהו
ענין האושפיזין שהם מאירים לנו מהכח ומהמדריגה
הרוחנית שלהם ,א"כ יש לנו ביום זה סיוע גדול
והארה גדולה ועצומה שנוכל לחזור בתשובה שלימה
ולהתקרב אל האמת.
הקב"ה יעזור שנזכה כבר להופעת משיח בן דוד
שנזכה כבר לראות שעוד בן ישי חי ונזכה לקבל פניו
בשמחה ובטהרה ,ושנזכה להתקרב להקב"ה וזה
נקרא באמת שיהיה לנו פיתקא טבא ונזכה שיראו
עינינו וישמח לבנו ברוב רחמים מגולים במהרה
בימינו אמן.

מאמר " -כי לא אעזבך"

דב"ת שנאמרו
בהושענא רבה תשע"ז

להושענא רבה ונוגע גם לכל השנה
חיזוק כללי נפלא לאדם ואפילו במצבו היותר שפל שלא יתייאש
א) איך להבין את הענין שאפשר לחזור בתשובה
בהו"ר אם בגמרא כתוב שהזמן האחרון זה יו"כ.
ב) איך אפשר לחזור בתשובה גם אחרי הזמנים
המיוחדים לתשובה ,חיזוק גדול מאד מה שנוגע
לזמננו.
ג) ביאור במאמר הגמ' שדוד המלך הקים עולה של

ו) במה יזכה האדם שיראה שהקב"ה לא עוזב אותו
תשובה איך שזה שייך לכל אחד ואחד.
בשום פעם.
ד) ביאור נפלא במאמר הגמרא שבני ישראל
נקראים בנים שזה חיזוק גדול מאד לזמננו ז) ביאור ההסתר פנים שיש היום וממה בפרט
צריך להזהר היום.
כהיום.
ה) איך היום עם כל ההסתר פנים האדם יכול להתחזק ח) מה הדבר החשוב ביותר והעיקר אצל היהודי.
שיהיה כמו שהיה רואה את השכינה בגלוי.
ט) במה מתנתק הפסולת מהאדם ונשאר נקי.

א
הנה ענין של הושענא רבה לפי המנהג המקובל הוא
שזה יום של תשובה ,ואע"פ שבגמרא לא מוזכר דבר
זה אלא אדרבא משמע מהגמרא שגמר התשובה
והחתימה והאפשרות לבטל הגזר דין זה רק עד יום
כיפור ,דאיתא בגמרא (ר"ה י"ז ):לגבי יחיד שעושה
תשובה משעברו עשרת ימי תשובה אזי אפילו הביא
כל אילי נביות שבעולם לא יכול לבטל את הגזר דין
(שנגזר עליו) ואינו עוזר התשובה ,אמנם בכל זאת
המנהג הוא (פעם היה המנהג יותר נפוץ מהיום) אצל כל
הכלל ישראל שזה יום של תשובה כמבואר

בראשונים ,וגם במדרשי חז"ל מצינו ענין של
הושענא רבה שהקב"ה הבטיח לאברהם אבינו שמי
שלא הצליח ביום כיפור לעשות תשובה אזי הקב"ה
נותן לו עוד יום לעשות תשובה וזה יום הושענא רבה
שאז ימחול את העוונותא ,ודבר זה צריך ביאור למה
זה לא נזכר בגמרא ואדרבא משמע להיפך.
וי"ל כך דהנה מה שהקב"ה נותן לנו את יום
הושענא רבה שעדיין אפשר לעשות בו תשובה זה
ענין של לפנים משורת הדין שזה יוצא מן הכלל
ולמעלה מן הסדר ,כי לפי הסדר הזמן המיוחד של
התשובה הרי זה נגמר ביום כיפור אבל בכל זאת יש

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

א ובספרי הראשונים מובא המנהג שהיו קהילות שאמרו "זכרנו
לחיים" "המלך הקדוש" "המלך המשפט" כמו שאומרים בעשרת ימי

תשובה ,לאחרונה בדורות האחרונים זה יותר נשכח מפעם אבל פעם
היו עושים את יום הושענא רבה ממש יום תשובה כמו יום כיפור.

עמ"י

עש"ו

בס"ד

אפשרות של תשובה בהושענא רבה ,שבעיקר הענין
של הושענא רבה זה ניתן לאלו שהם פחות מבינונים
מפני שהבינונים הם חזרו בתשובה בעשרה ימים
האלו וכבר מספיק להם יום כיפורב ,אבל מי שלא
גמר התשובה שלו ביום הכפורים אזי הרי הוא פחות
מבינוני ובשבילו ניתן יום הושענא רבה ,ולכן חז"ל
לא רצו לקבוע את זה בגמרא כי מה שנקבע בגמרא
זה רק לפי הסדר הרגילג.
אבל מכיון שבהמשך הדורות והגלויות נעשה הדבר
הזה שיש הרבה שלא מגיעים אפילו להיות בינונים,
לכן נעשה זה קבוע אצל כל הכלל ישראל שהתחילו
להנהיג המנהג הזה ,אבל באמת לפי שורת הדין לא
היה ראוי להיות כך ,כי בעצם בר"ה כבר היה צריך
להיות נגמר הכל כמו שאומרים היום הרת עולם היום
יעמיד במשפט כל יצורי עולמים וכל באי העולם
עוברין לפניו כבני מרון ,וזה שהקב"ה מאריך את
הזמן לבינונים עד יום הכפורים זה כבר חסד גדול
ולפנים משורת הדין ,ואחרי שנתנו לו אזהרה מר"ה
עד עשרה ימים והרחיבו לו את הזמן אחרי שעבר יום
כיפור יותר מזה זה כבר לא פשוט ,אמנם בכל זאת
הקב"ה נתן עוד אפשרות לחזור בתשובה ביום
הושענא רבה למי שלא גמר תשובתו ביום הכפורים.
והנה אלה שהם בדרגא פחות מבינוני שכל
התשובה שלהם זה רק ביראת העונש או כאילו כמו
כפיה ועול על צואריהם שמפחדים קצת מזה ,אז
בדרך כלל אחרי שעובר יום הכפורים שעובר הפחד
הם מרגישים משוחררים מהעול של התשובה ,לכן
ממילא הם כבר לא מחפשים אולי יש איזה דרך עדיין
לחזור ולתקן אפילו אחר שכבר נגמר הזמן.
והרי זה דומה כמו בסדר העולם אחרי שיצא כבר
פסק מהמשפט אזי אצל רוב האנשים כבר לא
משתדלים יותר ,אמנם יש אנשים שהם מאד מאד
רוצים לזכות בדין ולא יכולים להשלים עם זה שלא
זכה בדין ,על כן הרי הוא מהפך את העולם ומשקיע
בזה הרבה כסף והרבה אומץ אולי יוכל עדיין להפך
לזכות ומחפש דרך שמערער על הפסק דין וכדומה
אע"פ שזה כבר יותר מהרגיל ,רק מי שמחפש את זה
בכל לבו הרי זה סימן שאכפת לו מאד.
כמו כן כאן לגבי תשובה אפילו מי שהוא במדרגא
שהוא ח"ו פחות מבינוני שהוא כמו קרוב להיות רשע
ח"ו ,אבל אם זה כל כך אכפת לו שאע"פ שאמרו לו
שכבר נסגר האפשרויות לעשות תשובה בכל זאת
הרי הוא לא מתייאש אלא משתדל ומנסה אפילו

נא

שיש רק אחוז קטן מאד של אפשרות שיוכל להצליח
בכל זאת הוא מנסה ,בזה הוא גורם שנותנים לו את
זה מכיון שכל כך אכפת לו מחמת זה נותנים לו את
זה.
ולכן רצו חז"ל שדבר זה (שיש עוד אפשרות עד הושענא
רבה) לא יהיה כל כך מפורסם וגלוי אצל ההמון כדי
שלא יסמוך על זה לזלזל בתשובתו בעשרת ימי
תשובה וגם אחרי זה הרי זה יהיה בצורה של מצות
אנשים מלומדה ,רק מי שאין לו מנוחה בנפשו עד
שזה גורם לו לחפש בחיפוש אחרי חיפוש אולי ימצא
עדיין איזה תקנה לתקן את עצמו ולהתקבל בתשובה
הוא זכה לו שימצא ויתגלה הסוד הזה שיכול עדיין
לתקן עד הושענא רבה.

ב
והנה על מה דאיתא בגמרא (ר"ה יז ):שאחר יום
הכפורים אדם יחיד כבר אין יכול לעשות תשובהד,
כתב המאירי (שם) שזה נאמר רק על תשובה רגילה
אבל כשאדם מתאמץ מאד מאד אזי תמיד מתקבל
בתשובה אפילו ביחיד כי אין לך דבר שעומד בפני
התשובה ,ומעיקרי הדת היא להאמין כך ,עכ"ד.
ולכאורה צריך ביאור כי הגמרא אומר (שם) שאחרי
יום כיפור אפילו הביא כל אילי נביות שבעולם אין
מוחלין לו א"כ משמע שזה לא תשובה רגילה אלא
שאפילו יעשה כל ההשתדלות שבעולם גם לא יעזור
לו א"כ משמע דלא כהמאירי.
אלא צריכים לפרש שמה שהגמרא אומר שאחרי
יום הכפורים אין מוחלים לו זה בתשובה רגילה ,אבל
האדם שלא מסתכל על זה ולא שם לב לזה כי אין לו
מנוחה ממצב של עצמו וזאת אומרת אפילו שיודע
שהוא כבר התחייב בדין ועל פי שכל אין לו מקום
להתעקש ,אבל בכל זאת מצד הרגש הלב שלו אינו
מסוגל ולא יכול לקבל את זה שהוא מנותק כבר
מהקדושה מהרוחניות מהתורה הק' ומהקב"ה,
וכאשר האדם מתרגש יותר מדאי על דבר שנמנע
ממנו אזי הרי הוא עושה דברים שלמעלה מכחו
הרגיל ואפילו נגד השכל ,ולכן ה"ה משתדל אע"פ
שיודע מה שאמרו חז"ל שכבר לא מתקבל ואזי
בשבילו זה לא נאמר והרי הוא כן מתקבל.
זה מה שמבוקש מהאדם לעשות תשובה כזאת ,לכן
אע"פ שיודע מה שאמרו חז"ל שכבר לא מתקבל אבל
מי שמשתדל באמת אזי בשבילו זה לא נאמר והרי
הוא כן מתקבל ,ובכדי לגלות ולהוציא לאור ולברר

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ב ר"ה זה יותר לצדיקים כי הצדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר בר"ה אבל
הבינונים מחכים להם ונותנים להם הארכה עד יום הכפורים וביום הכפורים
נגמר התשובה שלהם ,וזה יתבאר בס"ד בהרחבה בהמשך המאמר.
ג ועוד יש לומר בטעם הדבר כי מה שמוזכר בגמרא הרי זה עצמו
מחייב שהדבר צריך להיות כך ,לכן חז"ל לא רצו לקבוע שחייב להיות
הזמן השלישי הזה ,כי לא רצו חז"ל לקבוע שתמיד יהיו כאלה שיהיו

פחות מבינונים (מספיק שיהיו לא צדיקים ממש אלא בינונים) ,לכן לא רצו
לקבוע שיהיה דבר כזה שיהיה פחות מבינונים ,בינוני זה על כל פנים
מקובל זה אדם שסך הכל הוא יותר קרוב לצדיק ,אבל לקבוע זמן
לפחות מבינוני חז"ל לא רצו לקבוע בגמ'.
ד כלומר רבים יכולים לבטל גזר דין תמיד גם אחרי יום הכפורים
אבל יחיד לא.

עמ"י

בס"ד

עש"ו

נב

מי רוצה רק לצאת ידי חובה ומי רוצה באמת ,על כן
מי שאינו יכול לקבל את זה הרי זה סימן שבאמת
בתוך לבו עדיין עוד בו נשמתו הרוחני נמצא אצלו
אלא רק היה לו התגברות היצר לכן הוא נכשל כמ"ש
בפסוק (הושע יד ב) "שובה ישראל עד ד' אלקיך כי
כשלת בעונך" כלו' אע"פ שהיה מזיד בעונו בכל זאת
הרי זה היה אצלו רק בבחינת כשלון ע"י שהיצר הרע
בלבל דעתו ושכלו ותפסו ברשתו מבלי יישוב הדעת,
אבל באמת בתוך לבו הרי הוא קשור לרוחניות לכן
הוא עושה כל ההשתדלות להתקרב להקב"ה ולחזור
בתשובה.
וביאור הדבר הוא כי מה שנאמר שאין מקבלים
תשובתו זה רק בשביל לגלות ולהוציא לאור ולברר
מי רוצה לעשות תשובה רק לצאת ידי חובה ומי
רוצה באמת לחזור בתשובה ,ועל כן מי שאינו יכול
לקבל את זה שאין מקבלים תשובתו הרי זה סימן
שבאמת בתוך לבו עדיין עוד בו נשמתו הרוחני נמצא
אצלו ומה שחטא הוא רק מפני שהיה לו התגברות
היצר לכן הוא נכשל כמו שכתוב בפסוק (הושע יד ב)
"שובה ישראל עד ד' אלקיך כי כשלת בעונך" כלו'
אע"פ שהיה מזיד בעונו בכל זאת הרי זה היה אצלו
רק בבחינת כשלון ע"י שהיצר הרע בלבל דעתו ושכלו
ותפסו ברשתו מבלי יישוב הדעת ,אבל באמת בתוך
לבו הרי הוא קשור לרוחניות לכן הוא עושה כל
ההשתדלות להתקרב להקב"ה ולחזור בתשובה ואזי
יש תקוה לאחריתו כל זמן שלא יתיאש ולא יעזוב
בשום פנים.
ועל פי זה אפשר להבין מה דאיתא בגמרא (חגיגה
טו ).על אחר (אלישע בן אבויה) ששמע בת קול שובו
בנים שובבים חוץ מאחרה וכששמע את זה פרק עול
לגמרי ופקר טפי ועזב את כל התורה מפני שהתייאש
כי בין כך לא יתקבל תשובתו וא"כ למה לו להתאמץ.
ואיתא בשל"ה (בשם הקדמונים מלפניו) שאם אחר
היה מתעקש ולא היה מתחשב עם הבת קול הזה,
ואע"פ ששמע בת קול שלא מקבלים אותו בכל זאת
היה דופק על שערי התשובה והיה שובר את המסכים
ואת כל הדלתות של השערים בשמים והיה מהפך את
העולם כמו שעשה ר' אליעזר בן דורדיא (ע"ז יז ).אזי
היה באמת מתקבל ,ועל זה אמרו חז"ל כל מה שיאמר
בעל הבית עשה חוץ מצא (בעל הבית היינו הקב"ה שהוא
אדון העולם ע"ש) ,על כל פנים זה היה הנסיון של אחר
שרצו לראות מן השמים הנקודה הפנימית שבלבו,
ואם באמת היה אכפת לו כל כך להתקרב להקב"ה
ולחזור בתשובה א"כ בודאי שהיה מתקבל מפני שאין

דבר שעומד בפני התשובה,
רוצה באמת להתקרב להקב"ה).
וענין זה יש לבאר ע"פ מה דאיתא בחז"ל (יומא פו).
גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד ,ע"כ ,והנה יש
להבין מה כוונו חז"ל ללמד לנו בהודעה זו וכי מה
נפק"מ לנו בזה העיקר מה שנודע לנו הוא שתשובה
מתקבלת והעוון נמחק ע"י כך ועוד וכי כל שאר
המצוות לא מגיעים עד כסא הכבוד ולפי האמור יש
לבאר מה שנוגע לנו הענין הזה (ודוקא ממצות תשובה
נוגע לנו לדעת זה) שהנה מכיון שמצות תשובה יש
לפעמים שנדחה האדם מתשובה כמו הענין של אחר
וכמו שיש כ"ד דברים שמעכבין את התשובה וכו'
כמבואר ברמב"ם הל' תשובה ולכן רצו חז"ל שנדע
שמצות תשובה יכולה להגיע עד כסא הכבוד
וכשמגיע לכסא הכבוד בודאי מתקבל אפי' כל אלו
שנדחה והמניעה היא רק כדי להגיע לכסא הכבוד
ששם יש תנאים מתי המלאכים נתנים לזה לעבור
ומתי אין נותנים לזה לעבור אבל אם האדם יצליח
שיגיע תשבתו עד כסא הכבוד אז בודאי תתקבל אפי'
נגד התנאים המעכביםו.
וכמו מנשה מלך ישראל שחזר בתשובה (סנהדרין קג).
אע"פ שכל הפמליא של מעלה דחו אותה החוצה ולא
הסכימו שיתקבל (מכיון שמצד עוונותיו המרובים לא היה
ראוי להתקבל) ,אבל מכיון שהיה הדבר כל כך נוגע ללבו
ולא התייאש עדיין מלעשות תשובה אלא השתדל
והמשיך להתאמץ בכל כחו ויכלתו ואע"פ שידע
שאינו ראוי ולא מגיע לו בכל זאת בקש מהקב"ה
שבכל זאת יקבלו בתשובה לכן הקב"ה חתר לו
חתירה מתחת כסא הכבוד וקבלו.
וכלומר שהחתירה שהקב"ה חתר לו זה היה כדי
למנוע המלאכים שעכבו התשובה שלו מלהתקבל
לכן אם היה תשובה צריכה לעלות דרך הרגילה כלו'
דרך כל העולמות ששם ממונים המלאכים לא היו
המלאכים נותנים לעבור מכיון שע"פ שורת הדין לא
יצא ידי חובתו לפי התנאים המבוקשים ,לכן עקף
הקב"ה את כל הדרך הארוכה דרך העולמות
והמלאכים וחתר חתירה מתחת כסא הכבוד
שתשובתו יבוא ישר ממנשה עד כסא הכבוד.
לכן הודיעו לנו חז"ל כדי שנדע שאפי' שהוא במצב
שנמנע ממנו התשובה לפי התנאים המבוארים (בחז"ל
וברמב"ם) בכל זאת לא יתייאש כי אם יפציר כל כך
בתשובה עד שראוי לשבור את המסכים המבדילים
וזה רק לשבר את האוזן כלו' שמגיע בכח אדיר כזה
שראוי היה לשבור המסכים ואז הקב"ה חותר חתירה

(לאלישע בן

מאלישע בן אבויה שהיה יודע כחי ומרד בי ,עכ"ל.
ו כמו שמצינו שמבואר בזוהר (באד"ר )...שאמר רשב"י לפני פטירתו
שהוא פעל בשמים שלא יהיה נידון לפני ב"ד של מעלה אלא לפני
הקב"ה בעצמו ואז בודאי יהיה דינו ברחמים כי לפני ד' ה"ז מלא
רחמים ואין לפניו דין כלל.

(ובזה שהתייאש הראה שאינו

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ה וזה לשון המדרש רבה (קבלת ז' ט"ז) אמר לו רבי מאיר
אביה) חזור בך ,אמר לו לית בחילי (אין בכחי) ,אמר לו (רבי מאיר) למה ,אמר
ליה (אלישע בן אבויה) רוכב הייתי על הסוס ומטייל אחורי בית המקדש
ביום הכפורים שחל להיות בשבת ושמעתי בת קול מצפצפת ואומרת
(ירמיה ג') שובו בנים שובבים (מלאכי ג') שובו אלי ואשובה אליכם חוץ
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ומקבלו ישר ומגיעה לכסא הכבוד והרי זה כאלו שבר
כל המסכים וזהו "גדולה תשובה שמגעת" שאפשר
להגיע עם התשובה "עד כסא הכבוד".
היוצא מהאמור שמי יכול לעשות תשובה
ולהתקרב ולגשת עד ד' זה רק אם האדם עושה
תשובה בכח גדול ומתוך עומק לבו בחרטה ובקבלה
גמורה ובתשובתו הוא פורץ את כל הרקיעים ומגעת
תשובתו עד כסא הכבוד ושם היא מתקבלת ,מפני
ששם כבר אין כללים שיש בדרך כלל בכל עסק
התורה והמצות שזה עולה לפי הסדר מעולם לעולם
והמלאכים הם הממונים להעלות את התפילה
והמצוה ,והמלאכים לא נותנים לעלות אם התפלה
לא נאמרה כראוי בכוונה וכמו כן אם התשובה לא
נעשית כראוי בכל הלב לא נותנים לזה לעבור ,אבל
מי שחותר חתירה עד כסא הכבוד שם מיד הוא
מתקבל.
על פי זה אפשר לבאר מה דאיתא בגמרא (ע"ז ה).
שדוד המלך הקים עולה של תשובה ,כי דוד המלך
הראה שאע"פ שנמחל לו עם כל זה עדיין היה כל ימיו
מצטער על זה שחטא ולא נותן מנוחה לנפשו זה
הצורה של התשובה באמת שהוא לא יכול להיות
במנוחה (וזה בעצם גם נחשב לתשובה מאהבה) ,ובזה הקים
עולה של תשובה כי מזה ילמדו אותם שהיצר הרע
מתגבר על לבם לפרוק מעצמם עול התשובה לגמרי
ולהתעצל שלא לעשות תשובה עוד פעם מפני
שחושבים שבין כך לא מקבלים אותם בתשובה ועל
כן הם מתייאשים ,כי הרי אפילו דוד המלך שכבר
נמחל לו בכל זאת לא התעצל מלהמשיך עוד ועוד
ומכל שכן מי שלא נמחל לו בודאי שצריך לעשות זה,
וכמו שהוא הכלל תמיד שמה שצדיקי עולם
הראשונים עשו יותר (ובפרט בדבר שהיה יותר מהצורך
עבורם) הרי זה נותן כח לכל העולם ולדורות הבאים
שיוכלו להתגבר על יצרם בענין ההוא ולעשות גם כן
מה שהם עשו וזה פועל בדרך סגולה מגודל כח
הקדושה שהכניסו בה ,ובזה הקים עולה של תשובה
שכל מי שצריך לעשות תשובה יוכל להתגבר נגד יצרו
בזה ומעתה שום אדם בעולם לא יוכל לפטור עצמו
ולהתייאש מלעשות תשובה.
ויש להוסיף להאמור ולהבין ביותר עומק שמי
שעושה תשובה באופן הנזכר (שאפילו שהוא מרגיש
שאינו מתקבל עם כל זה אינו יכול לעזוב את ד' ית') הרי הוא
כדין אשה שהיא מושלחת וחוזרת שההלכה היא בזה
שאי אפשר לגרשה וידוע שהקב"ה כביכול שומר את
התורה ולכן באופן זה יהיה ההנהגה בזה גם כן
כהלכה זו שאי אפשר להרחיקו ולא בטל ממנו שם
בן.
ועל פי זה מובן למה הגמרא לא אומר את זה כי
אם הגמרא היה מפרש ומכריז את זה שתמיד מתקבל

נג

בתשובה ,אזי זה לא היה הוכחה שזה נוגע באמת
לעומק לבו וזה חביב עליו יותר מנפשו ,כי אולי מה
שכל כך משתדל לעשות תשובה הרי זה מפני שכך
כתוב בגמרא ולא מפני שלבו כל כך חפץ בזה ,ממילא
זה מוכרח להיות שזה לא יהיה כתוב בגמרא אלא
כתוב רק במדרשים שאז אם לבו לא כל כך אכפת לו
על תשובתו ותקונו יש לו מקום לפטור את עצמו
מפני שזה לא מפורש בגמרא ,והנה ידוע שהרמב"ם
לפעמים גם פוסק כמו הברייתות אחרת מהגמרא יש
דברים שזה לא נזכר בגמרא אלא זה נזכר בזוהר הק'
במדרשים בברייתות ולפעמים פוסקים כך אפילו נגד
הגמרא ממילא גם כאן לגבי התשובה אפשר לומר כך,
אמנם בענין זה אפשר לומר שאין מחלוקת בין
המדרש להגמ' אלא שחז"ל לא רצו לגלות זה בגמרא
בשביל הבירור והנסיון לגלות את עומק פנימיות
נפשנו אבל אנחנו צריכים להבין שזה כך.
אמנם מאחר שכבר נעשה מנהג העולם כך אזי גם
כאן שייך כבר לעשות מצות אנשים מלומדה וזה לא
המכוון כי כל הענין הוא לגלות עומק לבו ולא
מלומדה לכן השגחה עליונה סיבבה את זה כך שזה
נשכח שוב ,ועל כן אצל רוב האנשים בעולם אינם
עושים עסק כל כך מהושענא רבה שזה יום מיוחד
של תשובה והתקרבות להקב"ה ,אלא רק אומרים
ההושענות ועושים ההקפות ויש גם ערים בלילה
ואומרים משנה תורה וזהו ,אבל עצם לתפוס את
היום הזה ולעשות תשובה ולא סתם תשובה אלא
שהתשובה צריכה להיות מעומק הלב.
התשובה צריכה להיות מתוך זה שהאדם מרגיש
שבאמת אין לו מנוחה ואומר להקב"ה שלא יכול
לחיות כך הוא מרגיש שטוב לו מותו מחייו אם לא
מתקבל בתשובה ,בזה מתגלה שזה לא מצות אנשים
מלומדה כי לא כולם עושים את זה ,וגם אין שום
דבר שמחייב אותו לא מצד חיוב הגמרא והשו"ע ולא
מצד מצות אנשים מלומדה מכיון שלא כולם עושים
את זה כי האדם בדרך כלל הולך לפי הרוח של כולם,
ולכן מי שכן עושה את זה הרי זה בהכרח בא רק מצד
עומק עצם פנימיות הלב של האדם ,ותשובה כזו
יכולה להתקבל אע"פ שכבר עבר יום כיפור וכאמור.

ג
וכדי להגיע לתשובה כזאת האדם צריך להרגיש
באמת כמה התרחק מהקב"ה וכמה היא חומרת
החטא ,צריך שיהיה לבו מרגיש את המרירות בזה
כמו שכתוב בנביא (ירמיה ב' י"ט) "ודעי וראי כי רע ומר
עזבך את ד'" ,האדם צריך להרגיש שהמצב שלו זה
רע ומר אם האדם מרגיש מרירות כזאת אדם כזה
בודאי יתקבל תשובתו.
ועוד איתא ברבנו יונה (שער ד' אות י"ג) מי שיש לו
צער גדול ותמיד יום ולילה הרי הוא מצטער על
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החטא שלו ועל המצב שלו ואין לו מנוחה ,זה האדם
בודאי יתקבל בתשובה.
ואפשר לומר שהראשון שעשה דבר זה ועוד יותר
מזה זה היה דוד המלך ע"ה כי דוד המלך ע"ה אמר
(תהלים נ"א ה') "וחטאתי נגדי תמיד" ,ועוד בקש
מהקב"ה (שם ד') "הרב כבסני מעווני ומחטאתי טהרני,
"הרב" פירוש הרבה שהקב"ה יטהר אותו הרבה
פעמים לא מספיק פעם אחד אלא שעוד ועוד יטהר
אותו ,ואע"פ שהקב"ה אמר לו (שמואל ב י"ב י"ג)
שהעביר חטאתו ולא ימות ,דוד המלך עדיין לא
הסתפק בזה ותמיד חשב וחטאתי נגדי תמיד.
על פי זה אפשר לפרש מה דאיתא בגמרא (ע"ז ה).
שדוד המלך הקים עולה של תשובה ,כי דוד המלך
הראה שאע"פ שנמחל לו עם כל זה עדיין היה כל ימיו
מצטער על זה שחטא ולא נותן מנוחה לנפשו זה
הצורה של התשובה באמת שהוא לא יכול להיות
במנוחה (וזה בעצם גם נחשב לתשובה מאהבה) ובזה הקים
עולה של תשובה כי מזה ילמדו במכל שכן אותם
שהיצר הרע מתגבר על לבם לפרוק מעצמם עול
התשובה ולהתעצל שלא לעשות תשובה עוד פעם
ועוד פעם מפני שחושבים שבין כך לא מקבלים
אותם בתשובה ועל כן הם מתייאשים ,כי הרי אפילו
דוד המלך שכבר נמחל לו בכל זאת לא התעצל
מלהמשיך עוד ועוד ומכל שכן מי שלא נמחל לו
בודאי שצריך לעשות זה ,וכמו שהוא הכלל תמיד
שמה שצדיקי עולם הראשונים עשו יותר (ובפרט בדבר
שהיה יותר מהצורך עבורם) הרי זה יצר כח לכל העולם
ולדורות הבאים שיוכלו להתגבר על יצרם בענין
ההוא ולעשות גם כן מה שהם עשו וזה פועל בדרך
סגולה מגודל כח הקדושה שהכניסו בה וכמו כן כאן,
בזה הקים עולה של תשובה שכל מי שצריך לעשות
תשובה יוכל להתגבר נגד יצרו בזה ומעתה שום אדם
בעולם לא יוכל לפטור עצמו ולהתייאש מלעשות
תשובה.
לכן ביום הושענא רבה זה אושפיזין של דוד המלך
שאז נשמתו של דוד המלך מופיע ומאירה לנו ביותר
כחו לגבי לעשות תשובה ,זה היום שקבלנו מתנה
מהקב"ה שאפשר לעשות בו תשובה זה בזכות דוד
המלך ,דוד המלך עשה תשובה זאת כדי להכין את זה
לכל הכלל ישראל ,כי לעצמו לא היה צריך את זה
כדאיתא בגמרא (שבת נו ).כל האומר דוד חטא אינו
אלא טועה ,ועוד איתא בגמרא (ע"ז ד ):לא היה דוד
ראוי לאותו המעשה אלא כדי להורות תשובה ליחיד.
ויש להוסיף עוד מה שיש לדעת שצריכים להרגיש
בהושענא רבה שאשמים אנחנו גם מחמת גודל
החטאים שלנו וגם על מה שלא עשינו תשובה
עליהם כראוי בעשרת ימי תשובה ויום כיפור שעברו
עלינו לטובה.

נד

האדם אסור לו להצדיק עצמו ולומר לעצמו בקל
דעתו זה היה בס"ה טעות וכשלון שתפס אותו רוח
שטות ובזה מרגיע את רוחו ,אה"נ צריך להרגיש שזה
היה כשלון אבל צריך להרגיש את חומר החטא כמו
למשל אדם עשה איזה שטות ואח"כ תופס שעשה
שטות הוא לא יכול לסלוח לעצמו איך קלקל לעצמו
ע"י השטות שעשה והלא חכם הוא איך עשה שטות
כזה הוא כל כך מצטער על זה כמו שאוכל את בשרו,
האדם צריך לכאוב לו כמו מי שנתפס על שעשה איזה
שטות גדול שניכר גודל השטות ובוודאי מתחרט על
זה כמו מי שהפסיד על זה הכל ,כך האדם צריך
להרגיש כשעושה חטא איך הגיע לעשות שטות כזה
הלא הוא פיקח איך עשה שטות כזה כמו שכור ,אע"פ
שעשה זה במזיד בדעת אבל בכל זאת הוא מרגיש
שזה כשלון זה לא מתאים לו כך לעשות והוא באמת
מתחרט על זה ולא מוצא מקום לעצמו ,להרגשה
כזאת צריכים להגיע בהושענא רבה.

ד
והנה הקב"ה נותן לנו יד ועוזר לנו לחזור בתשובה
כמו שכתוב אתה נותן יד לפושעים דוקא לפושעים
נותן יד יותר כדי להחזיר אותם בתשובה ,ועל כן
בהושענא רבה שזה אחר חג הסוכות יותר קל לחזור
בתשובה ,דהנה בחג הסוכות יש לנו הצילא
דמהמנותא עילאה ורואים את כל הקרבה והחיבה
יתירה שהקב"ה מחבב אותנו ,זה גורם לאדם להרגיש
להתקרב יותר להקב"ה.
וכמו שהיה אצל אהרן הכהן שעליו נאמר (אבות א'
י"ב) שהיה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה כי
אנשים הרגישו שאהרן הכהן כל כך מתקרב אליהם
ואמרו לעצמם אילו היה אהרן הכהן יודע כמה הם
חוטאים אזי לא היה מתחבר אליהם ,וזה היה פותח
את ההרגשים והרגשת הבושה היתה מתגברת
עליהם כל כך והתחילו להרגיש בושה גדולה מהקב"ה
וכמה הם רחוקים מהקב"ה וקבלו על עצמם לתקן
את מעשיהם ,כך צריכים אנחנו להרגיש בצילא
דמהמנותא שיש לנו בחג הסוכות.
בחג סוכות נאמר "ולקחתם לכם "ביום הראשון"
ומובא במדרש (ויקרא רבא ל' ז') ראשון הוא לחשבון
עונות ,ולכאורה על איזה עונות מדובר הרי אחרי יום
הכפורים כבר נמחל העונות ,אלא הכוונה על אותם
שלא עשו תשובה ולא נמחל להם ועדיין יש להם
עוונות ועליהם הקב"ה אומר עד יום ראשון של
סוכות אין זמן לעשות חשבונות ,אבל בסוכות
הקב"ה נותן לנו צילא דמהמנותא עילאה נותן לנו
את האושפיזין שיושבים אתנו בסוכה ,שעל ידי כל
זה אנחנו צריכים להתעורר ולעשות חשבון איפה
אנחנו נמצאים ולמצוא את העונות ולחזור עליהם
בתשובה זה החשבון על העונות שעדיין נשארו.

עמ"י

עש"ו
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והנה צריך להבין למה כתוב 'לחשבון עונות'
לכאורה מתאים יותר שיהיה כתוב שצריך למנות את
העונות או בדומה לזה אבל איזה חשבון צריך לעשות
ומה יוצא מהחשבון ,אמנם לפי מה שנתבאר אפשר
לומר שהאדם צריך לעשות חשבון עם נפשו איך
הגעתי לזה איך יכולתי לעשות את זה איזה טפשות
עשיתי כמה אני אשם בזה ,כך צריך להרגיש כדי
שיהיה לאדם זכות לחזור בתשובה בהושענא רבה
שזה יום מיוחד בשבילו נתן לו הקב"ה ההושענא
רבה.
האדם צריך לא לפחד להאשים את עצמו וכמו
שדוד המלך היה תמיד חושב שהוא חטא אע"פ שלא
חטא כמו שכתוב (שבת נ"ו ).כל האומר דוד חטא אינו
אלא טועה ,ואף על פי כן דוד המלך עצמו היה חושב
שחטא ואמר (תהלים נ"א ד') "הרב כבסני מעוני
ומחטאתי טהרני" ובכל זאת עשה תשובה על זה,
ועוד יותר מזה שהחשיב עצמו כמו חוטא גדול כמו
שאמר (שם ה') "כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד"
כך אנחנו צריכים להרגיש ואז יש לנו שייכות עם
התשובה של דוד המלך.
זה המתנה שהקב"ה נתן לנו הושענא רבה בסוף חג
הסוכות כי אחרי שהקב"ה מכניס אותנו בסוכה
שבעה ימים תחת הצילא דמהימנותא עילאה עם
האבות הק' וכל האושפיזין זה מעלה אותנו כל כך עד
שאנחנו מתחילים להרגיש אחרת ,זה דומה לענני
הכבוד שהיו מגהצים את בגדיהם ועושים אותם
חדשים (דברים רבה ז' י"א) וגם כן היו מזככים ומוציאים
את הזוהמא כמו שכתוב (דברים כ"ט ד') "שמלתך לא
בלתה מעליך ורגלך לא בצקה" ולמה לא בלו
שמלותיהם מפני שלא היה בגופם זוהמא שאכלו רק
מן ממילא לא הכניסו להם גשמיות ,ומה שהכניסו
זוהמא לפני אכילת המן וגם מה שהיו אוכלים מה
שקנו מהגוים את זה ענני הכבוד היו מוציאים את
הזוהמא שהיה להם ,כמו כן הצילא דמהמנותא
מוציא מאתנו את הזוהמא מאותו האדם.
מי שנמצא שבעה ימים בסוכה ולא הולך לטיולים
ולגשמיות ולכל מיני שטותים והבלים אלא יושב
בסוכה ותופס כל רגע את הקדושה שיש בסוכה
מהשראת השכינה ועושה חשבון נפש מהם הדברים
שצריך ליזהר בהם כל השנה שהם גרמו לו לחטוא
(וכמבואר לעיל שזה גם הכוונה בדברי המדרש ראשון לחשבון
עונות) אזי על ידי זה הוא עושה את עצמו כלי לקבלת

הקדושה והשפע הרוחני והסוכה מנקה אותו ורוחצת
אותו את כל הזוהמא שנדבקה בו מחמת העבירות,
ולכן חבל לנו להפסיד אפילו רגע אחת בכל שבעה
ימים האלו שיכולים להיות בצילא דמהמנותא

נה

עילאה מוקפים בענני הכבוד עם האבות הק' ואיך
יכול לילך ולצאת מהסוכה ,נדמיין לעצמנו שמגיעים
אלינו האבות הק' אברהם יצחק יעקב משה אהרן
יוסף ודוד כל יום אורחים כאלו איך האדם יכול לילך
לטיולים כדי להנות קצת את הילדים שלו ,איך האדם
מתעסק בדברים אחרים ואיך יכול לצאת מהסוכה
ולא תופס את ההזדמנות להיות כל רגע בסוכה עם
השבעת הרועים.
על כל פנים זה מה שעוזר לנו להגיע לזה שצריך
להיות תשובה כזאת גדולה בהושענא רבה מחמת זה.

ה
ונחזור למה שדברנו מקודם שהענין של התשובה
בהושענא רבה זה סוג אחר לגמרי מהתשובה של ר"ה
ויום כיפור.
בר"ה זה התשובה של הצדיקים הגמורים
שמקבלים עליהם עול מלכות שמים בצורה כזאת
שנעשים בריה חדשה וכמו שכתוב במדרש (שוחר טוב
על תהלים ק"ז) על הפסוק "ועם נברא יהלל קה" שזה
קאי על ר"ה שאז על ידי התשובה אנחנו נעשים
כבריה חדשהז.
ובאמת ענין זה נוהג גם בשאר כל ימי השנה כאשר
האדם עושה תשובה כראוי ,וכמבואר בדברי הרמב"ם
(הל' תשובה פ"ב ה"ד) שכתב שבעל תשובה צריך לומר
מהיום אני לא אותו האדם שחטא אני אדם אחר
ע"כ ,ובפרק ז' שם (הל' ו') כתב שהקב"ה אומר על
הבעל תשובה בזה הלשון "אמש (אתמול) היה זה שנוא
לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה והיום הוא
אהוב ונחמד קרוב וידיד  ...בני קל חי ,ובהלכה ז' שם
כתב 'היום הוא מודבק בשכינה  ...צועק ונענה מיד
ועושה מצות ומקבלים אותו בנחת ושמחה וכו' עכ"ל
ע"ש( ,ומהמשך דברי הרמב"ם שם (פ"ב ה"ד) מבואר עוד תנאי
לבע"ת שיהיה כנוע עניו ושפל רוח ,ע"ש).
והנה מי שזוכה לעשות תשובה בדרגא שכתב
הרמב"ם ונעשה באמת בריה חדשה על ידי זה שהוא
מחליט שהוא נעשה אדם אחר ובאמת עוזב את כל
העבר לחלוטין ולא נשאר לו שום קשר למה שהיה
לפני זה הרי הוא כמו גר שנתגייר ,שאין לו שום
חשבונות על העבירות שעשה כשהיה גוי כי הרי הוא
כקטן שנולד עתה מחדש.
והנה צדיקים גמורים יש להם הכח לעשות דבר זה
(שכתב הרמב"ם) תיכף ומיד בשעה שמתעוררים
לתשובה ולכן בפעם אחת הם נעשים ממש בריה
חדשה ,וממילא הרי הם כאילו לא חטאו מעולם,
ועוד יש להבין שהרי הצדיקים הם נקיים מחטאים
לא מגושמים ולא נתטמטם הלב שלהם מכיון שלא

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ז עוד עי' במד"ר ויקרא (פ"ל אות ג') ושם מביא בפירוש מהרז"ו נוסח
הילקוט שזה שהם נעשים בריה חדשה זה נאמר ביום כיפור ע"ש ,ולפי

המתבאר בהמשך יש לומר שאין נוסחת הילקוט חולק על מה שנאמר
במדרש הנזכר.
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נכשלו בחטא רק פעם א' במקרה באיזה חטא קל בינונים לבין הדרגה של רשעים גמורים לכן לא
(קטן) וכדו' על כן יש להם הכח הזה לעשות הכל פירשו חז"ל בגמרא הזמן שניתן להם שזה יותר מעד
בסקירה אחת להתמרמר ולהתחרט על עונו ולקבל יום כיפור ,וכמו שנתבאר לעיל בהרחבה.
על עצמו החלטה גמורה שבודאי יעמדו בדבורם
ו
ויתקיים בתוקף עד שהקב"ה יכול להעיד על קבלתם
ולכאורה יש לתמוה הרי הושענא רבה ניתן דוקא
שתהיה קיימת ולא ישובו לכסלה עוד מכאן ולהבא לאלו שלא הצליחו לעשות תשובה ביום כיפור כי הם
להיות אדם אחר לגמרי וכמו בריה חדשה.
פחות אפילו מהבינונים אם כן ודאי שהם צריכים
אבל אלה שחטאו פעמים הרבה ומכל שכן אלו לומר יותר וידוי ולמה לא אומרים וידויי.
שהם מלאי עוון שעל ידי זה האדם הרי הוא נעשה
אמנם לפי מה שאמרנו אפשר לומר כי מה
מגושם ומטומטם מחמת העונות אזי אין לו הכח הזה שהתשובה מתקבלת בהושענא רבה אחרי החותם
ולא יכול לעורר לבו להרגיש את חומר העוון של יום כיפור הרי זה לא על פי שורת הדין אלא הרי
ולהתמרמר עליה כראוי ונעשה לבו כמו לב אבן ויש זה בבחינת חתירה מתחת כסא הכבוד ולכן צריך
לו כבדות הלב ,ולכן הם צריכים לחזור על תשובתם שיהיה נסתרת מעיני המקטרגים שלא יטענו נגדה
הרבה פעמים ולהפציר בתפלה ותחנונים לד' שיזכה ויבטלוה ,ולכן אם האדם יזכיר את עונותיו בהושענא
אותם לתשובה שלימה עד שיגיעו לאט לאט רבה אזי המקטרגים ישמעו את זה על כל פנים כי זה
לתשובה שלימה כזו.
יום הדין ויתחילו לקטרג על האדם הזה מה זה
אמנם בר"ה שמושפע הכח הזה מצד הזמן שהוא שאומר עכשיו וידוי הרי כבר עבר הזמן של תשובה
עת רצון לענין זה ,שעל ידי התשובה באותו יום יכול והם יעמדו נגדו ולא יתנו לזה לעבור אם שומעים
כל מי שהוא בדרגא של צדיק להיות נעשה תיכף ומיד שעשה זה ,וכמו בר"ה שלא מזכירים חטא מפני שגם
כבריה חדשה אפילו אינו צדיק גדול וגמור.
אז מפחדים מהמקטרגים ,לכן אנחנו עושים את זה
והנה הבינונים שכן מתעוררים לתשובה בר"ה בצורה אחרת לגמרי מבחינה זו כיון שזה לפנים
אמנם אין להם הכח הזה לעשות תשובה שלימה משורת הדין ,ועל כן לא מזכירים הענין בדבור בגלוי
כזאת שיהיו ראויים על ידה להיות נעשים בריה כי אז יוכלו שישמעו ויבטלוה כנ"ל.
חדשה ,לכן הם מוכרחים לחכות עד עשרת ימי
מה שאין כן כאשר כל הענין נעשה במחשבה לבד
תשובה ולעשות פעם אחרי פעם הרבה פעמים בעומק לבו של האדם אזי אין הם יודעים המחשבה
תשובה ווידוי ותפילה עד שיצליחו לתפוס את הדרגה שבלב ,ויהיה נעשה חתירה מתחת כסא הכבוד ,וכמו
הזאתח להיות נעשה בריה חדשה ואז בגמר תשובתם שהיה אצל מנשה כדאיתא שכל הפמליא של מעלה
דהיינו ביום הכיפורים אז גם הם נעשים בריה התנגדו שיתקבל תשובתו עד שחתר לו ד' ית' מתחת
חדשהט (וגם זה רק מפני שזה עת רצון מה שאין כן בשאר ימי כסא הכבוד אמנם זה היה אחרי תשובה גדולה מעל
השנה היה צריך לזה תשובה יותר מעולה).
כחו של אדם רגיל מה שאין כן כאשר אינה נעשית
אמנם הרשעים הגדולים שאפילו בר"ה הם לא בדרגא ההיא צריך להיות מוסתר מעיני המקטרגים
פונים כלל לתשובה ואינם רוצים בכלל לעשות כדי שתתקבל וכאמור.
תשובה מאבדים את זכותם בידם ולכן אין תקוה
בסוכות אנחנו מוסתרים בצל של הקב"ה בענני
להם לפי הטבע והם נכתבים בר"ה לאלתר למיתה .הכבוד והם לא יכולים להגיע בחוץ ,וכמו שעמלק לא
והנה אלה שהם בגדר של פחות מבינונים ולא היה יכול לכנוס לתוך מחנה ישראל מפני שהעננים
עושים גם את הדרגה שניה עליהם כבר לא דברו עכבו בעדו כמו כן המלאכים המקטרגים האלו
חז"ל בגמרא ,כי שם נזכר מה שנוגע בדרך כלל לרוב והמזיקים לא יכולים להכנס בתוך הסוכה ולא יכולים
הכלל שהם הבינונים שעל כל פנים מתחילים בר"ה לראות מה אנחנו עושים כי אנחנו כמו מוקפים בענני
ורוצים באמת לעשות תשובה גמורה אבל לא הכבוד.
מצליחים מחמת הכובד שבלבם כנזכר (ובכל זאת
ואפילו שאנחנו יוצאים להתפלל זה לא נחשב
הזכירו חז"ל גם את דרגת שני הקצוות שהם צדיקים ולהבדיל שיוצאים מהעננים כי מכיון שדעתנו לחזור הרי זה
רשעים גמורים כדי לפרש ענין הג' ספרים שנפתחים בר"ה) ,נחשב שעדיין אנחנו תושבים וקבועים בסוכה על כן
אמנם לא דברו על המעטים שהם בין הדרגה של

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ח הנה ידוע הכלל שכל מה שיש בזמן יש גם בנפשות (וכמו כן בעולם
וזה נקרא בחי' עש"ן) ולכן יש להבין שישנם צדיקי עולם גדולים כל כך (כמו
שהיו גם בין תלמידי הבעש"ט שמסופר עליהם שלפעמים עוררו בנ"א לתשובה כזאת שראו
עליהם שנעשו כברי' חדשה וזה מכיון) שהם עצמם בבחינת ר"ה תמיד בכל ימי

השנה ולכן הם יכולים להעלות אחרים גם כן לזכות לתשובה כזאת גם
בכל השנה ,אמנם ביום ר"ה שהוא מצד הזמן מסוגל לזה ולכן אפילו

הבינונים יכולים להגיע לזה בפעם א'.
ט ובזה יש לתררץ הסתירה בין המדרש רבה לנוסחת הילקוט
בהערה ז') כי המדרש רבה מדבר על הצדיקים והילקוט מדבר על הבינונים.
י אפשר לומר הטעם לזה מפני שהרי זה יו"ט ,אמנם עדיין אין טעם
זה מספיק כי מכיון שהרי זה מצב של הצלת חיי האדם אי אפשר
לדחות לאחרי יו"ט אחרי ֶשיֵצֵ א הפסק דין האחרון.

(המובא

עמ"י

בס"ד

ממילא הענני הכבוד מלוה אותנו גם כשאנחנו בחוץ,
כמו שאיתא בגמרא במזוזה שזה מלוה אותנו אפילו
בחוץ ומונע מאתנו מלחטוא שלא ישלוט בנו היצר
הרעיא ,אמנם אם היינו מזכירים החטאים היה זה
נשמע להמקטרגים שעומדים מבחוץ מסביב להסוכה,
כי קדושת הסוכה וענני הכבוד אינה סובלת ההבל של
הזכרת החטא ולכן ההבל יוצא מחוצהיב לה.
והנה אע"פ שלא מזכירים עונות ווידוי בהושענא
רבה אבל זה צריך להיות תשובה כמו בר"ה שבתוך
הלב מחמת ההרגש האמיתי שבלב אנחנו מחליטים
שאנחנו משתנים לגמרי מפני שאנחנו לא מוצאים
מנוחה בלי זה.
ואפילו אם האדם חושב שלא יתקבל בתשובה ח"ו
ואפילו אם כבר מאוחר כי כבר יצא הפסק ,בכל זאת
הרי הוא צריך לעשות תשובה כי האדם צריך להרגיש
שהוא לא יכול להתנתק מהקב"ה ,הוא מוכרח וצריך
לחזור להקב"ה ולהחליט לעשות תשובה על כן הרי
הוא צריך לעשות תשובה אפילו אם חושב שלא
יתקבל ,ודוקא אז (כשחושב שלא יתקבל ובכל זאת עושה
תשובה) מתקבל בתשובה ,כי בזה הוא מראה שהוא
באמת יהודי ויש לו לב של יהודי וקשר עם אביו
שבשמים כי אפילו שחושב שלא מתקבל בתשובה
בכל זאת הרי הוא מתקרב אליו ועושה תשובה ,מפני
שאין הוא יכול להמשיך כך להיות מורד באביו איך
אפשר לסבול את זה איך יכול לחיות עם זה שידע כל
החיים שלו שהוא מרד באביו.
וכמו שהוא בטבע האדם לגבי אביו הגשמי שבטבע
האדם הוא מקושר לאביו בקשר אמיץ שלא יוכל
להפרד כי הקב"ה עשה את האדם ישר וכך הישרות
מחייבת את לב האדם לכן הוא לא יכול לעשות דבר
כזה לעזוב את אביו אע"פ שאביו כועס עליו ומעניש
אותו ,ולכן בשום אופן הוא לא יעזבנו אפילו שאביו
אומר לו שלא רוצה לקבלויג.
ואם כן מי שמוכיח שהוא באמת בן הוא לא אבד
עדיין הדרגא של בן ,אדם כזה יכול להתקבל בתשובה
בהושענא רבה ,ובאמת גם אפילו במשך כל השנה
אמנם במשך כל השנה יהיה נצרך לזה התאמצות
גדולה וחזקה אמנם בהשענה רבה מחמת סגולת
הזמן וקדושת וחיבת חג הסוכות וסיוע מהאושפיזין
דוד המע"ה הרי זה יושב בקלי קלות לעומת כל השנה
כולה וכמבואר.

עש"ו

נז

והנה אצל אחר מפני שהיה אדם גדול מאד לפני זה
כי היה מארבע אלו שנכנסו לפרדס (חגיגה י"ד ):למעלה
בשמים בעולם הרוחני במקום היותר גבוה ,ממנו
היה מבוקש תשובה כזה דוקא בצורה של נסיון גדול
דהיינו ששמע בת קול מיוחד עבורו בשמו הפרטי
(במה שכתוב חוץ מאחר) ששללו אותו בשמים
מלהתקבל בתשובה ,ועל כן היה זה נסיון גדול מאד
עבורו כי מכיון שהיה בעל השגה על כן היה צריך
לעמוד בנסיון קשה זה (כדי שיתקבל בתשובה) ,שאע"פ
שדחפו אותו בשתי ידים לא ירפה ידיו ולא יתיאש
מכח גודל הרגשתו שלא יכול לעזוב את הקב"ה
בשום פנים ולא משנה אם מתקבל בתשובה או לא,
ואם לא הרגיש את זה הרי זה פירכא על כל הגדלות
שלו.
אבל אנחנו מכח גודל השפלות שלנו מקילים עלינו
ונותנים לנו אדרבה מראים לנו חבה יתירה שאע"פ
שעברו הימים הנוראים שניתן לנו ההזדמנות וסיוע
לחזור בתשובה ולא מלאנו את חובתינו בזה כראוי
ובכל זאת עדיין נותנים לנו תמיכה וחיזוק מן השמים
ע"י כל המדרשי חז"ל (שהרי זה לא פחות מבת קול)
שמעודדים אותנו וקוראים לנו בקריאה של חבה
עדיין לחזור בתשובה ,לכן אין שום פנים ושום תירוץ
אם אין אנו עומדים בנסיון הקל הזה וחייבים
ומוכרחים וצריכים להגיע לזה.
ובפרט ביום הושענא רבה שזה יום של אושפיזין
של דוד המלך שנמצא אצלנו היום שכבר הכין את זה
שיהיה אפשר לנו להגיע לזה בקל ולכן בפרט היום
שזה הזמן של עת רצון לזה על כן בקל יכול להגיע
לזה כל יחיד ויחיד.
ואיתא בגמ' (ע"ז ד ).שדוד המלך היה רבם של בעלי
תשובה והכין לנו את התשובה לכל יחיד ויחיד,
וכוונת חז"ל הוא שאע"פ שליחיד לא עוזר לו
התשובה במשך השנה אלא בעשרת ימי תשובה ,אבל
דוד המלך הקים עולה של תשובה והורה תשובה
ליחיד שתמיד צריך לחזור בתשובה.
והנה לכאורה צריך להבין לאיזה יחיד כוונת הגמרא
לומר וכי בלי דוד המלך לא ידעו מתשובה והרי כבר
ראובן חזר בתשובה (ילקוט תרי עשר רמז תקט"ז בשם
הפסיקתא) ואדם הראשון שהיו גם יחידים ,ועוד
לכאורה הרי זה נלמד בקל וחומר אם רבים יכולים
לעשות תשובה כל שכן יחיד יכול לעשות תשובה ,כי
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יא הוספת המעתיק ,כן איתא בספה"ק קול בכיי איוב כ"ב כ"ו להר"ר
רחמים בן משה בוכריץ זצ"ל נדפס ליוורנו תרנ"ז ,וכמו כן ספר דבר המלך
שער א' להר"ר אברהם ברבי ישראל יוסף מבראד זצ"ל נדפס ליוורנו תקס"ה.
יב והרי זה דומה למה שמובא בספה"ק שכל עוונות שנעשים בעולם
הזה מכריזים אותם (המקטרגים) בשמים אמנם אחרי זה טובלים את
העולמות (שבהם הוכרזו החטאים) בנהר דינור לטהרה מהזוהמא שנגע בהם
וכל זה רק בעולמות היותר נמוכים ,אמנם בעולמות היותר גבוהים
ורמים אי אפשר בכלל להזכיר חטא( ,עי' בספה"ק דברי חיים בפ' נח עה"פ קץ

כל בשר בא לפני ע"ש) ,וכמו כן הסוכה שהיא צילא דמהימנותא עילאה הרי
זה דומה לעולמות הגבוהים והרמים ביותר וק"ל.
יג אמנם היום מכיון שכל הטבע התקלקל והתעקם כמו בדור המבול
שכל הטבע התקלקל והכל הולך שלא לפי דרך הטבע זה מצוי שהבן
אין לו הרגשה לאביו הגשמי ,וכדאיתא בגמרא (סוטה מ"ט ):שבעקבתא
דמשיחא יהיה כך שיהיה בן קם באביו בת באמה זה רק בדור הזה זה
הדור הזה שכבר עברנו כל כך הרבה גלגולים כל כך קלקלנו ח"ו כל כך
נעשנו מגושמים ומרוחקים אז ממילא יש מצב כזה.

עמ"י

עש"ו

בס"ד

רבים שחוטאים הרי זה קלקול יותר גדול מפני
שעבירה ברבים זה כח יותר של קלקול הרבה יותר
מיחיד וכמובן (וכמו במצוה אם רבים עושים מצוה הרי זה
הרבה יותר כח כמו כן בעבירה אם רבים עושים עבירה זה
חילול ד' יותר גדול) ואם לרבים מועיל כשעושים

תשובה א"כ כל שכן יחיד יכול לעשות תשובהיד.
אבל לפי מה שאמרנו הכוונה ליחיד שמרגיש
שנסגרו בפניו דלתי התשובה והוא פחות מבינוני
וכאמור ובכל זאת הרי הוא יכול לחזור בתשובה
ובפרט בהושענא רבה וזה בזכות דוד המלך שנמצא
אצלנו ויש לנו הכח הזה.
וצריך לדעת שעיקר התשובה בהושענא רבה זה
שיקבל על עצמו שלא יעזוב את ד' איך שיהיה בין
אם ילך לו ובין אם לא ילך לו בכל זאת הוא לא יעזוב
ולא יתייאש אלא יעבוד את הקב"ה אפילו אם לא
מצליח זה מה שמוסיפים בתשובה של הושענא רבה,
כי מה שהאדם מקבל על עצמו תשובה לשנות דרכו
ביום כיפור בדרך כלל זה מחזיק מעמד בתנאי אם
יצליח לעמוד בזה כי אם לא יצליח הרי הוא מתייאש,
כי מפני שבדרך כלל האדם כשרואה שהולך בהצלחה
הרי הוא מחזיק במה שהבטיח ,אבל אם לא הולך לו
אזי עוזב כי חושב למה להטריח על עצמו הרי בין כך
לא פועל כלום.
אמנם בהושענא רבה אנחנו מקבלים על עצמנו
שאפילו אם נראה שלא הולך בכל זאת לא נתייאש
אלא נמשיך תמיד בעבודת ד' ,וזה קבלה מיוחדת מה
שבדרך כלל האדם לא חושב על דבר כזה ,וזה קבלה
הרבה יותר קשה אבל זה מה שצריך לקבל על עצמו,
כל יום יהיו בעיניך כחדשים לא יתחשב במה שלא
הולך אלא כאילו מתחיל עכשיו דבר חדש שלא
התחיל מעולם ,כי דבר ישן האדם מתייאש לקבל על
עצמו עוד פעם מה שאין כן אם יסתכל על זה שכאילו
זה דבר חדש כל יום ואז יהיה לו יותר קל לקבל ,וזה
צריך לחזור כל יום ויום שקבל על עצמו כדי שלא
ישכח.
כשהאדם רואה הצלחה הוא לא ישכח הוא ממשיך
אבל כשלא רואה כלום לעבוד כך בלי לראות מטרה
זה קשה להחזיק בזה ,ובקבלה הזאת זה דוחה את כל
המניעות וקטרוגים שטוענים שכבר עבר הזמן של
עשרת ימי תשובה וכדו' ותשובה עם קבלה זו שובר
כל המסכים הללו ופותח את כל השערים שכבר
סגורים והתשובה תעלה עד לפני כסא הכבוד ושם

נח

כבר אין שום קטרוג ,ועל תשובה כזה נאמר אין לך
דבר שעומד בפני התשובה ,וכאשר יתבונן האדם בכל
זה בודאי יתעורר מאד בקל לא לאבד את מה
שנותנים לו לתפוס את ההזדמנות היקר בב' ידים
ויעשנה בשמחה ובטוב לבב יחד עם שמחת חג
הסוכות.
העבודה שלנו בהושענא רבה זה לצעוק בהושענות
להקב"ה ולפתוח את הלב כמה שאפשר בתפלה
אנחנו משלימים את התשובה ,זה לא כמו בראש
השנה וביום כיפור שאז זה היה תשובה וכל הדברים
האלה ביחד ,אבל היום בהושענא רבה נשאר רק
תפלה שאנחנו צועקים להקב"ה ,כי בהושענא רבה
זה הזמן של התפלה והצעקה ,כך זה התקופה שלנו
היום שקשה מאד לאדם לעשות שאין ביכולת האדם
לעשות כמעט כלום ,כי זה עונש מדה כנגד מדה מפני
שלא עשינו כשהיה לנו אפשרות על כן התקון הוא
שנעשה אפילו כשלא אפשר ,אפילו שלא אפשר
אנחנו נעשה ונעשה ונעשה ולא יהיה אכפת לנו מה
שיוצא מזה אלא אנחנו נעשה תמיד בעבודת ד' וכך
אנחנו מוכיחים שאנחנו לא עוזבים את הקב"ה ,אבל
מה שאנחנו כן יכולים זה לצעוק ולהתפלל כמו ר"א
בן דורדיא שצעק והרעיש את כל העולמות והתקבל
בתשובה ,וכמו כן מנשה מלך ישראל אע"פ שנסגרו
בפניו דלתי התשובה צעק והתפלל להקב"ה והתקבל
בתשובה.
הקב"ה יעזור שנזכה כבר שזה יהיה שנת גאולה
וישועה ונזכה לפתקא טבאטו ,ועיקר העיקרים שנזכה
כבר שיהיה ביחודא שלים בשמיני עצרת שעל זה
נאמר (סוכה נ"ה ):שאהנה ממך ,והעיקר לזכות לשמיני
עצרת זה רק בהכנה הקודמת לפני זה (כמו הצגה הפאר
שפיל) ,וי"ר שנזכה כבר ליחודא שלים שהקב"ה
יתייחד עם בניו היקרים והאהובים והחשוקים לו.

ז
הנה עה"פ (דברים" )...בנים אתם לד' אלוקיכם"
מצינו בברייתא בגמרא (קידושין ל"ו ).מחלוקת מתי
אנחנו קרואים בנים ,ר' יהודה אומר אם אנו אנחנו
נוהגים מנהג בנים נקראים בנים וכשאינם נוהגים
מנהג בנים נקראים עבדים ,ור' מאיר אומר בין כך
ובין כך קרויים בניםטז ,ומוכיח זה מכמה פסוקים
בנביא שאפילו כשחוטאים חטאים חמורים כעבודה
זרה עדיין קרואים בנים ,ע"כ.
אמנם צריך להבין איך יתכן שיסבור ר' מאיר שגם

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

יד אמנם על זה אפשר לומר שבאמת בתשובה של רבים זה כח של
מצוה של רבים זה מה שעוזר אבל יחיד אין לא הכח הזה ,אמנם קושיא
ראשונה עדיין במקומה עומדת ובהאמור יתורצו כל הקושיות יחד,
וידוע מימרת הגרי"ז מבריסק שתירץ שמיישב כל הקושיות ביחד הרי
זה סימן שהוא התירוץ האמיתי יותר מהתירוץ שמתרץ רק חלק
מהקושיות.
טו ענין הפתקא זה כמו שהאדם יש לו כמו פרוטקציא מהמלך ומקבל

איזה פתקא מיוחדת מהמלך שהוא פטור שלא שואלים עליו שום
שאלות ואלו הסט"א לא יכולים לשלוט עליו ,זה הפתקא שאנחנו
צריכים שיהיה לנו פתקא טבא.
טז והנה דבר זה מוזכר גם בגמ' (ב"ב י( ).קצת בלשון אחר) שאמר ר' מאיר
בשם ר' עקיבא שבני ישראל לעולם קרויים "בנים" בין בזמן שעושין
רצונו של מקום ובין בזמן שאין עושין רצונו של מקום.

עמ"י

בס"ד

עש"ו

נט

חוטאים ופושעים שהם רשעים יהיו קרואים בנים
הרי בנים זה תואר חשוב ואינו מתאים לפושע ואין
זה כבוד כלפי מעלה לקרוא את אלה שהם מורדים
נגד ד' ית' בתואר בנים של מקום ,ועוד שהרי עבריין
ורשע מצוה לשנאתו כמו שאמרו חז"ל ואיך יתכן
שמצוה לשנוא לכאלה שהם נקראים בנים לד'.
ועוד מצינו (ברכות י ).שר' מאיר עצמו מתחלה היה
מתפלל על החוטאים שימותויז ,ועל כן איך יתכן שעל
אלה שר"מ מחזיק אותם בנים לד' יתפלל עליהם
שימותו.
והנה ישנם גם רשעים להכעיס וגם אפיקורסים
וכופרים ושונאי ומשניאי ד' שעליהם אמר דוד המלך
ע"ה (תהלים קל"ט כ"א) "משנאיך ד' אשנא ובתקוממך
אתקוטט" וגו' ,ועוד אמר (שם ע"ה י"ד) "וכל קרני
רשעים אגדע" וגו' ,ואם הם נקראים בנים של מקום
אין יתכן שדוד המלך ע"ה יאמר עליהם כך.
ועוד מבואר בספה"ק ששונאי ומשניאי ד' כבר
אבדו נשמותיהם והם נחשבים כגוים והם מקליפת
עמלק ,ועל כן בודאי לא על אלה יאמר ר' מאיר
שקרויים בנים ,ואם כן למה אמר ר"מ סתם בין כך
ובין כך נקראים בנים ולמה לא הגדיר ר"מ בדבריו
איזה סוג של רשעים עדיין נקראים בנים לשיטתו
ואיזה כבר אינם נקראים בנים.
ובכדי לתרץ כל הקושיות האלו יש להקדים
להוסיף מה שיש לדייק בלשון הברייתא שנקטו
בלשונם "נוהגים מנהג בנים" ...ו"אינם נוהגים מנהג
בנים"יח ולכאורה היה צריך לומר אם חוטאים או לא
חוטאיםיט.
ועכשיו נתחיל לבאר את הענין בס"ד שהנה יש
להבין שבודאי מי שבזדון לבו בוחר להיות רשע
במזיד ורוצה להמשיך לחיות ברשעתו ועל כן הוא
חוטא אי אפשר לאדם כזה להקרא בן להמקום ב"ה.
אמנם ישנם כאלה שבעצם אין רצונם להיות
רשעים אלא שיצרם מתגבר עליהם ונכשלים נגד
רצונם שבעומק לבם והם ממורמרים בלבם על זה
שהרי הם נפולים ביד יצרם ,אמנם אין להם התוקף
המבוקש שילחמו נגד יצרם הרע בכל כחם (ומכל שכן
כשנדמה להם שזה למעלה מכחם) ,ועל כן אע"פ שהרי הם

נחשבים ונידונים כמזידים ופושעים אמנם מכיון
שסוף כל סוף אינם משלימים עם מצבם אלא תמיד
הרי הם מתמרמרים על מצבם ואינם מתייאשים
ועוזבים ושוכחים הכל אלא הם יושבים ומצפים מתי
יגיע היום שיוכלו להיות צדיקים והם מרגישים
מס ֵכנים.
אדם כזה כל זמן שהוא בוחר ורוצה עדיין לצאת
ממצבו ולהיות צדיק וכו' אין הקב"ה סר אהבתו ממנו
כי אע"פ שאינו נוהג מנהג בן כלומר שהתנהגות שלו
לא כמו התנהגות של בן שהרי הוא חוטא ופושע בכל
זאת מכיון שבלבו הוא עדיין קשור לאביו כמו בן ולכן
הוא לא מתייאשכ ולא רוצה לעזוב את הקב"ה (ורוצה
לחזור אליו כנ"ל) על כאלה אמר ר' מאיר שהם ג"כ
נקראים בנים שהרי זה טבע של בן שאע"פ שהאב
זרק אותו מביתו כי פשע ומרד כנגדו בכל זאת הוא
עדיין מגעגע לחזור לאביו ויושב ומצפה מתי יגיע
היום שיוכל להתגבר על יצרו ולחזור לאביו.
וכך יש לראות במוחש שישנם אנשים כאלה
שאע"פ שנתגבר עליהם יצרם ומכשילם בעבירות
חמורות (ואפילו מרגישים שנדחו מן השמים והתגרשו
החוצה) בכל זאת הרי הם שומרים על עצמם כפי
יכולתם שלא להתפקר לגמרי ולעבור על שאר
העבירות ועדיין מקימים שאר המצות כפי מיטב
יכלתםכא ,ועל כאלה אמרו חז"ל שנקראו בנים אע"פ
שאינם נוהגים מנהג בנים מכיון שהם לא עוזבים את
הקב"ה אע"פ שחטאו ודוחים אותם לחוץ בזה הם
מוכיחים בעצמם שהם עדיין בנים ,וכל הפסוקים
שמוכיח רבי מאיר שאפילו פושעים ומשחיתים
נקראים בנים כל זה מדובר על כאלו שהם תפוסים
ביד יצרם ועדיין לא עוזבים את הקב"ה וכנ"ל.
והשתא דקא אתינא להכי יש לומר שגם רבי יהודה
מודה באדם כזה שנקרא בן ולא נחלקו רבי יהודה
ורבי מאיר באדם כזה אלא במה נחלקו ר"מ ור"י
באדם שכזה שאחרי שהוא נכשל בהתגברות יצרו
כנ"ל והוא מרגיש עצמו נדחה הרי הוא מתיאש
מלחזור לד' ועוזב את הקב"ה היינו כלומר שמכח
יאושו הוא מתפקר לגמרי ועובר על שאר העבירות
ולא עושה מצות (כמו אלישע (בן אבויה) אחר שאחרי שהרגיש
שנדחה מן השמים ונתגרש החוצה התייאש ועזב את הכל),

יז עד שעוררה אותו ברוריה דביתהו להתפלל שיחזרו בתשובה ולא שימותו.
יח וכמו כן יש לדייק לשון הגמ' בב"ב עושים רצונו של מקום ואין
עושים רצונו של מקום.
יט ואי אפשר לומר שהכוונה במה שאמרו אין עושים כרצונו היינו
שאינם מקיימים מצות עשה ואלה נקראים אין עושים כרצונו כי אינם
מקיימים את רצונו אבל אין עושים מה שהוא נגד רצונו כלו' שאינם
עוברים על מצות לא תעשה ולכן עדיין נקראים בנים.
אין זה נכון כי מי שמבטל מצות עשה גם כן נקרא פושע וחוטא (כגון
שלא מניח תפילין שנקרא פושע כמבואר בחז"ל) אלא בעל כרחינו לתרץ כמו
שמבואר בפנים בהמשך.
כ ולא כמו אלישע (בן אבויה) אחר שאחרי שהרגיש שנדחה מן השמים
ונתגרש החוצה התייאש ועזב את ד'.

כא ואע"פ שכתוב (תהילים נ' ט"ז) "ולרשע אמר אלקים מה לך לספר
חקי" ומבואר בזוהר הק' ובספה"ק שכל מצוה שרשע עושה זורקים
אותו בפניו ואינו מתקבל ועוד יותר מזה שהקליפות חוטפים אותם
והרי זה מוסיף כח להסט"א ח"ו אמנם יש לדעת מה שמבואר בספה"ק
שכל זה נאמר רק על רשע כזה שהוא רוצה להשאר ברשעותו ואינו
רוצה להשתנות להיות צדיק משא"כ מי שרוצה להשתנות ומה
שממשיך ברשעותו הרי זה מפני שהוא אנוס והוא מיואש ונדמה לו
שכבר אין לו בחירה לחזור בתשובה על זה לא נאמר( ,אלא עליו לקיים
אותם המצות שהוא יכול) ,אמנם יש לדעת שחייב על כל פנים להרהר
בתשובה לפני עשיית כל מצוה ולקבל על עצמו שמכאן ולהבא רוצה
להיות צדיק ולצאת משליטת יצר הרע עליו ,ובזה בודאי יצא מגדר
"ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חקי" עי' בספה"ק.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

עמ"י

עש"ו

בס"ד

ועל זה חולק ר"מ ואומר שאע"פ שהוא נופל ביאוש
ועוזב את הכל בכל זאת מכיון שאין זה בשאט נפש
ובבחירתו בכך אלא מחמת התמרמרותו והרגשתו
שהוא נדחה ומגורש מן השמים לכן הרי הוא עדיין
בגדר בן ,והרי זה בגדר מה שאמרו חז"ל (ב"ב טז ):אין
אדם נתפס בשעת צערוכב.
ולפי מה שמתבאר יוצא שרק רק מי שהתייאש
לגמרי והיינו שכבר עזב לגמרי תורה ומצוות אע"פ
שזה בא מכח התגברות יצרו עליו ולא נתפס על צערו
בכל זאת אומר רבי יהודה שיצא מתורת בן ,כי זה לא
טבע של בן ,אבל רבי מאיר סבירא ליה מכיון שזה
לא בא בבחירת זדון לבו אלא מכח שנתגבר עליו יצרו
ולא נתפס על צערו והתיאש לכן עדיין לא יצא
מתורת בןכג ,אבל מי שבזדון לבו הוא בוחר להיות
רשע ועוזב תורה ומצות הוא לא נקרא בן גם לרבי
מאיר.
ועוד יש להוסיף שבכדי להכיר אם ירידתו הרי זה
רק מכח התמרמרותו אבל בעומק לבו הרי הוא עדיין
קשור לאביו ומתגעגע לחזור אליו כל שעה ,הרי זה
נבחן גם כן בשעה שהאדם זה מקבל משמים איזה
התרחבות בדעתו שאז יש לו האפשרות להתגבר על
יצרו ,אזי אם הוא תיכף ומיד תופס את עצמו
להתאמץ ולעלות ולשמור אפילו באותה עבירה
שנכשל (אע"פ שיודע שיתכן שבשעה שיתפוס אותו יצרו
ששוב ירד בכ ל זאת הוא מחזיק את עצמו על כל פנים לאותה
שעה) הרי זה סימן שעוד בו נשמתו ועדיין קשור

לבחינת "יעקב חבל נחלתו" ועדיין נפשו ולבו
קשורים לד' כמו בן שקשור בלבו לאביו.
ולפי זה יש לעורר לכל אלה שעזבו את הכל מכח
אכזבתם מהתגברות יצרם עליהם שידעו שיש להם
תקוה לחזור שנקראים עדיין בנים ולכן יחזקו עצמם
ויעשו לפחות מה שביכולתם לעשות ואז לכו"ע הם
בגדר בנים ולא יאבדו העולם הבא שלהם לגמרי ,ואם
יחזקו מעמד ויעמדו בזה למשך זמןכד ויוכיחו
להקב"ה שאינם עוזבים אותו אזי בסופו של דבר
הקב"ה יראה את טוב לבם שלא עזבהו לגמרי ויפדה
אותם מיצרם הרע ,אבל יש לדעת שאם הם ימשיכו
בפריקת עול מלכות שמים אז היצר הרע ינסה להפיל
אותם עוד יותר לדרגא שימרדו בזדון לבם שיבעטו

ס

מכח כעסם על מצבם וימרדו בזדון לבם ואז יצאו
מגדר בנים ויאבדו עולמם הנצחי.
ובזה יתפרש היטב מה שאנחנו אומרים בתפילת
ראש השנה בנוסח "היום הרת עולם" אם כבנים ,אם
כעבדים וכו' עינינו לך תלויות וכו' כלומר שאפילו
אם פשענו ומרדנו והתיאשנו ח"ו שלרבי יהודה אין
אנחנו נקראים בנים בכל זאת מכיון שאין זה בזדון
לבנו אלא רק שאנחנו לא התגברנו על יצרנו הרע
ואנחנו הפסדנו תואר בנים ,בכל זאת אין אנחנו
רשעים גמורים ועינינו לך תלויות שתוציא אותנו
ממצב זה.

ח
נחזור לענינינו שיש להבין שתשובה כזאת (שאע"פ
שלא רואה הצלחה לעלות ממצבו השפל בכל זאת תמיד נלחם
עם יצרו ואינו מתייאש ,וכן שומר על עצמו שלא ליפול למצב
יותר גרוע) יש לו דין תשובה מאהבה כי מכיון שהוא

מרגיש שאינו יכול להתנתק מד' ית' ואפילו אם
מגרשים אותו החוצה ולא מקבלים את תשובתו ולא
מוחלים לו וממילא לא ירויח כלום מתשובתו
ועבודתו את ד' הרי זה מוכיח שמה שהוא עושה הרי
זה מגודל אהבתו וקשר בלבו לד' באמת בלי שום
חשבון וסיבה של ריווח ושום קבול שכר ,והרי זה
מוכיח שנפשו באמת קשור באהבה גמורה לד' בעצם
והרי הוא באמת בן לאביו שבשמים ומה שנכשל
בחטא הרי זה רק מכח התגברות יצרו עליו נגד רצון
לבו ועל כן מגיע לו מחילה משורת הדין.
והנה ידוע מה שכתב החפץ חיים ( )...לפרש
שתשובה מיראה איננה נחשבת (על פי שורת הדין)
תשובה וחרטה על עונו באמת כלל כי הרי מה שהוא
מתחרט הרי זה רק מפני שהוא ירא שיענש נמצא
שהוא מתחרט על עונשו על שגרם לעצמו עונש ולא
על חטאו ונמצא שאם היה יודע שלא יענש לא היה
מתחרט על עונו ויתכן שהיה עושהו עוד פעם
לכתחלה ,רק שבכל זאת ד' ית' בחסדו הגדול מקבל
תשובתו זאת בלפנים משורת הדין( ,ולכן אין תשובה זו
מכפר כפרה אלא עושה ממזיד שוגג ,ונמצא שמה שפעל
בתשובתו זאת היא שירד ממנו העונש כי זה היה באמת כוונתו
ומטרתו כנזכר) ,אמנם נשאר עליו עדיין רושם ופגם מן

החטאכה עד שיעשה תשובה מאהבה והיינו שיתחרט

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

כב עי' רש"י שם (ט"ו .ד"ה משל היה) שכתב שמזה יש ללמוד ללמד זכות
על בן אדם שחוטא מכח צערו כי אין אדם נתפס על צערו ,ובזה מובן
מאוד דעתו של רבי מאיר.
כג וכמו כן יש לפרש את דברי ר"ע 'בזמן שעושים רצונו של מקום
קרוים בנים' גם כן באופן זה ,שכאשר הוא שומר על הרצון שלו
להתחזק ולא נופל ליאוש הוא נכלל בעושים רצונו של מקום ,וכאשר
הוא מתייאש ונופל אזי הוא נקרא אינו עושה רצונו.
כד כי יש לדעת שהסיבה שיצרם מתגבר עליהם כל כך הוא מכח
גלגולם הקודם שחטאו במזיד ולכן לפי ריבוי החטאים של גלגולם
הקודם לכן הם נופלים לאותו מצב (שהיו אז) בגלגול זה (שזה נגד רצונם),
אמנם כשיוכיחו את עצמם בריבוי זמן כזה כפי גודל חטאם אזי בזה

ישיגו את תקונם והקב"ה יפדה אותם ויחזירם אליו.
כה וזה יגרום לו בושה גדולה בעולם האמת כשישב בגן עדן שימצא
שם עם רושם ולכלוך מהחטא( ,ויתכן שגם לא יתנו לו להכנס בהיכלו של הקב"ה
בעולם הבא כי אין לבא לפני המלך בלבוש שק) ועל כן מי שאכפת לו ענין זה
הוא יוסיף לעשות תשובה עוד פעם כדי להעביר חרפתו מעל פני
נשמתו וזה כבר יתכן להיות תשובה יותר אמיתית ודומה לתשובה
מאהבה.
אמנם מי שאכפת לו על עצם הדבר שעבר על רצון ד' ית' ושגרם
צער כביכול כלפי מעלה הוא בודאי יוסיף לשוב ולהתחרט על עונו
אע"פ שכבר בטל ממנו העונש וזה מה שעשה דוד המלך ע"ה אע"פ
שאמר אליו הנביא "ד' העביר חטאתך לא תמות" בכל זאת עדיין בקש

עמ"י

עש"ו
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על עצם החטא ואז תתקבל תשובתו משורת הדין.
והנה יש להבין שענין האהבה היא מכח נקודה
פנימית שבלב יודי שבאמת נמצא שם בטבעו אהבה
לד' למעלה מבחינת טעם ודעת אלא מכח הקשר
הטבעי שיש לבן כלפי אביו ,וכמו שכתוב בהרמב"ן
הידוע להסביר שאי אפשר לצוות להאדם שהוא חייב
לאהוב דבר שאינו אוהב בטבעו שהרי אי אפשר לכוף
את לבו לאהוב מה שאינו אוהב מאליו ומטבעו וע"כ
מה שנצטוינו במצות אהבת ד' הרי זה מוכיח שבאמת
הרי זה נמצא בלב כל יודי והמצוה היא רק לגלות
מכח לפועל ,וגם צריך לשמור על לבו לא להכניס שם
אהבות זרות (של היצר הרע) כי אז ממילא לא ֵיצֵ א לאור
האהבה לד' כי כאשר מדת האהבה שבלבו יהיה
נתפס לפעול באהבה אחרת לא תהיה פנויה לשמש
לאהבת ד' עכדה"ק.
ולפי הנחה זו שבעומק הלב נמצא נקודת אהבת ד'
יש להבין שכאשר האדם מרגיש שרוצים לנתקו ח"ו
לגמרי מד' ית' אזי יתעורר אותה הנקודה מעצמו
לפעול ולבעור בלבו ותמסור נפשה שלא להתנתק כי
הרי זה כאלו מנתקים את חייה ממנה ,ובזה יובן מה
דאיתא בספה"ק שאפילו האדם היותר גרוע וחוטא
עם כל זה כאשר ירצו לכוף אותו שיכפור בד' ח"ו
ימסור נפשו על זה ,ע"כ ,וביאור הענין הוא בודאי
כאמור כי מתוך המצוקה הזאת תתבטל יצרו המכסה
על לבו ויצא לאור האהבה הטמונה בעומק לבו ,ובזה
יש להבין הנסיון של (אלישע בן אבויה) אחר שכאשר
שמע הבת קול שכבר אבד את הכל ולא יתקבל שוב
אם היה עדיין נמצא הנקודה והקשר הפנימית לד' ית'
בלבו היה המצוקה הזאת חייב להתעורר בלבו והיה
מרגיש שאי אפשר לו להתנתק והיה שב בכל זאת
וכמבואר ,ומכיון שלא התעקש לשוב אלא אדרבה על
ידי כן פקר טפי הרי זה הוכיח שהרי הוא כבר מנותק
מנשמתו לגמרי ולכן פקר טפי ואפי' לא נשאר במקום
שהיה ,עד שבא ר' מאיר (לאחר מיתתו) ופדה את
נשמתו המנותקת וגאל אותה משבייתה מהקליפה
שהייתה נתפסת שם.
והנה היות ונתבאר שכל העבודה שנשאר עלינו
בענין אהבת ד' היא שאנחנו נעורר בכחינו את
האהבה מכח לפועל ,מעתה יש להבין שכאשר
מביאים את האדם מן השמים למצב כזה שמתעורר
מעצמו האהבה הטמונה בלבו אין זה עבודת האדם
כלל ולא מגיע לו שכר על זה ולכן במצב כזה אע"פ
שתשובתו תתקבל שלא ירחקו אותו בכל זאת חסר
לו השכר והזכות מכיון שלא נעשית בבחירתו
ובעבודתו בכח עצמו ,ועל כן אין זה הדרגה השלימה

סא

של תשובה מאהבה שבזכותה תהיה מתהפכת כל
עונותיו לזכויות ,כי זה מיועד רק למי שמעורר את
התשובה מאהבה בלבו בכח עצמו ובחירתו ,אמנם
בכל זאת הועיל לו תשובתו זאת להוכיח שהוא עדיין
בגדר בן וכאמור.

ט
והנה בדרך כלל יש לאדם תירוצים על כל מה
שעושה כי רוצה להיות צודק בעיני עצמו ,אבל אנחנו
צריכים לשבור את כל התירוצים הללו ולא לתרץ
לעצמנו שום דבר אלא תמיד להאשים את עצמנו
ולהכיר ולדעת שזה כשלון וצריך לתקן את זה,
והראיה שזה כן כשלון כי אם היו כל התירוצים
נכונים והוא לא כל כך פושע א"כ למה הוא לא
מתעלה ולא יכול להתקרב להקב"ה ולמה לא הולך
לו ,למשל אם רוצה לקום בזמן בבקר ולהתפלל
בכוונה ולא נותנים לו ,ולמה לא נותנים לו אם
באמת הוא צדיק ,ולכן מי שאוחז עצמו שהוא צדיק
הוא מתאכזב ויש לו תרעומת כלפי מעלה (כי מכיון
שחושב עצמו לצדיק א"כ מגיע לו הכל ולמה לא נותנים לו),
לכן הוא בוגד ועוזב ח"ו הכל כי מתייאש וחושב שמן
השמים מרחיקים אותו ,אבל הוא צריך לדעת שהוא
בעצמו אשם כמו מה שאמרו חז"ל על הפסוק (דברים
ל' י"א י"ג) "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא
נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא כי קרוב אליך הדבר
מאד בפיך ובלבבך לעשותו" וחז"ל אמרו (מדרש רבא
דברים פרשה ח') לא נפלאת היא ממך מה זה ממך אלא
שאם זה נפלאת זה מפני שזה ממך כלומר בגללך
שהאדם צריך לחשוב אולי הוא בעצמו אשם בזה.
והנה בזמננו היום אנחנו נמצאים במצב כזה
שהרבה אנשים מרגישים כאילו בת קול אומרת להם
שובו בנים שובבים חוץ ממך כי אתה לא שייך לזה
ולא יכול לעשות תשובה ,ומרגישים שמה שאנו
אומרים בתפילת הרגלים 'שאין אנחנו יכולים לעלות
ולראות ולהשתחוות לפניך' זה נאמר עלינו
ברוחניות ,וכלומר שאפילו כשיש יום טוב
שמשפיעים אז מן השמים שפע של רוחניות וקרבה
כזה גדולה וחייבה יתירה ,בכל זאת אנחנו לא
מרגישים את השפע הזה ואנחנו מנותקים ממנו וזה
מפני חטאנו ומפני שעדיין לא חזרנו בתשובה לכן לא
מרגישים את הרוחניות ,לכן עדיין אין אנחנו יכולים
לעלות ולראות אפילו בשלש פעמי רגלנו שאז זה זמן
של קרבה וחייבה אלינו בני ישראל ,אנחנו לא יכולים
להראות פננו לפני הקב"ה מפני שיש לנו בושה
שמכסה אותנו כשאנחנו יודעים את המצב שלנו ואין
אנחנו מסוגלים להראות פננו המלוכלכים לפני

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"הרב כבסיני מעוני ומחטאתי (דהיינו שוגג שעדיין נשאר עליו) טהרני כי פשעי
אני אדע וחטאתי נגדי תמיד ,כי לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי"
וגו' כלו' לא בשבילי הנני חוזר ושב שהרי כבר אין עלי עונש (כמו שאמר

לו נתן הנביא "לא תמות") אלא נשאר עלי רק לשוב על מה שחטאתי לך וזה
"לך לבדך" כלו' בשבילך לבד כי הרע בעיניך עשיתי וזה מה שלא נותן
לי מנוחה וזה הוא תשובה מאהבה כאמור.
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הקב"ה ,כך מרגיש מי שמגיע להכרה שמכיר את גודל
מרדו מה שמרד לפני הקב"ה ,ובפרט כשעבר הזמן
המסוגל לתשובה ועדיין לא חזר בתשובה וזה לא היה
פעם ראשונה אלא ככלב שב על קיאו ח"ו ועוד שנה
ועוד שנה ועדיין היצר הרע מבלבל אותו ואפילו
בזמנים כאלו המסוגלים להתעוררות ולתשובה ובכל
זאת עדיין הוא לא לוקח את זה ללב ,והסיבה היא כי
התשובה זה לא דבר שנוגע ללבו כמו החיים שלו
וטרדות הזמן משכח ממנו את הזמן המיוחד הזה וזה
עובר בלי שימת לב ,ואח"כ תופס את עצמו מה עשה
איך לא תפס את הזמן המיוחד לתשובה ולהתקרב
להקב"ה וכבר אין לו פנים להראות את עצמו
ולהתקרב להקב"ה מפני הבושה וההפסד הזמן
המיוחד מה שהפסיד.
אמנם על מצב כזה כבר המליץ עלינו משה רבינו
במה שכתוב בתורה הק' (שמות ל"ג י"ב י"ג) ויאמר משה
אל ד' ראה אתה אומר אלי העל את העם הזה ואתה
לא הודעתני וגו' ראה כי עמך הגוי הזה ,ופרש"י שם
וז"ל" ,ראה" תן עיניך ולבך על דבריך אתה אומר אלי
וגו' ואתה לא הודעתני וגו' ,וצריך להבין איך משה
רבינו דבר כך דלכאורה זה נראה כמו להטיח דברים
כלפי מעלה בזה שאמר לד' ית' 'תן עיניך ולבך על
דבריך' ,ועוד יש לדייק בשינוי הלשון בתחלה כתוב
העל את "העם" הזה וגו' ובסוף כתוב ראה כי "עמך"
הגוי הזה.
ויש להבין שבאמת אין כל אדם יכול לדבר כך אלא
רק משה רבינו ,כי משה רבינו היה מוסר עצמו ונפשו
עבור כלל ישראל והיה מסכים אפילו להפסיד את כל
העולם הבא שלו וכמו שאמר (שמות ל"ב ל"ב) "מחני
נא מספרך" וכמה פעמים הוא התעקש ונלחם
והתווכח עם הקב"ה בשבילם ,ורק מי שבדרגא כזאת
שהוא מוסר כל כולו אפילו העולם הבא שלו הוא
מוסר להקב"ה יכול לדבר כך אמנם גם משה רבינו
לא דבר בצורה כזאת עבור עצמו כי כאשר היה נוגע
הדבר עבור עצמו היה מבקש בענוה והכנעה גדולה
ובקש תמיד רק מתנת חנם כמו שכתוב (דברים ג' כ"ג)
ואתחנן אל ד' פירש רש"י לשון מתנת חנםכו ,אבל
מה שדבר בצורה חריפה להקב"ה (שמות ל"ב י"ב) למה
יאמרו מצרים וגו' וכדומה כל הדברים האלה
שהתווכח משה רבינו עם הקב"ה וטען בחזקה זה
היה רק בשביל הכלל ישראל ,וגם כאן משה רבינו
התפלל בשביל הכלל ישראל שיחזור להם גילוי
שכינה בדרגא שהיה עד עתה ולכן התפלל באופן זה,

סב

רק מי שמוכן למסור נפשו בשביל הדור בשביל לכפר על
החטאים שלהם אפילו בשביל הפושעים).

וכך טען משה רבינו לד' ית' למה אתה שולח מלאך
להנהיג את העם כי סלקת את השכינה מהם ורחקת
אותם כי הם לא ראוים שיקראו בנים ,כי רק האב
מנהיג את הבנים בעצמו אבל המלך לא מנהיג את
עבדיו בעצמו אלא שולח שליחים ,ואתה קורא אותם
"העם הזה" כאילו זה עם זר ,אבל "ראה" תראה
ותתבונן טוב ותסתכל ללב שלהם שהרי הם עמך
בניך אהובך אשר הוצאת ממצרים ,והיינו כלו'
תשתמש במדה שלך שאתה רואה יותר מכל הפמליא
של מעלה כמו שכתוב (שמואל א' ט"ז ז') וד' יראה
ללבבכז ותראה שהם כן עמך ונחלתך ,כי תראה איך
הם התאבלו אחרי חטא העגל כשהיה חרון אף ד'
עליהם כמו שכתוב (שמות ל"ג ד') ולא שתו את עדים
עליהם ,תראה את לבם ותראה שהם עמך שהם לא
רוצים להתנתק ממך ,ובזה שאמר כך קבל ממנו ד'
ית' ובטל את הקטרוג ואת העונש הזה ,ובזה פעל
משה רבינו לכל הדורות כי משה רבינו התפלל כך כדי
לפעול על כל הדורות.

י
והנה היום שאנחנו כבר בסוף הגלות אנחנו כבר
נמצאים בזמן של בעתה וכבר עבר הזמן של העולם
והיה צריך להיות כבר הגאולה השלימה ובכל זאת זה
עדיין מתעכב ,הרי זה מפני שאנחנו עדיין לא תקננו
את חטא העגל ולא חזרנו בתשובה שלימה כדאיתא
בגמרא (סנהדרין צ"ז ):כלו כל הקיצין אין הדבר (הגאולה
השלימה) תלוי אלא בתשובה ,ובפרט משנת תש"ס
והלאה לפי מה שאומר הרמ"ק (מובא בחסד לאברהם
מעין ב' נהר נ"ט) שזה הזמן שאז התחיל הזמן של בעתּה
כלומר זה הזמן של התחלת הבעתה ,כי גם הזמן של
בעתה איננה רגע מסויימת אלא הרי זה תקופה של
משך זמן קצר (וכמו שכתב בספר לשם שבו ואחלמה ע"ש,
והרי זה כמו זמן) של כמה שנים אחדות (ואין לנו ידיעה
ברורה בזה כמה זמן זה אמנם בפשטות איננה יותר מכמו
עשרים שנה וכדו' ,והענין מבואר ביותר הרחבה בספרינו ישמח
ישראל בעושיו  )...ונמצא שאנחנו כבר בזמן שחייב

להיות הגאולה השלימה כל רגע ואם זה מתעכב הרי
זה מפני שאנחנו מעכבים את זה ח"ו מחמת זה שלא
חזרנו בתשובה מפני שאין הדבר תלוי אלא בתשובה
ממילא צריכים לדאוג ח"ו שלא יהיה קטרוג גדול
עלינו.
והנה משה רבינו בקש מהקב"ה שיראה לו את
(ומובא בספה"ק שאי אפשר להיות צדיק הדור מנהיג הדור אלא השראת השכינה כמו שכתוב (שמות ל"ג י"ח) הראני נא

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

כו וז"ל ,אע"פ שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים אין
מבקשים מאת המקום אלא במתנת חינם.
כז ואפילו המלאכים אינם יכולים לדעת ולדון את האדם אלא לפי
מעשיו ,ועי' מה שכתב התוס' (שבת י"ב :ד"ה שאין מלאכי השרת) שמלאכים אינם
יודעים את המחשבה שבלב האדם והיינו שהם לא יכולים לדעת המחשבה

שבעומק לבו של אדם כי זה מכוסה עם חצוניות לבו עם מסך כל כך עב
של העבירות המבדיל מלראות את עומק ונקודה פנימית שבלבו של יודי,
ורק הקב"ה יכול לראות את זה כמו שכתוב (שמואל א' ט"ז ז') וד' יראה ללבב

(ולא כתוב שד' יודע ללבב אלא ד' יראה ללבב הכוונה בזה לומר שד' רואה מה ששאר לא יכולים
לראות) וגם אפילו האדם בעצמו אינו רואה ומרגיש את זה.

עמ"י

עש"ו

בס"ד

את כבודך (וגם בקשה זו היה בשביל הכלל כמבואר לעיל),
ואיתא בגמרא (ברכות ז ).שהקב"ה אמר לו בשעה
שרציתי בסנה [כשהקב"ה התגלה אליו] לא רצית כמו
שכתוב (שמות ג' ו') ויסתר משה פניו כי ירא מהביט
אל האלקים ,ועכשיו כשאתה רוצה אני לא רוצה.
וצריך להבין מה הפירוש בדברים האלה ,וכי מה
שלא רצה להביט בסנה היה זה חטא והלא אדרבא
מה שלא הביט היה מפני גודל הבושה ממנו ית' ,ועוד
צריך להבין מעיקרא מאי קסבר והשתא מאי קסבר
ולמה עתה כן רצה לראות בכבודו של ד' ית' ובקש
"הראני נא את כבודך".
והנה אפשר לומר שאז בסנה עדיין לא היה ממונה
על הכלל והיה אדם פרטי לעצמו ולכן לא העיז פניו
להסתכל בשכינה ,ואפילו כשהקב"ה רצה לקרב אותו
אמר מי אנכי שאני חוטא ופושע כזה ואני יביט כנגד
השכינה הק' ולכן הסתיר את פניו מגודל הבושה,
אבל עכשיו משה רבינו היה ראש כל בני ישראל
ומנהיג ישראל של כל הדורות ,ולכן בקש משה רבנו
"הראני נא את כבודך" כדי להמשיך את הגילוי הזה
בשביל כל כלל ישראל שיוכלו להשיג את השכינה
בעולם הזה ולהרגיש השראת השכינה שכל אדם
מבני ישראל ירגיש שהוא מונהג מהשכינה ועל זה
היה משה רבינו מוכן למסור נפשו עבור הכלל.
ועיקר בקשתו של משה רבינו היה נוגע לדור
האחרון באחרית הימים שעל זה הזמן נאמר (סוטה
מ"ט ).אין דורש ואין מבקש ,ומשה רבינו ידע איזה
דור יהיה באחרית הימים כדאיתא במדרש (ויקרא רבה
פרשה כ"ו) שהקב"ה הראה לו עד סוף כל הדורות ,ולכן
רצה משה רבינו שהקב"ה עצמו ינהיג אותם ,כי לא
יהיה להם רועה שינהיג אותם ממילא צריכים
שהקב"ה בעצמו ינהיג אותם.
והנה הקב"ה נענה למשה רבינו ואמר לו (שמות ל"ג
כ"ג) "ושמתיך בנקרת הצור ושכתי כפי עליך עד עברי
והסרתי את כפי וראית את אחורי ופני לא יראו",
כלומר הקב"ה אמר למשה רבינו "ושמתיך בנקרת
הצור" ואני יעבור שם אבל תדע שאתה לא תוכל
לראות כי אני אעשה לך מסך שלא תוכל לראות אלא
רק "וראית את אחורי" שזה בחינת אחוריים שזה
בהסתרה ,ומשה רבינו האמין וקבל את זה שהקב"ה
הראה לו את כבודו בבחי' אחוריים ובהסתרה
שאע"פ שהוא לא היה יכול לראות אבל ההתקרבות
הזאת והגילוי הזה הוא קבל וזה נמצא אצלו אבל לא
היה מסוגל לראות את זה בעינים שלו אלא רק
"וראית את אחורי" שזה המצב של הסתרת פנים.
ובזה פעל משה רבינו עבור כל כלל ישראל ולזמן
אחרית הימים שאפילו בזמן כזה שמוכרח להיות
הסתר פנים כי אין העולם כדאי לקבל הארה כזאת
בגלוי אזי לכל הפחות שיהיה (השכינה הזאת קרוב מאד)

סג

עם מסך המבדיל והיינו שהקב"ה ינהיג את ההנהגה
של גלוי שכינה עם המסך המבדיל.
ולכאורה עדיין יש לשאול אם זה לא יהיה בגלוי
א"כ מה ירויחו בזה הרי בין כך לא יראו את הגלוי
שכינה ,אבל הביאור הוא שבוודאי ירויחו א) שאפילו
בזמן של הסתר פנים הקב"ה בעצמו מנהיג אותם (ולא
על ידי שליח) שאז ההנהגה היא ברחמים גדולים וזה
בודאי יותר טוב מאשר ע"י שליח ואפילו אם לא
רואים ומרגישים את זה מחמת ההסתר פנים ,ב) אלו
שיחקרו ויחפשו את הגילוי שכינה שמוסתר אחרי
המסך של ההסתר פנים ימצאו את זה ויכלו לדבק
עצמם בהקב"ה ולקבל ישר מהקב"ה ולהם יהי'
בחינה של גלוי שכינה ,וזה בדיוק מה שמשה רבינו
רצה באמת לפעול והמטרה שלו יצא שאפילו בזמן
שחייב להיות הסתרת פנים מצד המצב ,בכל זאת
בהסתרה הזאת יהא נמצא ההשראת השכינה ומי
שרוצה באמת יכול לראות גלוי שכינה וכהנ"ל.
היוצא מזה שמשה רבינו פעל בשבילנו שאפילו
במצב של הסתרת פנים היותר גדולה שיכולה להיות
בכל זאת יכולים לראות את השכינה וצריך לדעת
ולהאמין שהשכינה נמצאת ומי שירצה יוכל לראותה.
ולפי זה אפשר לומר שמה שאיתא בגמ' שהקב"ה
אמר למשה רבינו 'כשרציתי לא רצית עכשיו שאתה
רוצה אני לא רוצה' ,אין זה עונש אלא אדרבא זה
שכר לכל כלל ישראל שקבלנו בזכות שהסתיר פניו
בסנה ,וכך אמר לו הקב"ה למשה רבינו אתה מבקש
הראני נא את כבודך אבל אי אפשר שזה יהיה כך כי
אין העולם כדאי שאני אתן לך את הדבר הזה מה
שבקשת ,אבל בזכות מה שעשית בסנה (כשרציתי ולא
רצית) שהסתרת פניך ולא הסתכלת אע"פ שכן יכולת,
בזכות זה אתה זוכה במדה כנגד מדה במצב כזה שאין
זכות לבני ישראל לראות השראת השכינה בגלוי כי
אין הדור זכאי לכך בכל זאת תהיה השראת השכינה
בהסתר ,וזה בזכות שמנעת לראות בזכות זה תקבל
מה שדומה לזה שיהיה השראת השכינה אע"פ שלא
יוכלו לראות ,וזה מה שאמר לו הקב"ה מכיון שרציתי
לא רצית לכן עכשיו שאתה רוצה (שיהיה גלוי שכינה)
אז איני רוצה הכוונה שלא אתן לך בגלוי רק אתן
בהסתר כמו שעשית אז.

יא
הנה היום זה המצב של אחרית הימים ומובא
בספה"ק שהפרשיות של התורה זה מחולק לפי
השנים של הששת אלפים שנה ונמצא שהפרשיות
האחרונות (של חומש דברים) נצבים וילך האזינו וזאת
הברכה זה קאי על זמן של עיקבתא דמשיחא על
אחרית הימים ,ובפרשת האזינו כתוב (ל"ב ל"ט) "ראו
עתה כי אני אני הוא" זה התגלות הקדושה והגאולה
השלימה והלעתיד לבא שאז יתגלה לכל העולם כולו
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מלכותו יתברך בעולם ויתגלה לעיני כל "אני מחצתי
ואני ארפא ואין מידי מציל".
והנה בין פרשות וילך והאזינו כתוב הסתרת פנים
שלשה פעמים (ב' פעמים בוילך ופעם א' בהאזינו) ,הסתרה
א) הוא מה שכתוב בפסוק (ל"א י"ז) "וחרה אַ פי ב ֹו
בַ ּיוֹם הַ הּוא וַ עֲ זַבתים והס ַתרתי פנַי מֵ הֶ ם והיה לֶאֱ כֹל
ּומצאֻ הּו רעוֹת ַרבוֹת וצרוֹת" וזה התקיים בזמן
השואה שנעשה אז הסתר פנים היותר גדול ,יודעי
קוראי הדורות אמרו שלא היה הסתר פנים ומצב כזה
מעת בריאת העולם אפילו בזמן החרבן לא היה מצב
כזה ,שסבלו סבל נורא נוראות ולא היו מבדילים בין
צדיק לרשע והיה כצדיק כרשע ,והיו שם מתות
אכזריות שאין דוגמתם ,והיה שם גם הסתרת פנים
ברוחניות שאלו היהודים שהיו שם במחנות השואה
במשך כמה שנים לא נתנו להם לקיים שום מצוה
ושום דבר של רוחניות לא היה להם ,ויש שאכלו שם
נבלות וכדו' ,ומחמת זה היו הרבה אנשים שאחר
השואה עזבו את כל הדת ואת האמונה ואת הכל
ופרקו עול לגמרי ,ומאלו שנשארו בחיים היו מעט
יחידים ביניהם שעם כל המצב של ההסתר פנים הם
החזיקו מעמד ונשארו עם דבקות בד' עם הרגש
האמיתי של יהודי ,וכשהשתחררו לא עזבו את
היהדות אלא אדרבא התחזקו שוב וחזרו להקב"ה,
והם לא היו מסוגלים לעזוב את הקב"ה עם כל
ההסתר פנים כי הם היו באמת יהודים אמיתיים
שבתוך לבם הנקודה של היהדות לא התקלקל ,זה
היה הסתרת פנים הראשונה שזה היה נורא
נוראותכח.
הסתרה ב) כתוב (בפסוק י"ח) עוד הסתר פנים "וָאנֹ כי
הַ ס ֵתר ַאסתיר פנַי בַ ּיוֹם הַ הּוא עַ ל כל הרעה אֲ ֶשר
עשה" שזה הסתרת פנים השני שהוא ברוחניות שלא
נותנים הצלחה לאדם לעבוד את ד' ואע"פ שהוא
מתאמץ ומשתדל לעבוד את ד' בכל זאת לא הולך לו
ברוחניות ומרגיש כאלו הוא נדחה לבחוץ ,אבל עם
כל זה הוא צריך להאמין שהקב"ה נמצא אתו והוא
צריך לחפש עד שימצא ויראה כמה שהקב"ה כן עוזר
לו וכמה חסדים שהקב"ה עושה אתו ,אע"פ שזה לא
מה שהוא היה רוצה אבל זה כדאי לו שיוכיח את
עצמו שהוא בן (ע"י שהוא "נוהג מנהג בנים") שלא עוזב
את אביו שבשמים עם כל ההסתר פנים וא"כ אדרבה
המצב הזה לטובתו כדי שכך הוא יצליח ויתקן את
הכל ,זה ההסתר פנים השני.
והסיבה לזה היא שהקב"ה רוצה כדי שיהיה לנו

כפרה על כל העבר שלנו מכל הגלגולים ועל כן
צריכים אנחנו להוכיח שאנחנו בנים לד' אלקינו ולא
עוזבים אותו אפילו אם ח"ו מראה לנו פנים כאילו
עוזב אותנו.
הנה יש לדעת שבעבודת ד' ית' ישנם כמה מדריגות
שונות זה למעלה מזה ,ולא כל א' מסוגל לדרגא
היותר גבוה כמובן ,אמנם תכלית העבודה ושלימותה
וכמו כן שלימות העולם הבא הרי זה מיועד רק לאלה
שהגיעו סוף כל סוף לתכלית העבודה והיא שיהיה
נעשה עבד לד' בכל קומתו דהיינו שכל רמ"ח אבריו
ושס"ה גידיו יהיו משועבדים אך ורק לעבודת ד' ית'.
והנה יש להבין שיש ב' דרכים בעבודתינו את ד',
דרך א) לעבדו בלב שלם לשם שמים בלי תערובת של
פניות וגאוה וכו' ,והוא דרך הצדיקים ,אמנם מי
שבגלגולו הקודם עבד את ד' ית' בכל המבוקש אבל
לא היה נקי מפניות ונגיעות עצמיות ,או שהיה נהנה
ומשתעשע בהצלחתו בעבודתו את ד' ובלימוד
תורתו ונמצא התערב בעבודתו בחינה של עובד את
עצמו ח"ו ואפילו לשם עולם הבא אינו שלימות ולא
עבד על זה מספיק ,אזי ניתן עבורו לפעמים תיקון
בדרך ב) באופן זה שנותנים לו לרדת עוד פעם לעולם
הזה ונותנים לו מצב כזה שלא יוכל להצליח
בעבודתו ולראות הצלחה ופירות מתורתו ועבודתו
את ד' ועתה בזה הוא המבחן שלו אם ימשיך לעבוד
את ד' גם כך באופן זה הרי זה סימן שעבודתו היא
באמת לשם שמים ולא עבור שעשועיו וגאותו
והנאתו.
והנה בזה ישנו ב' אופנים איך לתקן את עצמו ,א)
שמתבונן ומתעורר להבין מה היה פגמו ועתה
מתחרט על זה ועושה עתה היום לשם שמים כראוי
לו ובכך הרי הוא ממשיך לעבוד בתמימות ובאמונה
שלימה שלבסוף יראה פירות ואם לא בעולם הזה אזי
יראה פירות בעולם העליון ,ועוד יותר שאפילו לא
יראה פירות גם כן עושה לשם שמים לעשות נחת
רוח לבוראו.
ב) שאינו מבין ומשיג ענין זה שלכן ירד שוב פעם
לעולם הזה ,אמנם בכל זאת אין הוא מתייאש והרי
הוא מתגבר על יצרו וממשיך לעבוד עם יסורים אלו
שמצטער תמיד מזה שלא מצליח ואז אע"פ שלא
מתעורר להבין ולהשכיל כנ"ל בכל זאת ישיג תקונו
על העבר ,וכמבואר באור החיים הק' שהיסורים הם
פועלים כמו הזכיות ,ועל ידי יסורים אלו יגיע גם כן
לתקונו אמנם לא כמו דרגא א'.

כח ובעוה"ר תיכף אחר השואה נכנסו בתאוה של ממון ולקחו הממון
שנתנו להם הרשעים (שזה (להבדיל אלף אלפי הבדלות)
מתוק שזה סם המות להם) והיו כאלו שצעקו על זה שלא לקחת מהם כסף
אבל לא יכלו להתאפק ועל ידי זה נשקעו עמוק בגשמיות ונתפסו
לתאות ממון וזה גרם שנשכח מהם כל מה שקרה ,שמעתי פעם
מהמשגיח בנייטרא ר' יונה פרוסטר ז"ל שהיה יהודי חשוב מאד שאמר

שלאחר השואה היה עלינו להתבונן בשביל מה קרה השואה הזאת
והיו צריכים להשתפר ולעשות תשובה ,והוא ראה את המצב העגום
שלקחו כסף מהם ונתפסו בגשמיות אבל לא היה לו כח לעצור את זה
וגם לא היה בכח מנהיגי וגדולי הדור לעצור את זה כי הלבבות היו
שבורים ורצוצים ,ובעונותינו הרבים יצא כך שבמקום להשתפר אחרי
כל מה שקרה כפי שהיה ראוי לעשות האנשים נהיו שקועים בגשמיות.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------כמו עכברים שנותנים להם דבר

עמ"י

בס"ד

אמנם אם יקבל באהבה ובשמחה את היסורים כלו'
שישמח על שד' מזכך אותו ע"י היסורים ומאמין
שהם בודאי לטובתו אזי בזה כן יכול להעלות את
הענין עד דרגה א' (שעובד את בוראו לשם שמים לבד).
ויש להבין שגם בדרגא א' שעושה כל עבודתו לשם
שמים לבד אין זה בכח עצמו לבד אלא שהוא מוכשר
להבין את זה שד' ית' עוזרו בכל מה שעושה (ואפילו
הבחירה (לבחור בהטוב) אי אפשר לבד אלא גם היא על ידי שד' ית'
עוזרו).

אמנם אלו שמצד טבעם ואופיים לא מסוגלים
להבין ולהרגיש כך אזי אם היו מצליחים בעבודתם
את ד' היו מתגאים בלבם ולא היה מרגישים מספיק
שאם אין ד' ית' עוזרו אינו יכול לו ולכן לטובתם נתנו
להם מצב כזה שתמיד הם מרגישים שלא מצליחים
וכמבואר (אלא שהם צריכים לבחור בזה ולהסכים ולקבל את
זה ברצון ובאהבהכט).
ובאמת כל אדם ניתן לו אופי וטבע אחר וכל א'
וא' יש לו איזה דבר שמרגיש שאין הוא יכול לעשותו
לבד והוא חייב בזה סיוע מד' ית' ושמה בולט הסיוע
של ד' ית' ,וזה לפי שורש נפשו רו"נ שהוא צריך דוקא
בסדר וצורה זו להרגיש שבדבר זה הוא חייב סיוע
ולכן אינו יכול לבוא לידי גאוה.
ולכן על ידי חלק זה שמתעורר מעצמו להבין כך
הרי זה נותן לו הכח להבין בדבר ששם לא ניכר
העזרה שהוא מקבל מד' ית' ,דמחלק זה הוא לומד
בבנין אב לכל עבודתו את ד' שאינו יכול לבד אלא
רק על ידי סיוע וכמבואר ,וק"ל.
ולכן מי שיש לו אמונה יודע שהקב"ה כבר גילה לנו
את הסוד הזה (שאפילו שיש הסתר פנים הקב"ה נמצא אתנו)
וזה בזכות משה רבינו שפעל ע"י תפלתו שהקב"ה
אמר לו וראית את אחרי כלומר שגם אנחנו נוכל
לראות בבחי' אחוריים ועל כן מי שרוצה להסתכל
טוב בחורים ובסדקים ובחלונות יכול לראות את
הקב"ה (גם עכשיו בהסתר הפנים הגדול שיש כעת) שהנה
הוא עומד אחר כתלנו.
וזה מה שרמוז בפסוק הזה "ואנכי הסתר אסתיר פני"
שלכאורה המלה אנכי מיותר והיה הפסוק צריך לומר
"והסתר אסתיר פני" למה נוסף לשון אנכי ,אלא בזה
הקב"ה הודיע לנו שאנכי אהיה שם עמך גם בתוך
ההסתרה ,וכמו שהקב"ה אמר ליעקב אבינו (בראשית מ"ו
ד') אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלה אותך גם עלה
שתמיד יהיה אתו בכל מצב ,ועל כן מי שיש לו אמונה
יודע שהקב"ה נמצא בתוך ההסתר וממילא הוא מרגיש
כאילו הוא רואה את הקב"ה כי הוא מאמין שהשכינה
נמצאת אתו ולכן לא משנה מה המצב שלו הוא לא
מתאכזב ולא טוען שהקב"ה עזב אותו.
כט

עש"ו

סה

ואפשר לומר שענין זה (שלא לעזוב את הקב"ה בשום
אופן לא משנה באיזה מצב שלא יהיה) גם כן מרומז בפסוק
(בראשית כ"ח ט"ו) "כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי

את אשר דברתי לך" ,דהנה הקב"ה הבטיח ליעקב
אבינו כשהלך לבית לבן היה מפחד ששם תסתלק
ממנו השכינה מפני התרפים שהיו שם כי איך
השכינה תוכל לשרות במקום שיש עבודה זרה ,ועל
זה הקב"ה אומר ליעקב "כי לא אעזבך" אפילו אם לא
תהיה אפשרות להתגלות בכל זאת לא אעזבך עד
אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך.
וצריך לדעת ולהבין שכל פסוק כל מלה כל אות
שבתורה זה נצחי כמו שאמר הבעש"ט הק' ,וכל מה
שכתוב בתורה הרי זה נוגע לנו גם היום ואנחנו
צריכים לדעת איך לפרש את זה למצב שלנו היום,
ונראה דזה מה שהבטיח ד' ית' ליעקב אבינו כשיצא
לגלות וראה ברוח קדשו את כל הצורה של הגלות
ושיהיה זמן של הסתר פנים ולכן פחד מהמצב הזה
שבני ישראל יהיו נעזבים ח"ו ,והקב"ה הבטיח לו "כי
לא אעזבך" כלומר שגם את בני ישראל לעתיד
באחרית הימים הקב"ה לא יעזוב בשום פעם וגם
בהסתר פנים שם הקב"ה נמצא ,הקב"ה לא עוזב את
האדם בשום פעם יש לו סבלנות ומחכה ונותן לאדם
רק טוב וחסד עד שהאדם בסוף יעשה תשובה.
ועל ידי שנקיים אנחנו ענין זה שנֺאמַ ר להקב"ה
שאפילו בשעה שאתה מסתיר פניך ולא פונה אלינו
(מפני רוע מעללינו ח"ו) עם כל זה אנחנו לא נעזוב אותך
בשום מצב ובשום אופן אזי ד' ית' גם כן יעשה כך
כלפינו במדה כנגד מדה ויתקיים מה שכתוב "כי לא
אעזבך עד" שיחזירנו (בתשובה) אליו ויוכל להעניק לנו
כל מה שדבר עלינו לטובה.
אמנם יש לדעת שבכדי לזכות לזה האדם צריך
לעשות פעולות בדומה למה שרוצה לקבל ,ואם אנחנו
רוצים לקבל שהקב"ה לא יעזוב אותנו אנחנו צריכים
לעשות פעולות שאנחנו לא עוזבים את הקב"ה בשום
פעם ,ולא רק כשרואה שהקב"ה אתו שאז בודאי שלא
עוזב את ד' ית' ,אלא גם כשלא רואה שהקב"ה הולך
אתו בכל זאת הוא לא עוזב את הקב"ה.
ועל כן במדה כנגד מדה הקב"ה לא יעזוב אותנו
אפילו כשהאדם עדיין לא עשה תשובה כראוי ועדיין
לא מתנהג כראוי עם כל זה הקב"ה לא יעזוב אותו
אלא יחכה ויחכה עד שיעשה תשובה יתקן את עצמו,
וזה ריוח גדול מאד מאד בשבילנו זה מתנה שאין
כדוגמתה לנו ,שאע"פ שלא מגיע לאדם בכל זאת
הקב"ה מחכה לו ולא עוזב אותו.

יב
ההסתר

פנים השלישי זה המצב שיש היום שלא
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והרי זה דומה למה שנתבאר במקום אחר

()...

לגבי החילוק

אברהם אבינו לנח בענין סעד לתמכו ,ע"ש.

עמ"י

בס"ד

רק שיש הסתר פנים שאנשים לא מצליחים
ברוחניות ,אלא עוד יותר מזה שאנחנו רואים שכל
השקר שבעולם עולה על גדותיו וממלא את כל
העולם ויש לו הצלחה היותר גדולה שהיה לו מכל
הדורות עד עתהל ,והרבה מאד סרים מדרך האמת
לדרך השקר כי האדם לא רוצה להיות בודד ולכן הרי
הוא הולך אחר רוח של רוב העולם ונתפס לרוח
השקר של העולם ,ובפרט שנעשה מדרך האמת
ליצנות כמו שכתוב (ישעיה נ"ט ט"ו) "וסר מרע
משתולל" ופירשו חז"ל (סנהדרין צז ).שמי שהוא סר
מרע נעשה בעיני הבריות משתולל (כלומר מוחזק הוא
בעיני הבריות לשוטה וסכל) ומחמת זה האדם מאבד
העשתונות שלו והולך לפי הרוב של העולם שהולכים
בדרך השקר ואינו עושה חשבון מה היא באמת הדרך
האמיתית.
ויש להביא כמה דוגמאות בכדי לראות את דרך
השקר שיש היום למשל אם יש איזה קושי נפשי עם
הילד וצריך טפול אזי הולכים אתו לפסיכולגים
(שלמדו מדרכי הגוים) ולדברים פסולים ואומרים שאין
מי שיעזור להם לכן הולכים אליהם ,וכן שולחים את
הנערות ללמוד כפירה כי היום בבתי ספר שנקראים
חרדים הכניסו החפשיים לימודים שמעורב בהם
כפירה גמורה ,והחופשיים הכניסו לבתי ספר את
למודים אלו בכוונה גמורה כדי לקלקל את החרדים
ולשלב אותם ביחד אתם שכולם (החרדי והחופשי) יהיו
עם אחד ד"י ,והם אומרים וכותבים את זה בפירוש
ולא מתביישים מזה ולא מסתירים שזה הכוונה
שלהם.
וכל הסיבה שלא נלחמים נגד זה אלא נכנעים להם
מפני שהחפשיים מחלקים כסף לכל המוסדות
שמקבלים מהם ותמורת זה מחייבים שילמדו כפירה,
ובשביל זה החרדים נכנעים כדי לקבל כסף ,והם
החפשיים צוחקים מהחרדים שהכל הם מוכנים
לעשות כדי לקבל עוד קצת כסף ובשביל זה הם
מוכנים למכור את הרוחניות.
והקריאו לפני מה שכתב אחד מהכתבנים שלהם
משונאי הדת שרצה להרגיע את החפשיים שטענו
למה משלמים הרבה אלפים בשביל החרדים שילמדו
מקצועות ולחפשיים לא נותנים את זה ,וכתב להם
שכל הריבוי הגדול והנדיבות הלב שמשפיעים
להחרדים ולמוסדות שלהם זה רק לזמן מסוים
ולתקופה מסויימת ואח"כ יפסיקו זה ,ואין לזה זמן
קצוב אלא שזה נעשה כדי לתפוס ולהכניס את

עש"ו

סו

החרדים שישתלבו אתם וברגע שכבר החרדים יפלו
לתוך כל זה וכבר החומות יפרצו והקלקול יכנס
לתוכם ,שאז מיד הם יפסיקו את כל התקציבים ויהיו
שווים להחופשיים ,והם יודעים ברור שבשביל כסף
הם יסכימו להתפשר אתם ולהמשך לזה כי תמיד
החרדים הם נמשכים לכסף כי נדמה להם שיעשו מזה
פרנסה לכן הם מקבלים את זה אפילו על חשבון
הרוחניות ,ובפרט שנותנים להם ומשלמים להם
בחנם אלפים.
ולכן בתוך הלמודים של המקצועות הם מכניסים
שם את ההשקפה שלהם זאת אומרת הכפירה וכל
הדרך וההשקפה הפסולה מכניסים שם בזה ,והם לא
יהיו סולדים מזה כי מכיון שהם רוצים את הפרנסה
הם לא יעזבו ,אבל אח"כ יפסיקו לשלם להם ויצטרכו
לשלם מכיסם ועם כל זה הם עוד ימשיכו כי
הפרנסות לא יעזבו כי הם נורא רצים אחר הפרנסות,
וכשרבנים שלהם ירגישו מה שקרה מה שהצליחו ח"ו
לקלקל אותם זה כבר יהיה מאוחר כי כבר קלקלו את
הלב שלהם הכניסו להם כבר השקפות פסולות
ממילא כבר הרבנים שלהם לא יוכלו לעצור אותם,
זה כתב כבר לפני שנתים שלש שלא ידע עדיין שיש
גם רבנים אתו ,היום זה ידוע בגלוי שרוב הרבנים
אוחזים אתם כך והם אומרים את זה מפורש בגלוי
זה לא סוד.
היום מתקיים הסתרת פנים השלישית שכאילו
כביכול הקב"ה איננו מרגיש מה שהולך כמו שנעשה
בזמן החרבן שטיטוס הרשע קרע את הפרוכת
והקב"ה הראה לו שיצא דם כאילו ניצח אותו ,כך
המצב היום שהקב"ה מראה תמונה כאילו הוא
מנוצח ח"ו מכח הסט"א( ,יש היום הסתר פנים כזה שגם
מהצדיקים מתלוצצים ומבזים אותם וזה מפני עון הדור) כל
מי שרוצה לעבוד את ד' מקבל בזיונות עצומות
וכולם צוחקים עליו וכבר בעצמו נהיה מבוזה בעיני
עצמו לא יודע מה לעשות וכי יהיה שונה מכולם
וכבר חושב על עצמו שהוא אדם לא נורמלי ושוטה,
והמצב הוא כאילו ח"ו היהדות מתמוטט כבר לגמרי.
כך היה אחר השואה שהרבה יהודים ירדו לגמרי
ופרצו חומת הדת כי חשבו שהיהדות כבר התמוטט
וכבר לא יהיה זכר מהיהדות ולא ישאר יהודים
ומקיימי מצות התורה כך הם חשבו( ,זה היה המצב אז)
כי היו בני ישראל אז כל כך מבוזים ומזולזלים שהרגו
אותם כמו שרצים וכינים ח"ו נורא נוראות כמה
שהיו מבוזים( ,הדור הזה לא זוכר ולא יודעים מזה אבל כך

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ל ויש להסביר הפסוק עם משל ,מי שיש לו פועל שנתאחר קצת
ופעמים מתרפה מעבודתו והרי הבעל הבית צועק עליו ומייסרו ונותן
לו קנסות ,וכל זה משום שיש לו "אמונה" בו שיכול להיות פועל טוב
וישאר במלאכתו ,אבל אם רואים יום אחד שהבעה"ב כבר לא אומר
לו כלום ואינו מייסרו והוא עושה עצמו כאילו אינו רואה איך שכל יום
וכל שבוע הוא נתרפה יותר ויותר וכו' וכו' ,אז נבין מיד שהוא כבר

התייאש ממנו כלו' שאין לו שום תקוה לעשות ממנו עובד טוב ולחנכו
לפעולתו ,וממילא הוא מחכה ומשאירו ליפול יותר ויותר עד שיהא
סיבה גדולה לפוטרו לגמרי מעבודתו ,וזה אומר הפסוק "ויאמר
אסתירה פני מהם אֶ ֶראה מה אחריתם" שנראה שכל הקלקולים שלהם
יתגלה לחוץ ,ואז בסוף הוא יבין וכולם יבינו למה אין לו שייכות עם
כלל ישראל עם הגאולה שלימה.
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היה המצב אז) .עד כדי כך שהיו מתביישים להראות
בפניהם שהם יהודים והיו מתביישים ממש להניח
תפילין שהגוים לא יראו.
היום זה גם נהיה כך כאילו ח"ו הקב"ה מנוצח
והמצב היום הוא שאע"פ שכלפי חוץ שומרים תורה
ומצות אבל בפנים זה רקוב ,יהודי אמיתי צריך לדעת
מה זה יהודי לא כמו שמבינים היום שיהודי זה אדם
שיש לו תנאים שצריך לקיים את כל התורה והמצות
אבל אין נפקא מינה אם זה החיים שלו והוא יכול
לחיות חיים כמו שהוא רוצה יכול לילך לטיולים
ולעשות כל מה שרוצה ולהנות מהעולם הזה ללמוד
מה שהוא רוצה ולעשות מה שהוא רוצה להתנהג
כמו גוי בפנים ויהודי בחוץ.
זה נורא נוראות זה המלים של המשכילים של פעם
כך היה הלשון שלהם "להיות יהודי בפנים בביתך ובן
אדם בחוץ כלו' שבחוץ לא יהיה ניכר שהוא יודי אלא
ישתלב עם כל העולם" עפ"ל ,ומה שלא הצליחו
המשכילים לעשות לפני מאתים שנה היום
בעוונותינו הרבים הצליח מעשה בעל דבר
שההשכלה נכנסה ונמצאו אנשים שנחשבים חרדים
שמדברים דבורים כמו שלהם אע"פ שאיננו בדיוק
המלים שלהם בכל זאת הרי זה אותו הדבר במלים
אחרים כי התוכן והמטרה היא אותו הדבר שהיא
לחיות חיים שהם שוים לחיים של להבדיל גוי או
חפשי ולהשתלב אתם במהלך החיים וזה בדיוק נגד
מה שכתוב בתורה הק' (ויקרא כ' כ"ו) "ואבדיל אתכם
מן העמים להיות לי" ופרשוה ברמב"ם ובטוש"ע יו"ד
( )...שיודי חייב להיות מובדל מהם בלבושו ובלשונו
ובדעותיו וכו'( ,ובעוה"ר שומעים דברים דוקרים כאלה מפי
ראשי ישיבות ורמי"ם ורבנים שנחשבים בעיני ההמון לגדולים).
ועוד הם מוסיפים להסביר שהיום זה זמנים שונים
וצריך לשנות קצת את התורה ממה שהיה מקובל
במסורת כל הדורות (עפ"ל) ,ועד כדי כך נהיה המצב
שפל ומקולקל ורקוב שמי שאומר כנגד זה הוא נעשה
מבוזה אצל כל אחד ואחד אפילו אצל הבני תורה
בישיבות ,ואם אחד אומר משהו נגד גיוס הוא נחשב

מופרך בעיני חבריו וזה כבר נעשה בושה וחרפה
לדבר נגד זה ונגד כל דבר של קלקול ,ויש עוד
קלקולים ,הזכרתי רק קלקול הזה לדוגמא ,ד' ירחם
על עמו ויפתח לנו את העינים שנוכל לראות
טעותינו וכשלונינו וישפיע עלינו דעת דקדושה
שנוכל להבדיל בין טוב לרע ולרצות לעשות רק רצונו
ית"ש באמת ובתמים על פי דברי ודעת תורתינו
הקדושה כנתינתה בסיני בלי שום שינוי שבעולם
אכי"ר.
והמצב הזה הוא לא רק כאן אלא גם בשאר מדינות
כל דבר של יראת שמים אמיתי מופרכים אפילו אצל
הצבור שנקרא חרדי ,מי שאומר משהו של יראת
שמים אמיתי מסתכלים עליו בזלזול ואומרים לו
למה אתה שונה מכולם וכי כולם לא יודעים רק אתה
יודע זה ,יש כל מיני דברים שהשתנה כל הצורה של
היהדות וכל הצורה של החסידות דהנה מטרת
החסידות של פעם זה היה לקרב את האדם להקב"ה
היום יש גם כן כאלה ת"ל כי לא אלמן ישראל ,אבל
יש חלק שירדו כל כך עד שנהפך הקערה על פיה
שדוקא מה שנקרא חסידות זה נהיה הריחוק היותר
הגדול שמרחק את האדם מהקב"ה כי החסידות היום
נעשה אצלם מפלגתיות וזה מרחק את האדם
מהקב"ה ומן האמתלא ,זה ההסתרת פנים של היום.
והתמימים שלא יודעים בין ימינם לשמאלם הם
לא שמים לב לכל השינוים שיש וממילא הם לא
חוקרים מה קורה כאן ,אבל הפסוק אומר (איכה ג' מ')
נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה  -האדם היהודי ,כל
אחד צריך לחפש מה היא האמת של התורה כמו
אברהם אבינו שחיפש את הקב"ה בעצמו ובכח עצמו
בלי שום סיוע או התעוררות מאחרים כי כל העולם
סטו אז מהאמונה בד' ,ועל כל א' וא' לשאול את
עצמו ולחקור ולברר האם זה נקרא חסידות מה
שנעשה היום שהעיקר זה להגדיל את המפלגה של
החסידות וקוראים לזה שזה קידוש ד' ,ועוד קוראים
היום קידוש ד' מה שמוצא חן בעיני הרשעים
והכופרים ,צריך לדעת שזה היפך מדעת התורה,
רבינו יונה כותב בשערי תשובה (שער ג' אות קפ"ח)

לא הוספת המעתיק ,מובא בתפארת היהודי אות ו'
וז"ל ,כשיבוא משיח צדקנו אז ילכו לקראתו כל הצדיקים ומנהיגי
ישראל עם אנשים חסידים אשר שאבו מימיהם ,ויהיה ביניהם מנהיגים
כאלה אשר משיח צדקנו יאמר להם גש הלאה עם החסידים שלך
[משיח צדקנו וועט זייא זאגין פארט דיר מיט דיינע חסידים] ,ואז יקרבו
החסידים ויבכו מאד ויאמרו משיח צדקנו מה חטאנו ואשמנו הלא היה
לנו אמונה כי הוא צדיק אמת ומה תלונתך עלינו ,ומשיח צדקנו ישיב
להם כל ימיו של איש מהצורך לבקש מהבורא יתברך שמו כי יזכה
להתקשר בצדיק אמת ,והבורא יתברך שמו לא ימנע טוב מההולכים
בתמים ,ואם היה רצונכם באמת להתקשר בצדיק אמת היה מאיר לכם
(הקב"ה) האמת ,ובודאי לא היה רצונכם באמת להאמת.
ומובא עוד בענין זה בהיכל הברכה (מקאמרנא סוף פרשת מקץ) וזה לשונו,
וזהו כי מנסה לדעת הישכם אוהבים את ד' בכל לבבכם כי באמת בזה
נתברר הטוב מן הרע כי מי שיש בו אהבה באמת להשי"ת ולבו זך
ואמת נפשו בעצמו מוליך אותו שידבק בצדיק האמת ,ומי שהוא ערב

רב ולבו בל עמו והכל משפה ולחוץ ,לבו מושך לזה (הרבי) שהוא מערב
רב דאתגשם ביה ס"מ הרשע ומעתה הבחירה חפשית.
ועוד מובא שם (פרשת כי תשא ל"ב א') וז"ל ,אמר הצדיק הק' ר' משה
לייב מסאסוב זצ"ל עזאז"ל ר"ת "זה" לעומת "זה "עשה "אלקים ממש
בדומה שיהיו שניהם שוין במראה ובקומה ובדמים ,שיש רבנים ורבי
ושוחט וחזן ואיש צדיק מסטרא דנגה קליפה קשה נגד כל אלה שיש
בסטרא דקדושה ,והם צרעת ממארת וצדיקייא אתכפייא קמייהו כי
דרכם צלחה ובקעה וכו' ע"ש ,ועוד כתב שם בהמשך וז"ל ,וכן נפקא
מיניה להמון עם שיבקשו רחמים מבעל הרחמים שיעורר לבבם
להתקשר לצדיק אמת מן הקדושה ,ולא יהיה להם התקשרות עם ראשי
ערב רב מראין עצמן צדיק וחסיד פרוש וקדוש יושב ומתענה בטלית
ותפילין לומד כל היום מראה עצמו שאינו יודע כלל מטוב עולם ואינו
נהנה מעולם הזה בשום דבר ,והשם יציל אותנו מכל אלה נגעי בני
אדם והם ראשי הדור ,ובאמת כל כך הוא בהעלם מן השמים כדי שיהיה
בחירה חפשית ,עכ"ל ,ע"כ הוספת המעתיק.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(מהיהודי הקדוש)
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שצריך למסור את נפשו ולא לכבד רשעים ומי
שמתחבר עם הרשעים נעשה שותף עם כל העוונות
שלהם ואפילו אם לא עושה כלום ,אבל היום נעשה
שיתוף ממש ומתחברים להם ועל ידי זה יורדים
לגמרי.
הלב צריך להיות מופנה להקב"ה כדאיתא בגמרא
(סנהדרין ק"ו ):הקב"ה לבא בעי ,ואע"פ שבודאי אי
אפשר להיות יודי בלי שמירת התורה בפועל
ובמעשה אבל בכל זאת המעשה לחוד עדיין איננו
מהוה המהות של יהודי עד שיהיה לבו לאביו
שבשמים ,ויותר מזה שיהיה כל לבו מסור ומיוחד רק
לאבינו שבשמים ולא יהיה תפיסת מקום בלבו לשום
דבר נוסף ורק בזה נעשה מהות של יודי בשלימת
וכראוי וכמו שאמרו חז"ל בגמרא (סוכה מ"ה" ):ישראל
אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים".
והיום יש להרבה אנשים לב לחפשיים למדינה
ללאומיות לציונות לב לפרנסה לכסף ולטבע ולכל
הגשמיות כמו כל הגוים והחופשיים והכופרים ד'
ישמרנו ,ואע"פ שבחיצוניות שומרים גם את החוקים
של התורה אבל הם מבינים בעוה"ר שחוץ מזה
יכולים להתנהג בכל הדברים וסגנון חייהם כמו גוי,
פעם היה היהודי ניכר שהוא יהודי וכמו שהרמב"ם
אומר (הלכות דעות פרק ה' הלכה א') לגבי תלמיד חכם
שהוא ניכר במאכלו במשקהו ובכל דבר ניכר עליו
שהוא תלמיד חכם ,כך היה פעם ניכר על יהודי שהוא
יהודילב ואפילו גוי היה מכיר שהוא יהודי ,והיום
בעוונותינו הרבים קשה להכיר על יהודי שהוא יהודי
מכיון שגם היהודי עצמו לא יודע מה זה יהודי בכלל,
ובמה יהיה יודי אמיתי ובמה יקנה מהות יודי.
הפסוק אומר (משלי כ"ג כ"ו) "תנה בני לבך "לי"
ואיתא במדרש (ילקוט שמעוני במדבר פרק ט"ו סימן תש"נ)
אם אתה נותן לי לבך ועיניך אני יודע שאתה שלי,
ובספרי מוסר כתוב שגם היצר הרע אומר כך תן לי
עיניך ולבך ואז אתה שלי (של היצר הרע) ח"ו וזה מה
שקורה היום שבעוה"ר נותנים ליצר הרע עיניהם
ולבם ,וממילא ח"ו כל יהדותם נפגם וכאלה כבר לא
יכולים להיות נקראים בנים מכיון שחסר אצלם
בלבם עצם יהדותם.
זה הסתרת פנים השלישית זה הנסיון שצריכים
לעבור היום כל אלה שעליהם לתקן מה שבגלגולים
הקודמים פנו אל אלהים אחרים וכמו כן אלה שגם
היום בגלגול זה פנו לכל מיני דברים שאינם לפי רוח

התורה הק' ואומרים כמו שאמר אלישע אחר שאם
בשמים לא מקבלים אותו אם כן הוא יפנה לסט"א,
כמו כן היום אומרים אם אין לו פרנסה שילך לסט"א
ללמוד כל מיני דברים אפילו שזה כפירה אבל מה
יעשה ,וכמו כן אם יש לו קושי עם הבן שלו ולא
מסתדר אתו ולא יודע איך לחנך אותו אז שילך
לפסיכולוגים ללמוד מדרכי הגוים ,אמנם באמת כל
הנסיון הזה הוא רק דמיון ומתרמית היצר הרע
שמסמא עיניו שנראה לו שאם ילך בדרך התורה לא
יהיה לו פרנסה וישאר עני ורק אם ילך ללמוד מקצוע
ויוותר קצת על הרוחניות רק אז יהיה לו פרנסה ,וכן
בחינוך נראה לו לאדם שלא יוכל לקבל את כל מה
שהוא צריך מהתורה הק' ואין לו למה ללכת לתלמיד
חכם אמיתי שמיגע עצמו על התורה הק' ונבדל
מדיעות זרות ולבקש ממנו עצה איך לחנך ואיך
להתגבר על הקושי שיש לבנו וכדו' ונראה לו שאם
לא יקבל עזרה מהפסיכולגים וכדו' אין לו תרופה
למכתו ח"ו.
והטעם שכך נדמה להמון עם היום הוא כי לא
לומדים תורה ביראת שמים כמו שצריך ללמוד תורה,
ובכדי להבין ענין זה יותר נקדים מה שאיתא בגמרא
(ב"מ פ"ה ):שהחרבן היה מפני שלא ברכו בתורה
תחלה ,ויש להבין למה באמת לא ברכו בתורה לפני
הלימוד ,ויש לפרש שהנה חז"ל (ברכות כא ).למדו
החיוב לברך על התורה מהפסוק (דברים ל"ב ג') "כי שם
ד' אקרא הבו גודל לאלקינו" וכלומר כאשר אני קורא
דברי תורה שהם נקראים שם ד' אזי יש להביא גודל
(שבח והודאה) לד' והיינו לברך ברכהלג ,ע"כ ,ופירוש
הדברים (למה נקרא התורה שם ד') הוא כי התורה הק'
היא באמת כולה שמותיו של הקב"ה כמובא ברמב"ן
בהקדמתו לפירושו על התורה ומקורו מהזוהר הק',
והנה הם הבינו אז כמו שהרבה מבינים היום בעוה"ר
שהתורה היא שכלית כמו שכל האדם הם לא הבינו
שהתורה היא שמותיו של הקב"ה ולכן לא בירכו
בתורה תחילה ,והרי באמת התורה היא לא שכלי
והגיוני כמו השכל של האדם אלא התורה היא שכל
נבדל כמו שכתב המהר"ל (נתיבות עולם נתיב התורה פרק
ג') ועל כן מכיון שהתורה היא שכל רוחני שהיא לגמרי
למעלה משכל האנושי והיא נבדלת מהגיון האנושי
והשגתו לגמרי ולכן רק בעזר וסיוע אלקי יוכל האדם
להשיגה כלומר להשיג אמתתה ,ובכדי שיהיה להאדם
סע"ד שיזכה האדם להשיגה צריך מקודם לברך על
זה ורק על ידי הברכה הוא יכול להשיגה כמו שאיתא

לב שמעתי מראש ישיבה ליטאי ששמע מלפני כארבעים שנה מיהודי
זקן שסיפר לו שכשהיה צעיר בנעוריו היה ספור כזה ,דהנה הבעלי
עגלה בפולין גם הגוים ידעו אידיש והם היו דומים לישראל כי היו
הולכים עם זקנים ארוכים ובבגדים לא היה כל כך ניכר שהוא גוי ולכן
היה קשה להבחין בינו לבין יודי ,אבל יהודי שהיה לו חוש הריח היה
מבין אם זה גוי או יהודי ,ופעם א' היה שוחט מעירו שנסע שעה וחצי
בעגלה עם בעל עגלה גוי ודברו אידיש כל הזמן והשוחט לא הכיר בו

שהוא גוי וחשב שהוא יהודי ,וכשרב העיר שמע מזה אמר ששוחט
שיכול לדבר שעה וחצי עם גוי ולא להכיר שהוא גוי הוא לא יכול
להיות שוחט ולכן סילקו והעביר אותו מהשחיטה.
לג יש אומרים (ברכות כ"א ).שזה חיוב מדאורייתא מכיון שלמדוה
מהפסוק (דברים ל"ב ג') כי שם ד' אקרא הבו גודל לאלקינו ,וי"א שהרי
זה רק אסמכתא מדרבנן.
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בגמרא (ברכות ל"ה ).לתרץ הסתירה שיש בפסוקים
שפעם א' כתוב (תהלים כ"ד א') "לד' הארץ ומלואה"
ופעם א' כתוב (תהלים קט"ו ט"ז) "והארץ נתן לבני
אדם" ומתרץ הגמ' שלפני שאדם מברך נאמר הפסוק
"לד' הארץ ומלואה" ולאחר ברכה זה נהיה שלו
וכלומר שאם האדם מברך ומכיר שזה בא מהקב"ה
אזי הקב"ה נותן לו רשות לזה ,וכמו שהקב"ה אומר
לו אתה יכול לסעוד אצלי ולאכל משולחני כי בקשת
רשות ,וכמו כן הוא בברכות התורה שאחרי שאדם
מברך הוא יכול להשיג את התורה הק' על אמיתתה
אע"פ שהיא שכל נבדל וכמבואר ,אמנם אלה שטעו
לחשוב שהתורה היא שכלית והגיוני כמו שאר
החכמות לא ברכו לפני הלימוד ברכת התורה ,וזה
שלמדו בצורה כזאת (זה) גרם החרבן.
היום לומדים התורה בצורה הגיונית וחושבים
שהם בעלים על התורה והם יכולים לעשות פלפולים
ולהתיר הכל כמו המשכילים של פעם והמזרחיים
שהם ענף של המשכילים שלא רצו לעזוב לגמרי את
הדת אלא רצו לעשות פשרות עם הדת והם התירו
כל דבר שאפשר להקל ועד היום הזה הם לומדים עם
ההגיון שלהם ,ובעונותינו הרבים היום נתפסו רוב
רובם של העולם לכך ,וישנו גם אפילו כאלה
שנחשבים תלמידי חכמים ומהם רבנים שנחשבים
רבנים גדולים בעונותינו הרבים שהם נהיו משכילים
ממש ,והרבה טועים לחשוב מה וכי אני לא יכול
לסמוך על רב ,על כל פנים צריך לדעת שזה המצב
העגום של ההסתר פנים הזה שמתחולל היום.

יג
והנה נתבאר לעיל שתמיד יכולים לעשות תשובה
גם אחרי יום הכיפורים ושאר זמני התשובה ולעולם
לא ננעלו שערי תשובה ,אמנם יש לדעת שמכיון
שהרי זה אחרי הזמן שנקבע לנו לכן בכדי שיתקבל
ויפתחו לו השער שכבר נסגר צריך זכות מיוחד (והיינו
התאמצות מיוחד) ולכן נותנים לו נסיונות קשים
וחזקים (כמבואר שנראה לו שנדחה לחוץ) וצריך להיות
חזק לעמוד בנסיונות ההם.
וכמו כן הוא עתה בזמן של אחרית הימים בכלל,
שמי שרוצה לעשות תשובה עכשיו שהוא כבר הזמן
שמתכוננים בשמים וארץ ומכינים את מהלך הגאולה
השלימה והוא הזמן שכבר מופיעים החבלי משיח כי
הם המכשירים את הקרקע להיותה ראוי לביאת
המשיח ולהגאולה השלימה והם מנענעים את כל
העולם כדי לנער את הרשעים ואת הרע מן הארץ
ולכן מי שיתעורר רק אחרי הזמן הראוי (שהוא בזמן

עש"ו

סט

שכבר מנערים את כל הרע ואת כל מי שאינו ראוי להשאר
בביאת המשיחלד והגאולה השלימה) ולא הכשיר והכין

עצמו לפני זה ורק אז הרי הוא מתעורר ורוצה שיעלו
אותו על הרכבת שכבר מתחילה לנסוע צריך
פראטעקציא מיוחדת להעמיד את הרכבת ולהעלהו.
וזה מה שנעשה היום א' מהחבלי משיח (שזה הדוגמא
של המשל מה שאומר הרבי ר' אלימלך זצ"ל) שיש היום כל מיני
מצבים של קושי של פרנסה ושל עניות (כמו שכתוב בזוהר
הק' שזה יהיה הגמר של החבלי משיח) ויהיה עניות גדולה
ואנשים כמעט משתגעים מחמת זה ,כמבואר בחז"ל
(עירובין מא ):שאדם שאין לו פרנסה כמעט יוצא מדעתו
ואמרו "עניות מעבירה את האדם על דעתו ודעת קונו"
ח"ו ,אבל עם כל זה אסור לעזוב את הקב"ה ,ואפילו
שצוחקים עליו מוטב שיהיה שוטה כל ימיו ואל יהי
רשע שעה אחת בפני המקום ,ולכן יש נסיון שהאדם
חושב מה אני יכול לעשות הרי צריכים פרנסה והולך
לעשות דבר שלא נכון על פי התורה.
אבל המשנה (עדויות פ"ה מ"ו) אומר "מוטב שיהיה
שוטה כל ימיו ואל יהי רשע שעה אחת בפני המקום",
כי מי שהוא באמת בן הוא לא יכול לעזוב את אביו
אפילו במצב היותר קשה ואפילו כשרואה שאביו
מבוזה ואביו כבר מתמוטט ואין לו כלום וגם לא נותן
לו כלום ,בכל זאת הוא לא יעזוב אותו אפילו אם
האדם יהיה מבוזה ואביו בבית הסוהר הוא הולך יחד
עם אביו.
ואיתא בזוהר הק' שהשכינה בגלותא ובצער
והצדיקים הולכים אחר השכינה ולא רוצים שיהיה
להם דירה ,וכמו כן דוד המלך אמר (תהלים קל"ב ד') אם
אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה עד אמצא מקום לד'
משכנות לאביר יעקב ,שאמר דוד המלך ע"ה אם
השכינה בגלותא ואין לה בית גם אני לא רוצה בית
ולכן אין לו מנוחה ולא הלך לישון על מיטה כמו
שכתוב שם "לא אעלה על ערש יצועי" ,כמו כן כך
אנחנו צריכים להרגיש ,אבל נוסף לזה אנחנו צריכים
להראות את האמונה שלנו שאנחנו מאמינים
שהקב"ה נמצא איתנו ואנחנו לא עוזבים אותו בין
כך ובין כך.
והנה בר"ה אומרים היום הרת עולם היום יעמיד
במשפט כל יצורי עולמים אם כבנים אם כעבדים
ובפשטות הפשט הוא אנחנו אומרים להקב"ה
שאנחנו עומדים היום במשפט ואנחנו לא יודעים איך
ובאיזה דרגא אנו נחשבים לפניך אבל בין אם אנחנו
חשובים בעיניך כעבדים או כבנים בכל זאת אנחנו
מתפללים אליך רחמינו כי עינינו לך תלויות וכו'.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לד כמבואר בשם הרה"ק הרבי ר' אלימלך זצ"ל שהחבלי משיח יהיה
שד' ית' יפשוט וימתח חבל מקצה העולם ועד קצהו ויתחיל לנענע את
כל העולם בחבל הזה ,ויצטרכו לאחוז ולתפוס בכל כוחו בידיו וברגליו
בכל הכח יצטרך להחזיק בחבל הזה שלא יפול ,מפני שהקב"ה ינענע

את החבל כל כך חזק עד שיהיה קשה מאד להחזיק מעמד ויכולים
ליפול בקל ומי שיחזיק מעמד ויחזיק בחבל הזה של יעקב חבל נחלתו
ולא יתנתק מהקב"ה הוא יזכה להגאולה השלימה.

עמ"י
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אמנם יש לדייק בלשון "אם" כבנים וכו' שלכאורה
היה צריך לומר בין כבנים בין כעבדים אבל אפשר
לפרש שזה המשך וזה מוסיף על מה שנאמר לפני זה
וכך הפירוש היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים
אם כבנים אם כעבדים כלומר על זה עצמו אתם
נעמדים במשפט אם אנחנו מתנהגים כמו בנים או
כמו עבדים על זה עיקר המשפט.
ואפשר לומר לענינינו שזה לימוד זכות עלינו
שאנחנו אומרים לד' ית' 'אם כבנים אם כעבדים'
כלומר אם כבנים בודאי שאנחנו לא עוזבים אותך
אלא אפילו אם כעבדים ואנחנו מרגישים מרוחקים
ממך ולא מקבלים כלום ממך בכל זאת עינינו לך
תלויות ואנחנו לא עוזבים אותך וככתוב (מלכים א ט'
ג') "עיני ולבי שם כל הימים" ,וזה מה שאומר הפסוק
(משלי כ"ג כ"ו) "תנה בני לבָך לי ועֵ ינֶיָך דרכַי תצֹרנה"
ואז אתה שלי ונחלתי היפך ממה שהיצר הרע רוצה
מאתנו העינים והלב ,אבל אנחנו לא נותנים את
העינים והלב ליצר הרע אלא עינינו פונים להקב"ה
ואומרים אפילו אם אנחנו עבדים אבל עינינו לך
תלויות אנחנו מבטיחים לך שלא נעזוב אותך בשום
אופן עד שתחננו ותוציא כאור משפטנו עד שאתה
תרחם עלינו ותקרב אותנו אליך ,וזה גופא מוכיח
שאנו באמת בנים (כנ"ל בתחילת המאמר).

יד
והנה התפלה שאנחנו צריכים להתפלל על הגאולה
השלימה זה לא רק בשבילנו שנצא כבר מהגלות אלא
זה גם על גלות השכינה שהשכינה תצא מהגלות ,ויש
לדעת שהרגשה הזאת של צער השכינה זה כבר נמצא
בתוך לבנו וכל מה שעלינו החובה לעשות הוא רק
לגלות את זה ,ועל כן לא צריכים לפחד אולי זה רק
דמיון שוא שאנחנו מתפללים על הגאולה השלימה
אבל אנחנו לא בדרגא זו כי אנחנו לא מרגישים את
זה ,כי יש לדעת שאין הכי נמי שמצד הגוף אנחנו לא
בדרגא זו אבל אנחנו מאמינים שבתוך לבנו זה כן
נמצא ,כי כל מצות התורה הרי הם נמצאים בתוך
לבנו והתורה צריכה רק להודיע לנו כדי שנדע איך
לקיים את כל התרי"ג מצות ,זה הצורה של הנשמה
שלנו שיש לנו כל זה ואנחנו רוצים זה אלא רק הגוף
מפריע.
ולכן אנחנו צריכים רק לשבור את המסך של הגוף,
ובכדי שגם הגוף ירגיש לכן האדם צריך גם לתאר
ולדמיין לעצמו שכל מה שהוא סובל הרי זה גם
השכינה סובלת כדאיתא בגמרא (חגיגה ט"ו ):עד
שיהיה מתרגש על צער השכינה שסובלת ,ויתאר
לעצמו איך מרחם על האב (הגשמי) שלו כשרואה איך
שאב שלו מצטער ,אפילו ילד שהסתבך עם אביו
ובוגד ומורד בו ושונא אותו ח"ו אבל ברגע שאביו
יהיה בצער למשל שחותכים את בשרו או מסרקים

עש"ו

ע

במסרקות של ברזל בודאי יתעורר לבו כי בתוך לבו
נמצא הקשר לאבא והוא לא יכול לבטל את זה ,כך
אנחנו צריכים להרגיש כשרואים איך שהשכינה
סובלת השכינה עלובה כהיום כל כך מבזים את
השכינה הק'.
וגם כל מי שמתקרב לשכינה הק' מבזים ומשמיצים
אותו ומעללים עליו כל מיני עלילות שוא ,כל אלו
האנשים שהם שייכים לעמלק לערב רב אפילו
שבחיצוניות הם כאילו שומרים תורה ומצות הם
משמיצים כל מי שיש לו אמת ומי שהולך עם אמת
והם מחפשים למצוא עליהם איזה עלילה ושמצה וזה
מציאה רבה בשבילם ,וכמו החופשיים שכשמוצאים
איזה שמצה נגד רב או איזה יהודי שומר תורה ומצות
הם תופסים את זה ועושים מזה מטעמים ומפרסמים
את זה בכל העולם ובזה מוציאים את הרשעות
שלהם ,אנחנו רואים את כל זה איך שזה נעשה כל
אלו ע"י הערב רב שנראים ונדמים לשומרי תורה
ומצות.
ועם כל זה שאנחנו רואים את כל החילול ד'
שנעשה על ידי זה כאילו ח"ו הקב"ה אין עונה כאילו
ח"ו לא עוזר לעצמו ,אנחנו לא עוזבים אותו כמו
שאמרה רות (רות א' ט"ז י"ז) שממנה צמח הגאולה
השלימה "עמך עמי ואלקיך אלקי באשר תמותי
אמות" ,לא משנה לה אם יש לה מה לאכול או אין
מה לאכול ואע"פ שהיא היתה בת מלכים
וכשנתגיירה סבלה עניות והלכה ללקט כמו ענים
ואביונים היותר שפלים שהולכים ללקט כמה חיטים
בשדה כדי שיהיה לה מה לאכול ,אבל דווקא כך זכתה
להעמיד את משיח שיצא ממנה וזה הביא את
הגאולה השלימה ,ובגלל זה שראה בועז אותה דוקא
בצורה כזאת כשהיתה מבזה את עצמה כשהיתה
בשפלות ועזבה ארמונות של מלכים והלכה לדבק
בכלל ישראל בזכות זה בועז לקח אותה ויצא מזה
משיח.
כמו כן כך אנחנו צריכים לעבור את המצב הזה
שיש היום כדי לתקן את עצמנו כדי שאנחנו נקבל
תיקון ונחזור להקב"ה ,וכשיהיה הגאולה השלימה
הקב"ה יפתח לנו ויעביר את המסך אז נראה מה
שהרויחנו ע"י כל המצב הזה ,ואוי כמה יבכו הרשעים
אלו שלא הלכו ביחד עם הקב"ה אלו שהלכו ופנו
אחר אלהים אחרים לדברים אחרים חוץ מהקב"ה
כמה ימרטו שערות ראשם לא יוכלו לסלוח לעצמם.
ואין הכוונה בזה על רשעים וכופרים גמורים אלא
הכוונה בזה לאלו שהם שומרי תורה ומצות
שנתפסים והולכים אחר כל הקלקולים של הכלל
מפני שלא נוח להם להיות שונים מכל עולם השקר
ומפני שלא רוצים לסבול בזיונות עבור הרוחניות
והאמת אלא שהם רוצים לשמור על הכבוד שלהם

עמ"י

עש"ו
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ולכך הולכים אחר כולם ,אוי וי איך ימרטו בשערות
ראשם ואיך שיתחרטו ,אנחנו צריכים לדאוג שאנחנו
לא נתחרט כי הנסיונות נעשים קשים יותר יום יום
אנחנו צריכים לדאוג שאנחנו לא ניפול ח"ו ,אנחנו
צריכים להחליט חזק מאד ללכת רק עם הקב"ה כל
רגע ורגע ולצעוק להקב"ה לא משנה אם אנחנו
עושים רצונך תמיד או לא עושים רצונך אנחנו
אוחזים בך ולא עוזבים אותך אנחנו לא יכולים
לחיות כך לעזוב אותך ח"ו.
לה
ולזכות לכל זה יש לנו דרך של תפלה ותהלים זה
מסוגל לחזור בתשובה וגם לצאת מכל הצרות
הרוחניות ,כי הנה לפי המבואר בספה"ק הכניס דוד
המלך ע"ה כל כחו וגבורתו וכל מה שפעל במשך חייו
עבור עצמו ועבור כל הכלל הכניס בספר התהלים
ולכן זה מסוגל גם לתשובה וגם שלא להתייאש בכל
מצב היותר שפל ויותר קשהלו וכמו שמפורש בתוך
תפלותיו של דוד המלך ע"ה כל הדברים הללו ומה
שהקים עולה של תשובה לכל יחיד הכל מפורש באר
היטב תוך מזמורי התהילים ומי שישים לבו לזה
ימצאם שם אחת לאחת לכל א' וא' לפום דרגא דיליה
ולפי צרותיו ועניניו הפרטיים לכל יחיד ויחיד ,וידוע
שאמירת תהילים הרי זה מסוגל לדבק עצמו להקב"ה
כדאיתא בהשל"ה הק' (מסכת תמיד בעניני ס"ת ובית
הכנסת בסופו) מי שחשקה נפשו לדבק בהקב"ה ידבק
עצמו בספר תהלים ,דוד המלך אמר (תהלים ק"ט ד')
ואני תפלה כל המציאות של דוד המלך נהיה ממש
המציאות של התפלה כמו התפלה עצמה ,יש בכח
התפלה לשבור את כל המסכים ואת כל החטאים,
דוד המלך התפלל (תהלים נ"א ד') הרב כבסני מעווני
ומחטאתי טהרני כמו כן גם אנחנו מתפללים על זה
ואומרים להקב"ה אנחנו מודים ומכירים את מקומנו
ואת המצב השפל שלנו ,ועל כן אין אנחנו מסוגלים
לעשות תשובה ולהבטיח כלום שלא נשוב לזה,
והראיה שכבר כמה פעמים הבטחנו בר"ה וביום
כיפור ובכל זאת כבר כמה פעמים נכשלנו אנחנו

עא

רואים את המצב שלנו אנחנו מכירים את עצמנו אבל
עם כל זה אנחנו לא נעזוב אותך ,זה אנחנו נחליט
שאנחנו נצעוק הושע נא למענך אלקינו הושע נא
בשבילנו אין לנו מה לטעון אנחנו מקבלים במתנת
חינם ,אבל הושע נא למענך אנחנו מרגישים גם צער
השכינה גם זה נמצא בתוך הלב שלנו ועל זה אנחנו
מתפללים וצועקים הושע נא למענך אם לא למעננו
למענך עשה ולא לנו ,לא לנו ד' לא לנו כי לשמך תן
כבוד (תהלים קט"ו) עד מתי תעשה כאילו אתה לא
שומע שכל כך חילול ד' מתחלל כל יום יותר ויותר,
הקב"ה מחכה שאנחנו נעשה את זה ,שיהיה אכפת
לנו ואנחנו נצעק להקב"ה למענך עשה ולא לנו.
עם כל הההסתר פנים מה שיש היום אנחנו
מאמינים שהקב"ה נמצא אצלנו כאן איתנו ,ויכולים
לראות את זה מי שרוצה ,אבל אפילו מי שנדמה לו
שלא רואה הרי הוא חייב להאמין בזה כדאיתא
בגמרא (מכות כ"ד) בא חבקוק והעמידן על אחת
שנאמר (חבקוק בק ד') וצדיק באמונתו יחיה ,ואומר
הרה"ק מרוז'ין שזה קאי על אחרית הימים על זה
הזמן שיהיה מצב כזה של בחי' "ופני לא יראו" שלא
יהיה לו כלום ,ונתן לנו חבקוק הנביא עצה שצריך
להתחזק רק באמונה וזהו העמידן על אחת ,חבקוק
העמיד לנו את הכח שנוכל להיות מאמין אפילו
שרואים להיפך לא רק שלא רואים כלום אלא רואים
להיפך בכל זאת יכולים להאמין ,זה הכח העניק לנו
חבקוק הנביא.

טו
ועוד דבר צריך לדעת מה שכתוב בספה"ק שכל
תיבה של תפלה שהאדם מתפלל זה עולה למעלה (אם
זה נעשה עם הלב) וזה פועל ,אפילו אם לא רואה שפועל
מה שמבקש אבל זה כן פועל משהו ,האדם הוא לא
יודע מה הוא צריך הקב"ה יודע יותר טוב וזה פועל
דברים גדולים יותר ממה שהאדם מבין ,הבעש"ט הק'
אומר שהתיבה של התפלה זה ממש אלקות והקב"ה
מתלבש בה בכל תיבה שהאדם מוציא בתפלה מתוך

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לה אחד מאדמור"י בעלז אמר על מה דאיתא בגמרא (יומא פ"ו ).היכי
דמי חילול ד' שאמר ר' יוחנן דוגמא על חלול ד' באדם חשוב "כגון אנא
(כלו' אדם תלמיד חכם כמוהו) שלוקח בחנות ולא משלם תיכף אלא בהקפה
הרי זה נחשב חלול ד' ,כי כאשר יראו אותו יוצא מהחנות בלי לשלם
יחשבו אנשים שאינו משלם לכן זה חילול ד' בשבילו ,ואומר הגמרא
שזה דוקא באתרא דלא תבעי (כלו' בעיר שלא תובעים) כי לא נהוג שם לתת
לאנשים בהקפה אבל בעיר שתובעים ויש חשבון א"כ לא חוששים
שלא ישלם ,ופירש אותו האדמו"ר שזה רמז לתשובה על עון חילול ד'
כדאיתא (שם) לפני זה שעל עון חילול ד' אין מתכפר לו אפילו אחרי
יום הכיפורים ואפילו אחר יסורים עד שימות כי רק יחד עם מיתה יש
לו כפרה ,ועל זה אומר הגמרא שזה דוקא באתרא דלא תובעי זה לשון
תפילה כלשון הפסוק (ישעי' כ"א י"ב) "אם תבעיון בעיו" ,אבל באתרא
דתובעי כלומר בנוסף להתשובה האדם מתפלל ומבקש על הכפרה יכול
להיות להתכפר לו בלי מיתה ,כי תשובה ביחד עם תפלה זה אחרת.
לו הוספת המעתיק ,הנה בענין זה מובא בלקו"מ (תנינא ע"ג) וז"ל ,מי
שרוצה לזכות לתשובה יהיה רגיל באמירת תהלים כי אמירת תהלים
מסוגל לתשובה  ...והנה הכל חפצים ליראה את שמך ואף על פי כן

לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה ,כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל
לתשובה ,ואפלו מי שיש לו התעוררות לתשובה אינו זוכה להגיע אל
האות והשער של תשובה השייך לו ,ואפלו אם מגיע לשם יכול להיות
שהשער של תשובה סגור ,ומחמת כל זה אין האדם זוכה לתשובה ,ועל
ידי אמירת תהלים אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה הוא
מתעורר לעשות תשובה ,וגם זוכה על ידי תהלים להגיע אל השער
ואות השייך לו ,ולפתוח השער ,נמצא שזוכה על ידי תהלים לעשות
תשובה.
וזהו "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו"
סופי תבות הם אותיות תהלים ואותיות תשובה כי על ידי תהלים זוכין
לתשובה וכו' ,עכ"ל ע"ש.
וזה שאנו רואין שבימי תשובה דהינו באלול ועשרת ימי תשובה כל
ישראל עוסקין אז באמירת תהלים כי אמירת תהלים מסוגל לתשובה
כנ"ל ,ועל כן הוא דבר גדול מאד לעסוק תמיד באמירת תהלים כי
תהלים הוא התעוררות גדול מאד מאד להשם יתברך אשרי שיאחז בו,
ע"כ הוספת המעתיק.
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אופן שבעולם ,ועל כן אנחנו צריכים לעשות כל הזמן
ולא לישון (ברוחניות) אסור לישון בעולם הזה אפילו
רגע ,השינה היא אחר מאה ועשרים שנה ,העולם הזה
הוא עולם המעשה על כן צריכים לעשות בעבודת ד'
מה שאפשר העיקר שאנחנו צריכים לעשות להתקרב
להקב"ה ולא לעזוב אותו זה המצב שלנו.
הקב"ה יעזור שנזכה באמת כבר לגמור את
התקונים האלה ויאמר הקב"ה לצרותינו די וזה לא
רק לצרותינו אלא לצרת השכינה לצרת הקב"ה
כביכול ,יעקב אבינו היה הסמל של השכינה לכן אמר
כך (בראשית מ"ג י"ד ברש"י שם) מי שאמר לעולמו די הוא
יאמר לצרותי די ,ברגע שיגיע הזמן שכל הפסולת כבר
נבדלה לעצמה אזי הקב"ה יאמר די שאפשר כבר
להוציא מזה סולת נקיה ,וזה כל אחד עכשיו מגלה
לאן הוא שייך מי שלא נקי לגמרי הוא נופל לתוך
הפסולת ולתוך האשפה ונעשה מלוכלך כמו אשפה,
מי שאין לבו בר לבב כמו שכתוב (תהלים כ"ד ד') נקי
כפים ובר לבב הוא לא יכול לעמוד נגד כל הפסולת
הזה ולכן הוא נמשך אתו ובזה הוא מגלה שאינו
סולת נקיה.
אבל זה שעובר כל הנסיון הזה וההסתר פנים ונשאר
עם יהדותו נשאר עם התפלה להקב"ה ונמשך להקב"ה
ומאמין שכל דבר ברוחניות הרי זה פועל ,ובאמת בכל
תיבה של תפלה שמתפללים צריכים להרגיש כך שזה
לא כמו ששולחים את זה למרחוק וכשיגיע אולי זה
יפעול אלא זה פועל תיכף ומיד ,לכן אנחנו מברכים
בכל הברכות שתיכף זה התקבל למשל חנון המרבה
לסלוח זה לא ברכה לבטלה אולי זה לא פעל כי בודאי
זה פעל ,רק כמה זה פעל זה תלוי בעומק הכוונה אבל
בודאי זה פועל מאד עכשיו מיד.
ומכל שכן כשמתפללים על רוחניות בשביל הקב"ה
בשביל השכינה כתוב בספרי מוסר שתפלה כזאת
תיכף זה מתקבל ,ולכאורה לא רואים שזה מיד
התקבל אלא התשובה היא שאם לא התקבל הרי זה
סימן שזה לא רוחניות האמיתית שעליה התכוונו
לומר שזה מתקבל מיד ,כי רק אצלו זה נקרא רוחניות
אבל יכול להיות שהרוחניות שלו זה גשמיות לגבי
שמים כי אולי בשמים גלוי שמה שהתפלל על
הרוחניות זה גם בשביל עצמו זה בשביל ההרגשים
שלו שירגיש טוב שיהיה מכובד וכדומה ,אבל אם
מתפלל רק בשביל הקב"ה אפילו כשאין לו כלום זה
נקרא רוחניות וזה בודאי מתקבל ואם זה יתקבל הכל
יהיה תיקון לנו.

לבו בכוונה ורוצה ומשתדל על כל פנים להוציא
מלבו ,כי הכלל הוא כל מה שהאדם לא יכול להגיע
ועושה השתדלות להגיע לזה אזי ע"י ההשתדלות
מספיק זה נחשב כאילו עשה כדאיתא בגמרא (ברכות
ו ).חשב לעשות מצוה ועשה השתדלות ונאנס ולא
עשאה נחשב כאילו עשה ,אבל צריך להגיע למצב
שיהיה כנאנס ולא עשאה כלומר שעושה כל מה
שבכוחו ונשאר אנוס ,ועל זה יש לנו להתפלל שנזכה
להגיע לזה ,למשל האדם עושה תשובה ורואה שלא
מצליח יתפלל להקב"ה ויאמר להקב"ה שיעזור לו
לחזור בתשובה ,השיבנו ד' אלקיך ונשובה שאתה
תשיב אותנו אמנם אנחנו גם נעשה השתדלות
לתשובה אבל אנחנו לא יכולים אם לא תעזור לנו,
ואנחנו עושים גם עכשיו כשלא מצליחים ובודאי
שאתה תעזור לנו ונשובה ואז נעשה גם תשובה
בפועל ונצליח כי אתה תעזור לנו.
ובדרך זה אפשר לומר דהנה כתוב (דברים ז' ז')
בפסוק כי אתם המעט מכל העמים ואיתא במדרש
(מדרש זוטא שה"ש פרשה א') משל למלך שנתן לאחד
מעבדיו כור חיטים ואמר לו מה שאני רוצה מכל
הכור הזה הוא שתוציא לי מזה עוגה אחת סולת
נקיה ,כך כל העולם כולו מלא כמו אשפה ד"י אבל
הקב"ה רוצה שמתוך כל העולם כולו יצא רק עוגה א'
סולת נקיה ואיך יוצא הסולת נקיה ,הסולת נקיה
יוצא על ידי זה שהלבבות שלנו יהיו בלתי לד' לבדו
ומנותקים מכל הלכלוכים האלו ובעיקר כשאנחנו
רואים את כל המצב הזה ואת ההצלחה של הסט"א
ושהם מצליחים ואנחנו לא ובכל זאת לא מתפעלים
מזה ולא נמשכים אחר זה ,אזי בזה מתנתק הפסולת
מהאדם ונעשה בירור ויוצא סולת נקיה עוגה אחת
קטנה זה מה שהקב"ה רוצה ,הקב"ה בכוונה דוקא
עושה מצב כזה שיהיה נסיון זה בכדי להוכיח את
המסירות שלנו להקב"ה במצב כזה ,שלא יוכל לחול
עלינו שום קטרוג שבעולם לעכב את הגאולה
השלימה שתבוא ,ות"ל יהיו מספיק יהודים שיוכיחו
את המסירות שלהם להקב"ה אפילו במצב כזה
דוקא.
הקב"ה רוצה שאנחנו נעשה בירור כזה שאנחנו
נברר את הקצת האוכל מתוך הפסולת המרובה,
אע"פ שאנחנו רואים את הפסולת אנחנו לא
מתבהלים ולא נרתעים מזה ולא אומרים הרי יש כל
כך הרבה פסולת איך אני אסתדר שם ,אלא אע"פ
שהוא נעשה מלוכלך לא אכפת לו כלום הוא צריך
להוציא את היהלום שנמצא דוקא שם והוא משתדל
טז
להתנקות מהר ,אז דוקא מהמצב הזה אנחנו יכולים
הקב"ה יעזור שבאמת נזכה לפעול ולהתפלל
לזכות להוציא את היהלומים שנמצאים שם מה שלא
היה יכול לזכות שום דור עד היום ואנחנו יכולים בצורה כזאת שנהיה נאה דורש ונאה מקיים ,צריכים
לזכות לזה על ידי זה שלא נעזוב את הקב"ה בשום להתפלל להקב"ה למענך עשה הושע נא למענך
בוראנו הושע נא וזה בודאי יתקבל ,כמה שזה יהיה
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צריך להתקבל זה הקב"ה יודע אבל זה בודאי יתקבל,
ותפלה כזאת מקרבת את הגאולה השלימה.
וי"ר שנזכה שכבר יתקיים בנו יראו עינינו וישמח
לבנו בעגלא ובזמן קריב שנזכה להיות ביחד עם
הקב"ה ,ונזכה להיות בדרגא למעלה מן המלאכים
כמו שאמרו חז"ל (ירושלמי שבת פ"ב) על הפסוק כעת
יאמר לישראל מה פעל קל שהמלאכים יצטרכו
לשאול מישראל כשירצו לדעת מה פעל הקב"ה ,וכמו
שאנחנו היום לא מתפעלים מן המלאכים שאע"פ
שהם דוחים ודוחפים אותנו החוץ (כמו שדברנו לעיל
באמצע המאמר) בכל זאת אנחנו דוחקים את עצמנו
לתוך מחיצתו של הקב"ה ,בזכות זה נזכה שבאמת
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הקב"ה יכניס אותנו במחיצתו ואז נהיה יושבים
ונהנים מזיו השכינה במחול עם הצדיקים (תענית
ל"א ,).ואז נזכה להצביע ולהראות ולומר (ישעיה כ"ה ט')
ביום ההוא הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו וכמו
שאומרים בהקדמות סברנו לו בשביה ,ואז בזמן
ההוא זה לא יהיה נסיון להתקרב להקב"ה אלא כל
הנסיון והמעלה להתקרב להקב"ה הוא כשהמצב כמו
היום שיש נסיון וקושי להתקרב להקב"ה ואז מי
שעדיין מקוה להקב"ה ולא עוזב אותו אלא מתקרב
אליו הרי הוא יזכה לומר ביום ההוא את זה בעגלא
ובזמן קריב בגאולה השלימה ברוב רחמים וחסדים
מגולים במהרה בימינו אמן.

שמחת תורה – מאמר "נגילה ונשמחה בך"
א.
שמחת תורה הוא הגמר של כל הימים נוראים
ובזה נעשה כלי שע"י אנו משמרים כל מה שקבלנו
במשך כל הימים הנוראים .וזהו שרמז הכ' בלשון
"אך" שכידוע זה רמז על הכ"א יום שמר"ח תשרי עד
שמיני עצרת (כי כ"א עם הכולל הוא כ"ב יום) ואומר הכ'
ביום השמיני עצרת תהיה לכם ששמחת תורה צריך
להיות כלי המאסף כל מה שאספנו ורכשנו במשך כל
הימים הנוראיםא.
וכשנתבונן הלא כ"כ הרבה מתנות קבלנו בימים
הנוראים וכמו שאמרו חז"ל (במדרש תהלים עה"פ ועם
נברא יהלל קה) שבר"ה הקב"ה עושה אותנו בריה
חדשה וזה מתחזק והולך במשך הימים הנוראים וזה
נגמר ונשלם בשמחת תורה ,ואמנם לא כל אחד זוכה
למלאות את הימים הקדושים ולעבור אותם כראוי
ולתפוס כל מה שאפשר לרכוש אבל בכ"ז כ"א בודאי
קבל מזה ונתעלה ,וכמו שאמרו חז"ל (יומא ל"ט א')
משל למי שנכנס לחנותו של בַ ַשם (פי' מוכר בשמים)
שאפי' אם לא קנה כלום מ"מ נקלט בו הריח כיון
שהסתובב שם בחנות משך זמן ,כמו"כ כל יהודי הרי
עסק במצוות המיוחדות לימים אלו ובודאי היה
אפשר לתפוס הרבה מאוד ללא שיעור וערך ,אבל
בכ"ז אף מי שמרגיש שיוצא ח"ו בידים ריקניות עכ"ז
סוכ"ס הרי הסתובב בתוך חנותו של הבַ ַשם ובודאי
נקלט בו רושם מזה ,שזה ג"כ שוה הרבה מאוד כי
נקלט בו ריח גן עדן.

עג

דרשה שנאמרה
במוצאי שמחת תורה
לפני הקפות שניות

ואדוננו דוד המלך ע"ה כשהיה ביער חרת ולא הי"ל
מה לאכול השפיע לו הד' ית' מריח גן עדן וזה השביע
אותו ,וע"ז אמר מזמור לדוד ד' רועי לא אחסר (תהלים
כ"ג) כמו שאיתא בחז"ל .הרי רואים שאפי' ריח של גן
עדן יכול ממש להשביע עד כדי שלא יצטרך לאכול
כלל ,א"כ בודאי הריח של הימים נוראים הוא ג"כ
רכוש עצום כי זה אפי' יותר מריח גן עדן ,א"כ צריך
בשמח"ת לאצור כל זה ולאסוף את זה ולעשות לזה
כלי שישתמר בידינו .וכלשון הכתוב וביום השמיני
עצרת תהיה לכם שהוא יום שבו אוספים הכל יחד,
ואמר "תהיה לכם" שע"י שאוספין ומניחים באוצר
ישאר לכם כל המתנות של היו"ט וישתמר אצלכם.
ואיתא בחז"ל (סוכה נ"ה ב') לבאר מה ענין השמיני
עצרת אחרי שכבר היה שבעה ימים יו"ט ,הלא כבר
היה כ"כ ריבוי קרבנות במשך החג ולמה נוסף עוד
יו"ט שקרבנותיו מועטים ,אלא מבארים חז"ל
שהקב"ה אומר קשה עלי פרידתכם עכבו אצלי עוד
יום אחד ומשל למלך שעשה ז' ימי משתה לכל עבדיו
ואח"כ ליום האחרון אמר לאוהבו עשה לי סעודה
קטנה כדי שאהנה ממך ,כך הד' ית' אומר לישראל
שעד עכשיו היו הקרבנות כנגד כל השבעים אומות
אבל עכשיו אני מבקש מכם שתתעכבו עמי עוד יום
א' ועשו לי סעודה קטנה כדי שאהנה מכם.
ולכאו' צ"ב מה הפירוש במשל הזה ,הרי גם במשך
כל ימי החג כשהקריבו קרבנות כנגד הע' אומות וכי
זה מונע שהד' ית' לא יוכל לשמוח אתנו ,הרי הקב"ה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

א ואיתא בספה"ק כי עצרת הוא בחי' מלכות ,ומדת המלכות כוללת
בתוכה ב' בחי' האחד מלכות שבסוף הז' מדות בחי' אמא ולכן יום הז'
נקרא תמיד מלכות ,ויום השמיני שהוא כנגד בינה הוא ג"כ בחי' מלכות
כלפי המוחין היינו כלפי המדרגות היותר גבוהות שהם בחי' מוחין,
וכשנעשה איחוד של בינה ומלכות נעשה שמחה גדולה בשמים שיש
איחוד של ב' הבחי' של מלכות זה איחוד של המדרגה הקטנה עם
המדרגה היותר גדולה ,כי המלכות היא כלי למדות העליונות שהם כתר

חכמה ובינה והיא גם כלי לז' מדות במדרגה שלמטה מהג' מדות עליונות,
וכשמתאחדים ב' הבחי' נעשה קשר מאוחד מלמעלה במדרגות העליונות
עד למטה במדרגות היותר נמוכות וזה גורם שמחה גדולה למעלה.
עכ"פ בחי' "מלכות" הוא כלי שמאחד בתוכו כל המדות ובו נאחזים
כל המדות והיא כמו מדבקת את כולם ,ולולי הכלי אין הדבר משתמר
ואפילו רכוש גדול יכול לילך לאיבוד .ולכן המלכות הוא הגמר מפני
שהוא הכלי המשמר את הכל.
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מלא כל הארץ כבודו וכולם נסקרים בסקירה א' ומה
שייך לומר שכאילו זה על חשבון זה ,א"כ מה היה
חסר בלי השמיני עצרת .ועוד צ"ב וכי כל היו"ט היה
בשבילם הרי כל הד' מינים והסוכה הוא רק לכלל
ישראל א"כ עיקר היו"ט היה בשבילנו ,אלא מאי
שזורקים להם גם איזה עצם קטן כשמקריבים הפרים
וכי זה כבר לוקח את השמחה שלא יוכל הד' ית'
לשמוח עם כלל ישראל כראוי.
ואפשר לומר דיש כאן רמז גדול דהנה ידוע שנהוג
אצל המלכים שביום שהמלך מחתן את בנו בכל הז'
ימי משתה המלך מחלק הרבה מתנות בשפע גדול ואז
כולם מקבלים מתנות אבל ימצא לפעמים שמרוב כל
ריבוי הקהל שבאו כולם חטפו מהמתנות אבל כמה
מהבנים והיותר קרובים לא הספיקו לחטוף כלום אם
מחמת שלא היה להם כח להדחף בין כולם או סתם
מחמת עצלות אבל סו"ס הם בניו ,וע"כ מצטער
המלך שיש כאלו מהבנים שלו שיצאו בידים ריקניות,
דהניחא בשאר אנשים מי שלא חטף מה יוכל לעשות,
הוא מצידו נתן הזדמנות הוא העניק מצדו בשפע
גדול מתנות רבות ויקרות ,אבל על הבנים שלו אינו
יכול לוותר ולראות שיצאו בלא כלום ,ולכן מבקש
שישארו עמו עוד יום א' ואז הוא מחלק מתנות רק
להם בלבד ,זה מה שהד' ית' אומר לכלל ישראל קשה
עלי פרידתכם.
ובזה יאיר לנו באור חדש הלשון "פרידתכם"
שלכאו' קשה מאוד וכי ח"ו אנו נפרדים ממנו הלא
הד' ית' כל הזמן אתנו ,וכי הקב"ה נמצא אתנו רק
ביו"ט הלא קוב"ה וישראל חד הוא ומים רבים לא
יוכלו לנתק הקשר הזה והד' ית' לא עוזב אותנו לרגע,
אלא הביאור הוא שקשה להקב"ה שאנו יוצאים
ונפרדים מהזמן המיוחד של היו"ט בידים ריקניות.
בודאי אין מציאות שנפרדים מהד' ית' "אם אסק
שמים שם אתה ואציע שאול הנך" (תהלים קל"ט ח') רק
שאכפת ליה לרבש"ע כביכול על זה שהיה לנו כ"כ
הזדמנות גדולה בכל הימים הקדושים והנוראים וכן
במשך חג הסוכות שמשם שואבים רוה"ק בשמחת
בית השואבה ולא תפסו את ההזדמנות הזו למצות
אותה כראוי וקשה לו לראות איך אנו נפרדים כך .זה
קשה עלי שאתם נפרדים מימים קדושים כאלו ולא
לקחתם עמכם מכל המתנות שהשפעתי לכם.
והרי על הנביא יונה בן אמתי איתא בחז"ל שנעשה
נביא בשעת שמחת בית השואבה ,וכל אדם יכול
לשאוב רוה"ק משם אם היה מכין את נפשו כראוי
ומתאים א"ע לזה ,וכדאיתא בספה"ק לפרש הגמ'
(סוכה נ"ג א') שאמר הלל הנשיא כשהיה שמח בשמחת
בית השואבה אם אני כאן הכל כאן ,ולכאו' תמוה
הלא הלל היה מופלג בענוה כדאיתא בחז"ל ואיך
אמר כן ,אלא הפי' איתא בא' מהספה"ק שאמר אם
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אני שאני קטן כ"כ מרגיש בזמן בית השואבה שאפשר
כ"כ לקבל ולשאוב במעמד זה ,א"כ בודאי שכל אדם
אשר כולם הם יותר ממני בודאי יכולים לקבל שפע
רב בשעה כזו [וראה עוד בספר כד הקמח אות ע' עצרת
בסו"ד מה שביאר המאמר הזה של הלל הזקן עפ"י סוד].
עכ"פ כל א' היה יכול לשאוב מהביהמ"ק רוה"ק
בזמן שמחת בית השואבה אם היה ראוי לכך ,ולכן
בשעה שכלל ישראל עוזבים את הביהמ"ק אחרי חג
הסוכות ולא נזדרזו לחטוף ולתפוס את הזמן המסוגל
הזה ,על זה אומר הקב"ה קשה עלי פרידתכם ,כי
הקב"ה משפיע שפע של השראת השכינה שלו,
מדיליה ממש שכביכול הוא נותן א"ע יתברך ,והוא
משפיע רוה"ק ונבואה שיוכלו לקבל כזה שפע
שישאיר אותנו דבוקים להד' ית' בתוך שאר ימות
השנה בבחי' ואתם הדבקים בד' אלקיכם חיים כולכם
היום ,וכמה גדול הצער אם לא תפסו את זה כראוי,
זהו הכוונה בלשון פרידתכם בחי' של פירוד כיון
שחסר בדביקות שלנו בהקב"ה .ולכן הקב"ה נותן לנו
עוד יום מיוחד אחרי סיום כל הכ"א ימי תשובה,
וכדוגמת המלך שאמר לבניו בואו שבו עמי עוד יום
א' אחרי שכל הצבור הולכים לביתם ואפתח לכם
לבד כל האוצרות שלי ואחלק לכם בחנם מתנות,
ועיקר המטרה י"ל שהוא באמת דוקא בשביל אותם
אומללים שלא זכו ולא תפסו ההזדמנות עד עכשיו,
שעליהם אכפ"ל להד' ית' ביותר שיסעו וילכו בידים
ריקניות.
ובזה מבואר למה לא מקריבים בשמיני עצרת שום
קרבן כנגד האומות העולם דהטעם הוא כדי שלא
יזכירו את הגוים בכלל ,כי אם מזכירים אותם אז הם
כבר נמצאים כאן ,כבר יש להם דריסת רגל ,וכמו
שידוע שצדיק בעל מדרגה שמקושר בעולמות
העליונים אז כשרק מזכיר שם של מלאך אזי הוא
תיכף נמצא כאן ,וכך ממשיכים ג"כ את ההשפעה
מעולמות העליונים כידוע ,ומפורסם שזה מהדברים
הראשונים שלימד הבעש"ט זי"ע את הרבי ר' בער
זי"ע שלמד עמו סתרי תורה בספה"ק עץ חיים והראה
לו באיזה אופן צריך ללמוד ,באופן כזה שכל דבר
שמוציאים מהפה נעשה תיכף הכל במוחש ולדוגמא
כשלמדו על עולם רוחני ראו את העולם וכשהזכירו
מלאך הוא הגיע ועמד שם וכן ע"ז הדרך ,ולכן א"א
להזכיר את אומה"ע בביהמ"ק ביום זה ,כי אז תיכף
יופיעו השרים שלהם ויחטפו ג"כ מההשפעה
המיוחדת שיורד ביום זה ,והקב"ה רוצה שיהיה כמו
בסוד כדי שיהיה רק בשביל הכלל ישראל.
ומעתה שכל היום הגדול הזה הוא בעיקר בשביל
מי שעדיין לא תפס מספיק עד עכשיו ,א"כ יוצא שכל
כמה שאדם קטן יותר (או שעכ"פ הוא מחזיק א"ע יותר
שפל) הוא צריך יותר לשמוח שעבורו במיוחד ניתן כל
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היום הנפלא הזה כדי שיוכל למלאות את כל הכלים
ולצאת בידים חפונות באוצרות ושפע רב וכל טוב.
אבל רק תנאי א' מבוקש עבור זה ,ומהו התנאי,
שלכה"פ ישתתף בהשמחה כי א"א ליכנס בפנים
זועפות כי א"א לבא אל המלך בלבוש שק ,זה מה
שצריך לעשות בשמח"ת לשמוח עם הד' ית' לשמוח
על כך שאנחנו בניו ואנו מוזמנים ליכנס ולשמוח עם
המלך וליטול מן האוצרות שלו ,ולכן הקב"ה מבקש
רק סעודה קטנה (של פר א' ואיל א') כי הד' ית' לא
מבקש מאתנו שנכין לו סעודה גדולה אלא הוא
מבקש מאתנו רק זה שנשמח עמו ,ועכשיו שאין לנו
קרבנות זהו כל הסעודה קטנה שמוטל עלינו להכין
עבור המלך.

ב.
והנה איתא בגמ' (סוכה מ"ח א') והיית אך שמח
לרבות לילי יו"ט האחרון של חג לחיוב שמחה
ומקשים הלא בכל מקום אך הוא מיעוט ולמה כאן
זה ריבוי ,ובשם בגר"א איתא (בספר קול אליהו בפ' ראה
אות קי"ד) דהואיל ובחג הסוכות יש כמה מצוות סוכה
וד' מינים ושמחה וניסוך המים וכל אלו הענינים נוהג
רק בז' ימי החג אבל ביום השמיני אין עוד בכל אלו
ולא נשאר רק מצות השמחה לבד לכן אמר והיית אך
שמח ולא זולת זה ולכן כלפי מצות השמחה יש כאן
ריבוי שהוסיף עוד זמן לשמוח ולכך אמרו לרבות ליל
יו"ט האחרון אבל באמת מיעוט הוא כלפי שאר
המצוות שנהג במשך כל ימי החג עכתו"ד.
ובשפת אמת מתרץ בדרך רמז הוא אומר פירוש
נפלא ויקר מאוד דלילה כידוע מרמז על הגלות וליל
אחרון של חג רומז על סוף הגלות שאז יהיה כזה
חשכות שאפילו אם ישתדל לקיים מצוות בשמחה זה
יהא במדרגה קטנה מאוד כי יהיה קשה לאדם לפעול
ע"ע להיות בשמחה פנימית כראוי מרוב בלבול
וטירוף הדעת ,וא"כ יוכל האדם לחשוב מה כבר שוה
ואיזה ערך יש לשמחה הזו ,ולשמחה מה זו עושה,
לזה אמר הכתוב שאדרבה בגלל שזה בזמן שכל כך
חשוך יהיה חשוב מאוד השמחה למעלה ויתקבל
לרצון אפי' כשזה רק בבחי' א"ך שמח שאך הוא
מיעוט בדרך כלל כלומר שיהא מיעוט באיכות
השמחה ,אפילו הכי גם לא"ך הזה יהיה חשיבות
גדולה וזהו שאמרו לרבות לילי יו"ט האחרון של חג
שנתחדש כאן בפסוק שגם לשמחה מועטת שאדם
מקיים בסוף הגלות יהיה לזה חשיבות גדולה ,ויהא
נחשב בשמים עד מאוד לגודל החשכה .ולכן נכתב
בלשון "אך" שמח שגם כשאנו עושים מצדנו רק דבר
קטן זה ג"כ חשוב הרבה מאוד עכתו"ד.
ולפי מה שדיברנו עכשיו זה מבואר הרבה יותר כי
אלו האנשים שלא נזדרזו לאחוז ולתפוס ולמלאות
את ימי היו"ט כראוי כמה כבר יכולים לשמוח,

עה

ובהכרח גם כשישמחו יהיה זה בבחי' "אך" אבל בכ"ז
התורה מגלה לנו שגם זה יהא נחשב למעלה לשמחה
גדולה .ואולם עכ"פ המעט הזה לכה"פ מוכרחים
להשקיע בשביל לזכות לקבל מההשפעות הגדולות
של יום אבל לבא בפנים זועפות זה בלתי אפשרי
בשום אופן.
זה עיקר העבודה בשמיני עצרת שלכה"פ נתבונן
מעט בגודל היום הזה ונוכיח ונראה להקב"ה שאנו
יודעים להעריך ומחשיבים את זה ואנו שמחים בזה
שאבינו שבשמים רוצה לסעוד אתנו ביחידות והוא
מציע לנו לקבל מאוצרותיו .שלכה"פ נוכיח שאנו
יודעים להחשיב את זה עם קצת הרגש הלב כי מי
שגם זה אינו עושה ולא מראה כלל שמעוניין בזה
ושהוא מחשיב את זה אז הוא באמת שוטה שא"א
לעזור לו ,אך כל מי שלכה"פ הוא מראה למלך
שבאמת הוא רוצה לשמוח עם המלך והוא מחשיב
את ההזדמנות הזו לסעוד עם המלך אז יוכל לקבל
מלא חפניים.

ג.
ובמה נוכל לגלות את תשוקתינו שאנו חפצים
לסעוד עמו כביכול ,על ידי שנעורר בלבנו מעט
שמחה ,לא מבוקש מאתנו שום דבר רק מעט שמחה
שנשמח על גודל הזכות שאנו יכולים לסעוד כביכול
על שלחנו בהיותנו בנים לד' אלוקינו ,ואנחנו עמו
וצאן מרעיתו ,בשמח"ת ל"צ לחשוב כלל מהימים
שעברו האם תפסנו ומיצינו ההזדמנות של ימי
התשובה למלאותם כראוי או לא ,אלא רק לשמוח
עם הד' ית' כמאמר הכתוב "ישמח ישראל בעושיו"
וכדברי הגר"א הנ"ל (דמה שאמרו חז"ל והיית אך שמח
לרבות ליל יו"ט האחרון ,שלכאו' קשה הרי אך בא למעט ואיך
כאן מרבה אלא) שהפסוק ממעט כל דבר אחר שבשמיני

עצרת אין שום א' מהמצוות של סוכה וד' מינים אלא
רק מצוות שמחה ,אין שום דבר אחר אלא רק שמחה.
[וכתב החינוך (מצוה שכ"ד) וא"ת שמיני עצרת שיש בו
שמחה גדולה לישראל למה לא ניטל בו (הד' מינים המשמחים
כמו בסוכות) התשובה כי יום שמיני עצרת כולו לד' כמו
שאמרו במדרש משל למלך וכו' ולבסוף אמר להם עכבו
עמי יום א' שקשה עלי פרידתכם ולפיכך נקרא עצרת וא"כ
א"צ זכרון אחר עכ"ל .והיינו שהשמחה הוא בעצם הקשר
שיש בין ישראל להקב"ה ולכך א"צ לשום אמצעי].

ועיקר השמחה הוא על שזכינו להיות עמו ושלא
עשני גוי ,ולא רק יהודי שזוכה להיות מבני עליה
שהוא בודאי ל"צ לחפש על מה ואיך לשמוח ,אלא
ממילא נשפך השמחה על כל גדותיו ,שהרי עברו
עלינו ימים כ"כ גדולים שזכינו לכאלו השפעות של
טהרה שהרי אפי' אם רק טבלנו את קצות אצבעותינו
בהשפעות הגדולות האלו כבר נעשינו עשירים
גדולים ,ולמה"ד לחתן שהתחתן וקבל נדן של רכוש
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גדול מאוד וכי צריך לסייע לו שיהיה שמח הרי בודאי
מעצמו מתפרץ השמחה ,אמנם כשהשידוך לא כ"כ
מוצלח וגם שורה שם העניות אז צריך לדובבו
לשמוח ,אבל כשקיבל שידוך מוצלח וכל טוב בודאי
שהוא שמח מאליו ,כך גם בענינינו אלו שהם בני
עלייה בודאי השמחה מתפרצת מעצמו ועולה על
גדותיו.
אבל גם מי שחושב שלא מילא את הימים
הקדושים והיה כל הזמן רדום בתרדמה גדולה ,בכ"ז
כשמגיע שמחת תורה עליו לשמוח ,ובמה ישמח ,בכל
המעלות שיש לכלל ישראל כמו שאנו מונים באמירת
ההושענות "אום אני חומה ברה כחמה ...גולה וסורה
חבוקה ודבוקה בך" .וידוע הסיפור שהיה במלחמת
העולם השניה שישבו קבוצה של יהודים בגטו
במחנה ההשמדה באושוויץ אשר מלאך המוות כבר
הטביע עליהם את חותמו ונחרץ גורלם להיות
נהרגים על קידוש ד' להיות נשמתם עולה לריח
ניחוח לפני אדון כל ,והנה באותו יום שהגיע שעת
ביצוע גזר הדין בשעה מוקדמת בבוקר הקיצום
בצעקות ובהלקאות וגירשום מעל דרגשיהם
הצפופים בעוד השינה בין עיניהם וכך הובילום מזי
רעב ולחומי רשף אל בית המוקד.
והנה בעוד הם עומדים וממתינים לבאות ,לפתע
נזכר א' מן הנוכחים והכריז יהודים יקרים איך ניתן
לשכוח הלא היום שמחת תורה ביום זה רוקדים להם
היהודים בכל העולם כשספרי תורה חבוקים
בזרועותיהם ,ואנו האם לא יהודים אנו האם נניח
ליום הקדוש הזה לחמוק ולעבור מעל פנינו מבלי
לרקוד ריקוד של מצוה לכבוד התורה ולכבוד ד'
יתעלה .ענו לו חבריו כלום נשתבשה עליך דעתך
האינך מבחין היכן אנו נמצאים הלא עומדים אנו
לעלות על המוקד בעוד רגעים ספורים ,נפשנו עומדת
לצאת מגופותינו ביסורים נוראים העתה זה הזמן
לשיר ולרקוד ובכלל הרי אין לנו לא ספר תורה ולא
חומש רק צרות ומכאובים ואיך נרקוד ובמה נרקוד
כשאנו חסרי כל.
השיב להם אותו יהודי אדרבה ואדרבה דוקא
משום כך שאנו עומדים לעלות לפני אבינו שבשמים
עוד מעט קט ,ודוקא מפני שאנו ניצבים בפני הזכות
הגדולה למסור נפשנו על קידוש שמו ית' דוקא
משום כך עלינו לרקוד .ואע"פ שאין לנו ס"ת ולא
חומש ואפי' סידור כבר לא ראינו כמה חודשים ,אבל
הרי יש לנו את הרבנו של עולם שנמצא עמנו בכל
רגע ורגע ,הבה נאחז איפה בבורא עולם ניתן לו יד
ונתדבק בו בדביקות שלימה ונצא בריקוד ובשמחה
על שזכינו להיות עמו וצאן מרעיתו .ונתקבלו דבריו
באהבה וחיבה ותיכף ומיד פתחו כולם בשירה
ובריקוד אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו.

עו

הנה רואים אנו כיצד יהודי צריך להרגיש את האושר
בעצם היותו יהודי שאורייתא וקוב"ה וישראל חד
והקב"ה עמו בכל עת ובכל צרתם לו צר ונפשו
קשורה בנפשו בבחי' חבוקה ודבוקה בך.
ואף שבאותה שעה היו מיוסרים כואבים ודואבים
רעבים וצמאים שבקושי היה להם טיפת חיות בכ"ז
הנקודה הפנימית יצא אז לאור והרגישו האושר
הגדול בעצם היותם בני קל חי .ואדרבה פעמים דוקא
כשהגוף שבור ומרוסק ואין לו שום דבר אז הוא
מתחיל להרגיש את האור הפנימי שיש בעומק הלב
של יהודי את הקשר הפנימי שיש לכל יהודי עם
הרבש"ע ,כי מכיון שהחצוניות כבר נתפורר לגמרי
והלב שבור אז כל יהודי יכול להרגיש את ההרגשה
הפנימית של הנשמה הטהורה שיש לו באמת הרבה
במה לשמוח שמחה אמיתית על שלא עשני גוי ,שזה
דבר שלעולם לא יכולים לגזול מאתנו ובזה אנחנו
מאושרים מה שאין לכל בני תבל ,אמנם נכון
שהרשעים חטפו לנו את הכל אבל את זה לעולם לא
יוכלו לעשוק מאתנו ,זה רכוש שיש לנו לנצח ובזה
אפשר לרקוד.

ד.
זהו עיקרו של שמח"ת "עכבו עלי יום א' כדי
שאהנה ממך" (גמ' סוכה נ"ה ב') ויל"פ הלשון שאהנה
ממך שהקב"ה אומר לנו שבמשך הימים הנוראים
שקלתי את מעשיכם המצוות כנגד העבירות איזה כף
מכריע ,שוקלים ומחשבים והחשבון הוא האם כל
העסק כדאי האם יש להקב"ה הנאה ונח"ר ממעשינו
או לא ,אבל בשמח"ת הקב"ה מבקש שאהנה "ממך"
כלומר אני לא מסתכל עכשיו על המעשים אלא אני
מבקש שתראה לי את הנאמנות שלך כלפי.
ומשל למה"ד לבן מלך שהיו עליו מקטרגים על
כמה מעשים שלא יעשו והוצרך המלך להעמידו
במשפט ,כי מלך במשפט יעמיד ארץ ,ולא נמצאו
סניגורים והוכרחו לפסוק לו עונש שיקבל כמה שנות
מאסר אח"כ כשיצאו השלוחים לבצע הפסק דין הלך
הבן להפרד מאביו המלך וניגש הבן ונישקו לאביו על
ידו וכיון שראה המלך שהבן כ"כ נאמן אליו שאפי'
אחרי שהענישו בכ"ז הוא מרגיש עדיין רגש של
אהבה אליו ,אז בודאי שהאבא המלך מקבל מזה
תענוג גדול שהוא רואה כמה הבן קשור אליו שגם
אחרי ככלות הכל עדיין לבו הומה עליו באהבה
שאינה תלויה בדבר ,וזה ההנאה היותר גדולה שאבא
יכול לקבל מבנו שבכל מצב שיהיה נפשו קשורה
בנפשו ולא מתנתקים נימי האהבה שבלבו אליו,
ועי"ז נכמרו רחמי האב המלך ליתן לו חנינה ולפטור
אותו מעונשו.
ובזה יל"פ הכוונה עכבו עלי יום א' כדי שאהנה
ממך שעד עכשיו הסתכלתי על המעשים שלכם אבל
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עכשיו אני מצפה ומבקש שאהנה ממך ,שאני רוצה
לראות כמה אתם נאמנים אלי כמה אתם אוהבים
אותי ובאיזה קשר אתם קשורים אתי האם בקשר
אמיץ וחזק או בקשר רפוי ,ובודאי שאם הבן מראה
גודל אהבתו ותשוקתו לאביו בכל מצב אז מתעוררים
כנגד זה געגועים של האב ומבקש במה יוכל להמתיק
את הדין ולהטיב לבנו אהובו ,כי מלכותא דרקיעא
כעין מלכותא דארעא ,וידוע שכך היה נהוג אצל
המלכים שהמלך עצמו יכול להעניק חסד חינם
ולפטור אדם מעונשו ,ולכן כשהמלך היה מגיע לאיזה
עיר היו יוצאים גם כל האסורים שנענשו בצו
המלכות ואפי' כאלו שכבר נגזר דינם למיתה ח"ו היו
יכולים לבקש חנינה מהמלך ואם היה שעת רצון היו
יכולים לקבל פטור מהמלך ולצאת זכאי.
וכך גם אנו בעומדנו ביום שמחת תורה אפילו אם
ח"ו כבר נחתם הדין לנהוג עם האדם במדת הדין ח"ו,
בכ"ז י"ל שביום זה אפשר לקבל חנינה ,ואה"נ שלפי
סדרי המשפט כבר א"א להחזיר את הדין ,שכבר א"א
לערער על הדין וכמו שאמרו חז"ל (ר"ה י"ז ):שלאחר
יוה"כ אפי' הביא כל אילי נביות שבעולם אין מוחלין
לו ,והכונה שכבר א"א להוסיף עוד זכויות כדי לערער
על משקל המשפט ,אבל יש דרך עוקפת של בקשת
חנינה שביום המיוחד הזה שאנו סועדים עם המלך,
אנו יכולים לזכות לעורר רחמי המלך שיתן לנו
חנינה.

ה.
ויש להוסיף דמשום כך דקדקו חז"ל בלשונם ואמרו
שלאחר יוה"כ אפילו הביא כל אילי נביות אין מוחלין
לו ולא כ' בפשוטו ששוב אין מועיל שום תשובה,
אלא רימזו בזה שלהוסיף עוד זכויות באמת לא יועיל
כי א"א כבר לשנות אופן משקל זכויותיו ,אבל עדיין
יש דרך אחרת כמו שאמרנו ,עי"כ שהד' ית' מתעכב
עמנו בפרטות והוא מבקש מאתנו רק סעודה קטנה,
ואם נראה לו את החבוקה ודבוקה בך נוכל בזה
לזכות לחנינה מאת המלך .ולזה הקב"ה מצפה עשו
לי סעודה קטנה שאהנה ממך ובזה לבד יכולים
להמתיק את הכל.
ובזה יל"פ דברי הזוה"ק (ח"ג ל"ב) שביום שמיני
עצרת זמינין לאשתעשעא במלכא לנטלא מיניה
ברכאן לכולא שתא ,ובההוא חדוותא לא משתכחא
בי מלכא אלא ישראל בלחודייהו ומסיים הזוה"ק
ומאן דיתיב עם מלכא ונטל ליה בלחודיה כל מה
דבעי שאיל ויהיב ליה( ,והביאו הגר"ח פלאג'י בספרו מועד
לכל חי (סי' כ"ה אות א') וכתב שלכן יזהר מאוד בתפילת שמיני
עצרת לאמרם בכונה גדולה כי מלבד שכל תיקון הימים מר"ה
עד עתה הכל נשלם ביום זה ,עוד זאת שיכול לפעול אצל המלך
וזו הזדמנות שאין כמוה וכדברי הזוה"ק הנ"ל ,עכתו"ד) ויל"פ

שהענין בזה כאמור שביום זה אפשר לעורר רחמי
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המלך ולקבל חנינה כאמור( ,אבל עכ"ז צריך שיהא לאדם
דעת על מה לבקש ולא לבזבז זמן יקר כזה על שטויות והבלים
אלא כמו שאמר דוד המלך אחת שאלתי וגו' שבתי בבית ד' וגו'
לחזות בנועם ד' ולבקר בהיכלו שנזכה להיות מבני היכלא
דמלכא ,ושנזכה לחזור לשלחן המלך ולסעוד אצל המלך
בקביעות בבנין ביהמ"ק).

על זה צריך לחשוב בשמחת תורה שלא משנה איזה
צרות נגזר עליו ח"ו בשנה זו ,דבר א' לעולם לא יוכלו
לקחת לנו וזה הקשר שלנו עם הד' ית' בבחי' חבוקה
ודבוקה בך ,ובזה עלינו לשמוח אשרינו מה טוב
חלקנו .וכמו שאומר האוהחה"ק על הפסוק בכל לבבך
ובכל נפשך שאצל הצדיקים קל הוא בעיניהם כל עניני
העולם לרוב דביקותם בבורא ית' והמשיל זה לאדם
שהוא עשיר גדול ומופלג בנכסים שרצה ללכת למקום
רחוק מצד שהיה בסכנה במקום בו הוא נמצא ,ואסף
כל נכסיו וקנה בהם מרגלית א' גדולה באלף דינרי זהב
ושם לדרך פעמיו לעיר רחוקה אשר שם נכון לבו בטוח
בממונו והונו ,והנה קודם שהגיע למקום חפצו לעיר
אשר פנה בדעתו ללכת שמה כלתה צידתו ואין דינר
בכיסו מלבד אותה מרגלית ,והיה מסתפק בדלות
ובעוני גדול ושפלות רב כי אפס כסף עד אשר יגיע
למחוז חפצו .הנה זה האיש אע"פ שהוא מתהלך
בדוחק וצער עכ"ז לבו שמח וכליותיו עליצים כי רב
הונו ,ועוד שיצא ממקום המסתכן ובא יבא ברנה
נושא האבן הגדולה יקרת הערך.
כן הדבר הזה אדם שזכה בדביקותו יתברך ואהבתו
ובו קבץ כל ממונו והונו ,ויבז בעיניו קנות דבר
מעניני עוה"ז משום סכנת זה העולם לבל ימשך אחר
הנאות העולם ,בנוסף על מיעוט שווי של זה העולם
החולף כצל ,ולקח לו ד' אלקים והיא רכושו ,אין לך
קנייה בעולם כקנין זה שהוא למעלה למעלה מהאבן
היקרה שבמשל ,כי מי ידמה לו ומי ישוה לו ,ואדם
כזה לו יהא שיהיה דחוק ומצטער בימים מועטים
אלו של העולם הזה ,נכון לבו בטוח בד' אור עולם
וישמח לבו ויגל כבודו .ובהגיעו למחוז חפצו שהוא
עולם הקיים והבטוח הנה שכרו אתו ,ומעתה חיבת
הקודש הוא היוצר ודביקותו בו הלא הוא בניו וחייו
וממונו ביתר שאת .עכתו"ד .ובהמשך כותב
האוהחה"ק ודבר זה אנן יתמי דיתמי אנו מרגישים
כי רבה תאוה בלבנו וחשק אלקי עולם יותר מכל הון
עולם וכבוד מלכות ,וכל ע ֵרב נרגש לנמבזה ,ונמס
בערך חלק המועט המושג מהרגש הוית הדברים על
לבנו אשרינו מה טוב חלקנו עכ"ל האוהחה"ק.
ואע"פ שלחיות כך באופן תמידי זה כבר מדרגה של
צדיקים אבל לכה"פ ביום הגדול הזה יכול כל א' לקבל
איזה שייכות לענין זה להרגיש גודל האושר בזה
ובבא שאנחנו בני קל חי ואנו קשורים בו בעבותות
אהבה בקשר נצחי בבחי' חבוקה ודבוקה בך.
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והכח הזה נשאר לנו גם אחרי כל אריכות הגלות
שנתרוששנו כ"כ הרבה מאז חרבן ביהמ"ק שנשארנו
בעירום ובחוסר כל אבל זה נשאר לנו הכח הזה של
חבוקה ודבוקה בך ועי"ז כביכול הקב"ה משתעשע
ונהנה מאתנו.

ו.
ואיתא בילקוט אמר ר' אלכסנדרי משל למלך
שבאת לו שמחה כל שבעת ימי המשתה היה בנו של
מלך טורח עם האורחים וכיון שיצאו שבעת ימי
המשתה אמר המלך לבנו יודע אני שכל שבעת ימי
המשתה היית טורח עם האורחים עכשיו אני ואתה
נשמח יום אחד ואיני מטריח עליך הרבה אלא טול
תרנגול אחד וליטרא אחת של בשר ,כך כל שבעת ימי
החג ישראל עסוקים בקרבנותיהן של אומות העולם
וכו' וכיון שיצאו שבעת ימי החג אמר הקב"ה
לישראל עכשיו אני ואתם נשמח יחד ואיני מטריח
עליכם הרבה אלא פר אחד ואיל אחד ,וכיון ששמעו
ישראל כך התחילו מקלסין להקב"ה ואומרים זה
היום עשה ד' נגילה ונשמחה בו .אמר ר' אבין אין אנו
יודעים במה לשמוח אם ביום אם בהקב"ה ,בא
שלמה ופירש (שיה"ש א') נגילה ונשמחה בך ,בך
בתורתך ,בך בישועתך .אמר ר' יצחק בך בכ"ב אותיות
שכתבת לנו בתורתך ב' תרי ך' עשרים .עכ"ל הילקוט.
ולעיל הזכרנו מהגמ' בסוכה שהוסיפו חז"ל הלשון
שהקב"ה אומר לישראל עשו לי סעודה קטנה כדי
שאהנה ממך.
ויש להתבונן שיש ביום הזה דבר נפלא ביותר
שהקב"ה אומר כן לכל יהודי בכל דור ודור שאני
רוצה להנות ממך ,שהרי כל יהודי באשר הוא חייב
לקיים המצוה של שמיני עצרת ,א"כ בהכרח שגם
ליהודי היותר חלש ברוחניות (כ"ז שהוא בכלל עמך ולא
פרק עול תורה) הקב"ה מדבר אליו ואומר לו עשה לי
סעודה קטנה כדי שאהנה ממך ,ז"א שאני רוצה
לסעוד עמך ולהיות מקושר אתך בקשר של אהבה,
ועל אף כל מה שעבר עליך אני עדיין אוהב אותך
ורוצה אני את השייכות אתך וחפץ אני עדיין להחזיק
קשר עמך ,א"כ זה לבד כבר צריך למלאות לבנו
בשמחה עד אין קץ .וזהו החידוש הגדול של שמיני
עצרת שבו מתגלה אהבת ד' לכ"א מישראל שהוא
אהבה עזה ועצומה בלי מיצרים.
והטעם לכל זה כי שמיני עצרת הוא בחינת נעילה
לכל הימים הקדושים והנוראים ,ובו מתגלה תכלית
אהבת ד' לעמו ישראל ,והוא יום היחוד והדביקות
של קוב"ה וישראל שאחרי שעבר עלינו חג הסוכות
שהוא בחי' וימינו תחבקני שהכניסנו הד' ית' תחת
כנפיו לחסות בצלא דמהימנותא בא היום הזה של
שמיני עצרת שבו מתגלה אהבה יותר גדולה שנעשה
יחוד קוב"ה וישראל בקשר אמיץ בל ינתק להיות
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בלועים בנפשו ית' כביכול להיות חד ממש ללא שום
אמצעי ולכן כבר אין צורך למצות הסוכה.
וזה שייך דוקא לאחר כל ההכנה של כל הימים
הנוראים שהם ימים של ביטול הגשמיות ואחרי חג
הסוכות שהם ימי שמחה בקיום ושמחתם לפני ד'
מתוך הכרה שהכל ממנו ית' ושכל העוה"ז הוא רק
דירת עראי לתכלית העוה"ב שהיא דירת קבע ,אז אנו
מגיעים ליום שמיני עצרת שהוא יום שכולו דביקות
בהד' ית' ,שביום זה האדם מקבל כח מסגולת הזמן
שיוכל האדם לבטל א"ע לגמרי להקב"ה בתכלית
האהבה והדביקות והשמחה בו ית' ולקיים מאמר
הכתוב נגילה ונשמחה בך כי שמיני עצרת הוא בבחי'
של למעלה מדרך הטבע ומחוץ לטבע לגמרי כי
השמיני רומז לעוה"ב שאז יתגלה בגלוי כי ד' הוא
האלקים אין עוד מלבדו ,ובחי' זו מתגלה בזעיר אנפין
בכל שמיני עצרת כי ע"י שאדם מבטל א"ע לגמרי
להד' ית' בהתבטלות גמורה שאין שום דבר ושום
מציאות של ממש זולתי בהד' ית' ובתורתו ,עי"ז יוצא
לאור הגילוי של אין עוד מלבדו ,ועי"ז מגיע האדם
לשלימות השמחה באמת.
וזה היום עשה ד' נגילה ונשמחה בו שהקב"ה נתן
לנו היום הזה כדי שיהיה לנו ההזדמנות להתעלות
ולשמוח אתו כדי שלא ניפרד מהימים הקדושים
בידים ריקניות ,אלא שנצא עם ההרגש הזה של גילוי
אהבת ד' בלבנו והשמחה והדביקות בו ית' וממנו
נקח לעבוד את ד' שזה יאיר לנו למשך כל השנה,
שגם בזמנים היותר חשוכים ישאר לנו הרושם הזה
שיהא חקוק בלבנו ההרגש של אהבת ד' אלינו
שנרגיש תמיד שהקב"ה אוהב אותנו בכל המצבים
וכענין שכתוב מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה
ונהרות לא ישטפוה .זה מה שצריך לקחת מהשמחת
תורה לכל השנה.
  
וכ' בפסוק פנים בפנים (דברים ה' ד') דבר ד' עמכם בהר
מתוך האש ,מתי נאמר פסוק זה ,משה רבינו אמר כן
לישראל לאחר חטא העגל בשעה שאמר מוסר לכלל
ישראל ,וצריך להבין הלא זה המדרגה הגדולה מיוחד
רק למשה רבינו שדיבר אליו ד' פנים אל פנים ,אלא
הכוונה שמשה רבינו אומר לכלל ישראל שהקב"ה דיבר
אתכם בכזה אהבה בבחי' של פנים בפנים ,והרי כתוב
כמים פנים אל פנים כן לב האדם אל האדם שההרגש
שיש לאדם הא' זה עובר ונרגש אצל השני ,וא"כ כל
מצוה של התורה ניתנה בכזו אהבה שזה צריך לעורר
בבנ"י ג"כ ההרגשה של פנים בפנים .אמנם האדם צריך
להעמיד א"ע לזה ורק אז יוכל להגיע לזה ולהרגיש כן
בקיום המצוות .אבל אם האדם עושה המצוות מתוך
הרגל ותרדימה אזי הוא כמו במצב של בלי דעת בלי
הכרה א"כ איך יוכל להרגיש את הפנים בפנים ,הרי
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ולפי זה יש לומר שבשמחת תורה כשאנו רוקדים
לפני ד' אנו מכריזים בזה שרצוננו להתקרב ולגלות
ולחזק הקשר שיש לנו עם הד' ית' ,והדבר ידוע
מספה"ק שענין הריקוד הוא שהנשמה מושך כלפי
מעלה אלא שהגוף מעכב ומושך כלפי מטה ,ומראה
בזה שחפץ להתרומם כלפי מעלה ולהתקרב להד' ית'.

במצב כזה לא שייך לחול הכמים פנים אל פנים כי
אפילו כשהחבר היותר אהוב לו ידבר אליו לא ירגיש
מאומה כל זמן שהוא שקוע בתרדימה .אבל כשיתבונן
ויחשוב בזמן המצוה על גודל אהבת ד' אלינו אז יוכל
לפעול בלבו ולעורר האהבה לד' כמים פנים אל פנים,
ובכח סגולת המצוה לעורר האהבה הזו עד בחי' של
(וגם עצם מעשה הריקוד פועל על האדם שיוכל להפריד את
פנים בפנים דבר ד' עמכם.
החומריות ולהתעלות כמבואר בספה"ק).
ז.
וכבר הזכרנו מדברי השפ"א שהלימוד מ"אך" שמח
והנה ביוה"כ כל יהודי מגלה את הרצון הפנימי שיש
בלב כל אחד מישראל לעבוד את ד' בלבב שלם וכל הוא ללמדינו שאפי' מיעוט שמחה אם אנו עושים
א' מתפלל ומבקש וידע כל פעול כי אתה פעלתו וכו' המעט שאנו יכולים זה ג"כ פועל מאוד למעלה,
ובזה הוא מגלה דעת שרצוננו לעשות רצונך אלא ולהאמור יש לפרש כי המעט הזה מראה עכ"פ שאנו
ששאור שבעיסה מעכב .ויש שנוהגים לומר בכל יום מחפשים השייכות והקירבה להד' ית' ,ולכן יש לזה
מסירת מודעה על זה לבטל כל המחשבות שעולים חשיבות גדולה .ועוד י"ל שבימים קדושים כאלו כל
בלבנו נגד רצונו ית' שהכל הוא רק מחמת שאור משהו שעושים בו ,עושה רושם גדול הרבה יותר
שבעיסה .ויש להבין מה התועלת בזה הלא סוכ"ס משאר ימים כי היות והימים גדולים מאוד ממילא גם
אם למעשה בפועל הוא לא התגבר על היצר מה כל פעולה קטנה פועלת מאוד הרבה ,וכעין מה
מועיל זה שהוא אומר שבלבו הוא רוצה לא לשמוע שמצינו שבר"ה עושים סימנים לסימנא טבא וכמו"כ
ליצה"ר הרי למעשה הוא לא מקיים את זה א"כ ה"ז נמנעים מלאכול דברים חמוצים וכדו' כי בימים
דברים שבלב ומה תועלת בדבר ,ונצייר לעצמנו ילד גדולים כאלו כל תנועה פועלת הרבה ועושה רושם
שאינו מתנהג כשורה אבל הוא אומר לאבא בלב אני לכל השנה ,כך גם בכל הימים הנוראים כל פעולה
רוצה להיות ילד טוב האם זה יפטור אותו ,וא"כ קשה ודאי פועלת הרבה מאוד לגודל סגולת גדולת הימים
הלא ממ"נ אם באמת אין אנו אשמים הרי הקב"ה הקדושים והנוראים.
ולכן צריך לייקר כל משהו של שמחה שזוכין
ודאי יודע את זה ,ואם אנו כן אשמים מה יועיל
לשמוח ביום הגדול הזה שאין בעיקרו של יום שמיני
הדיבור הזה וכי אפשר לרמות כלפי מעלה.
אבל הביאור הוא שעצם הדיבור בודאי פועל עצרת שום מצוה מיוחדת לא ד' מינים ולא סוכה
הרבה ,כי כיון שסוכ"ס זהו האמת שיהודי רוצה אלא רק מצוה זו של והיית אך שמח ,א"כ ודאי זה
להיות טוב מכח הנשמה הק' שחצובה מתחת כסא עיקר מצות היום ואין ספק שבזה נמצא עיקר הכח
הכבוד ,וכשמגלה את הרצון הזה בפיו כיון שזהו והמפתח של היום הזה ,ולכן יש חשיבות מיוחדת
האמת הכלל הוא שכל דיבור של אמת יש לו כח לכל משהו של שמחה וצריך להחשיב ולייקר את זה
עצום ולכן זה ודאי פועל הרבה ,שעצם הדיבור מאוד ולהשתדל להרבות ולהדר בזה בכל יכלתו.
ובאמת אם רק נתבונן בזה שהקב"ה כביכול אומר
מחליש כח היצר ולכן יש ענין לאמרו כסדר כל יום.
ויש להוסיף בזה הסבר בדרך משל לאבא שתופס לכל יהודי שאחרי כל הימים הק' אני רוצה לסעוד
שני ילדים שעשו איזה מעשה קונדס שלא כהוגן עמך כדי שאהנה ממך כי אני רוצה לחזק הקשר בינינו
וכשפונה לא' מהם אז הילד תיכף מתחיל לתרץ א"ע כדי שתצא עם איזה התעלות מהימים הק' ,זה לבד
שהוא אינו אשם אלא השני אשם .אבל יש לפעמים צריך לעורר בנו שמחה בלי שיעור ובלי גבול
שהילד לא מתבייש אלא משיב בחוצפה שכך התחשק שהקב"ה כביכול מחפש את הקשר עמנו.
וכבר הזכרנו שמעבודת היום לאסוף כל מה שצברנו
לי וזה כבר מדרגה נמוכה ביותר ,דכל זמן שמתבייש
בזה ומנסה לתרץ א"ע אף אם באמת האבא חושב במשך כל התקופה של הימים הנוראים מתחילת אלול
שהוא כן אשם מ"מ הוא שמח שלכה"פ הילד מתבייש ועד עכשיו ,שבלי ספק כל אדם הי"ל כמה רגעים של
במעשה וזה קצת מרגיע אותו .אבל אם גם את הקצת התעוררות ולכה"פ היה לכ"א איזה הרהור תשובה
בושה ג"כ אין לו אז האבא כועס עליו הרבה יותר .ולכן אפילו אם לא השלים עדיין שלימות התשובה,
וזה ג"כ י"ל ההסבר בגילוי דעת הנ"ל ,דאף שהקב"ה אבל בכ"ז קיבל איזה שייכות לתשובה ,וכמו שהזכרנו
יודע שאנו אשמים שלא התאמצנו כדבעי ,אבל אם מדברי חז"ל הדוגמא של מי שנכנס לחנות של בַ ַשם
הוא רואה שאנו מחפשים צד התנצלות לכה"פ זה (מוכר בשמים) שלכה"פ נקלט בו מהריח ,ולכן העבודה
מראה שאנו מתביישים ולא מרוצים מהמצב הזה ,זה עכשיו לאסוף כל אלו הבשמים ולעשות להם כלי
ודאי מרכך את המדת הדין .אבל חוץ מזה הדיבור שישתמר בידו והכלי נעשה ע"י קיום מצות היום
שהוא השמחה בד' כאמור.
פועל ממש כמו שאמרנו.
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ח.
וידוע שבחג הסוכות יש בכל יום השפעה מיוחדת
של א' מהז' רועים וכל אדם כפי ההכנה שלו וכפי
המחשבה טובה שלו כך הוא זוכה לקבל יותר מהאבות
הק' ,אבל עכ"פ ודאי כ"א קיבל איזה הארה מהז'
אושפיזין במשך ימי הסוכות וגם עכשיו בשמיני עצרת
כל הז' רועים באים להקפות כדאיתא בספה"ק והם
משפיעים עליהן מאורם ,ובכל א' מההקפות יש
השפעה מיוחדת של א' מהרועים ואנו מכוונים
להתדבק בא' המדות של הרועים הק' ולכן נחוץ מאוד
להבין מה משפיע כל א' מהרועים כדי שנכוון לזה
ונתפלל שנזכה להתדבק בזה המדה ולקבל הארה זו.
ואיתא בספה"ק שהז' רועים נקראו רועים ע"ש
שאלו השבעה אושפיזין הם רועים נשמות ישראל
במשך כל הדורות שכ"א מהרועים משפיע אחד מהז'
מדות של הז' ספירות חסד גבורה תפארת וכו' לכל
נשמות ישראל עד סוף כל הדורות .ולדוגמא משה
רבינו משפיע השפע של תורה עד סוף כל הדורות
שהוא נקרא רבן של ישראל ולכן אמרו בגמ' כמה
פעמים הלשון "משה שפיר קאמרת" כי כל יהודי
שזוכה לכוון לאמיתה של תורה ה"ז ע"י שניצוץ של
משה רבינו מאיר בו ועי"ז מתגלה לו האמת בתורה,
אבל לבד אין אדם יכול להשיג את התורה כי התורה
כולה רוחניות ,אלא שהקב"ה נתנה לנו ע"י משה
ועי"כ נעשה קרוב אלינו ,כמש"כ כי קרוב אליך הדבר
מאוד איך זה קרוב הלא התורה היא בת השמים ואיך
אמר לא בשמים היא ,אלא הביאור שבאמת היתה
בשמים אלא שמשה רבינו קירב אותה אלינו ע"י
שעמל עליה לקבל אותה מהד' ית' ארבעים יום
וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי
ונתווכח עם המלאכים במסי"נ כמו שאיתא בגמ'
(שבת פ"ח ב') ועי"ז זכה לקרב את התורה הק' שהיא
שכל נבדל (כלשון מהר"ל) אלינו ,ועד היום הזה כל מי
שמתייגע בתורה בביקוש האמת הוא זוכה שניצוץ
מנשמת משה רבינו מאיר בו ועי"כ הוא משיג את
התורה.
וכן כשאדם רוצה להתעלות במדת החסד ואהבת
ד' הוא צריך לבקש על זה שיסייעו לו מן השמים
בזכות אברהם רחימא החתום במדת החסד ,לסיוע
של אברהם אבינו .אברהם אבינו לימד בעולם את
האמונה ואיך פרסם האמונה ,ע"י מדת החסד שהאיר
עיני האנשים להשים לב לחסד שהקב"ה עושה עם
בריותיו שהוא נותן לנו אוכל וכל טוב .וידוע שחסד
ואהבה הם משורש א' ולכן כשאדם עושה חסד זה
פותח לפניו שער להגיע לאהבת ד' ,ולכן בהקפה א'
צריך לקבל השפעה הזו להתעלות במדת החסד
ואהבת ד' ושיאיר בלבנו אור האמונה שהאיר אברהם
אבינו.

עש"ו
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וכן במדת היראה צריך כל אדם לסיוע של הכח
והזכות של יצחק אבינו החתום במדת הגבורה שזה
מסייע לנו לכבישת היצר וזיכוך המדות ועי"ז אנחנו
יכולים לגלות את האהבה לד' הנטוע בלבנו ,וכמו
שיבואר להלן בהרחבה ,ועל זה צריך לכוון בהקפה
השניה שהיא כנגד יצחק.
וכן במדת האמת צריך לסיוע של יעקב אבינו שהוא
המשיך לעולם ההשפעה של מדת האמת ,ובכלל זה
הכח והמדה של ביקוש האמת שזה ההקדמה לתורה,
ולכן יעקב נקרא ג"כ שהוא משפיע לנו תורה כי הכין
לנו את הכלים הנצרכים לקבלת התורה שזה ע"י
ביקוש האמת.
עוד זאת נתייחד אצל יעקב אבינו ע"ה שירד לגלות
למשך הרבה שנים והיה צריך להחזיק עצמו להמשיך
בעבודת ד' באהבה ויראה בתוך הגלות כשיש מצב
המביא לטרדת הדעת וכענין שכתוב "הייתי ביום
אכלנו חורב וקרח בלילה" ,זה היה העבודה של יעקב
אבינו והוא הכין לדורות הבאים את הכח הזה שגם
אנחנו נוכל להחזיק מעמד בעת הגלות ועל זה אנו
צריכים לכוון בהקפה שלישית שנזכה לקבל הכח הזה
שמשפיע יעקב אבינו עלינו ומאציל עלינו מאורו
ושנזכה לילך בדרכיו לעמוד איתן בכל המצבים.
ומהטעם הזה נקרא יעקב "שלימתא" ,כי יתכן
שיהא האדם במדריגה של אהבה ויראה אבל זה רק
מחזיק מעמד בהיותו מיושב בדעתו ,אבל בזמן של
בלבול וטירוף הדעת הוא נופל מדרגתו כי אז הנסיון
קשה מאוד ,אבל מי שמסוגל לעמוד בכל עוז גם
בשעה קשה כזו זה נקרא שלימות ולכן נקרא יעקב
שלימתא שנתגלה אצלו מדת השלימות בתקפו .גם
יעקב אבינו חתום במדת התפארת (שהיא מיזוג אהבה
ויראה) ולכן אנו מתפללים שנזכה ג"כ למדה זו שהיא
תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם.
ובהקפה הרביעית שהיא מדת הנצח אנו מתפללים
שנזכה לקבל ההשפעה של התורה שנמסר לנו ע"י
משה רבינו וכנ"ל שהוא הוריד וקירב את התורה
אלינו ,והוא היה הצינור להמשיך את השפעת התורה
לכל ישראל ,ובהיות שמשה רבינו זכה להיות מוסר
התורה לגודל דרגתו במדת הענווה וכמו שכתוב
"והאיש משה עניו מאוד מכל האדם" ,על כן אנו
מכוונים בהקפה זו של מדת הנצח לקבל הארה זו
שיאיר בנו מדת הענווה בכוחו של משרע"ה כדי
שעי"ז נהיה ראוים לתורה ,כי כפי שיעור הענוה כך
האדם נעשה יותר ראוי לקבל התורה.
ובזה יש לפרש הפסוק תורת ד' תמימה מחכימת
פתי שלכאורה קשה וכי רק לפתי היא נותנת חכמה
הלא יהיב חכמתא לחכימין ,אלא הכונה שהתורה
משפיע חכמה רק למי שמחזיק את עצמו לפתי ולא
למי שהוא חכם בעיניו.
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ובהקפה החמישית שהיא כנגד ספירת הוד שהוא
המדה של אהרן הכהן ,צריך להתפלל שנזכה להרבות
שלום בעולם ולקדש את שמו ית' בעולם כמו שעשה
אהרן הכהן ,אהרן הכהן השפיע שלו' בין איש ללרעהו
וגם בין ישראל לאבינו שבשמים כי הוא היה מגלה
לכל אחד מישראל כמה שהקב"ה אוהב אותו בכל
אופן שיהיה ,וישראל אע"פ שחטא ישראל הוא
והקב"ה חפץ בתשובת הרשעים ,והיה אומר לזה
החוטא שהקב"ה רוצה להתפייס אתך וכשיהודי שמע
כך היה תיכף מתעורר לתשובה ,וכך היה מעורר בלב
כל א' מישראל אהבה לד' ותשוקה לשוב לד' ,ועי"ז
נעשה שלו' בין ישראל לאביהם שבשמים ,ועוד
שהיות נעשה שלו' בין איש לרעהו א"כ ממילא ע"י
שיש איחוד הלבבות בלב ישראל זה ג"כ פועל חיבור
ואיחוד בין ישראל לאבינו שבשמים ,וכמו שאמר
החזו"א זצוק"ל שאם יש ליהודי פירוד בלב מחבירו
יש לו ג"כ פירוד מהד' ית' כי קוב"ה וישראל חד ,ועל
כן צריך כל אדם לפחד מאוד מכל פירוד בין אדם
לחבירו כי עי"ז הוא מפריד את עצמו מהד' ית'.
ובהקפה השישית שהיא מדת היסוד אנו מקבלין
את ההשפעה שהמשיך יוסף הצדיק לעולם ,אצל
יוסף הצדיק כתוב "וד' עמו" ופירשו חז"ל שהיה שם
שמים שגור בפיו ,זאת אומרת שלא הפסיק לרגע
לחשוב מהד' ית' וגם בשעה שהיה בגלות מצרים
בתוך בית אדוניו המצרי גם אז לא הפסיק הדביקות
מהד' ית' ובכל דבר ובכל פרט קשר הכל תיכף להד'
ית' וראה את השגחתו ית' בכל עת ולא הפסיק רגע
מהדביקות ,זהו מדת היסוד בקדושה שיהא האדם
תמיד דבוק בד' ויהא מחשבתו תפוס תמיד בקדושה
ואז יש אור מקיף ששומר עליו לבל יוכל היצר לגשת
אליו כענין שכ' "שויתי ד' לנגדי תמיד כי מימיני בל
אמוט" וכמו שהארכנו בזה בקונטרס ושמרו דרך ד'
על ענין שמירת הקדושה ,אבל כשאדם מפסיק
הדביקות אז הוא תמיד בסכנה שלא יתדבק אצלו
היצר כי ברגע שהבור ריק מים אין בו ממילא נחשים
ועקרבים יש בו .יוסף הצדיק זכה להיות הצינור
להמשיך בכל הדורות השפעה זו לבני ישראל ולהאיר
בנו שנוכל בכל מצב להיות תמיד דבוק בד' בלי
הפסק ,וע"ז אנו צריכים להתפלל שנזכה לקבל
השפעה זו.
ובהקפה השביעית הרומזת למלכות שהוא כנגד
דוד מלך ישראל ,המדה של מלכות הוא כידוע כלי
לכל המדות כולן המבואר בספה"ק ,וחוץ מזה יש עוד
ענין שדוד המלך אמר (תהלים קל"ב ב') "אם אתן שנת
עיני לעפעפי תנומה עד אמצא מקום לד'" שנשבע
שלא יישן שינת קבע ואף תנומה קלה לא יישן רק
ביצוע הבית ולא על הערש המיוחד לשינת קבע עד
אמצא מקום לד' ,שלא היה לו מנוחה כל זמן שאין

פא

בהמ"ק בנוי ,ובזה פעל ונתן כח לכל יהודי שיוכל
להרגיש את צער השכינה ,ולא כמו שאנשים חושבים
שזה מדרגה גדולה לחשוב על צער השכינה ,אלא
אחרי שדוד המלך כבר השקיע בזה עבודה כל ימי
חייו במסי"נ נוראה ,בזה הוריד את הכח הזה והנחיל
אותה לנו שיוכל כל א' להרגיש ולכאוב את צער
השכינה ,ואת זה אנו מכוונים לקבל בהקפה זו.
עכ"פ בשמיני העצרת שאנו עומדים בזמן נעילה
של כל הימים הקדושים עלינו להתבונן מה אנחנו
נוטלים אתנו מהיו"ט במה אנו יוצאים מהימים
הנעלים האלו ,מה קיבלנו מכל ההשפעות
שמשפיעים עלינו הרועים הק' ,ומה אנחנו יכולים
ליקח אתנו כדי שימשך האור הזה ויאיר לנו לכל
השנה .ובפרט בשעה שאנו באים לשמוח עם התורה
הק' עלינו להתבונן איך לזכך יותר המדות שלנו כדי
שנהיה יותר ראויים ומוכשרים לקבל את התורה
ולהתפלל שנזכה לקבל מהאורות הגדולים שנשפעים
עלינו בזכות השבעה רועים שבאים להשתתף
בשמחתינו.

ט.
עוד יש לדעת ידיעה חשובה מאוד היא שבכל יהודי
מזרע אברהם נטוע בלבו אהבת ד' וכמו שביאר
הרמב"ן ליישב הקושיא איך שייך לצוות על אהבת
ד' ,וכי אדם יכול לכוף את לבו לאהוב אם אין מרגיש
שום אהבה ,בשלמא על מעשים שייך לצוות אבל איך
אפשר לצוות על אהבה .ותי' הרמב"ן דבאמת נטוע
בלב כל יהודי אהבת ד' והאדם צריך רק לגלותו
ולהוציא אותה לאור .ואיך עושים זאת ,יש לומר
דבזה שאדם שומר שלא יכנס בלב אהבות זרות על
ידי זה מתגלה האהבה הפנימית שבלב כל איש
ישראל להד' ית' ,וזה יל"פ בדברי חז"ל (בספרי) ששאלו
עה"פ ואהבת את ד' אלקיך כיצד אתה אוהבו ותירצו
חז"ל שהפסוק עצמו מתרץ קושיא זו - ,תלמוד לומר
והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך,
ע"כ .היינו שאם אדם שומר את לבו שיכנס בו רק
דברי תורה וקדושה ולא יכניס בלב אהבה לדברים
אחרים בזה לבד יגיע לאהבת ד' ,שאם יסלק מלבו
אהבה לגשמיות ויצה"ר ממילא יתגלה האהבה
שבלב ,כי אם אדם מגשם א"ע עי"ז הלב נעשה אטום
ולכן אינו מרגיש אהבת ד' אבל אם יסלק כל המסכים
המבדילין ,ויזכך עצמו משאר תאות אז ממילא יגיע
לאהבת ד' ,כי זה ברור שתיכף כשיסיר כל הכיסויים
ממילא יתגלה האהבת ד' ויצא לאור.
ובזה יבואר ג"כ איך שהעבודה של אברהם ויצחק
השלימו זה את זה ,היות שאברהם אבינו השפיע
לעולם אמונה ואהבת ד' ע"י מדת החסד ,כי העולם
היה רחוק לגמרי מהד' ית' ולכן השפיע בעולם אמונה
ואהבת ד' ,אבל כדי שיהא לאדם כלי לקבל את זה

עמ"י

עש"ו

בס"ד

שישתמר בלב האהבה לד' ולא יפול ח"ו לתוך אהבות
זרות ,לכן בא יצחק והוריד לעולם מדת הגבורה ובזה
השפיע שיהא לאדם הכח לכבוש את היצר ולכוף את
יצרו כדי שיוכל האדם לסלק הפסולת ולהסיר הערלה
שבלב ,ולכן עיקר מצות מילה להיות נימול לשמונה
ניתנה בלידת יצחק כי הוא השפיע לעולם הכח הזה
להסיר את הערלה לא רק ערלת בשר אלא גם ערלת
הלב ,וכמו שביארו הראשונים שהרמז במצות המילה
הוא ללמד את האדם שעליו לתקן א"ע ולהסיר ערלת
לבו ,יצחק אבינו הסיר מהעולם את הערלה ,והוא
המשיך לדורות הכח הזה של כבישת היצר שעי"ז
שיכבוש היצר ויזכך את החומר שלו עי"כ יתגלה
האהבה לד' הטמונה בלבו ,וכמו"כ בזה יצא כח
האמונה לאור שכידוע דגם האמונה זה כח שיש לכל
יהודי שהוא מזרע אברהם כי אחרי שאברהם הכיר
את בוראו הוריש לכל בניו אמונה ,ואם אדם אינו
מרגיש את האמונה ה"ז רק מפני שיש כ"כ הרבה
כיסויים ששוכבים על הלב שהערלה הזו מכסה את
האמונה אבל באם יסיר המסך המבדיל תיכף יגיע
לאמונה וזה כל עבודת האדם.
ורואים בחוש שבשעה שיש לאדם יסורים אז הכיסוי
שעל הלב נשבר ,ואז אפשר בקל מאוד להתעלות
ברוחניות כי החומר נזדכך ונשבר הכיסוי ,אבל בתנאי
שיכוון לבו לזה היינו שירצה לגלות האור הפנימי שבלב
ואז בקל יוכל להגיע לזה .כי בשעה שאדם צועק מאין
יבא עזרי אז הוא מסוגל להגיע להכרה פנימית שאכן
עזרי מעם ד' ,ולגלות בלבו אור האמונה.
עכ"פ אברהם אבינו לימד את העולם אמונה ואיך
ע"י מדת החסד שהכניס אורחים ולימד אותם לברך
למי שהכל שלו ,נמצא שאיך השפיע על העולם
אמונה ע"י שהאיר לבם להשים לב לחסדי הבורא.
וכך אנו צריכים ללמד את בנינו אמונה ע"י הלבוש
הזה של חסד דהיינו שנלמד אותם להכיר ולהשים לב
לחסדי הבורא ,ועי"ז יגיעו לאמונה ,הצרה היא שטבע
האדם הוא שכשיש יסורים מתעוררים אבל כשטוב
לא שמים לב לחסדי ד' כך הוא הטבע שאת הדברים
הטובים לא רואים ,אבל בשעה שיתחיל להשים לב
להתבונן בחסדי הבורא ושעל כל נשימה צריך להלל
קה עי"כ יגיע לאמונה .וכשיהודי עושה חסד זה פותח
את הלב לאהבת הזולת ולאהבת ד' כי חסד ואהבה
הם מאותו השורש ,ולכן עשיית חסד פותח שער
לאהבת ד' אבל אהבה לבדה יש בזה סכנה שח"ו לא
יפול לאהבות זרות וגם בחסד עצמו מוכרח שיהיו
גבולות שלא יעשה חסד עם הרשעים לחזק דרכם
ח"ו ,ולכן מוכרח ג"כ מדת היראה כי ע"י חסד לבד
בקל יפול אל הקליפה ועל כן מוכרח למזג מדת החסד
עם מדת היראה שעי"ז נעשה הגנה על מדת החסד
שיהא באופן הנכון.

פב

וכן הוא ג"כ לענין אהבת ד' שאדם שיש בטבעו
יותר הרגש של אהבה צריך יותר למזג עצמו במדת
היראה כדי שלא יפול לאהבות זרות ורק כך יוכל
לגלות האהבת ד' שבלבו ואז אדרבה יתעלה יותר
ויגדל בלבו אהבת ד' .וכבר אמרנו שבכל אדם נטוע
מדת האהבה אבל כמה אהבה ,כ"א קיבל שיעור אחר
של אהבה כפי מה שמתאים לתפקידו בזה העולם,
וככל שהאדם קיבל יותר אהבה הוא זקוק יותר
להגנה של מדת היראה לשמור את לבו משאר אהבות
רעות וזרות כדי שח"ו לא יפול לידים של יצה"ר ,ואז
יוכל להגיע לדרגות נפלאות באהבת ד' וזהו שאמר
הכתוב מכל משמר נצור לבך כי ממנו תוצאות חיים.
עכ"פ נתבאר לנו איך שאברהם ויצחק משלימין זה
את זה כי אחרי שהשפיע אברהם אבינו מדת החסד
והאהבה ,בא לעולם יצחק אבינו שהשפיע לעולם
מדת היראה שבזה נשלם ההשפעה של אברהם כי
לפנ"ז עדיין לא היה דבר שלם כי היה סכנה גדולה
שע"י החסד ח"ו יפלו לקליפה ,עד שבא יצחק ועשה
הגנה למדת החסד שלא יתפרץ אלא יעמוד בגבולו
ועי"ז נשלם מדת האהבה של אברהם.
וכמו"כ מצד שני מדת הגבורה לחוד ג"כ א"א כי
בקל יפול האדם לכעס שזה נחשב כעובד ע"ז ולכן
מוכרח שיהא ממוזג גם במדת האהבה ,וגם תמיד
היראה צריכה לבא מתוך האהבה ,כדי שיהא לו
הרצון והאומץ והדחיפה לקבל העול מלכות שמים
ולכך צריך שיקדם האהבה ,וכבר הארכנו בזה כמה
פעמים ליישב הסתירה שיש בענין אהבה ויראה האם
היראה קודמת או להיפך וביארנו שבכלליות צריך
להקדים האהבה לפני היראה ואילו בפרטיות תמיד
צריך להיות היראה לפני האהבה ולכן אומרים קודם
שמע ישראל שזה קבלת עומ"ש ואח"כ ואהבת
ואכמ"ל בזה.

י.
והנה ידוע קושיית העולם למה עיקר נסיון העקידה
נחשב ע"ש אברהם ולא על שמו של יצחק הרי סוכ"ס
הוא היה הקרבן א"כ למה מתייחס העקדה ונזקף
יותר לזכותו של אברהם אבינו .ועלה בדעתי לתרץ
בפשיטות עפ"י מש"כ בדרשות הר"ן (דרוש ו') שהקב"ה
לא ציוה לאברהם שיעשה העקדה ולא היה נמשך לו
עונש כלל אם לא עקדו שהרי הבטיחו כי ביצחק
יקרא לך זרע ,אלא אמר לו קח נא ,אין נא אלא לשון
בקשה ,שהודיע לו שייטב בעיניו ויהיה לו נח"ר אם
יסכים למחול על ההבטחה של כי ביצחק יקרא לך
זרע ויעקוד את בנו .ואברהם היה יכול להשיב הן לא
נתת לי זרע והבטחתני בזה הילד ואיך אוכל לוותר
על זה ,ולא היה נענש מאומה ,אך אברהם אבינו
"לגודל אהבתו את ד'" הסכים בכל לבבו לעקדו כדי
לעשות חפץ ד' ונחת רוח לבורא ית"ש.

עמ"י

בס"ד

ולכן השכר של העקדה גדול כל כך שעד היום אנו
חיים בזכות זה כי אברהם אבינו כבש את רחמיו לא
מחמת ציווי אלא מרצונו הטוב לעשות נח"ר לד' ועל
כן אנו מבקשים שבזכות זה הד' ית' ג"כ יכבוש את
כעסו וירחם עלינו ,עכתו"ד (נ.ב .וסמך את דבריו על
הירושלמי (תענית פ"ב ה"ד) בשם ריוח וכפי הנראה דעה זו חלוק
עם הדרש שהביא רש"י בחומש שאברהם שאל אפרש לפניך
שיחתי אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע ועכשיו אתה
אומר העלהו לעולה וכו' וק"ל).

אמנם לגבי יצחק איתא בחז"ל שכאשר אמר לו
אברהם שהוא הקרבן השיב לו יצחק וכי יש לי ברירה
הרי אם ירצה הד' ית' יכול הוא ליטול את נשמתי
מבלי לשאול אותי ,א"כ כשמבקש ממני לתתה לו וכי
יכול אני לסרב הרי אם לא אתננה מרצון יקח אותה
שלא מרצוני .נמצא שיצחק עשה העקדה מתוך יראה,
כי לא נכנס עמו אברהם בדברים לפרש לו שאין כאן
ציווי אלא רשות רק באותה שעה ששאל יצחק איה
השה לעולה רמז לו שהוא יהיה הקרבן והבין יצחק
שזה ציווי .אבל אברהם ידע שזה רשות ואעפ"כ
הסכים לכן מתייחס עיקר נסיון העקדה לאברהם
אבינו ,כי אע"פ שאמרו חז"ל שגדול המצווה ועושה
ממי שאינו מצווה ועושה ,זה נאמר לענין סתם מצוה
שיש יותר שכר לזה שמצווה כיון שיש יצה"ר בשעה
שמצווה כמו שפירש"י ,אבל לענין מסי"נ (שלזה יש
התנגדות היצר גם בלא ציווי) ודאי זה הרבה יותר חשוב
כשנעשה מרצונו הטוב ללא ציווי.
ומכל זה עלינו ללמוד ללכת בדרכי אברהם אבינו
לעשות איזה מסי"נ ,כי כפי כמה שאדם דבוק בדרכי
אבות והולך בדרכיהם למסור מחפץ לבו מעצמו
ובשרו עבור הד' ית' ,כך הוא זוכה יותר לקבל ולהיות
ניזון מזכות העקדה שעשה אברהם אבינו ,שכפי כמה
שאנו הולכין בדרכיהן אנו זכאין יותר להשתמש
בזכותם ולקבל מהכח וההשפעה שלהם ,וזה נוגע
עכשיו בשמיני עצרת שהקב"ה רוצה לראות מה
אנחנו מוכנים למסור לו מרצון לבנו ,הוא לא ציוה
אותנו ביום זה לא בסוכה ולא בד' מינים ,הוא רק
מבקש שאני רוצה להנות ממך ,עד עכשיו היית
מחוייב ר"ה יו"כ סוכות הכל מלא חיובים ,אבל כעת
אני מחכה שתתנו משהו מעצמכם .ומה אנחנו
יכולים לתת ,מעט שמחה לשמוח עמו ובמה אנו
שמחים בזה לבד שאנחנו עמו וצאן מרעיתו.

יא.
אמרנו היום פירוש יקר מאוד ,כ' בפסוק בסיום
התורה ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר
עשה משה לעיני כל ישראל ומפרש רש"י לכל המורא
הגדול – נסים וגבורות שבמדבר הגדול והנורא .לעיני
כל ישראל – שנשאו לבו לשבר הלוחות שנאמר
ואשברם לעיניהם ,והסכימה דעת הקב"ה לדעתו

עש"ו

פג

שנאמר אשר שברת ,יישר כח ששברת כדאיתא שבת
פ"ז א' ,עכ"ל רש"י.
ויש לשאול שהרי הזכיר לפנ"ז כל כך דברים
נפלאים שעשה משה ואיך מונה זה כשבח גדול
כהמשך לשאר הפלאים שעשה ,ובכלל מה כ"כ השבח
בשבירת הלוחות לעיניהם .גם יש לשאול שאלה על
עיקר מה שסידרו רבותינו ז"ל כך שיסיימו התורה
בשמחת תורה הרי לכאו' היה יותר מתאים שיתחילו
התורה (מחדש) בחג השבועות ולא בשמחת תורה
וכבר עמדו ע"ז הראשונים ז"ל ובספר המנהיג (לא'
הראשונים) תירץ דכיון שמוזכר בסיום התורה הברכות
של משה רבינו (שאלו הן הברכות היותר גדולות שיש ברכוש
של כלל ישראל כמש"כ האוהחה"ק) לכן אנו רוצים שבשעה
זו שמתחילים השנה החדשה שתכלה שנה וקללותיה
ותחל שנה וברכותיה ,על כן סידרו שיקראו עכשיו
הברכות האלו כדי להתחיל בזה את השנה בכדי
להכנס לשנה החדשה מתוך ברכה ,שיהא נשפע
הברכות האלו לקראת השנה החדשה .ובמחזור ויטרי
(סי' שפ"ה) כתב שקורין וזאת הברכה כדי לסמוך
שמחת התורה שזכו לסיימה לשמחת החג עכ"ל
כלומר כיון שמצוה להרבות שמחה ביום זה לכן
סידרו שיהא גמרה של התורה ביום זה כדי שיהא לנו
גם שמחת התורה ,שיהא נוסף גם הוא על שמחת
החג.
ואולי יש להוסיף עוד טעם פשוט דמאחר ועשינו
תשובה בימים הנוראים אנו רוצים להתחיל כל
הנהגת החיים מחדש ולשנות דרכנו ולחדש ימינו
כקדם ואיך נוכל לחדש ולשנות את חיינו זה רק ע"י
התורה כמו שאמרו חז"ל (קידושין מ') שגדול תלמוד
שמביא לידי מעשה כלומר שאם לומדים את התורה
כמו שצריך זה מביא לידי מעשה ,וכאשר אנו רואים
שלא הגענו לידי מעשה עד עכשיו מזה אנו מבינים
שכנראה שהתורה שלמדנו לא היה כראוי א"כ צריך
להתחיל ללמוד התורה מחדש צריך לעשות התחלה
חדשה ,ולזה מתחילים שוב את התורה מבראשית
דוקא עכשיו בסיום הימים הנוראים.
ויבואר יותר ע"פ המבואר באוה"ח הק' כמה פעמים
שתחילת הקלקול של האדם בא מזה שהוא מתרחק
מהתורה ועי"כ הוא ממילא מתרחק מהד' ית' וכמו"כ
אם רוצה לחזור ולהתקרב אל ד' הדרך היא ע"י
התורה כי גדול תלמוד שמביא לידי מעשה ,ולכן
כאשר קיבלנו ע"ע להתנהג אחרת ולשנות הנהגת
החיים שיהיה חיים של למענך אלוקים חיים צריך
לשנות ולחדש את לימוד התורה שלנו שיהא כראוי,
ולכן סידרו לסיים התורה עכשיו כדי שנוכל להתחיל
התורה מחדש מההתחלה מבראשית[ .ובזה יאיר לנו
אור חדש בנוסח התפילה בתפילת י"ח שאנו
מבקשים השיבנו אבינו לתורתך ואח"כ וקרבנו מלכנו

עמ"י

בס"ד

לעבודתך שרק ע"י שנלמד את התורה כראוי אז נוכל
לזכות לתשובה כי הם תלויים זה בזה .וראה עוד
בספה"ק מאור עינים (פ' אמור) שלכן המנהג שכל
ישראל עולה לתורה בשמחת תורה כי ע"י התשובה
חזרו ונתעלו כל חלקי שרשי נשמות ישראל ונתאחדו
בהתורה כי כל א' מישראל י"ל אות בתורה ועכשיו
ע"י החטא נתרחק מהתורה וע"י התשובה חזר
ונתאחד עם התורה ע"ש ביאור כל הענין].
ובזה נוכל ג"כ לפרש הקשר של סיום התורה
לתחילתה .ובהקדם שנתבונן בענין שבירת הלוחות
דהנה בשעה ששבר משה רבינו הלוחות הראשונות
ועי"ז הוצרך להוריד הלוחות השניות שהם הרבה
פחות במדרגה מהלוחות הראשונות ,בפשוטו נראה
שיצא מזה הפסד גדול לכלל ישראל אלא שבכ"ז משה
רבינו עשה זה בהיות וחרה אפו כאשר ראה עד היכן
נפלו שחטאו בחטא של ע"ז לכן שבר הלוחות אבל
בסה"כ היה הפסד גדול ונורא כך נראה במבט פשוט.
אבל האמת היא שאע"פ שודאי היה הפסד מצד
אחד כי הלוחות השניות כבר לא היו באותה מדרגה,
אבל מצד שני היה כאן רווח גדול לכלל ישראל כי
באמת הלוחות הראשונים לא קיבלו אותם כראוי
ולא היו ראויים אליה כי הלב שלהם עדיין לא היה
מתוקן לגמרי (עי' תוספתא בבא קמא פ"ז ה"ג) ,דאילולי
קיבלוה כראוי לא היה שייך שתיכף אחר קבלת
התורה יעשו חטא העגל ,וכדברי חז"ל עה"פ נרדי נתן
ריחו (גיטין ל"ו ):עלובה כלה שמזנה תחת חופתה,
ומזה שנפלו בחטא נורא כזה תיכף ומיד ,מזה הבין
משה רבינו שכלל ישראל אינם ראויים למדרגה הזו
של לוחות הראשונות ואף שנתרוממו לדרגה גדולה
מאוד בעת מתן תורה ופסקה זוהמתן אבל זה לא היה
בר קיימא אצלם כי לא היו להם כלים לקבל את זה.
ולכן באמת זה לא החזיק מעמד ותיכף נפלו לבירא
עמיקתא ,משום כך שבר את הלוחות ,והיה יודע
שהקב"ה ודאי ימלא מקומם בלוחות שניות כי דבר
אשר יצא מפי לא ישוב אלי ריקם (ישעי' נ"ה י"א) ,ולכן
היה בטוח שיקבלו לוחות שניות .ובעצם השבירה
כביכול יצר את ההכרח ליתן להם לוחות שניות
ובוודאי ידע שזה לא יהיה באותה דרגה של לוחות
הראשונות אבל זה יתאים יותר לדרגה שלהם
ויתקיים בידם ,כי הלוחות הראשונות שאין להם
הכלים לזה לא רק שזה לא מעלה אותם אלא זה מזיק
להם ומוריד אותם וכדברי חז"ל (יומא ע"ב ):לא זכה
נעשית לו התורה סם המות ומתרחקים יותר מהד'
ית' ולכן נפלו לחטא העגל ,ומשום כך היה שבירת
הלוחות טובה גדולה לכלל ישראל שעי"כ קבלו
התורה מחדש בדרגה כזו שיוכל להתקיים בידם.
ולמה באמת לא היו ישראל ראויים ללוחות
ראשונות ,יל"פ עפ"י מה שמפרש ר' מענדל'ע

עש"ו

פד

מוויטפסק זי"ע בספרו פרי הארץ על מאמר חז"ל (ע"ז
ד ):לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה (של חטא העגל)

אלא להורות תשובה לרבים דאין הכונה דזה נעשה
רק בשביל להורות תשובה לדורות הבאים אלא
הכוונה כדי להורות להם עצמם ולעורר אותם
לתשובה כי היה אצלם איזה רפיון בעבודת ד' ולא
הרגישו בזה ,ורפיון זה היה כלפיהם חטא גדול לפי
דרגתם שזכו לשמוע דברות הראשונות מפי הגבורה,
אך היות ולא הרגישו בחסרונם לכן סיבב הד' ית'
שיפלו בחטא נורא כזה ועי"כ כבר הבינו שצריכים
הם לתקן דרכם ועי"ז נתעוררו לשוב בתשובה.
ויתכן להוסיף ולפרש שבאיזה ענין היה הרפיון
שלהם י"ל שזה היה בענין של גאוה וכענין שכ' ר'
חיים ויטאל שהגאוה הוא השורש של כל המדות
רעות וכל העבירות ,ואמרו חז"ל שכל המתגאה
כאילו דוחק רגלי השכינה ויש בזה בחי' של ע"ז ,וא"כ
י"ל דכיון שהיו במדרגה גדולה כ"כ שזכו לשמוע
בעצמם דבר ד' מפי הגבורה ופסקה זוהמתן עי"כ באו
לידי התנשאות וכיון שהיה להם פגם זה שיש בו שמץ
של ע"ז לכן סיבבו שנפלו אח"כ דוקא בחטא העגל
שהוא חטא של עבודה זרה כדי שיתעוררו לשוב
ולעקור מלבם השמץ של ע"ז שהיה בקרבם ,כך י"ל
עפ"י דרכו של הפרי הארץ.
מעתה י"ל שמשה רבינו רצה שכלל ישראל יהיו
ראויים לקבל את התורה ,ומשכן התורה הוא בלב
כמש"כ כתבם על לוח לבך ,א"כ כדי לקבל את התורה
צריך להכשיר את הלב לתורה .והיות שראה שחטאו
בעגל הבין מזה שיש עדיין איזה פגם בלבם ולכן כדי
לתקן זה החליט לעשות עסק גדול מהחטא הזה כדי
שיבינו גודל ועוצם החטא בכדי שעי"ז יתעוררו
לתשובה בלב שלם ולכן שבר את הלוחות דוקא
לעיניהם.
ומשל למה"ד כשאדם נכשל באיזה חטא והדבר לא
נודע לשום אדם אז עובר זמן והוא שוכח מזה וכאילו
לא קרה כלום ,וכתוצאה מזה יכול בקל ליפול שנית.
אבל אם קיבל עונש גדול או שנעשה מזה רעש גדול
ונתבזה מאוד וכדו' אז כבר יזכור לאורך ימים שלא
לשוב עוד לכסלה .כך גם בענינינו לכן שבר הלוחות
לעיניהם כדי לרגש אותם שירגישו נוראות החטא
שיבינו שעל ידי החטא הזה הם איבדו את הכל את
כל התורה כולה ,ואכן ע"י שבירת הלוחות נשבר לבם
לשברי שברים וקיבלו לב נשבר והגיעו להכנעה ,עי"ז
תיקנו מדת הגאוה ועקרו ההתנשאות שהיתה בלבם
ובזה הוכשרו לקבל הלוחות השניות ,וכמו שידוע
מאמר א' מהצדיקים שאין בעל מום יותר גדול מזה
שמרגיש שיש לו לב שלם ואין לך אדם השלם יותר
מזה שיש לו לב נשבר .לכן זה שבח גדול למשה רבינו
מה ששבר הלוחות לעיניהם דוקא כי בזה עשה טובה

עמ"י

עש"ו

בס"ד

עצומה להכשיר אותם לקבל הלוחות השניות.
ובזה מובן הא דאיתא (בספרי מוסר הקדמונים) שלכן
התורה מתחיל באות ב' ומסתיים באות ל' שהוא רמז
על ה-לב .דהכוונה שזהו הקשר של סיום התורה
לתחילתה שהתורה מסתיימת בזה שמשה רבינו שבר
את הלוחות לעיניהם ,שעי"ז הוא תיקן להם את הלב
שיהיו מוכשרים לקבל את התורה ,כי לפנ"ז הרגישו
את עצמם לאנשים שלמים ואז לא היו ראויים עדיין
לקבל התורה ,אבל עכשיו שנשבר לבם אחרי שנפלו
בחטא נורא כל כך ,א"כ הם כבר שבורים לגמרי
שמעתה כבר הוכרחו להיות תחת השם של בעלי
תשובה ,דוקא עי"ז תוקן הלב שלהם והוכשרו לקבל
התורה כי נעקר מלבם ההתנשאות .בזה הכלי אפשר
להתחיל את התורה מבראשית .זהו הקשר שבו נעוץ
סופה (של התורה) בתחילתה.

יב.
והנה עתה כשעברו הימים הנוראים כל יהודי עושה
חשבון ורואה שלא מילא את הימים הקדושים כראוי,
ושעדיין יש לפניו דרך ארוכה כדי להשלים בעבודת
התשובה ועי"כ לבו נשבר בקרבו וא"כ יכול לפול ח"ו
לזרועות היאוש ,כשרואה בעיניו איזה פנים יש לו
שאחרי כל העבודה שעשה במשך הימים הנוראים
עוד לא נשתנו דרכיו כדבעי' להיות.
ואפשר לומר שלזה קבעו שיקראו הפרשה הזו של
לעיני כל ישראל בשמיני עצרת ויתחילו תיכף מחדש
ללמוד התורה מבראשית ,כדי שנלמד מזה שהלב
נשבר זהו עצמו הכלי לקבל את התורה ,הפרשה הזו
נותן לנו חיזוק שאין לנו להשבר כי אדרבה דוקא עי"ז
שלבנו נשבר לרסיסים ממה שעברנו כל כך בדלות
את הימים הנוראים ,זה מכשיר אותנו להתחיל את
התורה מחדש כי זה מה שמכשיר את לבנו לקבל את
התורה ,ודוקא עכשיו אנחנו יכולים ומסוגלים
להתחיל את התורה.
ולכן נזכר השבח הזה של שבירת הלוחות לאחר כל
השבחים של משה רבינו כי זה יותר מיצי"מ וכל
האותות הגדולים שעשה ,כי בזה המעשה סיכן את
עצמו ומסר נפשו עבור טובתם של ישראל ,שלקח
את הלוחות שהם מכתב אלקים ותפסם ושברם
לעיניהם והיה יכול ח"ו במעשה זה לאבד את כל
עולמו ולהיות נידון לגהנום לדורי דורות אך הוא לא
השית לבו לכל זה ומסר את נפשו כדי להקים את בני
ישראל שיוכלו לקבל לוחות חדשות ,אלא שלבסוף
אמר לו הקב"ה יישר כח ששברת שהסכים הקב"ה
על ידו .נמצא שזה באמת השבח היותר גדול על משה
רבינו שהוא מסר נפשו למען הכלל.
החוזה מלובלין זי"ע אמר שהוא מעדיף שיבא תיכף
הגאולה השלימה אפילו אם הוא ישאר בנוקבא

פה

דתהומא רבה כלומר שישאר אבוד לנצח ,בכ"ז הוא
מוכן לזה ובלבד שכבר יצא שכינתא מגלותא .כך גם
משה רבינו הסכים להיות נאבד לנצח ובלבד שכלל
ישראל לא יהיו אבודים ולכן עשה שבירת הלוחות
ועשה זה על דעת עצמו לטובתן של ישראל וסיכן
בנפשו כי אם הקב"ה היה כועס עליו ודאי היה יכול
לאבד את כל עולמו עי"ז.

יג.
העולה מדברינו שבשמיני עצרת כל המצוה הוא
אך שמח ,ומהו השמחה שביום זה אנו שמחים בהד'
ית' נגילה ונשמחה בך ,ואע"פ שאין אנו יודעים מה
השגנו מכל הימים הגדולים והנוראים שעברו עלינו
ואין אתנו יודע עד מה אבל אנו שמחים שיש לנו את
הרבונו של עולם ,ושהקב"ה חפץ בנו ומבקש מאתנו
עשו לי סעודה קטנה כדי שאהנה ממך .וזה לבד
ממלא את לבנו בשמחה ודביקות בבחי' חבוקים
ודבוקים בך.
עוד ביארנו שבזמננו אנו שיש כ"כ עניות בגשמיות
וברוחניות ובמה נחזק את עצמינו אבל דבר א' יש
לנו ,לב נשבר ,זה היום קל להשיג ,ויש לנו את הד'
ית' שהוא נשאר אתנו תמיד בכל מצב ובכל זמן והנה
זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן
החרכים .ולכן העצה היא אחזתיו ולא ארפנו ובזה
ננצל מכל הבלבול וטירוף הדעת שיש היום .ואיתא
מהריז'נער זי"ע שלפני שיופיע אור הגאולה תרד
כזאת חשכות בעולם כמו שהיה במצרים בשלושת
ימי אפלה ,ויצטרכו להתחזק במסי"נ שלא ליפול
מעבודת ד' .והוסיף ופירש הושענא ג' שעות שזה
מדבר על הג' שעות אחרונות שיהיו יותר קשה מכל
אותה חשכות ויצטרכו מסי"נ עצום וע"ז מתפללים
במשך כל הדורות כל השנים שלא יפלו אז ח"ו,
ובודאי אנו כבר קרובים מאוד למצב הזה.
וידוע ג"כ מה שאמר הנועם אלימלך זי"ע שלפני
ביאת המשיח יהא כמו חבל פרוש על כל העולם
והקב"ה יתחיל לנענע את העולם ויצטרכו להחזיק
בחבל חזק מאוד ממש במסי"נ ומי שיחזיק ינצל ,אבל
יצטרכו להחזיק בכל הכחות כי החבל יתנדנד בחזקה
עד מאוד ,וצריך לדעת מה היא העצה ואיך נוכל
להחזיק בחבל אם החבל אינו עומד במקום אחד
והוא מתנדנד כל כך בחזקה .ונראה בס"ד לפרש כי
החבל זה הד' ית' בעצמו כענין שכ' (תהלים ט"ז ה' ו') ד'
מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי חבלים נפלו לי
בנעימים אף נחלת שפרה עלי ,לכן כתוב (בפ' האזינו)
כי חלק ד' עמו יעקב חבל נחלתו ,ואם נתפוס בידי
הקב"ה אז לעולם לא נמוט.
וכמו שכ' (הושע י"ד) אני כברוש רענן ומפרש"י
שברוש רענן זה אילן ברוש שענפיו נוטים
ומתכופפים לארץ ואדם אוחז בענפיו ,כך אומר

עמ"י

עוד ממה שנאמר לשמחת תורה

א
בשמחה שלנו שאנחנו שמחים בשמחת תורה
ובשמיני עצרת אנחנו עובדים את ד' ,בזה אנחנו
מגלים דעתנו שמה שאנחנו רוצים זה רק להיות
קרוב לד' אחת שאלתי מאת ד' אותה אבקש שבתי
בבית ד' כל ימי חיי זה אנחנו מבקשים ,שמיני עצרת
זה חג שהקב"ה אמר על זה אני רוצה להנות ממך
(ילקוט שמעוני במדבר פרק כ"ט המשך רמז תשפ"ב) ,לכאורה
מה הקב"ה נהנה מאתנו בשמ"ע הרי אין שום מצוה
מיוחדת בשמ"ע ,בסוכות יש ד' מינים בכל חג יש
מצוה מיוחדת אבל בשמ"ע אין מצוה מיוחדת ,אלא
הביאור הוא שהקב"ה אמר אני רוצה להנות רק ממך
הכונה ממך בעצמך בלי שום מצוות בלי שום דבר של
עשיה ,ברגע שאתה עושה פעולה של מצוה אתה
עושה דבר שמחזק אותך ,אבל עכשיו אני רוצה
לראות אותך בלי שום דבר אלא מה רוצה הלב שלך,
בשמ"ע אין שום פעולה של מצוה שאתה יכול לתת
לי אין שום פעולה שאתה יכול לעבוד את ד' בפעולה
הזאת ,אלא יש רק את הלב שלך אז אם אתה שמח
עם הקב"ה מזה הקב"ה נהנה הקב"ה רוצה להנות

ב

עש"ו

בס"ד

הקב"ה אני כברוש רענן שהוא ית' כביכול מתכופף
אלינו ואומר לנו החזיקו בי .וע"ז אומר דוד המלך (שם
בתהלים) ברוך ד' אשר יעצני ומה היא העצה ,שנתן לי
האפשרות והשכל לתפוס ידי בו שנקיים שויתי ד'
לנגדי תמיד ועי"ז מימיני בל אמוט כי לא תעזוב נפשי
לשאול וגו' נעימות בימינך נצח.
וזה ג"כ ענין הד' מינים שמובא במדרש דבזה נודע
שדידן נצח ,וצ"ב איך זה מוכיח שניצחנו בדין אלא
יל"פ כי הד' מינים הוא כנגד הד' אותיות של השם
הוי"ה א"כ בנטילת הד' מינים אנו רומזים בזה שאנו
תופסים כביכול את הקב"ה ובאופן כזה ודאי אנו
מנצחים.
יתן הד' ית' שנזכה להשלים ולעשות ההקפות
כראוי ושנזכה לשמוח בהד' ית' ושנוכל להנות את
הד' ית' שיתקיים שאהנה ממך ,ושנזכה להחזיק תמיד
בהד' ית' בבחי' אחזתיו ולא ארפנו ואז יתקיים
מימיני בל אמוט שנהיה ראויים לזכות לגאולה
השלימה ויתהפך הכל לרחמים וחסדים מגולים,
ושנזכה בעת ההקפות כשבאים כל הז' רועים לקבל
את כל ההשפעות של אהבה ויראה ושאר המדות כמו
שהזכרנו ,ושנזכה להכין את לבנו ולעשות כלי כדי
שיחזיק ויאחז בנו כל המדות האלו ועי"ז נזכה לקבל
פני משיח צדקנו בעגלא ובזמן קריב ברוב רחמים
וחסדים מגולים בב"א.

פו

ממך מהלב שלך שפונה אליו ושמח איתו מזה הקב"ה
נהנה ,כל הפעולות שלך יכול להיות בלי לב זה יכול
להיות מרומה ולא לשם שמים ,אבל עיקר ההנאה זה
מהלב של עצמך אם אתה שמח עם התורה אם אתה
שמח עם הקב"ה סימן שהלב שלך פונה להקב"ה
ומזה אני מקבל הנאה ,מכל המצות אני לא מקבל
הנאה כמו מזה זה הפירוש אני רוצה להנות ממך.
(מתוך נעילת החג תשס"א)

ב
הנה לכל דבר ולכל חפץ יש עת יש ענין להצטער
לפעמים על דבר של צער יש זמן לשמוח ,ביו"ט לא
צריכים לחשוב על החול צריכים להיות יום טוב'דיק
כל הזמן ,שמחת תורה זה ניתן לנו לשמוח עם
הקב"ה ,הקב"ה אומר אני רוצה להנות עמכם אם
האדם ישב בשמחת תורה וידאג על הגז"ד שלו על
התשובה שלו על החטאים שלו וכי יכול לשמוח עם
הקב"ה ,וכי יכול הקב"ה להנות ממנו ,ממה הקב"ה
נהנה ,מהחטאים או מהמצוות אז יותר טוב
שבשמחת תורה הוא יחשוב על המצוות שלו כי
עכשיו הקב"ה רוצה להנות ממנו הקב"ה אמר עשו
לי סעודה קטנה ואהנה עמך אם יש לך משהו קטן
תביא לי את זה אני אשמח עם זה ,אם יש לך רק
לחם תביא לי לחם אז מי לא יכול למצוא איזה
הרהור תשובה איזה משהו שעשה ,עם זה ישמח
בשמחת תורה זה זמן לשמוח.
ויש להוסיף לזה שאפילו לחשוב על החטאים גם
על זה לא כדאי ,אדם חושב שהוא יהרהר בתשובה
מה יכול להיות יותר טוב זה טוב מאד לערב ר"ה אבל
צריך ליחד זמנים לכל דבר כי באמת לחשוב על
החטא זה מוריד מהשמחה אדם חושב על כשלונות
על דברים שלילי זה מוריד את האדם לקליפות.
(מתוך מאמר קווי ד' יחליפו כח – שנאמר באסרו חג תשס"ח)

ג
זה צריך להיות בשמחת תורה צריכים לחשוב רק
על התרוממות רק שאשרי העם שככה לו ברוך שלא
עשני גוי צריכים רק לחשוב ישמח ישראל בעושיו
ולחשוב רק על התרוממות ורק על הזכותים שיש לו
רק על התורה על ההתקרבות חבה יתירה שהקב"ה
נותן לנו צריך לשמוח עם זה בשמחת תורה צריכים
לעשות כל דבר בעתו ובזמנו עת ספוד ועת רקוד כל
דבר יש לו הזמן שלו ויש לו הסדר שלו כשיושבים
ללמוד צריכים להקדיש עכשיו אני רק לומד וכן בכל
דבר ודברב ,לכן אפילו המצוות אין עושים חבילות
חבילות צריכים כל דבר רוחני להקדיש את זה
(מתוך הנ"ל).
שעכשיו זה רק זה.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

גם בסעודות מצוה צריך להזהר לא לדבר בדברים אחרים זה

מפסיד את הרווח כי הרוחניות לא מקבלת עוד דבר ביחד.
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מאמר "קווי ד' יחליפו"

עש"ו

פז

ד"ת שנאמרו
בסעודת אסרו חג סוכות תשס"ח

ובו יבואר :א) העבודה של אסרו חג .ב) איך להצליח לקיים בפועל מה שקבלנו במשך הימים נוראים.
ג) יישוב במה שמצינו שהתורה מתשת כחו של אדם ומאידך גיסא וקווי ד' יחליפו כח.
ד) איך זוכים להגיע לדרגא של להיות שליט על מחשבותיו .ה) כמה כללים בעבודת התשובה מתי מותר לחשוב על חטאיו.

א'
אסרו חג בעבותים
איתא בשם האר"י הק' ובספרים הק' שאסרו חג זה
גשר בין החג לחול ופשטות הענין מבינים שאם
האדם יצא מהקדש לחול בפתאומיות יש סכנה שמא
יפול ח"ו כי כמו שאדם יוצא מחום לקור יכול לקבל
קרירות בקל כי הגוף החומר של האדם אינו מקבל
שינוי כ"כ במהירות וזה יכול להזיק לו כי הבריאות
של האדם תלוי בהגנה שיש בתוך מבנה הגוף כשיש
חום ההגנה שבתוך האדם שומר על האדם שלא
יתחמם יותר מדי וכשיש קור גם יש הגנה בתוך
האדם ששומר על האדם שלא יתקרר וכשיש שינוי
בפתאומיות אז לא יכול הגוף להסתדר כ"כ מהר
וממילא יכול ח"ו לקבל בינתיים איזה נזק ,וכך הוא
גם בענין רוחני שכשאדם יוצא מקודש לחול אז עד
שיסתדר יכול להיות לו סכנה זה הענין של אסרו חג
שיש בו גם קצת קדושה מהחג שהעולם יוצא לאט
לאט לכן יש גם מצוה לעשות סעודה באסרו חג
הגמרא אומר אסרו חג בעבותים כשהוא עושה
איסור לחג אז כאילו הקריב כל הקרבנות כולם.
ואפשר להסביר זה קצת יותר ,המכוון של כל חג
הוא לא רק על ימי החג זה נותן לאדם איזה רכישה
איזה רווח על כל השנה כולה המועדים הם הלב של
השנה הם נותנים לאדם את הזרימה לכל השנה לכן
צריך האדם לקבל מכל חג איזה דבר חדש בעבודת ד'
איזה אור חדש עד החג הבא זה צריך להוביל אותו
עד לחג הבא ואח"כ הוא הולך הלאה הוא מתקדם
והולך עוד יותר כל חג הוא עולה במדרגה כך הוא
הסדר כך צריך להיות (ולפעמים זה רק משמש אצלו לשמרו
מירידה לנקותו קצת מהירידה שלו להרחיצו מהלכלוך
שהתלכלך במשך כל השנה כמו שכשאדם מרוויח רכוש גדול
יכול להרוויח בזה להתעשר ואם יש לו חובות אז במקום
להתעשר הוא משתמש בכסף הזה לשלם החובות וגם זה כדאי
כך יכול להיות מהרווח של החג) ,זה הענין של החג אבל

כדי שזה יצא לפועל אדם צריך קצת להתבונן בענין
החג צריך להתבונן מה הרווחתי כאן.
פעם בשבת בראשית בקידוש בליל שבת הדברי
חיים עמד הרבה זמן להתבונן לפני שהתחיל לעשות
קידוש עם הכוס בידו ואחרי הרבה זמן התחיל את
הקידוש ואחרי הקידוש אמר את ההסבר למה
התעכב ושהה כ"כ והסביר עם משל לאדם שהולך

ליריד והוא קונה שם סחורה על כל השנה להרוויח
ובשעת היריד צריכים לחטוף מציאות כי שם קונים
הרבה מציאות בזול מאד כדי שיהיה לו סחורה במה
להרוויח כל השנה ,ובאמצע היריד אין זמן לשבת
ולעשות חשבון מה קונים ואיך לסדר כל הסחורה
אבל כשמגיע הביתה אז בהזדמנות הראשונה שיש לו
הוא מתחיל לעשות חשבון לסדר כל הדברים שרוב
הרווחים תלוי בסדר אם לא יסדר אז יכול להיות
שלא ירוויח שום דבר ידוע כך אומרים העולם שרוב
הפרנסה תלוי בסדר ההצלחה של כל דבר בד"כ זה
תלוי בסדר של הדברים לכן צריכים לעשות הכל עם
סדר ,הגמרא אומר שאם ראית תלמיד שאין לימודו
עולה יפה סימן שאין משנתו סדורה לו קודם צריך
לסדר את הבקיאות את הלגמור ואח"כ הלסבור
שהכל יהיה מסודר אצלו כי אם רצים מדרגה לדרגה
יותר מדי מהר כשעדיין לא התעכל עדיין לא מסודר
אצלו יכול רק להתבלבל.
בתוך החג אין זמן לחשוב וקשה מאד להשיג ישוב
הדעת לסדר את הדברים לכן נתן לנו הקב"ה יום
אחד ,אסרו חג בעבותים שזה מצוה לעשות איסור
לחג אבל זה רק רמוז בקרא ברמז ואמרנו כבר שכל
הדברים היותר פנימיים הם ניתנו ברשות לא מצוה
חיובית כי זה שייך למי שמעוניין ודבר שאדם רוצה
לרכוש פנימיות צריך להיות עם נדבת הלב שירצה
בעצמו ,המשכן היה ג"כ בנוי משלשה חלקים היה
נדבה שכ"א נתן בחיוב רש"י אומר שלושה תרומות
קיימו כאן שתים היו בחיוב הראשון היה בשביל
האדנים והשני בשביל הקרבנות וזה היה חיוב והסוג
השלישי היה תרומת המשכן וזה היה בנדבה ובבית
המקדש היו שני סוגים אחד שהאדם חייב ואחד
שיכול להתנדב כך היא כל התורה כולה יש סוג
שהאדם מחוייב ויש סוג שאם הוא רוצה ,העוה"ב
נותנים רק למי שרוצה ללכת שם לא כופין אותו
בכפיה רק חוסכים את הגיהנום יכול להיות שיקבל
קצת ג"ע אבל זה לא יהיה דרגה של עוה"ב שמדברים.
במשך החג עצמו מופיעים דברים שהם קצת
שייכים יותר לרוחניות אז אפילו אם א"א לנו לתפוס
אותם בשעת החג ,אבל כשיורדים אחרי החג צריכים
לשבת ולעשות חשבון מה היינו צריכים להרויח בחג
ומה יכולים לקחת על הלאה זה דבר ראשון זה הסבר
על מה שאיתא שזה הגשר כי זה הגשר בענין סגולה
בענין פנימי אבל בענין חיצוני גם זה גשר כי כשיוצא

עמ"י
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החג צריכים באמת להיות תפוס עם זה לחשוב על
החג ולסדר מה הרווחתי מכל התשובה שלי מה
קבלתי על עצמי ומה אני צריך עכשיו להמחיש בפועל.

ב'
וקובץ יד על יד
אנחנו מתפללים אפילו מוצאי יו"כ בשמו"ע השיבנו
אבינו לתורתך והחזירנו בתשובה שלימה לפניך
עכשיו גמרנו כל הענין של התשובה מעת לעת שעות
ובנעילה כבר מקווים שיצאנו זכאי ופתאום
מתפללים עוד פעם החזירנו בתשובה שלימה לפניך
תיכף ומיד בתוך כדי דבור מה הענין.
ועוד דבר צריך להסביר מה הענין שכתוב שיש עוד
חותמת ,רגילים כבר לשמוע שהזוהר הק' אומר
חותם בתוך חותם חותם שני זה בהו"ר אז מחלקים
את הפתקא לשון הזוהר הוא שניתנה רשות
לשליחים להוציא לאור שליחותם בהו"ר ושמ"ע אבל
יש בספרי החסידות עוד דבר עוד גילוי חדש שעד
חנוכה ג"כ עדיין מאחלים א גוט קוויטל אפילו יש
ספרים שהפריזו עוד וכתבו שעד פורים יש גם גמר
חתימה ובפסח כבר מתחילה שנה חדשה השפעות
חדשות וצלה"ב מה הענין הזה של כל החתימות
האלה ועד אז עדיין זה תלוי ועומד ,איך יתכן.
ואפשר לומר הביאור הוא כך שבר"ה ויו"כ יש
כתיבה וחתימה וידוע לגבי שטר אע"פ שיש חתימת
העדים אפשר עדיין לערער עליה אא"כ יש עליה קיום
חוץ מחתימת העדים ,כמו"כ לענינינו אע"פ שיש לנו
חתימה עדיין יתכן לערער נגדה אא"כ יש עליה קיום
ולכן יש לו עוד חותם וזה כמו הקיום ,וחותם השני
מקבלים בהו"ר ולכן לא מחלקין הפיתקין עד שיהיה
עליה הקיום שלא יוכל להיות עליה עוד ערעור ,.ומי
שמצליח בר"ה זה היותר טוב ומי שלא עשה עבודה
בר"ה חסר לו הכתיבה ומכיון שביו"כ עושין בשמים
רק החתימה וממילא מי שאין לו הכתיבה לא יוכל
לקבל החתימה וצריך שיעשה פראטעקציא מיוחדת
לעשות גם הכתיבה וגם החתימה וגם האדם יצטרך
לעשות עבודה כפולה בכדי להשיג גם הכתיבה וגם
החתימה ובהו"ר נעשה קיום כדי שיוכל לבצע בפועל
את החתימה אבל אח"כ במשך השנה עובדים
ומחזקים החתימה העליה שהאדם מקבל בימים
הנוראים יכול עדיין לרדת עד חנוכה אבל לא בקלות
יכול להיות שיהיה ח"ו כשלון גדול כזה שיפיל את כל
העליה שלו בד"כ בהו"ר כבר אדם יכול להיות בטוח
שהוא הולך על השביל בין לצד ח"ו הקשה בין לצד
הטוב גם לגבי השפעות רוחניות וגם בגשמיות הכל
כבר בפעולה אבל עד חנוכה עדיין יש חשש רחוק
אבל חשש יש שעדיין יש אפשרות שיהיה איזה כשלון
שיפריך את כל מה שקנה לכן עדיין צריכים לשמור
ומחנוכה עד פורים האחוזים של הסיכון הם הרבה
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פחות אבל אחוזים קטנים עדיין צריכים להתחזק
ואחרי פורים זה כבר מתחזק לגמרי עד שאדם לא
יכול להפסיד אותו אז כאילו נשלח כבר באוצר
בשמים זה כבר שם מונח בשבילו על עתיד לבוא זה
כבר שמור ומוגן.
עכשיו בפועל צריכים קצת להמחיש ולהסביר את
זה לדוגמא שאלתי מישהו מה קבלת עכשיו אז הוא
אומר כל פעם אחרי שמחת תורה הוא מתחיל ללמוד
ש"ס עוד פעם ,שאלתי אותו האם גמרת כבר את
הש"ס ,הוא אומר אבל אני מתחיל כל שנה ,כל שנה
ממחרת שמחת תורה הוא מתחיל ומנסה ללמוד שבע
דפים כל יום ממילא יגמור בשנה כל הש"ס אבל עדיין
לא גמר אף פעם אחת וזה כבר הרבה שנים אז מה
זה ,אמרתי לו שהדברי חיים אמר שכשהיה צעיר היה
אומר שהוא יתקן את כל העולם כולו וכשנהיה יותר
מבוגר הוא אמר שיתקן רק את המדינה שלו
וכשנהיה עוד מבוגר הוא אמר הלוואי שיתקן רק את
עירו כשנהיה כבר עוד יותר מבוגר הוא אמר הלוואי
שיתקן רק את משפחתו ובזקנה הוא אמר הלוואי
שיתקן את עצמו ,אז אמרתי לו שהעצה לזה היא
שיותר טוב להתחיל הפוך להתחיל בקצת קודם כל
לדאוג על לתקן את עצמו ואח"כ להוסיף כל פעם כל
שנה יקבל עוד קצת שנה ראשונה יקבל על עצמו
ללמוד עמוד אחד ליום שנה שניה יוסיף וילך ילמד
דף ליום שנה שלישית שני דפים כך עד שבע שנים
כבר ילמד שבע דפים ליום אבל אם הוא מתחיל
בשבע וגומר בכלום מה זה שווה הגמרא אומר תפסת
מועט תפסת תפסת מרובה לא תפסת.
כבר דברנו על זה כמה פעמים אבל אני רוצה
להסביר את זה קצת יותר שיהיה מובן ,כשהאדם
מקבל על עצמו הוא מעריך שיוכל לעמוד בזה ,כשאדם
יושב בבית המדרש בשמחת תורה כל היום אין לו
שום טרדות לכן הוא מרגיש שיוכל ללמוד שבע דפים
ליום ,למה לא ,ילמד כל היום בהתמדה מבוקר ועד
ערב הוא עושה חשבון ואומר בוודאי למה לא ,בסדר
מחר בבוקר מתחיל היום הרגיל מוקדם בבוקר הוא
קם ותיכף כשבא לביתו מהתפלה לוקח גמרא ומתחיל
ללמוד בהתמדה שיש לו שבע דפים ללמוד אז באה
אליו הבני בית ואומרת לו מה קורה הילדים לא
הולכים לחדר היום למה אתה לא מטפל בהם איי
שכחתי אני צריך לסדר את הילדים הולך ומסדר את
הילדים הוא גומר לסדר את הילדים חוזר לחדר שלו
ומתחיל שוב ללמוד באה אליו האשה מה יהיה עכשיו
אין לי עם מה לקנות על ארוחת הערב אוי וויי שכח
גם מזה גם על זה צריכים לדאוג אז הוא הולך לדאוג
על זה ג"כ בקיצור הולך לו כל היום ולבסוף כשכבר
עייף צריך לילך לישון בלילה הוא נזכר מה קרה עם
השבע דפים שלי אוי וויי אהה ,אני לא אלך לישון אם
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אתן שינה לעיני תנומה לעפעפי עד אמצא מקום לד'
יושב ולומד את השבע דפים הוא מתחיל ללמוד הרי
קבל על עצמו ביום הראשון לא לעמוד בקבלה ,הוא
סוגר כל החלונות גמרנו זה כבר מאוחר בערב אף אחד
לא יפריע לו עכשיו הבני בית ישנים הילדים ישנים
הכל מסודר יש לו את השבע דפים מתחיל ללמוד מגיע
לעמוד אחד ופתאום הוא נופל על הגמרא ונרדם
ואח"כ פתאום הוא מתעורר הוא רואה שעלה עמוד
השחר צריך לילך לרוץ להתפלל ולהעיר את הילדים
בקיצור לא הצליח היום לא הצליח אז מחר יכול
להיות שיסדר יותר טוב את היום יסדר יותר במהירות
את הכל בקיצור כך הוא תפוס והולך יום אחרי יום
עד ששוכח כבר לגמרי את הקבלה שלו ונגמר הספור
ואז עובר כל השנה מגיע עוד פעם שמחת תורה עוד
פעם נזכר אי לפני שנה קבלתי שבע דפים כל יום אחרי
שנה שלימה עכשיו הוא חוזר לשנה שעברה הוא
מנסה לתפוס את השנה שעברה הוא לא מתייאש ח"ו
הוא אדם רציני עכשיו הוא רוצה בכח לרדוף אחרי
השנה שעברה ולתפוס אותה הוא קיבל על עצמו
קבלה הוא יתפוס את זה פתאום כולם רואים אותו
שהוא רץ לאיפה הוא רץ באמצע שמחת תורה
שואלים אותו לאיפה אתה רץ לאיפה אתה ממהר הוא
ממהר הוא רץ לחפש את הקבלה שקבל ע"ע לפני שנה
בקיצור הוא מחפש את השמחת תורה של שנה
שעברה הוא מחפש את זה בכל הכח שלו אבל לצערנו
הרב מה קורה הוא לא ימצא את זה כי זה עף כבר ולא
רק שהוא לא ימצא את זה הוא תפוס עם זה בכל
השמחת תורה ושכח לגמרי שיש שמחת תורה חדשה
בכלל שכח אפילו לעשות את ההקפות כי עדיין הוא
תפוס לתפוס את השנה שעברה.
אבל כל המשל הזה זה לא בדיחותא לצערנו הרב
זה יגון ואנחה כך היא התמונה של החיים שלנו כל
החיים עוברים ורודפים אחרי מה שעבר שכבר איננו
ואז נזכרים ומתעוררים כשכבר איננו היום כבר הלך
ויושב עכשיו בעיפות בלילה רוצה לתפוס את היום
שהפסיד עכשיו רוצה לחפש אחריו אבל זה מקלקל
לו גם את היום וגם את הלילה כך הולך כל השנים
כל החיים בלי כלום לכן אומר הגמרא תפסת מועט
תפסת תפסת מרובה לא תפסת כלום ורש"י מפרש
שלא נשאר בידך כלום ,לכן מה צריכים לעשות האם
נקבל על עצמנו ללמוד רק רבע דף כל יום ,אז מתי
נגיע ללמוד את כל הש"ס ,רבע דף ליום אז יגיע
בעשרים ושמונה שנה ללמוד הש"ס והוא גם מסופק
אם זה יצליח ככה ומה יהיה עם שו"ע תנ"ך ועם כל
התורה כולה ,אדם חייב לדעת כל התורה כולה.
והענין הוא כך הפסוק אומר קובץ יד על יד ירבה,
לכאו' יש לשאול מה הפסוק מלמדנו כאן נשאל לילד
היותר קטן שכבר הולך ללמוד בבית ספר הוא כבר
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יודע שאחד ואחד זה שתיים ,ושתיים ושתיים זה
ארבע ,ארבע וארבע זה שמונה ,אז מה מחדש לנו
הפסוק ,אבל התשובה היא כוונת הפסוק היא אחרת
לגמרי שיש כאן טעות גמורה וגם בגשמיות זה כך יש
אנשים שרודפים כל חייהם על להתעשר ולא מגיעים
אין להם פרנסה יש להם חובות ,אבל האדם שהולך
לעבוד ומקבל רק משכורת קטנה כל חודש ,אבל אם
הוא מתמיד בעבודה והבעל הבית מרוצה ממנו אחרי
שלושה חודשים אומר לו תשמע אני מאד מרוצה
ממך ניתן לך עכשיו תפקיד יותר גבוה ותקבל
משכורת כפולה אחרי שלושה חדשים עוד פעם הוא
נותן לו עוד עליה ועוד עליה נמצא שאחרי שנים הוא
מגיע שמה שקיבל על שעה חמש דאלאר בהתחלה
עכשיו הוא מקבל עשרים וחמש דאלאר לשעה האדם
הזה כבר יש לו פרנסה ברווח ב"ה ואח"כ לאט לאט
הוא כבר אדם עם תפקיד גבוה עם משרה גבוהה אז
ממילא יש לו כבר קשרים עם אנשים יותר עשירים
בעלי בתים ,פעם אחת בא איזה איש עשיר ורואה
שהוא איש מצליח איש מסודר ואיש טוב מוצא חן
בעיניו אומר לו אני מחפש שותף כמוך כי אני צריך
אדם מסודר שיסדר את כל העסקים שלי ויהיה שותף
אצלי ,ונהיה שותף שלו הוא כבר נהיה בעל עסק
ומתחיל להתעשר.
משא"כ האדם שהולך לעשות עסקים גדולים יש
לו המצאות ענקיות כאלו שפשוט מקנאים אותו על
ההמצאות שלו עילוי מופלג וממציא המצאות וכי
אדם כזה עם כשרונות כאלו ילך ויעבוד על חמשה
דאלאר ,על עשר דאלאר זה לא בשבילי לא כפי כבודי
ולא לפי הסבלנות שלו הוא יכול להרוויח מליונים
יש לו כשרון אדיר אז האדם אומר לעצמו טיפש וכי
אתה תלך לעבוד בשביל גרושים ,אתה צריך להתעסק
רק במסחרים גדולים מאד ולעשות פגישות עם כל
האנשים היותר גדולים שבעולם כל העשירים יעשו
אתך מסחר זה טוב מאד יש לו באמת מה לדבר לכן
נפגש עם עשיר גדול הפגישה הראשונה נו העשירים
זה לא לפי כבודם לשבת עם סתם אנשים הם לא
מכבדים כשרונות אע"פ שהם צריכים קצת כשרונות
אבל מכבדים רק כסף כך זה הטבע (סתם אנשים גם
מכבדים כסף אבל העיקר עשירים) הם רק מעריכים מי
שיש לו כסף הם נותנים לו הערכה אז מתחילים
לדבר ורואים שזה אדם מצוין באמת הוא מבין כ"כ
במסחר ושואלים אותו כמה מסחרים כבר עשית
כמה מליונים יש לך כבר בבנק ,כי זה לא לפי הכבוד
שלהם להשתדך אתו רק אם הוא גם עשיר ,הוא
מתבייש אין לו מה לענות בקיצור יוצא אח"כ
בחרפות ובבושות ובא הביתה ונופל בדכאון מה
קורה לו ,כולם מזלזלים אף אחד לא רוצה לדבר אתו,
כך זה אדם שמתחיל בגדולות אז הוא נופל בפח ואין
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לו שום דבר לא נשאר לו שום דבר ,אדם שמצליח
הוא מצליח והולך ומצליח וההצלחה מביאה עוד
הצלחה זה רק המשל.
ברוחניות זה בדיוק אותו הדבר האנשים שאנחנו
מסתכלים עליהם גדולים מאד ענקי העולם הם
התחילו בקטן הם התחילו לעבוד עם דברים קטנים
עם עצמם כך הם התחילו ויותר מזה כי כמו שאמרנו
משל הגשמי מבשרי אחזה אלוק ברוחניות זה גם כך
שהאדם עושה מצוה אחת לומד דף אחד הוא מקבל
מזה אומץ חדש כי מרגיש טוב שהצליח ההצלחה
נותנת לאדם אומץ ואי הצלחה מדכא את האדם
האדם צריך אומץ לכל דבר ,הגמרא אומר אפילו כדאי
לומר מילתא דבדיחותא כדי לפתוח את הלב ללימוד
מכיון שצריכים להתחיל בשמחה ממילא האדם הזה
שמצליח בדף אחד חוץ ממה שמקבל מזה הרגשה
טובה ואומץ ג"כ מקבל מזה כח רוחני ונהיה כחו כפול
ואז הוא מקבל תפקיד רוחני יותר גבוה אחרי חודש
הוא יהיה מסוגל כבר ללמוד שני דפים וזה התשובה
על מה ששאל מתי אלמד את כל הש"ס מתי אני אלמד
את כל התורה כולה אפילו אם נספיק לגמור הש"ס
לדוגמא בעשרים שנה אבל מתי נלמד את כל התורה
כולה ומתי נלמד סוד מתי נלמד דרוש צריכים ללמוד
כל התורה כולה פשט רמז דרוש סוד אפילו אחרי אלף
שנים לא יספיק לו היום קצר והמלאכה מרובה אבל
העצה היא אם האדם מתחיל לאט לאט.
זה הענין השני של אסרו חג שצריכים לעשות
חשבון מה קבלנו בחג להכניס את זה לסדר החיים
מהיום אני אתחיל תיכף עם כל מה שקבלתי על עצמי
אתחיל לאט לאט אבל התוכנית היא שני דברים
קודם כל שיהיה מקובל ע"פ שכל שלו שיוכל לבצע
אותו ודבר שני להעריך את הכח שלו להתחיל עם
התפסת מועט כי צריכים לקחת בחשבון אפילו אם
חושב אני מסוגל ללמוד שבע דפים ליום יש שתי
סבות למה לא ,א .כי האדם אינו יודע כמה תורה
מתשת כחו של אדם עד שאדם מצליח ללמוד דף
אחד זה מתיש כחו מאד אפי' אם עכשיו מרגיש
שהוא מסוגל ללמוד שבע דפים אבל אחרי שיתעייף
מדף אחד לא נשאר לו כח כבר לעוד ששה דפים גם
זה צריכים לקחת בחשבון צריך גם לזכור את
הטרדות שלו כי כך טבע האדם עכשיו בחג הוא שוכח
לגמרי איך נראה החול לכן צריך האדם לקחת
בחשבון לפי התמונה של ימי החול איך אני יסדר לכן
צריכים על זה יום מיוחד זה אסרו חג לסדר את
המעבר בין החג לחול איך אני עושה גשר בין החג
לחול איך אני מכניס את החג בפועל לתוך החול עם
כל הטרדות שלי זה דבר ראשון ,ודבר שני מה הם
הכוחות שלי כי בחג היה לי כח מיוחד היה לי שפע
רוחני הייתי מרגיש מרומם אבל עכשיו כבר נחלש
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הכח כשכבר מרגיש את החול זה שונה זה דבר ראשון
דבר שני זה הטרדות של החול עכשיו אני נזכר בכל
הטרדות אז איך זה יכנס בתוך הזמן זה דבר שני ודבר
שלישי שצריך גם חשבון שאולי יתעייף מדף אחד
לפני זה הוא לא לוקח בחשבון.
אני זוכר כשהיינו צעירים היינו טוחנים את הקמח
עם ריחיים כזה שהיה אבן גדול מאד ולא היה אפשרי
שאדם אחד יגלגל אותו וארבע בחורים ביחד היו
מגלגלים אותו היה תור שכ"א היה מקבל חמש דקות
או עשר דקות ניגש איזה בחור אחד ואמר אני יכול
לגלול חצי שעה אמרו לו זה קשה אתה לא יכול אז
ניגש לגלגל וסבב כמה פעמים ואמר אני יכול לגלגל
חצי שעה רצוף אחרי חמש עשר דקות רואים שכבר
הוא מתעייף לאט לאט והוא מרים ידיים הוא לא
יכול יותר אומרים לו אתה אמרת חצי שעה ,הוא
אמר לא ידעתי שאני אתעייף כ"כ בהתחלה לפי
הקושי שאני הרגשתי ברגע הראשון הערכתי שאני
יכול לעשות חצי שעה ,כי לא לוקח בחשבון שיתעייף
מהעבודה עצמה ,יש גם חשבונות שרק אח"כ אחרי
כשלונות תופסים את הדברים יותר בדיוק.
עכ"פ זה הענין שקודם כל צריכים לקחת בחשבון
כל החשבונות האלו ואח"כ לסדר בדיוק סדר אבל כי
האמת היא שאחרי שמתחילים לעשות אסור
להתייאש מכל התכנית שיש לו לדוגמא מי שמנסה
ללמוד כל יום בהתמדה ביום הראשון הוא כ"כ נחלש
עד שמחר לא יכול ללמוד בכלל ע"כ יש אדם שהיה
אומר כך אני אעמוד על המשמורת שלי אבל מה
היום התעייפתי אני אנוח היום ומחר אמשיך לעבוד
לא נורא אתחיל עוד פעם כך זה הולך כי התורה
מתשת כחו של אדם .ויש אדם שאומר אוי כ"כ
התעייפתי אני לא מסוגל הוא מתייאש זה הטבע של
האדם יש אחד שמכיון שמתעייף הוא מתייאש.
לכן מי שמתעייף והוא אומר אני מקווה לד' חדשות
לבקרים מחר הקב"ה יתן לי כח חדש הוא מקווה לד'
אז באמת הוא מקבל מחר כח חדש ממה הוא מקבל
כח חדש ,מהתורה שהוא למד אתמול יקבל מחר כח
חדש אבל קודם כל זה מעייף אותו משתי סבות א .כי
באמת הגוף מתעייף ודבר שני כי רוצים לנסותו לראות
אם יעמוד בענין אם באמת רוצה בכל הכח במסי"נ או
שאינו רוצה באמת כי האדם שאינו רוצה כ"כ בעומק
נפשו אז מכל דבר שהוא מתעייף הוא מתייאש הוא
כבר נופל מזה וזה לא רק בעייפות כח הגוף יש עייפות
של כח הנפש הסבלנות שלו מתעייפת.
יש הרבה פסוקים על זה שתורה מוסיפה כח לאדם
תורה נותנת עוז כמו שנאמר ד' עוז לעמו יתן כח
ועוד נאמר כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא,
רפאות תהי לשרך ושיקוי לעצמותיך ויש עוד פסוקים
שזה נותן כח אבל כתוב גם בגמרא התורה מתשת
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כחו של אדם ולכאורה זה נראה סתירה ,אבל זה לא
סתירה כי קודם היא מתשת את הכח ואח"כ אם
האדם מקווה לד' אז קווי ד' יחליפו כח כי התורה
מתיש את הכח של הגוף ונותן לאדם כח יותר עליון
כח יותר רוחני יותר חזק מכח הגוף בגשמיות יש
מעין דוגמא כזה בגשמיות הגוף מתעייף ואח"כ
מתאושש ונח קצת ואז כחות הגוף חוזרים אבל כאן
בלימוד זה אחרת כי זה באמת מתשת כחו של אדם
לא רק מעייפת אלא מתשת מחלישה אבל לבסוף
קווי ד' יחליפו כח נותנים להם כח אחר במקום זה
כח יותר רוחני כי זה מחליף את הכח המגושם
וההבדל הוא כי הכח הגשמי של האדם הוא גם נמשך
על היצה"ר כי כל מה שהאדם יש לו יותר כח יותר
מתאווה לדברים גשמיים יותר רוצה לאכול יותר
רוצה להשתולל בגשמיות אבל האדם שהוא חלש יש
לו פחות יצה"ר כך הוא הטבע אם נחלש כח החומרי
של האדם ממילא נחלש כח היצה"ר כי היצה"ר שורה
מתוך החומר הוא קשור עם החומר ביחד.
ידוע שהמגיד מקוז'ניץ (שהיה גאון עצום בנגלה ובנסתר)
נולד כשאבא שלו היה בן תשעים או יותר ונולד חלש
מאד והיה לו כ"כ חולשה שברוב הזמנים היה שוכב
במיטה אבל כשהגיע זמן להתפלל היה מתגבר כארי
היה קופץ מהמיטה והיה מתגבר כארי שלא היה ניכר
עליו שום חולשת כח כי היה לו כח רוחני זה היה
ממש רוחני כי כל מה שהאדם משקיע כח ונותן את
הכח שלו הוא מקבל כח אחר כמש"כ קווי ד' יחליפו
כח אבל יש בזה תנאי שצריך להיות קווה וחוזר קווה
הגמרא אומר קווה אל ד' חזק ויאמץ לבך וקווה אל
ד' זה פסוק כפול ,אם אתה מקווה אל ד' אז חזק
ויאמץ לבך זה יוסיף לך אומץ להיות חוזר וקווה מחר
ג"כ עוד פעם כך הסדר כל החיים של האדם כל החיים
זה הולך כך האדם משקיע את הכחות שיש לו
ומחליף אותם בכח יותר רוחני עוד יותר רוחני ועוד
יותר רוחני והיו צדיקים שהיה להם כח לגמרי רוחני
הגוף היה חלש לגמרי ובכ"ז היה להם כח של מלאכים
זה הפירוש של יתחדש כנשר נעוריכם.
עכ"פ העיקר הוא להתחיל לעשות משהו אחרי
שעברו החגים צריכים לעשות משהו ברוחניות משהו
פעולה משהו עשיה כי אם לא מוסיף שום דבר
בעשיה אז הסכוי שלו חלש מאד וזה כבר הסברנו
בכמה מיני אופנים.

ג'
עת ספוד ועת רקוד עת לכל חפץ
עכשיו יש עוד ענין שחשוב לדעת כתוב בקהלת עת
ספוד ועת רקוד עת לכל חפץ באמת יש עוד סבה
למה בחג א"א לחשוב בדיוק ,הסברנו שמפני שבחג
האדם מרומם אז הוא לא חושב על החול לכן הוא
לא יכול לסדר את החול כי הוא מופקע מזה לגמרי
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אז אולי יש עצה שבכל החג לא יסיח דעת מהחול
יזכיר את ימי החול זה גם לא דרך למה כי באמת
צריכים להיות בחג מושלל ומופקע לגמרי במחשבתו
ובלבו מכל ימי החול אומרים בשם אחד מהצדיקים
שצריכים לחיות עם הזמן כמו שכתוב בקהלת עת
ספוד ועת רקוד עת לכל חפץ זה דבר חשוב מאד מאד
לסדר החיים של האדם.
יש אנשים שכל פעם הם תפוסים עם משהו אחר
לא מה שעושים ראיתי פעם ילד שאם נותנים לו
לדוגמא כוס למלאות מים זה לוקח לו חמש דקות,
אומרים לו מה קרה ,הלכת תיכף ,כן הלכתי תיכף
הוא לא יודע למה הוא איחר אז פעם אחרת עוקבים
אחריו מה קורה הוא הולך לשאוב את המים ובשעת
שאיבת המים הזדמן לו איזה מישהו ודבר אליו הוא
שומע אותו וחצי הלב שלו שומע מה שהוא אומר
והוא גם ממלא מים אז זה לוקח לו חמש דקות כי
הוא תפוס עם כל מיני מחשבות הוא עושה עוד
דברים באמצע הוא לא מתרכז לדבר אחד.
זה דבר חשוב מאד לדעת ההצלחה תלויה מאד בזה
שכל פעם כשהוא עושה משהו שיתרכז בדבר אחד יש
אנשים שכל היום יש להם הרבה דברים לסדר והם
שוכחים מזה אבל כשהוא עומד להתפלל אז נזכר בכל
מה ששכח והוא אומר אה ,ב"ה שנזכרתי כי כל היום
הוא שוכח אז הוא שמח מאד שנזכר זה דבר מאד
חשוב וכדי שלא ישכח עוד פעם הוא מכניס את זה
טוב בלב שלו ולא מסיח דעת מזה כל התפלה כדי
שאחר התפלה לא ישכח את זה עוד פעם ממילא כל
התפלה הוא תפוס עם זה שלא לשכוח הדבר הזה
עכשיו הוא פוסח על שני הסעיפים עד מתי אתם
פוסחים על שני הסעיפים זה בלתי אפשרי ומה קורה
אתם יכולים לשאול כל האנשים שסובלים מזה שזה
קורה יום יום אצלם ותיכף אחרי התפלה הוא עוד
פעם שוכח ומחר בתפלה עוד פעם נזכר ואז קורה פעם
ראשונה ממילא האדם נכשל בזה פעם א' אבל כשזה
קורה יום יום צריך לקחת מזה מוסר זה דבר חשוב
שהאדם צריך לדעת שא"א לחיות כך א"א להסתדר כך
בחיים האדם צריך להתרגל שכל פעם יחיה עם המצב
של עכשיו בשעת מעשה להסיח דעת מכל שאר דבר.
גם עצה טובה שאדם ירשום כל פעם מה שצריך
לזכור ואז זה יהיה שמור ויוכל להתרכז ,הגמרא אומר
עד שהיה כמונח בקופסא רש"י אומר כי דבר שיש
לאדם בכיס אז כבר זה שמור לדוגמא אתמול זרקו
פירות הרבה אנשים מבקשים לתפוס עוד תפוח יש
להם תפוח אחד ביד והם נגשים שוב הרבה פעמים
קורה שהוא לא עושה חשבון בכלל תופס תפוח שני
כשהראשון עוד בידיו שניהם נופלים אז תפסת
מרובה לא תפסת יש הרבה אנשים כאלו לא עושים
חשבון האנשים פשוט לא מסודרים האדם המסודר
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יכולים להכיר אותו בכל תנועה שלו כי כבר מאליו
עושה כך ברגע שהוא רוצה לתפוס עוד תפוח הגוף
כבר עושה את זה בעצמו הוא שם את הראשון בכיס
וכבר זה משומר ואח"כ מקבל את השני יש אנשים
ששמים את זה על השולחן והולכים תיכף ומיד
הביתה וכשבאים הביתה אוי תפסתי שתיים איפה
שתיים יש לי רק אחד איך יתכן אז הוא חוזר לחפשו
מסתמא זה מונח איפה שקבלתי את זה הולך שמה
לשלחן זה איננו אז שואל אותם שבמקום אומרים לו
כן ראו שמונח חשבו שזה נשאר אז אכלו אותו
וכמובן הוא מצטער מאד כך אנשים תפוסים כל
החיים הולך ככה עם כל הדוגמאות האלה אם האדם
בלתי מסודר זה מאד מפריע א"א להגיע לשום דבר
האדם שהוא כבר בעל זכרון חצי מסודר מניח על
השולחן ומקבל את השני אז הוא רק חושב על עכשיו
איך לקבל את השני זה גם חצי מסודר אבל אדם
מסודר לגמרי הוא שם את זה תיכף ומיד בכיס הוא
אומר לא אסמוך על אח"כ אולי אשכח האדם
המסודר עומד תיכף ומיד שם את זה במקומו יש
הרבה דוגמאות אבל לא זמן עכשיו להאריך בזה.
עוד דוגמא אחת שאני זוכר פעם היה איזה טבח
בישיבה שלא היו לו שום משרתים רוב הטבחים
מבקשים משרתים מההנהלה כי זה הרבה עבודה
אבל הוא היה אדם אחד והיה מבשל בשביל כל
הישיבה וכל פעם כשהיו נכנסים אליו אל המטבח
היה הכל נקי כאילו עדיין היה לפני הבשול מה היה
עושה ראיתי כך היה עושה תיכף אחרי הבשול היה
לוקח קדרה ומיד הוא מריק אותו לתוך קערה גדולה
שהקדרה יש לה טבע כשמשאירים שם את המרק
ולאט לאט מריקים אותו אז זה נהיה דביק ועב מאד
כל הלכלוך ואח"כ צריך לעבוד חצי שעה לנקות
אותה אבל אם ברגע שנגמר הבישול מעביר את זה
לקערה שהכתלים שלה הם קרים אינו נדבק עליה
כ"כ והקדירה מכיון שהוא עדיין חם יוכל לנקות אותו
ברגע לא נדבק אליה הרבה וכן כל דבר הוא עשה כך
בצורה כזאת הסדר שלו היה כ"כ יפה כל דבר עם
חשבון הוא עשה זה פלאי פלאים ממילא לא היה
צריך שום משמש היה בא בתשע בבוקר ובעשר היה
כבר אחרי הבשול של כל ארוחת צהרים מעשר עד
אחד לא היה לו מה לעשות זה ספור של גשמיות.
הכרתי מלמד מומחה מפורסם מאוד היה אצלו
מנהג כזה היו נכנסים אליו בחודש חשון או באלול
ובחנוכה הילדים האלו כבר למדו חומש וכך כל
הכתות כל פעם שקבל כתה חדשה או באלול או
בחשוון היה מתחיל א' ב' ועד חנוכה כבר ידעו לקרוא
מצוין מאד כולם לא היה אחד מהם שלא ידע לקרוא
היה חמישים שנה מלמד ולא יצא ממנו תלמיד אחד
בחמישים שנה שלא הצליח ללמד אותו לקרוא וכל
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פעם כשהיו נכנסים אצלו הילדים אתו כולם
משחקים פלאי פלאים הוא היה עושה כל שעה
הפסקה אבל הלימוד שלו היה כ"כ מצוין והיה כ"כ
נקלט בילדים הילדים היו כ"כ שמחים לא היה שום
מתח ולא הרגישו שום לחץ וזה פלאי פלאים הכרתי
את המלמד הזה ולא היה בעל כשרון מיוחד והוא
אמר לי שהרבה באים אליו ללמוד ממנו את
המומחיות את המקצוע הזאת ואין לו שום דרך אין
לו שום תחבולות מיוחדות ,שואלים אותי מה הדרך
הוא אומר אני אומר לכולם אין לי דרך אצל כל ילד
יש לי דרך חדשה אני מתבונן בילד מה אני יכול
לעשות להקל עליו את הלימוד שיקלוט יותר טוב כך
אני חושב כל הזמן לכן אני צריך לעשות הפסקות
באמצע הלימוד אני מתעייף מאד מאד המנהלים לא
מבינים אותי אבל הוא אומר להנהלה שהתנאי
שמקבל את התפקיד שהוא צריך לעשות הפסקות
כמה שירצה הוא עושה את זה בשביל עצמו כי צריך
לנוח כ"כ היה מתעייף ומשקיע כוחות לדעת איך
ללמד כל ילד זה הענין של סדר אם מסדרים איזה
דבר טוב יכולים להצליח פי מאה זה דבר חשוב
בעבודת ד' אמרנו דוגמא גם בגשמיות וגם ברוחניות
וגם בעבודת ד' זה כך אבל צריך יותר להרחיב
בעבודת ד' כל אחד יעשה דוגמא של עצמו גם על זה
יש הרבה סוגים והרבה כוחות אבל כ"א צריך לדעת
להכיר את עצמו ואת לבו ואת החומר שלו כ"א צריך
להכיר את מקומו כתוב בפרקי דרבי אליעזר איזהו
חכם זה המכיר את מקומו ולפי זה צריכים לעשות
תכנית איך להסתדר.

ד'
ונגע לא יקרב באהליך
לכל דבר לכל חפץ יש עת יש ענין להצטער לפעמים
על דבר של צער יש זמן לשמוח ,ביו"ט לא צריכים
לחשוב על החול צריכים להיות יום טוב'דיק כל הזמן,
שמחת תורה זה ניתן לנו לשמוח עם הקב"ה ,הקב"ה
אומר אני רוצה להנות עמכם אם האדם ישב בשמחת
תורה וידאג על הגז"ד שלו על התשובה שלו על
החטאים שלו וכי יכול לשמוח עם הקב"ה ,וכי יכול
הקב"ה להנות ממנו ,ממה הקב"ה נהנה ,מהחטאים או
מהמצוות אז יותר טוב שבשמחת תורה הוא יחשוב
על המצוות שלו כי עכשיו הקב"ה רוצה להנות ממנו
הקב"ה אמר עשו לי סעודה קטנה ואהנה עמך אם יש
לך משהו קטן תביא לי את זה אני אשמח עם זה אם
יש לך לחם תביא לי לחם מי לא יכול למצוא איזה
הרהור תשובה איזה משהו שעשה ,עם זה ישמח
בשמחת תורה זה זמן לשמוח.
ויש להוסיף לזה עוד פרט שאפילו לחשוב על
החטאים גם על זה לא כדאי לחשוב כל היום אדם
חושב שהוא יהרהר בתשובה מה יכול להיות יותר
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טוב זה טוב מאד לערב ר"ה אבל כל השנה צריך ליחד
זמנים לכל דבר כי באמת לחשוב על החטא זה מוריד
מהשמחה אדם חושב על כשלונות על דברים שלילי
זה מוריד את האדם לקליפות.
יש אנשים כאלו שבכל תפלה חושבים על כל מה
שצריך לעשות היום ובכל משך היום הוא דואג על
התפלה שלו אעפ"כ כל התפלה הוא חושב על כל
היום זה פלאי פלאים זה נראה כמו צחוק אבל
לצערנו יש אנשים כאלו אז איך יוצאים מזה אבל
האדם צריך להרגיל את עצמו גם בזה לאט לאט כל
הרגל נעשה טבע האדם יכול להרגיל עצמו זה עבודה
ממושכת מאד אבל זה כדאי לאט לאט האדם מתעלה
מאד מזה שבשעה שעושה כל דבר לחשוב רק על
הדבר הזה בשעה שהוא עושה זה עכשיו שלחה אותי
האמא להביא מים אני עכשיו חושב רק על המים
מישהו בא אצלו לדבר הוא לא מפסיק אסור לדבר
עכשיו ,מישהו רוצה לדבר אתו הוא אומר לו סליחה
עכשיו אני עושה משהו בשביל אמא שלי ,או אם הוא
באמצע פסוקי דזמרה אינו רוצה לדבר ,לא משום
שאסור לדבר אלא לא כדאי לדבר אם אני ידבר זה
יפסיד את כל מה שאני עושה זה דבר שכל אדם צריך
לסדר לעצמו זה אינו הלכה אבל האדם צריך לעשות
לעצמו ההלכה הזאת א"א לעשות שתי דברים ביחד.
הגמרא אומר שא"א אפילו לעשות שתי מצוות
ביחד א"א לחשוב שתי מחשבות ביחד לכן אם האדם
מתחכם על זה אז הוא טפש גדול זה לא מצליח לכן
צריכים להרגיל את עצמו לאט לאט וחוץ ממה
שיקבל טבע שיוכל להשתלט על המחשבות שלו
בשעת התפלה ויחשוב רק על התפלה חוץ מזה בכח
הסגולה יקבל מזה כח רוחני ,איתא בתנא דבי אליהו
שאם האדם נזהר מאד באיזה דבר הוא מקבל מלאך,
והמלאך הזה שומר אותו שלא יהיה לו כשלון בדבר
הזה אפילו בשוגג ,אם האדם מדבר כל פעם רק אמת
נותנים לו מלאך של אמת הוא שומר עליו שתמיד
ידבר רק אמת ומי שמדבר שקר נותנים לו מלאך של
שקר אפילו כשהוא לא רוצה בטעות הוא יאמר ח"ו
כל פעם שקר וכפי מה שהאדם מתנהג ככה מתנהגים
אתו זה הפירוש של ד' צלך שאיתא במדרש שכפי
שהאדם מתנהג כך מתנהגים עמו וכך הוא בלימוד
אדם לומד מסכתא אחת נותנים לו מלאך של
המסכתא הזאת (אם הוא חוזר על זה הרבה פעמים).
אם האדם ירגיל עצמו לשלול כל המחשבות שאין
להם שייכות למה שהוא עושה עכשיו אלא יחשוב
אני לא מדבר לאף אחד עכשיו אני עושה מצוה אני
לא מתעסק עם שום דבר אחר אז קודם כל הדבר
יתפוס טוב אצלו ויקבל את המצוה הזאת בשלימות
ויקבל את הרוחניות של המצוה יקבל את המלאך של
המצוה ויקבל גם מלאך שישמור על מחשבותיו,
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כשיסדר לו מחשבותיו חוץ ממה שיקבל טבע יקבל
גם כח קדושה וכח רוחני שמהיום לא יתערבו
מחשבות אצלו אף מחשבות של עבירה לא יבואו לו
כי עכשיו עוסק במצוה כל פעם שעוסק במצוה לא
יבוא אליו עבירה.
וזה הפירוש ונגע לא יקרב באהלך .אבל זה רק אם
אדם עושה אהל אבל אם אדם מטפל כל פעם בשני
דברים פוסח על שני הסעיפים אז אין לו אהל בשעה
שאדם עוסק במצוה אם עכשיו אני עוסק רק במצוה
הוא עושה שמירה יש לו אהל של מצוה ,בהתחלה
האדם לא רגיל לזה זה מאד קשה קודם יתעייף אפילו
מהעבודה אבל אם לא יתייאש ימשיך לעבוד בזה
יקבל כח כזה שזה יהיה כבר ממילא שברגע שהוא
עוסק במצוה לא יוכל אפילו לקבל מחשבה אחרת
שלא יהיה נקלט בלבו מחשבה אחרת בכלל לא יוכל
להתרכז למשהו אחר אז יעשה את זה בזריזות
ובשלימות ויתפוס את כל ההיקף של הדבר כך
צריכים לעבוד עכ"פ זה הענין של עת לכל חפץ.

ה'
ותשב ..מנגד הרחק כמטחוי קשת
לכן בענין החטאים האדם צריך לעשות חשבון כל
פעם להיות בהרהור תשובה אבל אם האדם יחשוב
כל הזמן על חטא אז הוא במצב של חטא זה לא טוב
כי כשהאדם חושב על רע הוא נמצא עכשיו מוקף
ברע הטבע הוא כשאדם שקוע בחטא אז כל הזמן
הוא חושב על החטאים אע"פ שבתוך המחשבות יש
גם מחשבות של הרהורי תשובה אבל מתערב בזה
סתם מחשבה של החטא וכשהוא שקוע במחשבה
הזאת אפילו אם לא חושב לחטוא ח"ו זה מאד מזיק
לאדם ברגע שהמחשבה של החטא מסתובב בלבו
במחו בזכרון שלו זה ח"ו גורם נזק גדול מאד לאדם
אפילו אם יערב באמצע מחשבות של הרהור תשובה
אבל אם לכתחילה מייחד עכשיו זמן לחשבון הנפש
לחשוב על החרטה ועל התשובה ועל תקון החטא אז
מותר לו לחשוב על החטא כי מה שעושה בשביל
תקון זה לא יזיק לו כשמייחד זמן עכשיו אני יושב
לעשות תשובה עכשיו אני יושב לעשות התמרמרות
על החטא אז מותר לו לחשוב על החטא מכיון
שעכשיו הוא מרוכז רק לזה זה ישפיע לאדם רק טוב
אבל כשהוא עושה שני הדברים ביחד באמצע
התפלה הוא נזכר בחטא והוא חושב קצת על זה זה
חצי דבר עכשיו חושבים התמרמרות על החטאים.
דוד המלך שהיה לבו חלל בקרבו הוא היה יכול
לחשוב כל הזמן על החטא לכן אמר חטאתי נגדי
תמיד ויש לפרש מה זה לשון נגדי רש"י מפרש אצל
הגר שכתוב שישבה לה מנגד הרחק כמטחוי קשת
פירש"י מנגד זה מרחוק וכן יש לדייק למה לא אומר
חטאתי מול עיני מה זה נגדי כי נגדי הכוונה מרחוק
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לא מקרוב כלומר שהוא שומר מרחק מהעבירות שלו
ומה שהוא זוכר כאן שהוא צריך להתעלות זה מה
שהוא זוכר אנשים שהם עובדי ד' היו חושבים על
החטא בצורה כזאת אם אינו מתפלל כראוי אז הוא
זוכר אני צריך להעלות את התפלה שלי זה מה
שמחדיר במח שלו אני צריך להעלות את התפלה שלי
הוא זוכר את מה שקבל על עצמו שהוא צריך
להעלות את התפלה שלו שזה היה הקבלה שלו נגד
החטא הדבר שנגד החטא זה מה שהוא זוכר אבל לא
החטא עצמו כך היו העובדי ד' האמיתיים היו עובדים
בצורה אחרת לגמרי ממה שאנחנו עובדים.
בשמחת תורה צריכים לחשוב רק על התרוממות רק
שאשרי העם שככה לו ברוך שלא עשני גוי צריכים רק
לחשוב ישמח ישראל בעושיו ולחשוב רק על
התרוממות ורק על הזכותים שיש לו רק על התורה על
ההתקרבות חבה יתירה שהקב"ה נותן לנו צריך לשמוח
עם זה בשמחת תורה צריכים לעשות כל דבר בעתו
ובזמנו עת ספוד ועת רקוד כל דבר יש לו הזמן שלו ויש
לו הסדר שלו כשיושבים ללמוד צריכים להקדיש עכשיו
אני רק לומד וכן בכל דבר ודברא ,לכן אפילו המצוות
אין עושים חבילות חבילות צריכים כל דבר רוחני
להקדיש את זה שעכשיו זה רק זה.

ו'
אם תיטיב שאת
נחזור לענין השלישי שאלנו למה אחרי יוה"כ
מבקשים החזירנו בתשובה שלימה לפניך וי"ל הכונה
הוא על מה שכבר שקבלנו על עצמנו תשובה אבל
עדיין צריך לבצע את התשובה בפועל זה מתחיל
תיכף ומיד אחרי יוה"כ ע"ז אנו מתפללים החזירנו
בתשובה שלימה.
וכמו כן מה ששאלנו מה שמוזכר בספה"ק ענין
הפתקאות שבחנוכה הכונה שעדיין יש מקום שיכול
להתבטל ח"ו למפרע כל התשובה שלו אבל יראת ד'
טהורה עומדת לעד אם התשובה תהיה טהורה אז
הקב"ה יעיד עליו שהיא לעד זה רק אם היא טהורה
אבל התשובה שלנו עדיין לא טהורה עשינו מה
שבכחנו מה שביכלתנו לכה"פ עשינו משהו אבל
עכשיו צריכים להמחיש את זה בפועל כי יש עדיין
סכנה שלא יבואו השונאים להפיל את כל מה שבנינו
בימים הנוראים בנינו בנין אבל זה עדיין רעוע צריכים
לחזק את הבנין ,עד חנוכה ממשיכים לחזק ולחזק
ולחזק בהו"ר זה מתחזק קצת אבל אח"כ זה מתחזק
יותר עד חנוכה עדיין צריך להיות עסוק עם לחזק
אותה ואחרי חנוכה עדיין צריך קצת להוסיף ולחזקה
עד פורים ואז זה כבר מעיין חתום זה פרה ורבה כבר
יוצא מזה פירות זה כבר חתום באוצרותי באוצר ד'
א
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לכן עכשיו מתחיל עיקר ההמחשה בפועל של תשובה
במוצאי יוה"כ ובעיקר אחרי שמחת תורה.
כתוב הקב"ה אמר לקין למה חרה לך למה נפלו פניך
אם תיטיב שאת דהיינו שקודם כל רק נפלו פניו וזה היה
מכיון שהיה מקנא בהבל והנפילה הזאת הביאה אותו
לרציחה ואח"כ נהיה נע ונד ונפל וירד לגמרי רואים
שנפילה אחת מביאה עוד נפילה קודם כל היה רק נפילה
קטנה שרק ברוחו נפל וזה הביא לו עוד נפילה ועוד
נפילה עד שהגיע למעשה רציחה וכך נפילה אחרי נפילה
כי האדם נשאר תקוע בנפילה זה נורא ואיום.
הקב"ה אומר למה נפלו פניך הלא אם תיטיב שאת
מה הכונה של הפסוק הזה אפשר לומר איתא
בספה"ק שאת אתה תהיה יותר מרומם יותר גבוה
מהבל לפיכך אתה נופל כי אתה יכול להיות בכח יותר
מהבל עכשיו אתה רואה את עצמך ירוד יותר מהבל
בכחך לעלות יותר מהבל כל מי שיש לו יצה"ר יותר
זה סימן שהוא יכול לעלות יותר אבל אפשר לפרש
את זה ג"כ בפשוטו שכל ירידה שקורה לאדם אפי'
אם זה ח"ו בפועל או אפילו אם זה רק במחשבה
במצב רוח בלבו כל נפילה יכול מזה להתעלות יותר
ממקודם ויכול לפול יש לו עכשיו פרשת דרכים אחרי
כל כשלון היותר קטן יש תיכף ומיד פרשת דרכים
האדם יכול לנצל את הכשלון הזה להתעלות ואז זה
יהיה ירידה לצורך עליה כי אם תיטיב אז תיכף מזה
הנפילה עצמו שאת מזה הכשלון אתה תוכל
להתעלות ואם אדם לוקח עצמו בידיים הוא מרגיש
הכשלון ומתאמץ יותר באומץ ומתגבר ומתחזק יותר
אז הוא תיכף ומיד מתעלה יותר ממקודם כי ע"י
שאדם זוכר את הכשלונות זה נותן לו דחיפה
להתאמץ יותר זה מעורר את האדם להתעלות.
לכן לפעמים הירידה הראשונה זה בא מן השמים
כדי להעלותו כדי לעוררו ואם האדם הוא טפש אז
הוא מפסידו איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לו
קודם כל הוא יורד במצב רוח למה קרה לי זה הוא
נהיה מדוכא ונופל בדכאון יותר ויותר עד שנופל
לגמרי אבל האדם שיש לו שכל מה הוא אומר עכשיו
הודיעו לי מן השמים שאני עדיין לא מתאמץ מספיק
כי אם יכולתי ליפול סימן שאני לא מתאמץ עכשיו
אני צריך להתאמץ יותר אז הוא מקבל מזה אומץ
האדם הזה מתעלה זה אמר הקב"ה לקין אתה הולך
בקו הלא נכון למה נפלו פניך אתה ראית עכשיו
שאתה לא מרוצה כלפי שמיא כמו הבל באמת זה
מדכא את האדם נכון אבל אתה צריך לקבל מזה
להתעלות להתאמץ ואז תתעלה יותר אז אם תיטיב
עכשיו יש לך פרשת דרכים אחרי הכשלון זה
ההזדמנות שלך להתעלות כי בעצם אתה היית בדרגה
פחות מהבל לכן לא קבלו את הקרבן שלך אבל זה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

גם בסעודות מצוה צריך להזהר לא לדבר בדברים אחרים זה

מפסיד את הרווח כי הרוחניות לא מקבלת עוד דבר ביחד.
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ההכרה שאתה ראית עכשיו את הכשלון שלך זה
הכשלון יכול להעלות אותך יותר מהבל אז למה אין
לך שכל לנצל את ההזדמנות הזאת והמציאות מוכיחה
אם מסתכלים בעולם ומתבוננים יש אנשים שיש להם
כל מיני אפשרויות ויש להם הרגשים חזקים מאד
ודווקא אנשים האלה שיש להם נפש חשובה מאד
לפעמים נופלים בבירא עמיקתא הכשלונות שלהם
מוריד אותם כי הם כשמתחילים ליפול ד' ישמור כמה
הם יכולים ליפול אבל כשהם מתעלים אז רואים גם
פלאי פלאים כמה הם מתעלים.
אז יש כאן סוד שאנשים שטחיים לא רואים את זה
בכלל אנשים שטחיים דנים את האנשים רואים באיזה
אדם בפרט אם הוא אדם חשוב איזה כשלון אז
מזלזלים באדם לגמרי אז הוא נבזה בעיניהם לגמרי
וזה חשוב מאד לכל מחנך לדעת כל אבא של ילד צריך
לדעת כל אדם לעצמו צריך לדעת וגם מחנך צריך
לדעת את זה מאד מאד יש ילדים שהם בעלי רגש גדול
מאד והם לפעמים נכשלים בדברים חשובים הם
עושים איזה מרידה איזה חוצפה בכתה הם עושים
עוולה יותר מהרגיל אז המלמד מתחיל לדחותו לרחק
אותו כל השנה הוא מרחיק ומרחיק הוא יודע זה ילד
רע מאד הוא יכול לעשות חוצפה גדולה כזאת ואין לו
שכל למלמד הילד הזה יכול להתעלות על כל הכתה
שלו אבל אם רק יהיה לו שכל איך לקרבו ואיך
להעלותו מהכשלון הוא יכול לראות את הגדלות שלו
והרבה חללים הפילה דברים כאלה אז כל אדם צריך
לקבל חיזוק מעצמו וגם לגבי אחרים צריכים לדעת
איך להסתכל זה לא כ"כ פשוט לדון את האדם אל
תדון את חברך עד שתגיע למקומו האדם לא יודע איך
לדון את השני כ"א דן לפי הטבע שלו.
צריכים לדעת איך להסתכל על האנשים זה דבר
חשוב מאד לכן מי שאין לו חוש לזה אסור לו לדון
אנשים בכלל אל תדון את חברך צריכים לדון את כ"א
לכף זכות מה אתה יודע מה הולך בתוכו מה אתה
יודע הנסיונות שלו אתה לא יודע בכלל איך הלב שלו
מה הנפש שלו ומכיון שאדם לא יודע יכול להיות
שהאדם הזה דווקא יותר חשוב מכולם ולכן דווקא
לו יש כשלונות כך והכשלונות יכולים להעלות אותו
אם יקבל אומץ מהכשלונות משא"כ כשמדכאים
אותו אחרי הכשלון כשמורידים אותו ומשפילים
אותו אחרי הכשלון מוסיפים לו ירידה גדולה מאד
וכי אין לו לב ,אין אדם כזה שאחרי הכשלון לא
יתחרט קצת ואז הוא נופל ברוחו אז מה אתה עכשיו
רוצה לעשות את אשר הכית רדפו ,הקב"ה כבר נתן
לו סטירה הוא קבל כבר סטירה גדולה אתה מוסיף
לו סטירה על סטירה ,מי שעושה כך יש לו ח"ו דין
חמור הקב"ה אומר אשר הכית רדפו כתוב שהקב"ה
ינקום מאד בכל הגויים שאחרי אשר הכית רדפו.
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אדם שהוא מוכה שקבל סטירה אסור להוסיף עליו
סטירה אסור להשפילו הוא קבל כבר את הסטירה
שלו זה פסוק מפורש בתורה ונקלה אחיך לעיניך אל
תוסיף להכותו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך
הגמרא מוסיף שכיון שלקה הרי הוא כאחיך שלא רק
אסור להוסיף מכה אלא אסור שיהיה מזולזל בעיניך
אסור להם לב"ד לזלזל במי שקבל מלקות איך אנשים
פשוטים מסתכלים על זה כששומעים על אדם איזה
מעשה שעבר לאו איסור דאורייתא ונלקה בבי"ד
שקבל מלקות אף אחד לא ירצה לדבר אתו כבר כי
הוא רשע מרושע עבריין ,התורה אומרת לנו ונקלה
אחיך לעיניך התורה אוסרת אפי' להב"ד עצמו
שיודעים בבירור שזה כך אסור להם לזלזל בו קבל
את המלקות נגמר הספור כש"כ אתה שרק שמעת
אולי זה שקר ,זה נורא ואיום התורה מלמדת אותנו
את כל הדרכים כל החינוך כל ההשקפה איך צריך
להיות כל הדרך החיים התורה כ"כ מתוקה היא
נותנת חיים לעושיה בעוה"ז ובעוה"ב התורה נותנת
לנו את כל מה שצריכים בכל משך החיים ולא
מוציאים את זה מהתורה כי לא מתבוננים ולא
מתרכזים רק לתורה אדם יכול לקבל כל מה שצריך
מהתורה.
ר' הירש ראדושיצער היה צריך פעם לחתן ילד
וכמה ימים לפני החתונה עדיין לא היה כלום בבית
לא בשביל החתונה לא בשביל הרהיטים לא בשביל
שום דבר אז הרבנית נכנסה אצלו ואמרה לו שכחת
שאתה צריך עוד יומיים לחתן את הבת שלך ואין
כלום עדיין אין אפילו סעודה לחתונה אין כסף לקנות
שום דבר אז הוא אמר באמת את צודקת צריכים
לעשות השתדלות בל"נ אעשה השתדלות ואח"כ סגר
את החדר והיא חשבה שאחרי שאמר שיעשה
השתדלות יצא עכשיו לחוץ לבקש מהאנשים שלו
כסף או משהו במקום זה הסתגר שוב בחדר ולא
יכולים להכנס אליו ישב שם ולמד שעה או שעתיים
ולא ידעו מה קורה דפקו בדלת ולא פתח את הדלת
פתאום הגיע לבית בעל מאפיה ואמר ששמע שהרבי
עושה חתונה אז הוא חשב רעיון שהוא רוצה לנדב
את כל החלות בשביל השמחה של החתונה דפקו
בדלת של הרבי וספרו לו בשורה טובה שיש כבר
חלות על החתונה וראו שיושב ולומד מסכתא בבא
מציעא שניים אוחזין בטלית ואמר להם שכשיהיה
כבר הכל לחתונה אז יודיעו לו כך המשיך ללמוד
ושוב דופק בדלת ג"כ בעל מאפיה והוא רוצה לנדב
את כל המזונות בשביל השמחה והיה ממשיך ללמוד
וכל עשר דקות דפק בדלת מי שהוא אחר אחד אמר
שהוא מוכר רהיטים והוא שמע שהאדמו"ר אין לו
עדיין רהיטים בשביל החתן והכלה לכן הוא רוצה
לנדב את הרהיטים כך הגיע איש אחרי איש עד שהכל
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הסתדר כל פעם שאל אם יש כבר הכל כשאמרו לו
שיש כבר הכל סגר את הגמרא וחזר לעבודת הקדש
מה שהיה צריך לעשות זה ספור מקובל.
אמנם אדם שיש לו צורך להשתדל מי שצריך
פרנסה מה עושה קודם כל הוא סוגר את הגמרא
והולך לחפש פרנסה הרי הוא צריך לעשות השתדלות
לכן יושב כל היום על הטלפון להתקשר מאדם לאדם
אם יש לו איזו עבודה בשבילו ע"כ לא לומד כלום
היום מחר עושה חשבון הנפש שואלים אותו למדת
היום לא אני צריך לעשות השתדלות בפרנסה אז
אדרבא כדי לעשות השתדלות בפרנסה אתה צריך
לקבוע שעה שאתה עושה טלפונים אבל במשך שאר
היום אם תלך בטל זה חסרון בהשתדלות אתה צריך
כל היום לישב בהתמדה ללמוד יותר ממה שלמדת
עד עכשיו כי זה מסוגל לפרנסה התורה משפיעה
לאדם פרנסה כך כתוב אז איך עשית השתדלות
הזאת ולא השתדלות העיקרית אז קודם כל תוסיף
בלימוד ואח"כ גם תעשה השתדלות ותראה כמה
ההשתדלות תצליח אח"כ בשעה תצליח יותר
מטלפונים של חמישים שעות מהתורה מקבלים הכל.
היום אם יש בעיה ח"ו בבית לא מסתדרים עם ילד
אז הולכים לדבר עם מומחה קודם כל הולכים למלמד
הוא לא מספיק מבין המנהל גם לא נותן עצה טובה
אז מי השלישי ,יותר מומחה מי היותר מומחה ,הפדגוג
הפסיכולוג הוא המומחה עד שמוצא הפסיכולוג
שמבלבל את כל המח עכשיו מצא את המומחה הכי
גדול כי מבלבל לו יותר את המח לגמרי והוא עושה
לו עכשיו סדר חדש לגמרי הוא שואל הילד כמה הוא
לומד ,הוא לומד שמונה שעות ביום כמו כל הילדים
כך זה אצלנו אז הפסיכולוג אומר זאת הבעיה מצא
כבר את החסרון זה גורם כל הצרות ילד כזה הוא לא
צריך ללמוד כל היום מספיק שעה אחת ביום כל היום
תן לו משחקים ונלמד אותו כל מיני דברים נלמד אתו
אפילו עם מחשבים קאמפיוטער למה כי כך זה יתפוס
את המח שלו אז כך הוא יתקדם מה קורה עם הילד
הזה הוא נהיה מומחה גדול בקאמפיוטערס והוא לא
יודע אפילו לפתוח ספר.
אנחנו לא צריכים את העצות שלהם יש לנו כל
העצות בתורה התורה כ"כ מתוקה וכ"כ היא מסבירה
כל דבר כמו שהזכרנו כמה דברים הכל כתוב בתורה
בגמרא ברש"י במאמרי חז"ל הכל אפשר למצוא
בגמרא למה לא מוצאים את זה בגמרא ,אבל לומדים
שטחי לא מתבוננים כשיש איזה צרה בבית צריכים
ללמוד יותר אולי ימצא איזה עצה מהגמרא ,לא
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חושבים את זה חושבים על פסיכולוג תיכף ,תיכף
חושבים על המומחה לצערנו הרב יש היום צרה
גדולה מאד מאד שיש הרבה מחנכים והם מבינים
שכל פעם שיש לאדם איזה קושי עם הילד שולחים
אותו תיכף לפסיכולוג והם עושים את זה בתמימות
לא מבינים מה הכשלונות האלו כי לצערנו הרב הם
בעצמם שטחיים הם לא יודעים שבתורה אפשר
למצוא הכל נכון שצריכים ללכת למבינים אבל למי
שהוא מבין מהתורה כשצריכים לשאול שאלה ביו"ד
שולחים למישהו שהוא מבין ביו"ד יש בתורה הכל
התורה שלנו לא חסרה כלום כך אומר הגמרא זה
בזיון התורה שאנשים חושבים שהתורה חסרה כלום
אז צריכים לחפש מי המומחה הגדול שיכול למצוא
בתורה התורה נותנת עצה ותושיה למי שלומד תורה
לשמה אבל אפי' אם למד תורה וגם ממקומות זרים
אז הוא פסול כי ברגע שלומד ממקום זר אפי' אם
למד לפנ"ז בתורה נעשה אצלו מסולף ודעתו אינה
קולטת לאמתה של תורה ,כמו שמתבאר במק"א ,אז
צריכים לחפש בוודאי לא כל אחד יכול להוציא את
זה מהתורה רק אנשים מיוחדים אבל צריך לקבל את
העצה שלו מהתורה וגם צריכים להתפלל בלי
שיתפלל אז יכול להיות שלא יקלע לעצה הנכונה.
עכשיו יש לנו דאגה אחת להתרכז היום מה אנחנו
יכולים לקבל מהחג מה נכנס לאוצר שלנו ומה נכנס
לכיס שלנו ואיך לסדר כל דבר במקומו כדי שכל דבר
יצא לפועל זאת הדאגה שלנו קבלנו הרבה שמחה ב"ה
בחג והרבה התעוררות תשובה והרבה מצוות שעשינו
בחג כל זה צריכים לאט לאט להעלות אותם אולי הם
תקועים עדיין באמצע הדרך צריכים להגיע עד
השחקים זה הרקיע השביעי עדיין התשובה שלימה
לא נגמרה רק עשינו ההכנה בכלליות אבל צריכים
עכשיו להמחיש את זה בפועל ולכן תיכף אחרי מוצאי
יו"ט של מוצאי יו"כ כבר מתפללים החזירנו בתשובה
שלימה לפניך שנוכל להמחיש התשובה בפועל.
הקב"ה יעזור שנזכה שנעשה גשר גדול וחזק גשר
טוב שלא יתפוצץ הגשר הזה כי יש היום הרבה
מחבלים שרוצים להרוס את כל הגשרים אז צריכים
מאד סייעתא דשמיא שנוכל באמת להשתמש בגשר
הזה של החג ולהמשיך אותו בתוך החול ולהתעלות
עד שנגיע בעז"ה לחג הבא במצב שלא נצטרך להעלות
אותנו מבור אלא זה יהיה רק עליה אחרי עליה שנעלה
כסדר מעלה אחרי מעלה עד שנעלה לכל המעלות
המבוקשות מאתנו עד שנגיע לתקון השלם בעגלא
ובזמן קריב ברוב רחמים וחסדים בב"א.
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