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 בכרם תבוא 'כי י"רשוכתב תתן'.  לא כליך ואל שבעך כנפשך ענבים ואכלת רעך בכרם תבוא 'כי )×è× ,í(כתיב בפרשתן 

 תורה דברה שלא מכאן - תתן לא כליך ואל .גסה אכילה ולא - שבעך .שתרצה כמה - כנפשך .מדבר הכתוב בפועל - רעך

מקור דברי  אוכל'. אינו, ולקשקש לעדור שכרו אם אבל, הבית בעל של לכליו נותן שאתה בזמן, הבציר בשעת אלא

  ובספרי כאן. ).®ô"ë)ïõ.-è רש"י בסוגיות ערוכות בגמרא 
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הנה מקור דברי רש"י בסוגיות ערוכות בגמרא, ושם בגמרא למדו לימודים רבים ויש לעיין בדברי רש"י בכמה ענינים, 

למה זה מעתה יש לתמוה  ,ë ,è-(ð(מכל אות בפסוק זה, ועוד נוספו בזה לימודים רבים בספרי כאן, ובירושלמי מעשרות 

  למדו מכתוב זה.נלימודים ש מעשרהנקט רש"י ג' לימודים מתוך למעלה 

, פועל של נפשו כך ב"בעה של כנפשו - 'כנפשךלמדו כמה לימודים מתיבת 'כנפשך'.  ë)"ô (:ïõמרא עוד יש להבין, הנה בג

 כך ב"בעה של כנפשו - 'כנפשך (ìõ:)ועוד שם  .ופטור ממעשר אוכל פועל של נפשו ממעשר אף ופטור אוכל נפשך מה

פטור'. והנה רש"י לא הביא כל דרשות הללו  לו חסמת אם פועל אף ,פטור לך חסמת אם נפשך מה, פועל של נפשו

פשוטו בענין זה הסתפק רש"י בביאור כמה שתרצה'. ויש להבין למה  -ואחרות, אלא פירש פשוטו של מקרא 'כנפשך 

  .בזה דרשות חז"לא שאר יהבא לושל מקרא 
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 בכרם תבא כי' אומר יהודה בן איסי בה וכתוב ,חייא רבי בי סתרים מגילת מצאתי רב 'אמר ).®ô"ë) ëוהנה איתא בגמרא 

 מגילה - סתרים שם 'מגילת י"וכתב רש '.וכו 'בריה לכל חיי איסי שבק לא רב ואמר ,מדבר הכתוב אדם כל בביאת 'רעך

 כל בביאת .העין מן ומסתיר, כותבו היה לשוכחו וירא חידוש דבר שומע וכשהיה, הלכות לכתוב שאסור לפי, טמונה

  .כדלהלןזה בויש לעיין  .שכירו' אינו ואפילו - אדם

ולהצניעו מעין כל  דבר חידוש זה במגילת סתרים, ולגונזודווקא ראש לכל יש להבין למה נצרך איסי בן יהודה לכתוב 

שתתיר התוה"ק לכל אדם מישראל ליכנס לתוך שדה חבירו ולאכול  עוד יש להבין טעם הדבר .בחשאי ובסתר

בריה'.  ÏÎÏ חיי איסי שבק עוד יש להעיר בלשון רב שאמר 'לא .יכי תיתי להתיר כך איסור גזל לעלמאמפירותיו, ומה

על פנקסו  והוא דבר תימה הלוא איכא אנשים רבים העמלים לפרנסתם במקצועות אחרים, ובענינים אחרים, החנוני

החייט במחטו הסנדלר בסנדלו, ועוד עבודות רבות אשר עמלים אנשים על המחיה ועל הכלכלה, ומהו שכלל רב ואמר 

  הול"ל שלא שבק חיי לבעלי כרמים ושדות. בריה'. ÏÎÏ חיי איסי שבק 'לא
  

íñ−×ê íô¾ îêñ í½è íñ−×êíñ−×ê íô¾ îêñ í½è íñ−×êíñ−×ê íô¾ îêñ í½è íñ−×êíñ−×ê íô¾ îêñ í½è íñ−×ê        
  

על מה שאמרו שם בגמרא, והובא ברש"י כאן 'שבעך ולא  (µ¼ë¾ í"ð :ïõ ô"ë)נזכיר בכאן עוד תמיהה אחת שהקשו התוס' 

'. אכילה שמה לא גסה דאכילה גסה אכילה מואכלת ממעטינן הוה שבעך דכתיב לאו איאכילה גסה'. וזה לשונם '

ענבים', ואכילה גסה  ÏÎ‡Â˙ה, תיפוק ליה שהתורה אמרה 'למה לי תיבת 'שבעך' לאפוקי אכילה גסוכוונתם לתמוה 

  .אכתבו התוס' ביישוב הקושיה, ועיי"ש מה שלאו שמה אכיל
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הזמן גרמא לעסוק בענינא דיומא, ובימים הללו, ימי חודש אלול, בפרוס ימי הדין והרחמים, אין לך ענינא דיומא והנה 

בחזרת התפילה, תקנו בתפילת לחש, ועוד ב' פעמים בכל יום גדול ממצות התשובה, ובברכת התשובה שאומרים ג"פ 

וכבר עמדו הראשונים והאחרונים בביאור הבקשה על '. לפניך ˘ÓÈÏ‰והחזירנו בתשובה לן חז"ל במטבע לשונם '
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 ממחשבתו ויסירו חטאו החוטא שיעזוב הוא התשובה היא 'ומה Ì"·Ó¯‰ (ë"í íëî¾³ô ë"õ)שלא נשוב לכסלה עוד, וכלשון 

ע"פ ביאור זה יש לתמוה '. והנה ÈÚÈÂ ÂÈÏÚ Ú„ÂÈ ˙ÂÓÂÏÚ˙ ‡Ï˘ ·Â˘È ‰ÊÏ ‡ËÁ‰ ÌÏÂÚÏ„, עוד יעשהו שלא בלבו ויגמור

ומאחר שמבקשים על  הבין למה אין חותמין מעין הבקשה,'. ויש ל·˙˘Â·‰הרוצה  רוך אתה ה'סיום הברכה 'בעל 

ל ישראל חפץ בזה, ע'. ובוודאי אם איש ˘ÓÈÏ‰חתימת הברכה 'הרוצה בתשובה ב לומרהיו צריכים  ',˘ÓÈÏ‰'תשובה 

  שיחזרו בתשובה שלימה לפניו.בורא כל עולמים חפץ ברוב רחמיו וחסדיו להיטיב עם ברואיו  כמהוחת כמה א
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בפרשתן, וז"ל 'כי תבוא בכרם רעך ואכלת  ¯·ÈÈÁ· Â�Èכל הענין נקדים להביא דבר חידוש שחידש לן את ליישב על מנת 

 שהוא כיון כי, ‰Ï‡ „‚�Î ˘Ù�‰ ‰Â‡˙Ó‡ התירה לא והתורה, גזל יהיה זה. תתן לא כליך ואלענבים כנפשך שבעך 

'. ביאור דבריו שבעך כנפשך התיר ולכך, באסור יאכל בהיתר לאכול אפשר לו היה לא אם בפירותיו וטורח מתעסק

 מאמר חז"ל 'וחשקת בה ולקחת (×ê− ,ê)בענין אשת יפת תואר, שהביא רש"י הקצרים, שכשם שמצינו בתחילת פרשתן 

וטעם הדבר  .באיסור' ישאנה מתירה הוא ברוך הקדוש אין שאם. הרע יצר כנגד אלא תורה דברה לא -  לאשה לך

שמתוך שבעת המלחמה הנסיון גדול וקשה מאד, ירדה תורה לסוף דעתו של אדם, ואמרה שאם לא יתירו לו לנושאה 

אלא יראי ה' ובוטחי שמו, עובדי ה'  באיסור, ואף שהוא דבר תימה ופלא, שהלוא אין יוצאים למלחמה בהיתר, ישאנה

שאינם יראים מעבירות שבידם, מכל מקום חש להם המקום שלא יעמדו בנסיון, כך גם בענין אכילת ענבים בעת 

נמצא מקורו במדרשי חז"ל  לאורה מוטב יאכל בהיתר משיאכל באיסור, והוא דבר חידוש פלא שתהפעולה, אמרה 

, ובוודאי שלבד הביאור כדאי הוא רבינו בחיי מן הראשונים כמלאכים, לומר יסוד מחודש זההמצוים בידינו, אמנם 

השגה ותפיסת יד כהה, אך מכל מקום בדרך הפשוט בדברי רבינו בחיי, הנה יש בדבריו סודות גבוהים שאין לנו בהם 

  .הפשט כך הם הדברים
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 בין עריות וכו', להם ומתאוה מחמדתן נפשו ועריות גזל' ):−íè−èì ê(ובטעם עומק הענין נראה לומר ע"פ מה שאמרו חז"ל 

יובן לן ענינו של איסי בן  '. ומעתהיצריה נפיש לא בפניו שלא יצריה נפיש בפניו גזל ,יצריה נפיש בפניו שלא בין בפניו

שאמר שכשם שגבי עריות התירה התוה"ק בעת המלחמה אשת יפת תואר, שאם לא יתירנה הכתוב ישאנה  יהודה

באיסור, כן הוא גם גבי גזל שנפשו של אדם מחמדתן, ואין לך אדם שיכול להתגבר בנסיון זה, לבוא בכרם רעהו, 

מלוא כפו, וע"כ ירדה תורה לסוף ולעמוד כנגד גפנים טעונות ענבים טובים ומתוקים, ולעצור עצמו שלא ליטול מהם 

  דעתו של אדם והתירה לו.

ומטעם זה באמת לא דרש איסי בן יהודה היתר זה בפירקא לכולי עלמא, אלא כתבה והצניעה במגילת סתרים אשר לו, 

  ואין מורין כן לרבים, כדי שלא להזיק את בעלי הכרמים.בין בתרי חידושיו, בחשאי ובסתר, לפי שהלכה 
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אינו יכול הוא באמת אלא לפועל העוסק בבצירת הענבים, ש אמנם רב תנא הוא ופליג שלא התירה תורה את הדבר

גם בשעת רעבון  ליטול לעצמו כדי שבעו, , וליזהר שלאבמגע יד קרוב לעמוד בנסיון הזה של עיסוק בענבים כל היום

דיבר הכתוב ולא בכל אדם, וכנגד שיטת איסי בן יהודה טען רב ואמר  ועל כן אמר שבפועלשהפירות מצויים לפניו, 

שלא היתה כוונת רב לומר שלא שבקת חיי לכל בריה,  ,דשוחפרש בזה פירוש מבריה'. ויש ל ÏÎÏ חיי איסי שבק 'לא

אדם, שהלוא כאמור לעיל ישנם רבים אשר אינם מתפרנסים כל לבעלי הכרמים שיימצאו ניזוקים מאכילת היינו 

היתה שלשיטת איסי בן יהודה לא שבקת חיי לכל בריה, היינו לכל האנשים כוונתו , אך מגידול כרמים ושאר פירות

שבעולם, שאם תתיר התוה"ק את איסור גזל מפני שנפשו של אדם מחמדתו, וכביכול אינו יכול לעמוד בנסיון, אם כן 

בריה, שאין לך אדם בעולם שיוכל לחיות חיים שלמים וטובים, לפי שמאחר והותרה הרצועה,  ÏÎÏקת חיי לא שב

כל אשר תאוה נפשו בכל דבר וענין, הנה אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, ומאחר ואין גודרים רשאי האדם ליטול ו

, ומהם אל הדברים הרעים, עד רח"ל אוסותילך מדחי אל דחי עד שיפול אל התאוות המל יכול האדםבפניו בשום ענין, 

ברעה ואחריתו עדי אובד בזה ובבא, וזו הכונה לא שבקת חיי לכל בריה, שתכלית בריאת האדם להשלים  שיסיים חייו

  לוותר בשום אופן אלא לפועל בשעת עבודתו.נפשו ומידותיו לעקור מידת התאוה והחמדה, ולא 
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 ומיעוט בגזל רוב ¯· אמר יהודה רב אמר' ).í½š ë"ë(שרב לשיטתו אזיל, עם מה שאמרו בגמרא  בזה,חדש הוסיף ולויש ל

'. והנה בענין הכל בלשון הרע, תמהו בגמרא הרע לשון אבק אלא דעתך סלקא הרע בלשון ,הרע בלשון והכל בעריות

'הכל בלשון הרע ס"ד', אמנם גבי רובן בגזל, לא תמהו בגמרא כן, משום שלדאבוננו כבר בדורות ראשונים כמלאכים, 

שם פירש שמדבר מענין אומר מותר, וז"ל  ‰¯˘·"Ìהיה ניכר וידוע לכל שרוב בני אדם נכשלים באיסור גזל, ובאמת 

 לו הראוי מריוח איש לעכב ובמתן במשא להתירא שמורין גזל כעין הגזל על חשודין אדם בני רוב - בגזל 'רובשם 

"כ טען רב כנגד שיטת איסי בגדר אומר מותר על ממון חבריהם, עבני אדם חשודין להיות  Â¯Â·מאחר מעתה  .לחבירו'

אין לך אדם שיעמוד בנסיון בזה העולם, ר הכתוב לכל אדם, א"כ לא שבקת חיי לכל בריה, שיתהבן יהודה ואמר, שאם 

  וחייו אינם חיים.לכל שאר התאוות הרעות, גם תאוות הממון יפול ומתוך 
  

îñ−êîñ−êîñ−êîñ−ê    êñêñêñêñ    îþ×¾îþ×¾îþ×¾îþ×¾    −ô−ô−ô−ô    þ−³íþ−³íþ−³íþ−³í    îñîñîñîñ    êë−¾êë−¾êë−¾êë−¾    óþ×ëóþ×ëóþ×ëóþ×ë    îí¼þîí¼þîí¼þîí¼þ            
  

לא הותר הדבר אלא ע"כ דברה תורה אלא כנגד יצה"ר, ו מטעםאחר שנתברר לן יסוד היתר אכילת ענבים, שהוא 

 בפועל -  רעך בכרם תבוא לן שפיר המשך דברי רש"י בענין, תחילת כל דבר הקדים רש"י וכתב 'כי לפועל דווקא, יתברר

ן הסתם לפי שגם מלמדוה מגזירה שוה, אבל רש"י לא טרח להביא דרשת חז"ל בזה,  (ïõ ô"ë:)מדבר'. והנה בגמרא  הכתוב

 'מפי (ê"í ³îþ−×¾ô ë"−õ)שכתב  ‰¯Ì"·Óעפ"ד  והואבדרך הפשט אפשר למצוא סימוכין לכך שלא דיבר הכתוב אלא בפועל, 

 שלא שלו בקמה רעהו בכרם שיבא לו התיר מי שכרו לא אילו וכי בשכיר, אלא מדבר הכתוב שאין למדו השמועה

·Â‡È··Â Ì"È·ÏÓ·Â „Â„Ï ÏÈÎ˘Ó¯ ‰‚¯˘"¯  וע"ע. תאכל' לעבודה בעלים לרשות תבא כי אומר הוא כך אלא מדעתו,

˘¯È‰.  ומאחר שהבין רש"י שפשוטו של מקרא איירי בפועל בדייקא, ולאפוקי בא משיטת איסי בן יהודה שדיבר הכתוב

ית, מאחר והוא טורח בכל אדם, נמצא שעיקר היתרו הוא משום שהוא מורה היתר לעצמו לאכול בפירות של בעל הב

כך, לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע,  ו הוא נושא את נפשו, ומאחר שהוא נסיון גדול וקשה כלילבפירותיו, וא

  בהיתר ולא באיסור גזל.והתירה לו שיאכלנה 
  

µ¾õò×µ¾õò×µ¾õò×µ¾õò×     - - - -    íô×íô×íô×íô×    í®þ³¾í®þ³¾í®þ³¾í®þ³¾        
  

 -  הוסיף רש"י לבאר מדנפשיה את המשך הכתוב 'כי תבוא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך'. וכתב 'כנפשך על כן

במהלכי נפש האדם שגילה מהלך זה יובן ע"פ גילוי בשתרצה'. גם זה פירש רש"י בפשוטו של מקרא, ועומק הענין  כמה

מאחר ויסוד היתר אכילת ענבים הוא מפני שלא דברה תורה אלא כנגד יצה"ר, וירדה תורה לסוף דעתו של  לן הכתוב,

מפני יצרו הרע, את האיסור אשר מתירים לו כאדם שאם לא יתירו לו לאכול בהיתר, יאכל באיסור, אם כן באדם כזה 

ר ולהשמר מאד, מחד להתיר לו באופן שימלא נפשו כדי שבעו, אך מאידך לעצרו בכוח שלא תותר הרצועה צריך ליזה

שמחד אם יתירו  גסה'. אכילה ולא - שבעך .שתרצה כמה - כנפשך'לגמרי, ומזה ומזה אל תנח ידך, על כן כתב רש"י 

כמה שתרצה'. אבל  –, אזי הוא לא יעמוד בנסיון, וע"כ מתחילה התירו לו 'כנפשך לפועל אכילת כמות ענבים מסויימה

 אומצא 'משדא ):³ë¾) íòšמאידך תיכף ומיד הסמיכו ענין לו אמרו 'כשבעך ולא אכילה גסה'. והוא ע"ד שאמרו בגמרא 

   .אצלו' מרגילו יהא שלא, מיד במקל יכהו - אבתריה ופירש"י 'וחוטראאבתריה'.  וחוטרא לכלבא
  

êþ¬îìîêþ¬îìîêþ¬îìîêþ¬îìî    í−þ³ëêí−þ³ëêí−þ³ëêí−þ³ëê        
  

ובזה יתיישבו כל דברי רש"י, למה בחר להביא דייקא ג' לימודים הללו, שבפועל הכתוב מדבר, והותרה לו אכילה כמה 

אין הקב"ה בא בטרוניא ים על עומק שלמות ציווי התוה"ק, מחד לו מורים אדשלימולפי שירצה, אבל לא אכילה גסה, 

בריותיו, והכל לפי כוח האדם, וע"כ ירדה תורה לסוף דעתו של אדם שלא יוכל לעמוד בנסיון, מתוך שהוא פועל עם 

הותר לו כמה שירצה, לפי שאם יגבילוהו בכמות האכילה לא יעמוד בנסיון,  ע"כובא בשכרו, ומורה היתר לעצמו, 

  כילה גסה.אכל כדי שבעו ולא איומאידך תיכף ומיד מעמידים חוטרא אבתריה, ש

אכילה  דהריהקשו התוס' כמו שולא מתיבת 'ואכלת', ו ל לאפוקי אכילה גסה מתיבת 'שבעך'ושמא מטעם זה למדו חז"

ולומר לו, פועל כדי לרמז ל למדוה מתיבת 'שבעך', יש לומר בדרך העבודה, שבדייקאלדרכנו מה אכילה, ושגסה לאו 

ומאחר והוא בא לכדי שבעו, למה זה ירצה כלל להוסיף עוד ועוד , שהתורה התירה לו יותר מן הראוי לו מפירות חבירו

בזה  שאומרים לו הלוא כבר שבעת, ועתה אינך יכול לאכול יותר, וישעד אכילה גסה, וזה נרמז לו בתיבת 'שבעך', 
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  ., וגם לחבירו בעל הבית בגזילת ממונוגסה
  

ñîðè öîë¾ìñ ³õþ¬®ô í¬îþõñ í¬îþõñîðè öîë¾ìñ ³õþ¬®ô í¬îþõñ í¬îþõñîðè öîë¾ìñ ³õþ¬®ô í¬îþõñ í¬îþõñîðè öîë¾ìñ ³õþ¬®ô í¬îþõñ í¬îþõ        
  

מי אלול, ימי ההכנה ליום ללמוד מהקריאה של יאחר שנתבררו לן דברי רש"י אל מכונם, נעלה ונבוא אל דרך העבודה, 

הענין המובא בספה"ק, לאמוד את כוחו ויכולתו, ולידע צריך ימי התשובה והסליחות, שהאדם הדין הגדול והנורא, 

שפעמים רבות דרך היצר הרע לבוא עליו בתביעות גדולות וקשות, וכתלמיד חכם נדמה לו, כדי לייאשו ולהראות לו 

כדי שאינו יכול להתחזק ולעבדו ית"ש בכל לבו ובכל נפשו בכל עת ורגע, וע"כ הוא מנסה להפילו בתהום הייאוש, 

עצמו לגמרי ממצבו, ואם אינו יכול להשיג הכל, אזי מוטב שיעזוב ויניח לתורה ועבדות ה', שהלוא ממילא ת אשייאש 

בענין עוון לשון הרע, שלצערנו בענין זה צריך האדם לעמול כפי כוחו ויכלתו, ודרך משל ודוגמא, ולא ישיג הכל, 

ודרך היצה"ר בזה שהוא מראה לו לאדם בכל עוז,  ולבושתנו עוון זה מצוי אצלנו עד מאד, ויצר הרע זה מרקד ביננו

לעמוד בנסיון קשה שלא לדבר לשון הרע כלל וכלל, וע"כ ראוי לו לאדם שממילא לא יוכל מ"ט פנים של איסור, ואומר 

שלא יתחיל כלל לטרוח ולהתאמץ בזה, ובענין זה צריך האדם לקבל על עצמו, שבוודאי הוא שואף וכוסף שלא לדבר 

ע קבל על עצמו לעת עתה שלא ידבר לשון הרחשוב שימאחר והוא מכיר חולשתו ונסיונותיו, אזי  מ"מלשון הרע כלל, 

ובזה יימנע וימעט את האיסור שעה אחת ביום, ובאותה שעה יזהר וישתמר מאד מעוון לשון הרע, אפילו רק למשך 

עוד הנה פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ועל ידי  ומתוך זהידחה מעצמו קמעא קמעא את האיסור,  וכךמעט, 

  מות במידה זו.יזכה לבוא לכדי שלמיעוט איסור לשון הרע ועוד מיעוט האיסור, 
  

 í®ô ñî¼−ñ ê®ôì ñ−−¼ð ê×−í í®ô ñî¼−ñ ê®ôì ñ−−¼ð ê×−í í®ô ñî¼−ñ ê®ôì ñ−−¼ð ê×−í í®ô ñî¼−ñ ê®ôì ñ−−¼ð ê×−í        
  

, שפעם 'ËÂÓ ·¯‰Ï"Ê ¯Ú�‡'ÊÂ¯ Ïומילתא אלבושייהו יקירא, להזכיר בענין זה מעשה נפלא ששמעתי מהחסיד הישיש 

, ונודע ÛÒÂÈ È·¯ ˜"‰¯‰ ‡"ÚÈÊ ·Â�È˘Ó‡Óחנה מחנה צבא סמוך ונראה לעיר אוסטרוב, שם היה דר בפרוס הפסח אחת 

זר על חלבב והחל לסלו שבין אלפי אנשי הצבא שחונים שם, נמצאים גם כמה אנשי צבא מישראל, כאשר שמע זאת, 

עם מאכלים כשרים לפסח עבור אותם אנשי צבא התרימם לדבר מצוה להעמיד בית תבשיל גדול פתחי נדיבי העם, ל

יר לא ששו ליתן בידיו תרומה נכבדת לצורך זה, אבל להצילם מאיסור חמץ ונבילות וטריפות, עשירי העמישראל, ע"מ 

הוא בא עמהם בדברים וסיבר את אזנם בדבר המצוה הגדולה אשר יקיימו, ונענו לו והרימו תרומתם, ותיכף הקים בית 

תבשיל גדול בעיר, והודיע לאותם אנשי צבא ישראלים כי יכולים לבוא ולאכול כאוות נפשם מבית התבשיל, ואכן באו 

תם אנשי הצבא מישראל, והשביעו נפשם ממעדני בית התבשיל יום ויום. באחד מימי הפסח בא לו אצל הרה"ק כל או

זיע"א אחד מנכבדי העיר, וטענה גדולה בפיו, שראה בעצמו היאך אותם אנשי  צבא מישראל, אחר שמלאו  ערבי יוסל'

ם מנבילות וטריפות ומאכלי חמץ, ובא כרסם ממאכלי בית התבשיל הכשרים, חזרו למחנה הצבא, ושם השביעו עצמ

בטענה וכי מה הועיל הרבי שקיבץ ממון מנדיבי העם למען הציל את אנשי הצבא מאכילת איסורים, אם אחר 

השיב לו רי כרת של חמץ ונבילות וטריפות, מיד שמשביעים עצמם בבית התבשיל, מוסיפים למלאות כרסם באיסו

אין יכול  רגע, הן באותו מקום בכריסם אשר הכניסו בו מאכלי היתר, שוב זיע"א בלא הרהור של עהרה"ק רבי יוסל'

  מאכלי איסור. בואותו מקום שלא נכנס  אתשהרווחנו ונמצא  ליכנס שם מאכלי איסור,
  

íëî¾³ë í®îþííëî¾³ë í®îþííëî¾³ë í®îþííëî¾³ë í®îþí        
  

 לפניך'. ומכל מקום חותמין ˘ÓÈÏ‰ובזה יש ליישב את המטבע שטבעו חכמים בנוסח התפילה, 'החזירנו בתשובה 

'הרוצה בתשובה'. והרמז בזה שהאדם מצד עצמו צריך לשאוף ולהשתוקק לבוא עד לבחינת תשובה שלימה, עד שיעיד 

עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלה לעולם, והוא תשובה שלימה שאין למעלה ימנה, ומכל מקום יש לידע שהקב"ה 

ים המגושמים קרוצי מחומר, וכביכול הקב"ה יודע בחולשת האנשועצמו הוא 'רוצה בתשובה', שבכיכול הוא מכיר 

לי, לקל גומר ערוצה שיתחיל האדם עכ"פ בתשובה, אע"פ שאינה תשובה שלימה, ויעשה כפי כוחו ויכלתו, ואז בעזה"י 

  .הוא יכול להוסיף ולעלות בדרגא אחר דרגא
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לעניני חינוך הבנים והבנות, שהחכם עיניו בראשו, וכל אב ומחנך יש לו למוד את כוחות ולימוד זה חשוב ונצרך ביותר 

בניו ותלמידיו, לידע עד היכן הוא יכול לאסור עליהם, ואיזה דברים הוי בגדר גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה, 

ות לו רב, להתייעץ עם מורה ופעמים שיש לידע שאם לא יתירו לו יאכלנה באיסור, ובענינים הללו צריך אדם לעש

לידע מה לקרב ומה לרחק, ובפרט בדורנו דור עני ויתום, דור חלוש בכל שאלה ובכל ספק, צדק מחנכים ומשפיעים, 

אד בכל ענינים הללו, ובתחבולות תעשה לך מלחמה כנגד עצר היצר הרע וכל גונדא דיליה, מומפונק, שצריך ליזהר 

, בהגבלה וגדר ברור וחזק, כנפשך כנגד שבעךלהם רק ומאידך להתיר , צעירי הצאןבכבלים ונחושתיים על שלא לאסור 

ובני בנים עסוקים בתורה ובמצוות, וייטיב לנו החתימה לשנה ובה וכאשר נייסד דרכינו בדרך זו, נזכה לגדל בנים 

  אכי"ר. ,ומתוקה
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