
אל המבקש

כ עמל " ואחרי כ ,  כ ימים באלול " לכאורה כבר כ ,  האמת היא ,  מורי ורבותי 
ממילא מרגישים בעוד התעוררות כבר בגדר ,  ויגיעה  בעבודת התשובה 

 .יהודה ועוד לקרא
האמרת היום להיות לך לאלקים וללכת '  את ה " רואים בזאת הפרשה כתוב  

האמירך היום '  וה .  בדרכיו ולשמור חקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו 
 (.'יח' ו יז"דברים כ" )להיות לו לעם סגולה כאשר דבר לך ולשמור כל מצותיו

, שהוא לשון הפרשה והבדלה ,  האמרת היום '  י מה הפשט את ה " ומפרש רש 
והוא הפרישך אליו מעמי הארץ , הבדלתיו לך מאלהי הנכר להיות לך לאלקים

 .'להיות לו לעם סגולה וכו
כמה שיותר שייכים ל ,  ליותר הפרשה והבדלה ,  כמה שמגיעים ליותר איכות 

האמירך היום להיות לו ' וה"כך מקבלים בית קיבול ל  , "האמרת היום' את ה"
 ".לעם סגולה

שכבר אנחנו מרגישים שאנו מוכנים ?  ובאיזה נקודה יכולים עכשיו להתעורר 
 .מוכנים כבר לתשובה שלימה, כבר ליום הדין

שזה ,  " חובת הלבבות " ממה שכתב ה , עלה בדעתי איזה התפעלות נוראה  
מה שנוגע .  בחינה שאנחנו עוד לא מוכנים ליום הדין בתשובה שלימה 

ה מתפללים שלוש " ב ,  אבל עצם התפילה ,  טוב מתפללים בציבור ,  לתפילה 
ואפילו בדורות ,  ומעטים בדור שלנו ,  שחרית מנחה וערבית ,  תפילות ביום 

 ? לא התפלל, שיעלה בדעתו לחזור בתשובה על מה שלא התפלל, הקודמים
: בחשבון התשיעי אומר "  חשבון הנפש " בשער  "  חובת הלבבות " אבל ה 

תהיה תפלתו ,  ולבו טרוד בזולת ענין התפילה ,  וכשיתפלל המתפלל בלשונו " 
 ".גוף בלא רוח וקליפה בלא לב מפני שגופו נמצא ולבו בל עמו עת תפלתו

, " חובת הלבבות " כל כך מבטל ה ,  " תפלה בלא כוונה כגוף בלי נשמה " בגדר  
לא ,  לא את הקרדום לחפור בה שלנו ,  לא את השלא לשמה שלנו ?  את מה 

כגוף בלי ?  ואיך  !  את התפלה שלנו ? אלא מה, את העטרה להתגדל בה שלנו
וכן גם בדורות ,  התפלות בדור הזה   זאת אומרת שכמעט כל .  נשמה 

, ממילא זה גם בברכות הנהנין   , זה לא אורגינל ,  זה רק מלאכותי ,  הקודמים 
 .וכל המאה ברכות שלנו, בברכת ההודאה

אין לנו כ  " אעפ ,  הזה "  חובת הלבבות " ואפילו אחרי שאנחנו יודעים כבר מה 
לא ,  אפילו רק בכמה אחוזים ,  להגיע לאיזה גישה לכוונה בתפלה   מושג איך 

 .ה ואפילו ביום הכיפורים"אפילו באלול אפילו בר ,מינה ולא מקצתה
חובת " מי לא יעיד מעצמו איך שה ,  בר סמכא "  חובת הלבבות " אבל ה 

ומה עם ?  וכי זה דווקא בתפלה ,  וממילא רבותי .  כיוון במציאות הזו "  הלבבות 
ואין לנו ...  כ בטוחים " ואנחנו כ ,  כ בגאוה " שאנחנו כ ,  כל המצב הרוחני שלנו 

, ועל יום הקדוש ...  ואין לנו שום נקיפת לב על היום הדין ,  אפילו ספק ספיקא 
ואם זה ,  שהיה צריך לאחוז בנו פלצות , כ פורעניות"ואפילו בימים כאלו שיש כ

, שזה מקרה ? ומה חושבים, ש שזה אפילו במדינה שלנו פתאום"כ, היה רחוק
זה ,  ואצלינו לא מרגישים כך ,  אבל אפשר מכוונים גם אותנו , שזה לא נוגע לנו
אם " וכמה אנחנו נתונים ב  ,  מה זה שייך זה סתם גוזמא ,  לא בא בחשבון 
 ".אף אני אלך עמכם בחמת קרי", ומה העונש, "תלכו עמי בקרי

זה רק ,  כל המהלך היום שלנו ,  זאת אומרת שכל המצב שלנו בענין התשובה 
 .זה בגדר כגוף בלי נשמה וקליפה בלא לב, זה לא אורגינל, מלאכותי
" איכה " ל מפרשים  " וחז "  איכה " ת אמר לאדם הראשון אחרי החטא  "ואם השי

זה התוצאות של החטא שאכל מעץ ,  אתמול לדעתי ועכשיו לדעתו של נחש 
, שלנו '  כל הירידות וכל הסתירות וכל החילול ה ? מה נענה אנן בתראי, הדעת

כגוף בלי נשמה " הסיכום בגדר  ?  ממילא מה הסיכום ,  " איכה איכה " בגדר  
החובת הלבבות ,  " חובת הלבבות " זה ההגדרה של ה ,  " וכקליפה בלא לב 

לתפלת שחרית לתפלת מנחה  ולתפלת ,  הגדיר זה מה שנוגע לתפלה 
 .ואפילו לתפלות הימים נוראים, ערבית

ורעה ": " חרטה " וכמו שאומר רבינו יונה בשערי תשובה בעיקר הראשון ב 
ומה הועילה ,  מזאת כי הייתי על הנפש היקרה אכזרי ונטמאה בגלולי יצרי 

עולם עומד ,  ואיך החלפתי בעולם חולף ,  בכל קניניה אם רעה בעיני אדוניה 
והלכתי אחרי יצרי כסוס כפרד אין , איך נמשלתי כבהמות נדמיתי, לעד לעולם

 . 'וכו" הבין ותעיתי מדרך השכל
, " כסוס כפרד אין הבין ,  כבהמות נדמיתי " ולכאורה איפה יש מקום להשוואה  

בגדר ,  ובלי לב "  בלי נשמה " שכל הקנינים שלנו זה רק מלאכותי  , התירוץ הוא
אצל אדם הראשון החטא של אכילה מעץ ,  ראה מה החטא גורם   ". איכה " 

וגרם לסילוק ,  האיכות של זה החטא גרם לו מיתה לו ולכל העולם כולו , הדעת
: וכמו שאומר רבינו יונה בשער השני אות יז ,  ז לרקיע הראשון"השכינה מעוה

כי נפש הרשעים ההשחתה וההפסד ידבקו בה בכל עת עד אשר תשחת " 
 : ועל זה נעשה תפלה לאבינו שבשמים". ותבלה ותאבד

 ".לב טהור ברא לנו אלקים ורוח נכון חדש בקרבנו"
 

איך אנחנו .  בכוסו בכיסו ובכעסו ,  ל אומרים בשלושה דברים האדם ניכר " חז 
באדם גס שיש ,  שזה מדובר באדם שהוא למטה מן הבקורת , מבינים לכאורה

 .לו כל השלושה דברים
כ " אלא ג ,  אבל האמת היא יכולים להגיד שכאן לא מכוון דווקא להאיש הגס 

ש שלושה הדברים "כ, שאפילו רק מדבר אחד, אפילו אצל עמלי תורה, אצלינו
שאלול אצלינו זה רק מלאכותי ,  כמה זה בירור על ההרגשה בהאלול ,  ביחד 

ממילא זה לא ,  שאם היה לנו הרגשה והיה לנו פלצות באלול ,  ולא אורגינל 
שיש יום ,  ת " אם היינו מרגישים שזה הכל תלוי רק בהשי ,  יתכן זה שעטנז 

ממילא ,  " ואם לא תשמעו לי " שזה הכל תלוי ב  ,  " אם בחוקותי תלכו " ,  הדין 
כמו כן מדת ,  איפה יש מקום לחמדת הממון ,  " בכיסו " איפה יש מקום של  

, אנחנו נמצאים תמיד באיזה מידה באיזה מצב של כעס , כ שכיח"הכעס זה כ
אנחנו עוד לא שייכים בפועל לחמדת ,  כ ריק " הכיס שלנו כ "  בכיסו " ועל כולם  

כמה זה ממילא  ,  " בכיסו " אבל זה  ,  זה רק אצלינו ההתחלה בבכוח ,  הממון 
את " קרבת אלקים להשיג רגעים איכותים של     הזדמנות עכשיו באלול שיש 

להכניע את עצמינו ולהתגבר על הגאווה , "האמירך היום' וה, האמרת היום' ה
" אלף " ולהרגיש שעדיין אנחנו לא הגענו אפילו לא ל  ,  הבלתי מוגבלת שלנו 

בגדר ,  איפה הלב שלנו ,  ולב אין   , " כגוף בלא נשמה וכקליפה בלא לב ",  ממש
, גם בזמן התפילות ובעת הברכות ,  במה אנו נתונים !  ? איפה אנחנו ,  " איכה " 

מי יודע אם השלא ...  כל השלא לשמה שלנו ,  ובעת כל העמל התורה שלנו 
ועל זה .  ו " לשמה שלנו זה לא בגדר שנוח לו שנהפכה שלייתו על פניו ח 

 :נעשה תפילה לאבינו שבשמים

 .אבינו מלכינו החזירנו בתשובה שלימה לפניך 

 

נעתק מסרטי הקלטה כל הזכויות שמורות לדוד הלפרין מתוך ספר שיחות  ) 

 (ת"שיצא לאור בעזהי
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  לל““מנובהרדוק זצוקמנובהרדוק זצוק  הסבאהסבא  מרןמרן  שלשל  בדרכובדרכו  המוסרהמוסר  תורתתורת  להפצתלהפצת  חודשיחודשי  עלוןעלון

 נשמח לקבל תגובות או הארות . כמו כן הרשות ניתנת לצלמו ולפרסמו, ניתן לקבל  עלון זה במייל
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 י ועדת הרבנים לענייני תקשורת  “הגישה למייל מתבצעת ממקום שמאושר ע

 ד“בס

 ל"גרשון ליבמן זצוק' צ ר"ר הגה"ממו -“ שפתי ישנים”

 התעוררות" ' כי כל לבבות דורש ה" 



 “א"ה תשי"דר' שיחה והתעוררות שדבר ביום א”

ואמרו לפני בראש השנה מלכיות '  ע מפני מה אמרה תורה וכו " אמר רב יהודה משום ר 

זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני ,  מלכיות כדי שתמליכוני עליכם ,  זכרונות ושופרות 

 ).ז"ה ט"ר(ובמה בשופר 

להעמיד כל החיים של הכלל ,  וצריך להבין מה כל החרדה הזאת לתבוע אימת מלכות 

אלא כל אחד יש לו רשות ובחירה עד כמה שלא יעבור על תקנת , והפרט לרצון המלכות

 . המדינה

כ מוותרים לפעמים ומוחלים לפי הנושא "ג ,ואפילו אם נכשל האדם ועבר על תקנה ידועה

נוטלים כל הבחירה של הכלל , ורק מלכי הרשעה מנהלים המדינה באימת מלכות, והנשוא

ויש גם עונשים חמורים על , אין חיי רשות רק שעבוד למלוכה במעשה ובמחשבה, והפרט

ודנים מתנועה ומפעולה אשר , מי שמרשה לעצמו לצאת מגבול השעבוד בהבנה ובמחשבה

וכבר מדקדקים על זה האיש ,  על חסרון  הכניעה לגבי המלכות ,  נעשית בלי רוח חיים 

שכל המלכות היא רק להראות שלטונם ואימתם ,  זה דווקא במלכות הרשעים .  ביותר 

ומה גם ,  ה שהוא ארך אפיים רב חסד ומרבה להטיב " אבל הקב ,  ונהנים משעבוד זולתם 

עושה צדקות עם כל בשר " " יושב על כסא רחמים "   " שיכון בחסד כסאך " שביום הדין  

, לבטל כל רשות ובחירה עצמית ,  יאמר שיאמרו לפניו מלכיות וימליכוהו עליהם ,  " ורוח 

 . וצריכים להבין את זה. ולהשיג ההכנעה הגמורה אפילו במחשבה ובהבנה

כל הדינים והעונשים שישנם במלכות בשר ודם הם , ה"אכן לא כמדת בשר ודם מדת הקב

רק ,  ומתקנים את הנטיות הרעות שנמצאים בלב האדם ,  אינם מכוונים כנגד העבירות 

ולכן כיון שכל העונשים הם מהסכמת בעלי .  מגדירים ומטילים אימה לבל יפרוץ במעשיו

להעמיד בחירה ,  ממילא הם מוותרים לפי ראות עיניהם ,  השכל ודורשי תקנת המדינה 

וגם אם לפעמים נגע באיסור באיזה אופן שיש עליו אמתלא שאינו . ורשות עד גבול ידוע

 . מקילים בעונשו ולפעמים גם מוותרים, פורץ גדר

( ' ד ב " ר פ " אד )   " הסייף והספר ירדו כרוכים לעולם " ,  ה היא אחרת לגמרי "אך מדת הקב
 ?מה הפרוש של כרוכים .  העונש והעבירה מכוונים .  " הככר והמקל ירדו כרוכים לעולם "

כי זה התיקון .  כאן אין שייך לשאול על מידת הרחמים איפה היא , שזה תלוי ומסובב מזה

מפי עליון לא תצא הרעות והטובות " .  א לתקן אחרת "זהו  הרחמים והחסד וא, של החטא

 .('ד ג"ר פ"אד" )אלא הרעות משלמות לעושי הרעות והטובות משלמות לעושי הטובות

והוא נותן לו ,  לחולה שבא אל פרופסור גדול בשביל מחלתו האנושה   ? למה הדבר דומה 

כי הם ,  והזהיר אותו מכמה מאכלים שחביבים לו לבל יהנה מהם ,  רפואות שונות ויקרות 

עומד ,  והחולה לרוב חביבותו והתקשרותו בהם .  מזיקים  גדולים לו וכן מכמה משקים 

יראה נא לרחם ?  כ ומונע ממנו כל דבר חביב " לבקש מהפרופסור למה יתאכזר עליו כ 

הלא בטח ,  א לו לחיות בלעדם " עליו להרשות לו איזה משקים ואוכלים שהורגל בהם וא 

, בשביל שהורגל   " חיים "   -  איך קורא לדבר מזיק ,  הפרופסור יביט עליו כמו על משוגע 

האכזריות הכי גדולה היתה מצידו אם היה ,  ואיך חושב שזה תלוי בו ויכול לרחם עליו 

 . מוותר להרשות לו דבר מזיק אשר מרחיק את רפואתו ומקרב את כאביו וגומר חייו

, " אמת צדקו יחדיו '  משפטי ה " ה והמשפטים המה רפואות לאדם  " כן המה כל מדות הקב 

ואינו מבין הסכנה המרחפת עליו למהר ,  רק האדם שהורגל לעשות הרע מרגיש בזה חייו 

 . עד שנופל למשפט רפואה יותר קשה, לפרוש מזה בעוד הרפואה קלה

וקשה באמת  (.'ק נ"ב)" ה וותרן יוותרו מעיו"כל האומר הקב"ל "ובכן נבין מה שאמרו חז

כי על רפואה ,  אך הוא אשר דיברנו כי אי אפשר לוותר ?  למה לא יוותר בחסד וברחמים 

 . ועל דבר המזיק אי אפשר לוותר

כי זאת היא ,  אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם ,  ה " ולכן מובן מה שאמר הקב 

שיכניע האדם את עצמו ויקבל עליו עול מלכות שמים ,  הרפואה הכללית והיסוד הנאמן 

 . א לרחם על האדם ולוותר לו כי זה רפואתו"וא, שלימה

 

 "התעוררות"
 

וצריך להבין מהיכן נולד   ). ' ק נ " ב " ) ה ותרן יוותרו מעיו"כל האומר הקב" :ל אומרים"חז

יש לומר שמהתרוץ גופא שאומרים מאריך ?  ה וותרן"א לומר שהקב"הסלקא דעתך וההו

שהעולם רואים רק את המאריך אפיה ולכן הם חושבים ואומרים ,  אפיה וגבי דיליה 

אך לו הכירו את הגבי דיליה , ה וותרן ובשביל זה מחסרים היראה והפחד"בהסכמה שהקב

ה ברא את העולם במידת הדין " ל שהקב " וזה כמו שאומרים חז .  אז חיל ורעדה אחזתם 

אם כמו שאומרים ,  ( ' ב טו "ר פי"ב)ראה שאין העולם מתקיים עמד ושיתף מידת הרחמים 

וזאת "  המאריך אפיה " אלא כל הרחמים הוא על  ?  למה באה מדת הרחמים   " גבי דיליה " 

והיא לו .  ההנהגה שניתנה לאדם שיוכל להחזיר את האבידה ולתקן את המעוות והמקולקל 

', ובשביל שאינו מתבונן וחותר להכיר דרכי ה ,  ה וותרן " לאבן מכשול להסכים שהקב 

 .כי הדין אינו לוקה וגבי דיליה" יוותרו מעיו"מקבל עליו את הקללה 

ומי יודע חומר ,  והנה אנחנו עומדים היום כולנו ביום המשפט ומבקשים על נפשינו 

ו לא " ומי יודע אם ח   , וזכינו בו עד הנה ,  רואים אנחנו רק את המאריך אפיה ?  המשפט 

כמה עלינו להרגיש התביעה הגדולה שישנה על האדם על הפרט ,  נתקרב הגבי דיליה 

בנקיות מכל רצון ומכל נגיעה ,  להגיע אל ההכנעה בשלימות .  והכלל שתמליכוני עליכם 

 . ולקבל עול מלכות שמים בשלימות

וכמה רחוק האדם מזה על כן נקבל נא עלינו את עול העבודה בלב נאמן לעזוב את מדת 

 . נעשה נא תפילה על קבלת עול מלכות שמים בשלמות .האדנות ולקבל את מדת העבדות

 "אבינו מלכינו אין לנו מלך אלא אתה"
 

אם ראה תראה בעני אמתך וזכרתני ולא תשכח את " מצינו אצל חנה בשעה שהתפללה  

כל ימי חייו ומורה לא יעלה על '   ונתתה לאמתך זרע אנשים ונתתיו לה ,  אמתך 

 (.א"י' א' שמואל א" )ראשו

אם ,  בוודאי כל אחד מבין בשעה שמבקש מהבורא צריך לקבל ולנדור איזה נדר לטובה 

, " כל ימי חייו '  ונתתיו לה " ומה נדרה  , זרע אנשים' בקשה מה, אומללה שהולכת בלי בנים

בוודאי יכולים לנדור כמו שאנחנו רואים נשים צדקניות ששולחות את , מבהיל על הרעיון

אבל כל ימי חייו שבתי ,  השגה כזאת מורגלת בעולם .  בניהם לישיבה למשך כמה שנים 

 . זהו נדר מופלא וגבוה מאד'  וכו' בבית ה

ומה אנו רואים בסוף שנתגדל ,  כל ההשקפה וכל ההתקשרות והחביבות לבן הפקירה חנה 

בן כזה אשר אין שום אם יכולה לשער כבוד ואהבה יותר גדולה ,  להיות שמואל הנביא 

 .בעולם להשיג מיוצאי חלציה

כל אחד חפץ להוליד בנפשו השקפה   , והנה אנחנו צריכים להתבונן במצבינו עכשיו 

אך כל הגדרים .  ולעשות גדר ועצה לבל יפול מרוחו ויהיה מן המתמידים החזקים , גבוהה

אך .  שחושב ללמוד כמה זמנים וכמה שנים ,  והנדרים הם רק על דרך הרגל העולם 

כי ,  זה  קשה לו מאוד '  שירגיש בנפשו התרוממות כזו להסכים להיות כל ימי חייו בבית ה 

 . מקושר הוא עם אהבת עצמו

ל יפתח בדורו " והנה כמה ראויים להתגדל ולהיות בגדר שמואל הנביא כמו שאומרים חז 

' ונתתיו לה " והם נאבדים בשביל שלא הגיעו לסוד של חנה  .(  ה " ה כ " ר (כשמואל בדורו  

 ."כל  ימי חייו

ובוודאי בזה .  " זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים " והנה אנחנו עומדים ביום הדין ומבקשים  

כי ,  לא היה תלוי דין מדינה אחת עם חברתה , הזמן לא כמו לפנים שעל המדינות בו יאמר

ואיך יכול ,  ו הכלל בדין גם הפרט בסכנה גדולה "עכשיו כל העולם כמו מדינה אחת ואם ח

בשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לו ולכל " :ל"רק באופן כמו שאמרו חז? לזכות לחיים

, צריך כל אחד לראות שיוכל בתשובתו לזכות את כל העולם   ( : ו " יומא פ )   " העולם כולו 

וזה וודאי שצריך לקיים את התמליכוני עליכם וזה אי אפשר רק כמו שגילתה לנו חנה את 

ולכן נקבל על עצמנו להתרומם בהשקפה ,  " כל ימי חייו '  ונתתיו לה " הסוד של נדר כזה  

בגדר של יחיד שעשה ,  גבוהה על כל ימי חיינו ואז נוכל לבקש ולקוות להזכר לחיים 

 : ונעשה נא תפילה לאבינו שבשמים תשובה

 ."אבינו מלכנו כתבנו בספר חיים טובים"
אלקנה ואשתו בניו ואחיותיו וכל קרוביו ,  ל אומרים בזכות אלקנה שמואל " מצינו שחז 

והיו   . והיתה המדינה מתרגשת ,  היה מעלה עמו לרגל ובאים ולנים ברחובה של עיר 

ואתם ,  שבשילה שמשם תצא תורה ומצוות '  ואומרים לבית ה   ? שואלין אותם לאן תלכו 

מיד עיניהם משגרות דמעות אומרים להם נלך עמכם ?  למה לא תבואו עמנו ונלך יחד 

עד לשנה הבאה חמישה בתים לשנה אחרת עשרה בתים עד שהיו כולם , ואומרים להם הן

אמר .  עד שהיו כולם עולים   , ובדרך שהיה עולה שנה זו לא היה עולה שנה אחרת  .עולים

אתה הכרעת את ישראל לכף זכות וחנכתם במצוות וזכו רבים על ,  ה אלקנה " לו הקב 

הא למדת .  אני אוציא בן ממך שיכריע את ישראל לכף זכות ויחנך אותם במצוות ,  ידיך 

 .)ז"ע' ילקוט שמואל א)שבשכר אלקנה שמואל 

, לא רק הוא עצמו סבב בדרכים למשוך עולי רגלים . והנה אלקנה הפקיר את כל משפחתו

, מסירות נפש כזו בשביל הרגש מצווה ,  אלא גם נשיו וילדיו וכל אחיותיו ומשפחתו 

ה אתה הכרעת את בני לכף זכות "ל הקב"א, להרבות בדרך ולסבול ללון ברחובה של עיר

שמואל בקוראי שמו שקול שמואל . אני אוציא בן ממך שהוא יכריע את ישראל לכף זכות

 ):א"ברכות ל)כנגד משה ואהרן 

והתביעה חזקה להשיג את ,  הנה אצלנו הרבה פעמים בשעה שיש לנו התרוממות הנפש 

אך קשה לנו להפקיר את המשפחה ואת כל ההתקשרות עם הקרובים ,  השלמות האמיתי 

אלא עוד ,  ומה אנו רואים אצל אלקנה שלא די שלא היתה המשפחה לו למפריע ,  ודעתם 

וככה היה חזק בדעתו לא רק לקבל עליו הטרחא של הסיבוב ,  היתה לו לעזר בהשקפתו 

אלא גם פעל על כל המשפחה שיהיו בדעת זה והיו מדברים האנשים ,  בדרכים שונות 

כ כל הנמשכים היו בדעה אחת להפקיר עצמם ולפעול " לאנשים והנשים לנשים ואח 

, כן גם אנחנו צריכים לדעת אם נזכה לטהרת הלב ולדעת חזקה . והמצווה' לתועלת רצון ה

אלא כל הקרוב לנו יקבל את ,  אז לא די שכל ההתקשרות עם המשפחה לא יהיה למפריע 

ונוכל להכריע את כל העולם לכף , אור האמת וימשך אחריו כמו ברזל אחר אבן השואבת

ולכן נסכים נא כולנו לטהר את לבבנו מכל נגיעה והתקשרות המעוורת ומטמאת את . זכות

ואל נאבד נא את ,  עיני האדם להכיר את ההצלחה שלו ואת הבזכות אלקנה שמואל 

ונעשה על   , את השמואל הנביא שנתבע מאתנו ומפעולותינו וגדרינו ,  המדרגות והמעלות 

 .זה תפילה לטהרת הלב

 "לב טהור ברא לנו אלוקים ורוח נכון חדש בקרבנו"
 

ל " אברהם יצחק לינצברג זצ '  ג ר " י הרה " שיחה זו נכתבה ע ".  קובץ זכרון גרשון ]" 

 [ל"אהרון זצ' פ בקשתו של ר"ע ,ל"א קוטלר זצ"י ליקווד הגאון ר"ונשלחה לר

 ל"צ רבי גרשון ליבמן זצוק"ר הגה"מו



 א"ה תשי"דר' שיחה והתעוררות שדבר ביום ב

קח נא את בנך '  ויאמר הנני וכו '  ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים נסה את אברהם וכו "

בראשית " ) את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל הר המוריה והעלהו שם לעולה 

וישלח אברהם את ידו ויקח את : "כ אחר שערך את המזבח וסידר הכל כתוב"ואח(. 'ב א"כ

ויאמר אל תשלח ידך אל '  מן השמים וכו '  ויקרא אליו מלאך ה ,  המאכלת לשחוט את בנו 

 . 'וכו" הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה

אין נא אלא " ל  " וכמו שאומרים חז ,  ה בא אליו בבקשה " וצריכים אנו להבין אחר שהקב 

לשון בקשה אמר לו בבקשה ממך עמוד לי בנסיון זה שלא יאמרו הראשונות לא היה בהם 

כ מדוע " א ,  וזה הנסיון היה כל הבירור על מדריגת אברהם אבינו :(  ט " סנהדרין פ " ) ממש 

אם כן ,  וכמו שבאמת טען אברהם אל המלאך ,  ה ושלח מלאך שלא ישלח בו יד "חזר הקב

וכי לחינם (.  ב " ב י "י כ"רש)' אעשה בו חבלה ואוציא ממנו מעט דם וכו, לחינם באתי לכאן

 ?כ לחזור"מה זה לצוות ואח, חוזר ריקם' כי אין דבר ה, נצטויתי והעלהו לעולה

כי באמת כל אשר עבר על ,  אולם כאן התורה מלמדת לנו סוד עמוק בענין הנסיונות 

והוא ,  כי מעשה אבות סימן לבנים ,  אברהם אבינו מתחילה ועד סוף זה לא דווקא עליו 

וכאן למדה לנו ההשגחה שאינה מבקשת .  המורה דרך הראשון כיצד לעמוד בנסיונות 

לא כמו שהאדם רואה את הנסיון שהוא צריך ,  רק ההתמסרות של האדם ,  בנסיון קרבן 

וקשה ,  והתורה לוקחת ממנו כל החיים והנעימות ,  את כל חיי הרגליו ' להקריב על מזבח ה

כי מפחד הוא על חייו ואינו ,  ולעמוד בדרך התורה בדיוק ,  לו מאד להסכים לעמוד בנסיון 

אחר שהוא הסכים ,  ומה אנו רואים באמת אצל אברהם אבינו .  רוצה להיות קרבן לגמרי 

: ההשגחה עכבה עליו והוצרך המלאך שנית לקרוא ,  והיה מוכן בכל נפשו להקריב את בנו 

, הרי לנו להיפך מדעת האדם .  לבלתי ימהר לגמור מעשהו לשחוט אותו " אברהם אברהם"

אלא האדם בשביל , אפילו צער של טיפת דם אין התורה רוצה מהאדם, אל תעש לו מאומה

, שהוא רואה את חיי התורה לאורח צדיקים אורח צר ודחוק ואין הולכים בו הרבה אנשים 

ומפחד שלא יהיה לקרבן ויאבד מכל העולם והחיים ,  בשביל זה הוא סר וירא ללכת בו 

, הנעימים אם ילך באורח צדיקים ואינו רואה את האור נוגה שהולך ואור עד נכון היום 

כי ,  אלא הוא מואס בדוחק שיש בתחילה ,  ולכן לא די שאינו משתוקק אל האור הזה 

ובורח ממה שנראה לו בתחילה יסורין וירא לנפשו .  צדיקים תחילתן יסורים וסופן שלוה 

 . שלא יהיה קרבן מאלו היסורים

ונמשך ללכת ,  אצלם הוא רואה דרך סלול ורבים שלווים ושמחים ,  דרך רשעים ,  ולהיפך 

ובאמת הוא כי הרשעים ,  ואינו מתפחד כי בטוח הוא שאין פגע ונזק ,  עם רוב העולם 

והוא כיון שהוא מביט רק למראה עיניו מוצא בדרך זו את . תחילתן שלווה אך סופן יסורין

, כי הרי כולם אינם יראים ומה לו לפחד ,  ואינו רוצה להעלות פחד בנפשו מהסוף ,  חייו 

 . אולם בסוף ירגיש את היסורים ואת הדרך רשעים באפילה לא ידעו במה יכשלו

ולהראות לבניו שאין הנסיון ,  כ חשך אותו מלהקריבו " ה להעלותו ואח " לכן צווה הקב 

לא זה התכלית ,  ואפילו הוא רואה ומרגיש שמונח על המזבח ועוד מעט נשחט , דורש קרבן

אלא תצא בחיים ותחיה ויהיה כפרת עוונות לדורי דורות שלא די שנשאר בחיים אלא 

 . שזכותו נשאר לדורי דורות

ולימים נתעורר ,  לאחד שהיה בעל עברות גדולות ועבר על כל התורה ?  למה הדבר דומה 

ויבקש , לשוב בתשובה ובא לפני חכם אחד וסיפר לו את מרירות נפשו ואשר הרבה לחטוא

ממנו דרך תשובה על עוונותיו ופשעיו הרבים החכם בשמעו את כל החייבי כריתות 

כל תשובה שתעשה יכולה רק !  לך אין תשובה כי בן מוות אתה : ד שעבר אמר"ומיתות בי

והבעל תשובה הזה אחר התמרמרות ובכיות .  אבל לכפר זה דווקא מיתה יכולה ,  לתלות 

תדע שהינך :  ואמר לו החכם ,  גדולות הסכים בנפשו לבקש ולשאול על דין המיתה שמחויב

בשמעו זאת פחד מוות אחזתהו ויבך .  יכול לקבל מיתה כזו שירתיחו עופרת וישפכו בפיך 

וחיזק עצמו לומר הוידוי בכוונה ובלב שלם והרגיש ,  על חייו אשר הולך להפטר מהם 

ועוד מעט ויתכפרו עוונותיו הרבים ויטהר את ,  טהרה ונחמה בנפשו המשתוקקת לשוב 

כ קשר החכם את עיניו והשכיבו לקיים בו " ואח .  נפשו טוהר שלם להיות בין הצדיקים 

והנה ,  וכשפתח את פיו והרגיש שבעוד רגע עוזב הוא ביסורים גדולים את חייו ,  המיתה 

ואמר ,  והחכם הסיר את קשר עיניו "  דבש בפיו " פתאום להיפך הרגיש טעם מתיקות כמו  

, ומעתה בקבלתך זו תוכל לחיות חיי תורה במסירות הדרושה !  לו הנך זכאי ובעל תשובה 

נמצא שכל הפחד ,  תוכל גם לחיות על פי התורה ,  כי כיון שהסכמת גם במוות בעד התורה 

והחכם היה מכוון לעורר בליבו ולהביאו לידי התמסרות , והרגש המיתה היה לפי שלא ידע

 ". מתוקים מדבש ונופת צופים"ו בתורה רק "ואין מיתה ח. שלימה למען התורה

כי מתחילה לא אמר לו אלא והעלהו ,  לא חזר ריקם '  ודבר ה ,  וזה הלימוד מעקידת יצחק 

אלא שאברהם אבינו לא תפס זה וקבל על נפשו בהתפשטות גמורה ובלב ,  ולא ושחטהו 

ה " ולבסוף בשעה שטען וכי לחינם אמרת לי והעלהו אמר לו הקב ', שלם להקריבו כרצון ה

 . הלא רק והעלהו אמרתי

   

 התעוררות
 
 
כי יען אשר עשית '  אל אברהם שנית מן השמים ויאמר בי נשבעתי נאם ה' ויקרא מלאך ה"

 (.ו"ב ט"בראשית כ" )את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את יחידך כי ברך אברכך

מדוע לא האמין בלי ,  ובפרט בשבועה ,  וקשה למה צריך לשלוח מלאך שנית מן השמים 

 '?שבועה כי יברכהו ה

אכן אברהם שסבר באמת להקריב את בנו וכבר לקח המאכלת בשעה שעכבו המלאך 

, הרגיש טובה גדולה ונדבה כזאת שנשאר בנו לחיים שאין לשער , אפילו מלעשות בו מום

ששוב נשאר בחיים ולא היה שום ,  זכה להרגיש ממש שוב כל תוקף ההתקשרות לבנו 

עד שהוכרח לבוא מלאך שנית ובשבועה ,  מקום במוחו שיוכל להיות עוד שכר נוסף לזה 

 . לאמת את השכר הגדול הצפון לו לדורות

כן הוא אצל האדם מי שמוסר נפשו על התורה מפחד מאד ורואה שמפסיד את החיים וקשה 

י " ומה עוד להרגיש שעוד יזכה ע '  לו לקבל עליו עול תורה באמת ולעלות על מזבח ה 

והנה מלמדת .  העקידה לטובות גדולות וזכויות נעלות זה ממש אי אפשר להעלות במוחו 

לשון כפול לטובה גדולה אין שעור "  כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך " לנו התורה  

 . וערך

לכן אנו בעמדנו ביום הדין ומזכירים את עקידת יצחק כדי שיעלה זכרונינו לפניו ויהא 

צריכים אנו לדעת את כל סוד הנסיון ואת כל הברכות ,  מעלה לנו כמו שעקדנו עצמינו 

, ולגרש הדמיונות הכוזבות שמפחידים אותנו להתמסר אל התורה ,  הטובות הצפונות בו 

ונסכים בלב ,  אלא נאחזים ונמשכים בקנאה תאווה וכבוד שמוציאין את האדם מן העולם 

ז " שלם לשמור התורה בכל המצבים ובכל האופנים ואז יתקיים לנו זכות העקידה ונעשה ע 

 :תפילה

 "אבינו מלכנו עשה למען הרוגים על שם קדשך"
 

אחר דבריו של ישמעאל ליצחק אמר לו ,  ל אומרים ויהי אחר הדברים האלה " מצינו שחז 

ישמעאל ליצחק אני גדול ממך במצוות שאתה מלת בן שמונה ימים ואני בן שלש עשרה 

ה זבח עצמך לפני אני זובח " אם אומר לי הקב ?  אמר לו ובאבר אחד אתה מגרה בי ,  שנה 

 :(ט"סנהדרין פ)והאלוקים נסה את אברהם ! מיד

צ רבי שמואל ווינטרוב " אומר הגה .  והנה יש להבין מה היה הויכוח בן יצחק וישמעאל 

והתפאר ישמעאל במה שהיה בן ,  ל שהויכוח ביניהם היה מי בעל מסירת נפש יותר "זצוק

ואמר לו יצחק במה אתה מתפאר עלי ,  ג שנה והיה בידו למחות ולמנוע ולא מיחה " י 

איש של " אני מרגיש בנפשי שכל עצמי מסור לרצונו ואני  ,  בפעולה של מסירת נפש 

 . לא רק פעולה" מסירת נפש

והנה אנחנו באמת עמלנו הרבה כל חודש אלול במוסר ובתפילה וחתרנו לנו דרך בעזיבת 

אך העיקר צריך לדעת אם גם החליף את כל ההשקפה שלו וקיים את ,  החטא ובחרטה 

כי זולת זה עדיין הוא עומד בחוץ כי פעולה של " היעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו"

איש של " אך התורה דורשת  ,  גם ישמעאל התפאר בפעולתו ,  נ מוצאים אנו לרוב " מסי 

 . וזה היה יצחק אבינו כולו מסירת נפש" מסירת נפש

לכן נראה נא לקבל עלינו "  איש של מסירת נפש " ועלינו לדעת כי עיקר ההצלחה טמונה ב 

ז תפילה לזכות " ונעשה ע   , נ " להחליף את כל ההשקפה ולא להסתפק רק בפעולות של מסי 

 . ז לכל החסד הראוי"עי

 "אבינו מלכינו עשה למען באי באש ובמים על קידוש שמך"
 

אוסרני בידי ,  אמר ליה יצחק אבא ,  ל אומרים בשעה שאברהם עקד את יצחק בנו " חז 

וברגלי שהנפש חצופה היא שלא תראה המאכלת ואפסל מן הקרבן בבקשה ממך שלא 

 (.א"ב ק"כ' ילקוט פ)תעשה בי מום 

ולא היה חפץ בחייו ולהפטר ,  רואים אנו שהיה דואג שיהיה קרבן כשר ולא יהיה בו מום 

 . י מום"ע

רק כדי להיות פטורים ,  מה שאצלנו רואים ההיפוך כי מבקשים כל אמתלאות וכל המומים 

 . 'כי חסר לנו האמת וטהרת הלב להיות מסורים להתקרב לה. מלהיות קרבן כשר

נתעורר בליבו דאגה ופחד ,  והנה אצל יצחק אבינו בשביל שרצה באמת להיות קרבן כשר 

ואצלינו להיפך מתרחקים ,  ו ובקש בבקשה שטוחה מאביו שיאסור אותו " שלא יפסל ח 

ואילו היינו מרגישים באמת את ,  מלאסור עצמינו וחפצים להיות מותרים מכל קשר ואגוד 

כ מבקשים להתאגד ולהתקשר בקבלות " היינו ג ,  באמת '  הרצון הטהור להיות קרובים לה 

ולא היינו רוצים לפטור את עצמינו בתרוצים ',  ו מעל מזבח ה " להבא לבל נפסל ח 

וילכו שניהם " ובאמת אצל יצחק אבינו כיון שהיה  .  ואמתלאות ולהטיל מום בקדשים 

והביאו זה לבקש לאסור ,  הבין בליבו את ההצלחה לעמוד בהוראת אביו ומדריכו , "יחדיו

 . אותו לבל יפסל

כ סומכים על הוראת התורה שהיא תובילנו להצלחות האמתיות היינו " ואילו היינו ג 

ולכן נסכים ,  מבקשים לקשור עצמינו בגדרים ובסייגים ליישר דרכינו על פי דרך התורה 

ז תפילה על "נא לבקש את הלב הטהור והמסור להתקרב באמת להיות קרבן כשר ונעשה ע

 . סייעתא דשמיא

 "לב טהור ברא לנו אלוקים ורוח נכון חדש בקרבנו"
 

 

ל " אברהם יצחק לינצברג זצ '  ג ר " י הרה " שיחה זו נכתבה ע ".  קובץ זכרון גרשון ]" 

 [ל"אהרון זצ' פ בקשתו של ר"ע, ל"א קוטלר זצ"י ליקווד הגאון ר"ונשלחה לר

 

 ל"צ רבי גרשון ליבמן זצוק"ר הגה"מו



 "יסוד התשובה"

אלוקים '  נאם ד ( " לא -ל ,  יח ) שלח לנו הקדוש ברוך הוא ביד עבדו יחזקאל הנביא  

השליכו מעליכם את כל ,  שובו והשיבו מכל פשעיכם ולא יהיה לכם למכשול עון 

 ".פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה ולמה תמותו בית ישראל

אדם אשר העוה וחטא ופשע עד כי עונו עלה לשמים שיאו ובא בקרבו רוח טהרה ושת 

ליבו לשוב ולחסות תחת כנפי השכינה ולהיכנס בדרכי התשובה אשכילך ואורך בדרך 

 .זו תלך

ביום ההוא ישליך מעליו כל פשעיו אשר עשה ויעשה עצמו כאילו אותו היום נולד 

ואז ישום דרכיו ויפלס ,  וזה היום תחילת מעשיו .  ואין בידו לא זכות ולא חובה 

, ומדה זו תביאנו לשוב בתשובה שלימה .  אורחותיו ולא ינועו מעגלותיו מדרך הטוב 

כובד העוונות ועוצם החטאים אשר עשה ,  אם לא יעשה עצמו כמשליך גילוליו ,  כי 

כי יאמר ,  יבהילוהו ולא יניחוהו לשוב כי יבוש מחטאיו ולא יוכל להעיז פניו ולשוב 

עברתי ושניתי ושילשתי עד אין , בדעתו הן חטאתי עויתי ופשעתי וכזאת וכזאת עשיתי

כבושת גניו כי ימצא כן בושתי לעמוד לפניו וללכת ,  ואיך אבוא עוד לפניו ,  ספורות 

והמסית היושב ,  ואף איך ארמוס חציריו ואיך אספר חוקיו ,  בדרכיו ולדבקה בו 

:( קידושין ל ) המתחדש בכל יום וצופה ומבקש להכשילו  (  ברכות סא ) במפתחי הלב  

ולכן טוב לו להשליך ,  משיא ליבו לעצה הרעה הזאת ומניא אותו מדרך הישר והטוב 

 .כל פשעיו ולעשות לב חדש

בהתנדב רוחו אותו להיות עבד לבוראו יפיל תחינתו לפני ,  וככה יעשה ביום טהרתו 

אנא השם אלוקי ישראל חטאתי עויתי פשעתי וכזאת וכזאת :  בוראו ויאמר 

ועתה נשאני ליבי ונדבה רוחי ,  עשיתי מיום היותי על האדמה עד היום הזה 

ולהיות ,  בכל לב ובכל נפש ובכל מאד ,  אותי לשוב אליך באמת ובלב שלם 

ולעשות לי לב חדש ורוח חדשה להיות זריז וזהיר ,  משליך מעלי כל פשעי 

, אלוקי הפותח יד בתשובה ומסייע לבאים ליטהר '  ועתה ד. ומשכיל ביראתך

ועזרני ,  וסייעני להתחזק ביראתך ,  פתח ידך וקבלני בתשובה שלימה לפניך 

, נגד השטן הנלחם אלי בתחבולות ומתנקש בנפשי להמיתני לבלתי ימשל בי 

, ותצלילהו בתוך מעמקי ים ,  ורחקהו ממאתים ארבעים ושמונה איברים שבי 

והסירות ,  ועשית אשר אלך בחוקיך , ותגער בו לבלתי יעמוד על ימיני לשטני

אלוקי שמע אל תפילת עבדך ואל '  אנא ד .  לב האבן מקרבי ונתת לי לב בשר 

ואל יעכב חטא ועון ופשע את תשובתי ואת ,  וקבל את תשובתי ,  תחנוניו 

ויהיו לפני כסא כבודך מליצי יושר להליץ עבורי לפניך ולהכניס ,  תפלתי 

חתור לי אתה מתחת כסא ,  ואם בחטאי הרב ועצום אין מליץ, תפילתי באזניך

ואל תשיבני .  שחתרת למנשה וקבלת תשובתו   כמו ,  כבודך וקבל תשובתי 

 .ותמיד ירגיל בתפילה זו. כי אתה שומע תפילה, ריקם

בבוקר מעת הקיצו משנתו .  וזה הדרך אשר ילך בה להרגיל עצמו להישמר מכל חטא 

ויפשפש במעשיו ולא יעות לפי כוחו אף פסיעה אחת ,  יחשוב בדעתו כי ישום דרכיו 

והוידוי הזה .  יתודה אם עות שום דבר על הדבר כהויתו , ולעת האוכל. עד זמן האוכל

איך אעשה ,  כי יאמר ,  ואם יבוא לידו דבר עברה יזהר ממנה ,  ירחיקהו מכל עון וחטא 

-לו ,  תהילים עח ) ואהיה מאותם שנאמר עליהם  , הרעה הגדולה הזאת להתוודות עליה

, " ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו וליבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו ( " לז 

ולא אוכל ,  ואף כי אהיה בדעת קלה ומעוטה לפני בוראי .  ואהיה כטובל ושרץ בידו 

ובהעלותו דבר זה על ליבו ישמר .  לעמוד כנגד תאותי מפני כבודו שעה מועטת כזאת 

ואף מעון עקיביו .  ויהיה רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביו שבשמים .  מעבירה 

, פשפש במעשיו ולא מצא ,  הגיע עת האוכל .  כי כל דרכיו יהיו במשקל ,  יהיה נזהר 

וזכהו להיות שעה אחת ,  יהיה מודה ומשבח לפני בוראו על אשר עזרו משונאו 

, יעשה עד זמן אכילה בערב ,  וכאשר עשה מן הבוקר ועד עתה .  בתשובה בעולם הזה 

וכן מזמן אכילה של ערב יעשה הסדר .  וקודם האכילה יתודה ככל הסדר אשר אמרנו 

 .הרי לך שלושה פרקים ביום לשלושה ודויין. עד זמן שכיבה

שיתחזק ביראת ,  מיום תחילת תשובתו עד חודש או עד שנה ,  ככה יעשה כל הימים 

וכמה ,  וכשישמר מן העבירות אשר היה רגיל בהם .  הבורא ויניח כל מעשיו הרעים 

כי מן השמים יסייעוהו ואף ,  לא יירא עוד ,  פעמים יבואו לידו ויהיה נזהר מהם 

 :(.יומא פו)העבירות שעשה יחשבו לו לזכויות 

יהיה תמיד תוהה ומתחרט ומבקש מאת ,  ואף על פשעיו הישנים אשר השליך מעליו 

ואם אדם חלש .  וגם יענה נפשו עליהם ,  הצור ברוך הוא למחותם מספר הזכרונות 

ואל ימלא תאותו ,  ימשך מתאותו ,  ואינו יכול לסבול ענויים קשים ותעניות ,  הוא 

דוד זכרונו לברכה שהיה אחד '  אברהם בר '  וכן אמר הרב ר .  במאכליו ובמשתיו 

אל יניח ,  וכך פירש דבריו .  הגדר הגדול המופלא מניעת המאכלות ,  מחסידי עולם 

ט ” נדרים פ '  ירו '  עי ) כי דיך מה שאסרה תורה  ,  לגמרי שלא יאכל בשר ולא ישתה יין 

, יניח לכבוד הבורא מתאותו ,  אך בעת מאכלו לפניו ועודנו תאב לאכול ממנו ,  ( א ” ה 

יותר מתענית ,  ויזכירנו אהבת הבורא ,  ודבר זה ימנענו מחטא .  ואל יאכל כדי תאותו 

יניח מתאותו לכבוד ,  מדי אוכלו ומדי שתותו ,  כי זה בכל יום תמיד ,  אחד בכל שבוע 

ר ” ויק ) ילמוד שני דפין  ,  אם היה רגיל ללמוד דף אחד ,  וישים ליבו לתורה .  הבורא 

ויהיה מייסר עצמו בכפית :(  קידושין מ )כי גדול תלמוד שמביא לידי מעשה , (ה א”פכ

 .והם הם יסורי אהבה, יצרו לתורה ולמצוות

פעמים עושה ופעמים   -כאדם העושה דבר במקרה -ואל ילך במצות הבורא בקרי  

לא מפני עצלות ולא מפני ,  ואל יניח בשום עניין .  אלא כולם יעשה תמיד ,  מניח 

ונתארח אצל בני אדם ,  רגיל לאכול שלוש סעודות בשבת [ ש ] אדם  ,  כגון .  הבושה 

, כי אוי לה לאותה בושה , אל יניח המצוה מפני הבושה, שאינם מתחזקים באותה מצוה

ואם עשה .  וכן כל כיוצא בזה .  שימו לחם ואסעד במצות הבורא , אלא יעיז פניו ויאמר

וזהו ,  נותנין לו שכר כאילו חיה שבעים שנה ועשה אותה מצוה ,  כן ונפטר בחצי ימיו 

" מתוקה שנת העובד אם מעט ואם הרבה יאכל ( "יא, קהלת ה)שאמר שלומה בחכמתו 

 (.'תשא ד)תנחומא ' כדאיתה במדרש ר. 'משל למלך ששכר פועלים וכו

כי איך ,  להבל ותוהו כוחי אכלה ,  למה זה איגע לריק ,  ואל ידמה השב בנפשו לאמור 

וכל מה שאוכל לעשות עוד לא יעמוד כנגד ,  תעמוד תשובתי כנגד כובד עוותתי 

כי על ,  מי אשר לבו נוקפו על אשר אין תשובתו שלמה אומר כן , העונות אשר עשיתי

כבר הבטיחנו הקדוש ברוך ,  השבים באמת ובלבב שלם ותוהים על עונות ראשונים 

( כב -כא ,  יחזקאל יח ) שנאמר ,  הוא על ידי יחזקל הנביא כי פשעיהם לא יזכרו עוד 

והרשע כי ישוב מכל חטאתיו אשר עשה ושמר את כל חוקותי ועשה משפט וצדקה " 

ועוד ".  כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו בצדקתו אשר עשה יחיה , חיה יחיה לא ימות

ואתה בן ( " יא -י ,  שם לג ) מקרא מלא על הנבהלים על עונותיהם לחזק ידיהם לשוב  

אדם אמר אל בית ישראל כן אמרתם לאמור כי פשעינו וחטאתינו עלינו ובם אנחנו 

אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב '  אמור אליהם חי אני נאום ד ,  נמקים ואיך נחיה 

וביד כל ".  רשע מדרכו וחיה שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית ישראל 

וגם רבותינו (.  טו ,  ב לו " דה ) נביאיו הזהיר אותנו השכם ושלוח על עסק התשובה  

שוב יום אחד לפני מיתתך ,  זכרונם לברכה חכמי התלמוד הזהירו מאד על התשובה 

, גדולים בעלי תשובה יותר מן הצדיקים :(  ברכות לד '  עי ) ואמרו  (  י ” ב מ ” אבות פ ) 

' שובה ישראל עד ד ( " ב ,  הושע יד ) שנאמר  ,  וגדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד 

ועל .(  פסחים נד ) והיא מן הדברים שנבראו קודם שנברא העולם  , .(יומא פו" )אלוקיך

ובא לציון גואל ולשבי ( " כ ,  ישעיה נט ) שנאמר  ,  ידי התשובה יבא לציון גואל 

לכן כל איש .  יוכל להשיג עד היכן כוחה של תשובה [ ש ] ואין מי  ,  :( יומא פו " ) פשע 

ויכין לב חדש טהור ונקי לעבוד ,  ירא וחרד יתן אל לבו יראת הצור וישוב מכל חטאיו

ועוד יוסיף לעשות כהנה וכהנה להיות ערום .  וינהוג ככל אשר אמרנו ,  את בוראו 

ולעשות ,  הנכבד והנורא '  לחשוב מחשבות איך יוכל לירא את ד ,  .( ברכות יז ) ביראה  

וכל ,  ואשרי הזוכה ומזכה .  ולא לעיני בני אדם להתפאר ,  חפצי בוראו בינו ובין קונו 

סוף דבר הכל נשמע את ( " יג ,  קהלת יב ) שנאמר  ,  העולם לא נברא אלא בשבילו 

 ".האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם

 לחסיד רבינו יונה גירונדי

. כ לקבל עלונים לחלוקה“וכמו, שיש אפשרות למעוניינים לקבל את העלון באמצעות הדואר, הננו להודיע

 83030114030 לפרטים

שירי אמונה ,  ד " ל בקולו של הגרי " ישראל דוד ניוונער זצוק '  צ ר " המעוניינים בהקלטות נדירות משירי הגה -

 .ישלחו בקשה למייל של העלון' ובטחון וכו

    83075134550 המעוניינים בחוברת נפלאה על חשיבות לימוד המוסר ניתן לקבל חינם בטל-

ס על עבודת התשובה " המבאר באופן נפלא את איגרות מרן הגרי "  קדוש אלול " המעוניינים בספר הנפלא  -

 83075106037 יפנו לטל. במחיר עלות בלבד". איגרת המוסר"כ את "וכמו

מערכת העלון מאחלת לכל קוראי העלון ולכל בית ישראל שנה טובה ומבורכת וכתיבה וחתימה 
 ר“טובה לאלתר לחיים טובים ולשלום ובספרן של צדיקים  אמן כי


