
  
 בת זולש ''פרשת שופטי�'' לכבקורי  תמיד אלול חודש בהתחלת

שפטי�  � ררי האד� לתשובהוכתבתי דברי תורה על הפרשה שמע
התחלת התשובה שזהו ושטרי� תת ל� (ט''ז, י''ח) הבני יששכר כתב 

ועיקרה אשר הבעל תשובה מחוייב להושיב שופט ושוטר אצל כל 
שפתח� הקב''ה שעיריו, דהיינו כל החושי� אשר המה שערי� באד� 

ב י, וראש הגוי', אשר מחויפה, חוט�, אזני�, ו� עיני�להשתמש בה�, כג
את אשר  ,ישפוט בצדק ,ד� להושיב הדעת לשופט אצל כל שערהא

ישתמש בחושי� ואת אשר יניח, ושוטר הוא אשר יעניש את העובר, 
כמו''כ יושיב האד� שוטר את אשר יעניש, היינו א� יזדמ� אשר יסתכל 

יקבל על שבדבר האסור, או ידבר בפיו את אשר לא ירצה ה',  בעיניו
וה� בגו� בסיגו� ותענית, וזהו עיקר גדול  ,ה� בממו� לצדקה ,שונעצמו ע

   לתשובה. 
  

לכל אחד  �תת� ל�  רבותינו פי'''ל�'' מיותר. מלת שלכאורה וי''ל עוד 
הישרש  עפ''י דברי יש לפרשהיינו שערי הלב.  –ואחד. בכל שערי� 

ע''ד  ,בכל שיעורי� דיל� –) בכל שערי� יעקב (הרה''ק מנאדרזי זצ''ל
 ,ובכל מצפוני לבבו ,נודע בשערי� בעלה (משלי ל''א) דהיינו בכל כחותיו

ימלא בה� קדושת ה' ודביקותו, וזהו כוונת הפסוק שופטי� ושוטרי� 
ות להיות רק בדביק ,שתשפוט עצמ� על כל רעיוני� ומחשבותי� ,תת� ל�
  תמיד.

  
שאד� צרי�  מר הגר''מ פיינשטיי זצ''ל (דרש משה)וכעי זה כתב 

לראות א� מעשיו מתוקני�, והסביר ע''פ דר� זה  ,שופט על עצמולהיות 
שאל יחשוב אד� דכיו�  –הפסוקי� שלאחריו בהפרשה, שלא תכיר פני� 

שודאי המעשי� שהוא עושה ה�  ,ובעל מעשי� טובי� ,שהוא ת''ח
לא יעיי� במעשיו כאילו הוא איש פשוט. וכ� שלא ליקח שוחד טובי�, א

הל�  –שבשביל זה יאמר על מה שעושה שהוא טוב, אלא צדק צדק  –
וזהו כוונת  .אחר ב''ד יפה שיעשה לו רב כעצת חז''ל (אבות פרק א')

 � ,דברוב שאלות האד� הוא בעצמו הפוסק �הפסוק צדק צדק תרד
וצרי� לידע כל הדיני�, ואי� יכול  ,צמווא''כ צרי� להיות ב''ד יפה בע

ע''י שהול� אחרי חכמי� לישיבה לשמוע וללמוד  ,לבוא למדריגה זו
והיינו שא� האד�  , ואי� ה� מתנהגי�,אי� ה� לומדי� התורה ,מה�

 ,צרי� לרדו� אחר הצדק ,רוצה לשפוט בצדק ,שהוא הפוסק לעצמו
  חכמי�.  והיינו ליל� למקו� 

  
שיהא השוטר כשופט כשיהיו  רבנ� אמרי �מדרש רבה איתא ב וכ

המתנות , ושלא יהא המכה צרי� ללקות. המעשי� כנגד המקל והרצועה
שהשופט יוכיח את עצמו וכו' וזה יעמוד לו במקו� מקל  פי' כהונה

, שיהי' לעצמ� � ורצועה. וזהו כוונת הפסוק שופטי� ושוטרי� תת� ל�
צוה זו על כל אחד מישראל להיות ולפי זה קאי מ לעצמו שופט ושוטר,

לעצמו שופט ושוטר, וזה שכתב אח''כ ושפטו את הע� משפט צדק פי' 
  יוכל לשפוט את הע� ג''כ. , הואמי שהי' שופט ושוטר לעצמו

    
רק מי שהוא שופט שכתב  (הרה''ק ר' צדוק זצ''ל מלובלי) הפרי צדיק

וכדאיתא בב''ר (מ''ט) על  ,יוכל ללמד זכות על הכלל ,ושוטר על עצמו
אברה� אבינו אהבת לצדק בריותי, ומי שהוא שופט ושוטר לעצמו יוכל 

 להמשי� כל מיני השפעות של בני חיי ומזוני על הדור.  
  

מלת  י') פהגאו ר' אברה� אהר יודעלעווי� זצ''להדרש אב (
מינו עפ''י המדרש (ד''ר פ''ה) א''ר יצחק שני דברי� בי באופ אחר,''ל�''

של הקב''ה, צדקה, ותורה, צדקה דכתיב (תהלי� מ''ח) צדק מלאה 
ימינ�, תורה דכתיב (דברי� ל''ג) מימינו אש דת למו, ושני דברי� בידו 
השמאלית, ואלו ה� הנפש, והדי�, הנפש דכתיב (איוב י''ב) אשר בידו 
נפש כל חי, והדי� דכתיב (דברי� ל''ב) ותאחז במשפט ידי, אמר הקב''ה 

 ש והדי� נתוני� בידי, שמרו את הדי� ואני אשמור נפשותיכ�, הה''דהנפ
 . שופטי� ושוטרי� תת� ל�

  
שבכל יו� רוצה נפש האד� לצאת מהגו�,  ,עפ''י דברי חז''ל יש לפרש

והטע� הוא כיו� שהנשמה היא חלק רק הקב''ה לא יניחה לצאת, 
עצמה  כמ''ש (איכה ג') חלקי ה' אמרה נפשי, ולכ� היא מצד ,אלקית

אינה רוצה להיות בגו�, ואדרבה רוצה לצאת בכל רגע להיות עוד 

יחה לצאת, וזהו ואינו מנ ,קשורה באלקי�, רק הקב''ה שומר אותה
אלקי נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה בראתה  �מ''ש בתפלת שחרית 

וכו' ואתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, דהיינו כיו� שהנשמה היא 
הקב''ה לשמרה שלא לצאת, וזהו כוונת המדרש צרי�  ,חלק אלקית

ואני אשמור נפשותיכ�, שא� האד� ישמור את  ,הנ''ל שמרו את הדי�
אז הקב''ה ישמור נפשותיכ� שלא תצא מהגו�, אבל א� לא  ,הדי�

זהו כוונת ש ולפ''ז י''לאז ח''ו לא אשמור נפשותיכ�.  ,ישמרו הדיני�
ליישב מלת ל�  ,תת� ל�המדרש במה שסיי� הה''ד שופטי� ושוטרי� 

המיותר, דהיינו שיאמר כי אתה איש יהודי אשר יש ל� נשמה שהיא 
חלק אלקית, לכ� נפש� רוצה לצאת מהגו�, כי החומר לא ישא ח� 
בעיני', וכל תשוקת ושאיפת הגו� הוא דברי ליצנות לה, לכ� ''ל�'' אני 

שמור אני א ,כי א� ישמרו את הדיני� שופטי� ושוטרי� תת� ל�,מצוה 
  נפשותיכ�, ותחיו לאור� ימי�. 

  
 ,ילדודי ודודי לני אה�  ''אלול''כבר מפורס� שראשי תיבות של  הנה

וכמו שאומרי� הבעלי מוסר  ,דהיינו בימי אלול הקב''ה נמצא בינינו
והול� בי� אנשי�  ,דומה לזמ� שהמל� יוצא מביתו ''אלול''בדר� משל ש

אינו מפורס� כ''כ הר''ת של אבל  , שאז יותר קל לידבק בו,הפשוטי�
כי בבואנו  � הביאור הואאביוני�. למתנות ורעהו ליש א � ''אלול''

למשפט לבקש סליחה ומחילה על עונותינו, הנה באמת ע''פ טבע א''א 
לבקש סליחה, כי עני� התשובה ובקשת המחילה על העבר היא נגד 

 ,חולההשכל, אחרי אשר כל מצוות התורה ה� בגדר מצות הרופא אל ה
ולא כמצות האדו� אל עבדו, ובקשת מחילה שייכת רק א� התועלת 
מהמצוה היתה כמצות האדו� אל עבדו, אשר התועלת מהפעולה היא רק 
אל האדו�, ולזאת א� העבד קלקל וגר� היזק והפסד להאדו�, בזה 
שייכת בקשה שיסלח לו, אבל אחרי אשר כל מצוות התורה ה� בגדר 

אשר תועלת אזהרתה היא רק אל החולה ולא מצות הרופא אל החולה, 
כי  ויצונו ה' וגו' לטוב לנו,להרופא כלל, ולכ� נאמר בכל המצוות 

להקב''ה אי� שו� תועלת בהמצוות שאנו עושי�, ולכ� נאמר בפרשת 
כי אני ה' רופא�, א''כ א� האד� חוטא השכל נות� אשר  � בשלח

ברחמיו מקבל  חטאי� תרדפו רעה ונפש החוטאת תמות, ורק הקב''ה
 � תשובתנו, וזה אינו לפי הטבע אלא נס גמור, וכ� איתא בילקוט תהלי� 

וקורע לה� גזר  ,ומוציא דינ� לכ� זכות ,שהקב''ה עושה לישראל נסי�
דינ�, וזהו כוונת הירושלמי בר''ה (הלכה ג') שישראל אוכלי� ושותי� 

ואול� הלא לזכות  , שיודעי� שהקב''ה יעשה לה� נסי�,ושמחי� בר''ה
נסיית צריכי� זכותי�, ולכ� בחודש אלול צרי� לחזק האהבה מאיש 
לרעהו, כי כולנו עומדי� לפני הקב''ה במשפט, וכולנו נבקש חיי� וחסד 
חנ�, ואי� עתה העת לשאת שנאה איש על חבירו, וג� צריכי� לית� 
מתנות לאביוני�, כי בזכות הצדקה יעשה הקב''ה לנו נסי�, ויקבל 
 ,תשובתנו, ובספר חיי� יכתבנו, וג� יבא ב� דוד ויגאלנו במהרה בימינו

  כמ''ש חז''ל אי� ב� דוד בא אלא בשביל צדקה.
  

 יש לפרש עפ''י הגמ' בתענית (כ''ה) –צדק צדק תרד� (ט''ז, כ') ב) 
ואמר עשרי� וארבע ברכות ולא נענה,  ,מעשה בר''א שירד לפני התיבה

נו מלכנו חטאנו לפני�, אבינו מלכנו אי� לנו אבי � ירד ר''ע אחריו ואמר
מל� אלא אתה, ומיד נענה, כסבורי� הע� שזה גדול מזה, יצתה בת קול 
ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מדותיו, וזה אינו 

שר''ע הי' מעביר על מדותיו ר''ל  החכמת מנוח פי'מעביר על מדותיו. 
� לפני� משורת הדי�, דהיינו שעשה יותר שר''ע הורגל לעשות כמה דברי

חננו ועננו כי אי� בנו  – ולפ''ז י''ל אבינו מלכנו האחרוממה שנצטווה. 
שאי� בנו  �האי� יכול צדיק כמו ר''ע לומר  שלכאורה צ''ע �מעשי� 

 ,וי''ל עפ''י דברינו הנ''למעשי�, הא בודאי הוא עושה מעשי� טובי�. 
ורת הדי�, לא חשב בעיניו שיש לו כיו� שהקפיד לעשות לפני� מש

ולפ''ז י''ל מעשי�, שחשב כל פע� שלא עשה לפני� משורת הדי� כראוי. 
והיינו  ,לרדו� אחר צדק כדי שתחי'שהתורה אמרה לאד� עצה טובה 

כשיש רח''ל גזירה על אד� בשביל עונותיו, ומצד הדי� צרי� לקבל עונש, 
של הוא עושה חסד ע� למ ,אז כשנוהג ע� אחרי� לפני� משורת הדי�

אע''פ שקשה לו, אז הקב''ה ג''כ נוהג עמו לפני� משורת הדי�  ,אחרי�
צדק צדק תרדו� ר''ל א� אתה רוד�  � ומבטל עונשו. וזהו כוונת הקרא

אחר הצדק באופ� לפני� משורת הדי� (שהמלה רוד� משמע שא''א לו 

  

 

פרשת 
  שופטי�
  תשע''ו
 לפ''ק

  



לעשות הדבר רק ע''י רדיפה, שזה הוא באופ� לפני� משורת הדי�) אז 
 כמו שכתוב למע� תחי'. ,יזכה לחיות

  
והנה בודאי בימי אלול שאנו מבקשי� על חיינו, וכמ''ש זכרנו לחיי� 

ולעשות לפני� משורת שצרי� להתחזק בעני זה, מל� חפ� בחיי�, 
 ,  . לכתיבה וחתימה טובה אכי''ר זכובזכות זה נבודאי והדי

  
וגו' המעל� מאר� מצרי� (כ', כי תצא למלחמה וגו' לא תירא מה� ) ג

ע''פ פשטות זכירת יציאת מצרי� אצל מלחמה. ל מהו העני� שצ''ע א') 
כמ''ש ''וראית סוס ורכב ע� רב  ,דבמלחמה זו יש להאויבי� ע� רב י''ל

 ,לרמז שג� במצרי� הי' ע� רב ,ממ�'' אז צרי� לזכור יציאת מצרי�
  ואעפ''כ היו כלל ישראל מנצחי�.

  
שיש לו להתעורר  ,סגולה למי שיש לו צרה רח''ל כתב השפת אמת

בעני� יציאת מצרי�, כי גאולת מצרי� לא הי' רק לשעה, אלא היא 
גאולה לכל גליות וצרות שיש לבני ישראל לדורות, לכ� מצווי� לזכור 

אז  ,יציאת מצרי� בכל יו�, וזהו כוונת הפסוק כא� כי תצא למלחמה
  ועי''ז תנצח בהמלחמה. ,צרי� לעורר יציאת מצרי�

  
ובדי ה' ה� רק לטובה, והאות הוא שכל המלחמות הבאי� על ע כתב עוד

שע''י הגלות של מצרי� זכו אח''כ למדריגות גדולות,  ,יציאת מצרי�
וזהו כוונת הפסוק (תהלי� כ''ז) ''א� תקו� עלי מלחמה בזאת אני 

  בוטח'' פי' בהמלחמה עצמה.
  

דבר אל בנ''י ואמרת אליה�  עפ''י הפסוק (במדבר, ט''ו, ל''ח) וי''ל עוד
פרש''י שמונה חוטי� שבה, כנגד  � ת וגו' הכנ� פתיל תכלתועשו לה� ציצ

. שירה על הי�שמונה ימי� ששהו ישראל משיצאו ממצרי� עד שאמרו 
מהו המעלה של אות� ח' ימי� ששהו ישראל משיצאו ממצרי�, עד  צ''ע

שכוונת התורה הוא להורות לנו  וי''לשנצטוינו לזכור אות� תמיד. 
דכשנמצא האד� במצב קשה, עד כדי כ� שרח''ל הוא מתייאש, וחושב 
שאי� לו כבר תקוה להנצל מצרתו, ובשו� אופ� לא ישוב למצבו הטוב 
שהיה לו מכבר, יסתכל מיד בח' חוטי� שלו, ויזכור על ידיה� הח' ימי� 

ו שכלל ישראל ששהו ישראל משיצאו ממצרי� עד קריעת י� סו�, וכמ
חשבו באותו זמ� שרח''ל הכל אבד מה�, ולא ישובו למעלת� הראשונה, 
וכמו שנאמר ''ויאמרו אל משה המבלי אי� קברי� במצרי� וגו' מה זאת 

אות�, וזכו  עשית לנו להוציאנו ממצרי�'' וברגע האחרו� הציל הקב''ה
ו כ� לעוד מעלות יותר גדולות, שזכו לשיר שירת אז ישיר על הי�, כמ

צרי� כל אחד להתחזק תמיד בעת צרתו ולא להתייאש ח''ו, כי ישועת 
ה' כהר� עי�, ולכ� הו''ל אות� ח' ימי� לימוד גדול בכל עת צרה וצוקה 

כא�, שאפילו שזהו כוונת הפסוק  ולפ''ז י''ללהתחזק עצמו באמונת ה'. 
מלחמה גדולה, כנגד ע� רב, אסור  –נמצא במצב קשה שאד� כ

צילנו ממצרי� דרבה אל תירא מה�, וכמו שהקב''ה יאלהתייאש, ו
  באופ� נפלא, ג� עכשיו הצילנו.  

  
והכנה ליו� , שה� ימי תשובה ובפרט בימי אלול ,חיזוק גדול לנו וזה

 ,הרה''ק  וכבר אמר היצה''ר, מלחמה גדולה כנגדאנו נמצאי� בשהדי
ה בש� רבו הרה''ק ר' בונ� זצ''ל, דזה מ ,ר' צדוק הכה זצ''ל

שמפרשי� הפסוק כי תצא למלחמה על אויב�, שהוא המלחמה נגד 
עיקר רק פשט הפשוט הוא כ, שהיצה''ר, אינו דר� דרש ורמז לבד, 

ערות  הוא מקו�א נגד היצה''ר, וכמו במצרי� שמלחמה התמידית הי
הקב''ה הוציא� אעפ''כ ו, רח''ל במ''ט שערי טומאה האר�, ובנ''י היו

עד כדי כ� שבמ''ט יו� אחר לא רק בפועל אלא ג� בעניני רוחני, מש�, 
אנו ו, מ''ט שערי קדושהוהיו ב זכו לקבלת התורה, , ה�יציאת מצרי�

ולעשות  ,להתגבר על היצה''ר מקוי� שג� עכשיו הקב''ה מסייע לנו
לכתיבה  זכובודאי בזכות זה נתשובה מאהבה, ו � תשובה שלימה
  . אכי''ר וחתימה טובה

  
כ', ב� וראית סוס ורכב וגו' לא תירא מה� (כי תצא למלחמה על אי) ד
למה הארי� לומר וראית וגו' לא הו''ל רק כי תצא למלחמה על צ''ע ) א'

 האגרא דכלה תי'מיותר.  ''מה�''אויבי� לא תירא מה�, וג� תיבת 
אד� איזה דבר ו יסוד גדול ביראת שמי�, שבראות שהפסוק בא ללמדנ

הוא ע''כ ו� באה זאת היראה, יכיב להתבונ� מהימחושהוא  ,מאויי�
שנתלבש בזה איזה ניצו# קדוש מיראת שמי�, ע''כ מוטב לו להתבונ� 

אד� ע''י היראה את שמי�, וא''כ טובה גדולה באה לבשורשה ביר
שמי�, וז''ש הפסוק כי  החיצוניות הגשמיות שמזכירי� אותו ביראת

ראית סוס ורכב שתתבונ� כשהחיוב הוא  ,תצא למלחמה על אויב�
היראה, רק לא תירא מה� לא תשתקע בזאת ושהוא דבר המאויי�, 

  .   ות זומהקב''ה תירא ע''י התבוננ לדיוק, אלא
  

זקני הרה''ק ר' משה לייב מסאסיב זצ''ל, בש� רבו וכעי זה אמר 
בכוונת הפסוק בתהלי�  קלסבורג זצ''ל,הרה''ק ר' שמעלקא מני

(קי''ט) שרי� רדפוני חנ� ומדבר� פחד לבי, שכמה מיני יראות ופחדי� 
החליט כי זה למע� שיבוא לידי יראת ו ,על דוד המל� עליו השלו� ושבא

שמי�, וכמו שאמר תלמידי בעש''ט זצ''ל, שכל מי� יראה ופחד הבא 
הוא, ויעורר לבבו דא� מפני רח''ל על האד�, יתבונ� כי לא במקרה 

מורא בשר וד� הוא מפחד, על אחד כמה וכמה יש לו לפחוד מהקב''ה, 
ת מהקב''ה י יראה האמיתיהשליט על הכל, וע''הוא היוצר הוא הבורא 

, אמנ� דהע''ה בטוח הי' בלבבו שג� בלעדי יתבטל ממנו כל פחד ומורא
ששרי� רדפוני זה הי' לו יראת שמי�, לכ� התפלל לפני הקב''ה מה 

  אני איני צרי� לזה, יע� מבלעד� מדבר� פחד לבי.  ''חנ�'' דהיינו
  
לנו להתחזק ביראת שמי�, שהוא  י�הנה בודאי דברי� הנ''ל מעוררו

שפת אמת (ר''ה, תרנ''א) ראש השנה, וכמ''ש ה עיקר עבודת היו� של
עפ''י הגמ' בר''ה (ל''ד) אמר רבה אמר הקב''ה אמרו לפני מלכיות, 

שהעבד עושה כל מעשיו  �די שתמליכוני עליכ�, כי עני המלכות הוא כ
לרצו רבו, וכל פעולה שהוא עושה הוא חושב מקוד� א� בעשייתו יהי' 
תועלת לרבו, וזהו הבחינה הפשוטה של יראת שמי�, וזהו העבודה של 

שממלי� הקב''ה על עצמו בכל פעולה שהוא עושה,  ,ראש השנה
  .נגד רצונושות שו� דבר ומקבל על עצמו שלא לע

  
אפילו אי� בכ� זכות  – ) ואמר אליה� שמע ישראל (כ', ג') פרש''יה

למה הזכיר רק זכות  צ''עאלא ק''ש בלבד, כדאי את� שיושיע אתכ�. 
הלבב מעבירות שבידו, חוזר  שהנה איש הירא ור� האגרא דכלה תי'זה. 

מעורכי המלחמה, ואפילו שח בי� ישתבח ליוצר חוזר, והנה אי� אד� 
ירות, עד כדי באר# אשר יעשה טוב ולא יחטא, א� תשובה מהני לכל עב
צדיק גמור  כ� שאפילו רשע גמור המקדש את האשה ע''מ שהוא

' יש דש מבואר בחז''ל הנהש א� צ''עמקודשת, שמא הרהר בתשובה. 
לא זז מש� עד  ,מצות עשה ושב על עבר אד� א� א)חילוקי כפרה. 

ויוה''כ  ,לא תעשה ושב, תשובה תולה מצות עבר על א�ב)  שמוחלי� לו.
 ,עבר על כריתות ומיתות ב''ד, תשובה ויוה''כ תולי�א�  ג)מכפר. 

כפרת. ה מעל חילול הש� כול� תולי�, ומיתא� עבר  ד)ויסורי� ממרקי�. 
, יועונותעל כל  ר תשובה בלבד יכופרובהרהאפשר לומר ש וא''כ האי�

וי''ל עפ''י דברי  .הרי תשובה לבדה אינה מכפרת רק על מצות עשה
על  אד� את נפשו באמיתייתשא� מוסר  הזוה''ק (פרשת במדבר)

ר סהקבלה בלב בשעת ק''ש איתחשיב לי' כאילו מדהיינו , קדושת הש�
ומתכפר לו אפילו אות�  ,את עצמו בפועל למיתה על קדושת הש�

העונות שאי� לה� כפרה אלא במיתה, ומכ''ש שמתכפרי� ע''י יוה''כ 
 ,מלחמה שצריכי� להיות נקיי� מכל חטא ועו�הולכי ויסורי�, וע''כ ב

אי� בידכ� אלא זכות אפילו  שמע ישראל, דהיינו �� אמר עליה� הכה
   ק''ש במסירות נפש מתכפר לכ�.  

  
 ק זצ''ל (צעטיל קט)יזענסכתב הרה''ק ר' אלימל� מל זה עיוכ
של ק''ש יהרהר במצות עשה של ונקדשתי בתו� בנ''י,  בפסוק ראשו�ש

ונורא בוער לפניו עד לב  וידמה בנפשו ויצייר במחשבתו כאילו אש גדול
השמי�, והוא בשביל קדושת השי''ת שובר את טבעו, ומפיל את עצמו 

וד יכוי� שא� יענו אותו או''ה בכל עינויי� להאש על קידוש השי''ת, וע
קשי� ויפשטו עורו מבשרו להכחיש ח''ו ביחודו, יסבול כל היסורי� ולא 
יודה לה� ח''ו, ויצייר בדעתו ומחשבתו כאלו עושי� לו כנ''ל, ובזה יצא 

  כדי�.    חיוב ק''שידי 
  

 נאמר בתהלי� (מ''ד, � כתבהרשב''א בתשובותיו (חל' א', סי' נ''ה) 
לא שבכל יו� כ''ג) כי עלי� הורגנו כל היו�, וכי אפשר ליהרג בכל יו�, א

ומסכימי� על כ�, הרי הוא כאילו  ובכל נפש�, �אנו קוראי� ק''ש 
  הורגנו באותה שעה עליו ית', כי כל המסכי� כאילו עשאו. 

  
בכ� שכוונת פרש''י אפילו אי�  � וי''ל עוד עפ''י דברי הש� משמואל

העני� של ש בלבד, כדאי את� שיושיע אתכ�, שמע זכות של קריאת
ק''ש הוא קבלת עול מלכות שמי�, דהיינו א� שהאד� רואה שכמה 

ולא נעשה מזה כלו�, אעפ''כ לא  ,פעמי� קיבל עליו עול מלכות שמי�
רק עליו להתחזק ולהתחיל מחדש, וזהו כח� של ישראל  ,יתייאש ח''ו

בזכות הקבלה שאד� וכ� הוא בראש השנה  ,להתחיל תמיד מחדש
מקבל על עצמו להיות טוב מכא� ולהבא, ואינו משגיח ע''ז שכבר קיבל 

ולא נעשה מזה כלו�, רק מאמי� שמעתה יהי' טוב, בזכות  ,בשנה העברה
 ובלב של�, וכמ''ש זה זוכי� בדי�, א� צריכי� שתהי' הקבלה באמת

 –על הפסוק צדק צדק תרדו�  ,הרה''ק ר' בונ� מפרשיסחא זצ''ל
  שתרדו� הצדק באמת ואמונה. 

  
  

תק שטענדר שנשבר וכדומה, כגו ל ,הרבה פעמי� ראיתי האי� אבי זצ''ל מתק הרבה דברי� בבית הכנסת � לי� מל� וגו' לבלתי רו� לבבו שו� תשי� ע
שכדי להיות רב  ,שאי זה כבוד לרב לעשות דברי� כאלה, אמר לו אבי זצ''ל בילדותי כבר למדתי מאבי הרה''ק ר' משה מנח� זצ''ל איזה איש אמר לווכש

 ולקבל ששי בקריאת התורה, ואדרבה אי לי כבוד גדול מזה לעשות כל מה שאני יכול לצור� בית הכנסת.  ,לא די לישב במקו� מכובד בבית הכנסת
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