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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ו                           "אלול התשע' כא

הַהּיֹום יךָ 'הַהזֶּ תׂשֹותַלעָ ְמַצְוךָ ֱאלֹקֶּ אֶּ
ים הַהֻחקִּ תָהֵאלֶּ ְשפְָָואֶּ יםַהמִּ יָתְָועְָָוָשַמְרָתָטִּ ׂשִּ
('טזפסוקכופרק)ךָ ַנְפשֶָּוְבָכלְלָבְבךָ ְבָכלאֹוָתם

בעיניךיהיויוםבכל.מצוךאלהיך'ההזההיום

.עליהםנצטויתביוםבוכאילו,חדשים

הַוְיַדֵבר יםֹמשֶּ נִּ ּיְִָּוַהֹכה  לםַהְלוִּ ְׂשָרֵאלָכלאֶּ יִּ
ְׂשָרֵאלוְשַמעַהְסֵכתֵלאֹמר הּיֹוםהַָיִּ ְהֵייָתַָהזֶּ נִּ
יךָ 'ַלהְלָעם ('טפסוקכזפרק)ֱאלֹקֶּ

בעיניךיהיויוםבכל.לעםנהייתהזההיום

.בבריתעמובאתהיוםכאילו

החידוששלהחשיבותאתאותנומלמדי"רש

אתלראותויוםיוםבכלצריךאדם.'הבעבודת

ה"הקבמפיניתןהיוםרקכאילו,כחדשהציווי

,והרגלשגרהמרגישהואואם.ונישארםבמעמד

בשעתהשמחהנעלמה,בתפילההחדווהנעלמה

כאילוולהרגישלחדשצורךיש,השבתכניסת

אתשלומדיםברגע-.'המפיהציוויהגיעזהברגע

מגליםפתאום,ומצווהמצווהכלעלל"חזדברי

נחשפנולאהיוםשעדזווית,ומיוחדתחדשהזווית

המצווהאתלקייםניגשיםששובברגעואזאליה

שלאוידיעהבהרגשהאותהלקייםזוכים

נצטווינוממשהיוםכאילו.כןלפניקיימתהייתה

פעםבכלמחדשנרגישגםוכך.מחדשבה

...לתורהפניםשבעיםכי,ל"חזבדברישנעמיק
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18:1919:0819:52ם-י

18:1619:0619:49א"ת

18:1719:0719:50חיפה

אחדאתאדמתובחלקתהמגדלאדם

ארץבהםשנשתבחההמיניםמשבעת

.ביכוריםמהםלהפרישמצווה,ישראל

גידוליו[ראשוני]ביכוריאתרואהשהואברגע

סימןעליהםלשיםעליו,לצמוחמתחילים

שיצאוהגידוליםשארלביןבינםשיבדיל

הפירותאלואתלקטוףובהמשךבעתיד

הכהןאלהואמגיע.לירושליםאיתםולהגיע

,הפירותעם(סל)הטנאאתממנושלוקח

רשותאתלוונותןהמזבחלפניומניחמניף

ומתחילדבריואתהאישפותח.הדיבור

שלמההגדהלנושזכוריםפסוקיםלצטט

י"..פסח יֹאֵבדֲאַרמִּ ְצַרְיָמהַוֵיֶרדָאבִּ ָשםַוָיָגרמִּ

ְמֵתי יְמָעטבִּ .ָוָרבָעצּוםָגדֹולְלגֹויָשםַוְיהִּ

יםֹאָתנּוַוָיֵרעּו ְצרִּ ְתנּוַוְיַעּנּונּוַהמִּ ֲעֹבָדהָעֵלינּוַויִּ

ְצַעק,ָקָשה ְשַמעֲאֹבֵתינּוֱאֹלֵקי'הֶאלַוּנִּ 'הַויִּ

ְוֶאתֲעָמֵלנּוְוֶאתָעְנֵינּוֶאתַוַיְראֹקֵלנּוֶאת

ֵאנּו.ַלֲחֵצנּו ם'הַויֹוצִּ ְצַריִּ מִּ ְזֹרעֲַַחָזָקהְבָידמִּ ּובִּ

יםּוְבֹאתֹותָגֹדלּוְבֹמָראְנטּוָיה ֵאנּו,ּוְבֹמְפתִּ ַוְיבִּ

ֶתןַהֶזהַהָמקֹוםֶאל ַהזֹאתָהָאֶרץֶאתָלנּוַויִּ

בלבןהואמתחיל"..ּוְדָבשָחָלבָזַבתֶאֶרץ

,אבינויעקבאתלהרוגחפץשהיההארמי

משםוהיציאהלעבדותלמצרייםהירידה

הכניסהעדשהמשיכוונפלאותבניסים

ֵּנהְוַעָתה":ואומרומוסיף.ישראללארץ הִּ

י יתֶאתֵהֵבאתִּ יֵראשִּ ָנַתָתהֲאֶשרָהֲאָדָמהְפרִּ

י לפנימשתחווההסלאתשםמניח."השםלִּ

.לביתולבוטובשמחוחוזר'ה

באההביכוריםשמצוותאותנומלמדיםל"חז

כךעל,העולםלבוראהטובהכרתמשום

,שדהואתחרשאדם.בירכתואתלנושנתן

וניכשהשקה,האדמהברגביזרעיםטמן

רואההואמהזמןולאחר.הרףללאעשבים

תחתעמלאשרעמלוכלפרותניצניאת

לראשלהיכנסשיכולהראשוןהדבר.השמש

קרהכאןשמתרחשמהכלשהנה,האדם

י"!בזכותי יְוֹעֶצםֹכחִּ יָעָשהָידִּ לֶאתלִּ ַהַחיִּ

חרש,שעמלזההואהרי..('יזחדברים)"ַהֶזה

היהלאזהשכלהואמרגיש,הרףללאועדר

.ידיוכפותבשתיעמלאשראלמלאקורה

'הֶאתְוָזַכְרתַָ":ומזהירההתורהבאהכךועל

יֱאֹלֶקיָך לַלֲעשֹותֹכחְַַלָךַהֹּנֵתןהּואכִּ "!ָחיִּ

זהלאדםגדולההכיהסכנה.('יחחדברים)

שהכלזההואהעולםשבוראשוכחשהוא

,ומנסיםמשתדליםרקאנחנו.בזכותוקורה

!'הבידיורקאךזה,לאאויצליחהאדםאם

שלהזוהתכונהאתבאדםלהשרישבכדי

אותנומצווה,יתברךמאיתושהכלהאמונה

,כלשהועץשותליםשאנושברגעהתורה

השניםבשלושתלנואסוריםפרותיו

אפילולזהומעברלנטיעתוהראשונות

שלהם,שלנולאהםהראשוניםפירותיו

לאשזהיודעשאתהתוכיח!תתאפק..הכהן

שאינךמוכיחאתהובכך..ממךלאוזהשלך

דבריאתי"רששמביאכמו.טובהכפוי

ַהֹכֵהןֶאלּוָבאתַָ"הפסוקעל(.רצט)סיפריה

ְהֶיהֲאֶשר יםיִּ ('גכו)"ֵאָליוְוָאַמְרתַָָהֵהםַבָימִּ

!טובהכפוישאינך?אליואמרתמה

אללירושליםפרותיואתשמביאאדםולכן

שכלהפסוקיםאותםאתואומרפותח,הכהן

"!באתימאיפהשכחתילא"לומרמטרתם

סלסלתעםכאןעומדהייתישלאיודעאני

יעקבאתמצילהיהלא'האםהפירות

לּו"שאנייודע.לבןמפניאבינו יאלֹאאִּ הֹוצִּ

םֲאבֹוֵתינּוֶאתהּואָברּוְךַהָקדֹוש ְצַריִּ מִּ ן,מִּ ֲעַדיִּ

יםָבֵנינּוּוְבֵניּוָבֵנינּוֲאַנְחנּו ְעָבדִּ ינּוְמשֻׁ ָהיִּ

םְלַפְרֹעה ְצַריִּ ."ְבמִּ

עצרו,שניםכמהלפניתלמידיםשלבטיול

באחדשםשהיהמעייןבמימילשכשךכולם

שהייתהלמרות.בארץהטבעמשמורות

ששכרוושמירהמלוויםהוריםשלהשגחה

במימיטבעאחדתלמידע"ל,הטיולמארגני

וכולםהטיולהתבטלרגעבאותו.המעיין

.לביתםשבוריםחזרו

השכולהאבעמדלמחרתשנערכהבהלוויה

שיודעואמרפתח.בנועלהספדדבריונשא

...בנושלבמותוהאשםמיהובמדויקהוא

אתלשמועמחכיםאליונישאוכולםעיני

?האשםמיהומעניין?יודעמי.פיומוצא

ההוריםאחדשמהאו,השמירה,המנהל

אמר"!בנישלבמותואשםאני"...?המלווים

ילדייאתשראיתיבכךהאשםאני"..האב

.מאיליוכמובןלישישמהכלואת

שעמדתי,השנהבראשחודשיםכמהלפני

,פרנסהביקשתי,העולםבוראלפניבתפילה

הבנייהאתלסייםרציתי,בריאותביקשתי

אך..בעבודההקידוםאתלקבל,הביתשל

לומרשכחתי!חשובהכיהדבראתשכחתי

.לישישהילדיםעלתודההעולםלבורא

יששכברמהכלעלתודה,אשתיעלתודה

משהו,מאליוכמובןכולםאתראיתי.לי

לא..עליוזכויותלישיש,שליכברשהוא

שזהביקשתילא!ליישמרשזהביקשתי

שאםאניבטוח!הבאהבשנהגםשלייישאר

בריאשישמרילדיעלדמעותמורידהייתי

..להועיליכולהיהודאיזה,ושלם

ַעל"-שביוםהדיןיוםלפניאנוצריכים

ינֹות ֵאיזֹוְלָשלֹוםֵאיזֹוַלֶחֶרבֵאיזֹוֵיָאֵמרבֹוַהְמדִּ

יֹות,ַלּׂשֹוַבעְוֵאיזֹוָלָרָעב ָפֵקדּובֹוּוְברִּ יָרםיִּ ְלַהְזכִּ

ים צריכים.(השנהראששלמוסף)"ְוַלָמֶותַלַחיִּ

כפויילהיותלא,ובראשונהבראשאנו

יששכברמהכלעלתודהולהגידטובה

ואזמאליוכמובןהכלאתלראותלא,לנו

.הבאהבשנהגםשלנויישארשזהלבקש

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זבנה בתחזימה,  חנהבתל"זקרן כהן ,  יסמיןבתל"זתהל תקווה
,ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זנתנאל יהודה,  ל"זזוהרהבןמסעוד פחימה 

,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןליאור אלכסנדר , ל"זעישהבןדוד חזן 
,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

יתְוָלַקְחָתָ יָכלֵמֵראשִּ ָדָמהְפרִּ רָהא  שֶּ יאא  רךָ ֵמַאְרצְָָתבִּ שֶּ יךָ 'הא  ְוַׂשְמָתָָלךָ ֹנֵתןֱאלֹקֶּ
א נֶּ לְוָהַלְכָתַָבטֶּ רַהָמקֹוםאֶּ שֶּ ְבַחרא  יךָ 'היִּ ('בפסוקכופרק)!ָשםְשמֹוְלַשֵכןֱאלֹקֶּ

ץַעֵמיָכלְוָראו יָהָארֶּ ְקָרא'הֵשםכִּ יךָ נִּ ָעלֶּ
ךְָָוָיְראו מֶּ ('כחפסוקכחפרק)מִּ

מצותשמירתכנגדמכוון.הארץעמיכלוראו

עצמושומרשהאדםזמןכלכי.תעשהלא

,פניומעלעובראלוקיםצלםאין,מהעבירות

מה!ממנומזדעזעיםובהמהאדםהנבראיםוכל

..הצלםממנומעבירין,מעשיוהמתעבכןשאין

חיהאין":אבאבררמיבגמראשאמרכשם

,כבהמה[האדם]לושנדמהעד,באדםשולטת

יָקרְוָאָדם(מטתהלים)שנאמר יןַבלבִּ ְמַשלָילִּ נִּ

ְדמּוַכְבֵהמֹות נדמהוכשאינו.(:לחסנהדרין)"נִּ

ּומֹוַרֲאֶכם:הכתובבומתקייםבמעשיוכבהמה

ְתֶכם ְהֶיהְוחִּ עֹוףָכלְוַעלָהָאֶרץַחַיתָכלַעליִּ

פוגעיםהעולםאומותאיןכך.(טבראשית)ַהָשָמיִּם

חטאיהםמשוםבעיניהםשנדמיםעדבישראל

מקוםשלרצונווכשעושים.שבאומותכפחותים

.לרעהבהםלגעתהמעזולשוןעםלךאין

להודותהאדםעלחובה

לושישמהכלעל

שבטובו'מהולבקש

שזהגםיסכיםהגדול

.בהמשךאצלויישאר



רַתַחת שֶּ תָעַבְדָתָלֹאא  יךָ 'האֶּ ְמחֱָָאלֹקֶּ !ֹכלֵמֹרבֵלָבבוְבטובהְבׂשִּ
('מזפסוקכחפרק)

מה.מטבעותכמהלקבץהצליחוהנהנדבותלקבץהחלאחדעני

,הגדולהבעירלהיערךעמדהההגרלה.הגרלהכרטיסקנה?עשה

והכרטיסהענישלמזלושפר.עצוםכסףסכוםהוצעראשוןוכפרס

,העניבביתהשמחההייתהרבה!הראשוןבפרסזכהשברשותו

קולותאשרעד,הרביםילדיועםסוערבריקודפרץאושרומרוב

קשהשלבביתוהשמחהפשרמה.לביתמחוץאלנשמעוהשמחה

פשראתשיסביראחדאףנמצאשלא,השכניםתמהו?זהיום

?ורוקדשמחלךמה.ושאלהופנימהביתואלשכניונכנסו,השמחה

.ההגרלהבכרטיסונופףהעניאמר"אניעשיר".השכניםתמהו

איןכעתאולם.השכניםאמרו?בכךומה!הגדולבפרסזכהזהכרטיס

אמר,שכמותכםשוטים.בביתשוררעדייןוהרעבפרוטהאףבידך

,הכסףאתלקבלעומדאניאבל,פרוטהאףעתהבידיאיןאולם.העני

...בכיסימונחהואכאילווהריהמובטחהפרסאת

מצוותיואתהמקייםאדם:ל''זצחייםהחפץאמרהנמשלהואגםכן

שכן,גדולהשמחהלשמוחעליו,קשיםימיואםאףה''הקבשל

הריעכשיוכברבידושכראיןאםואף,רבשכרלומוכןלבואלעתיד

!!!זוכהכרטיסבידושישאדםכאותוהוא

ם תוְשַמְרתֶּ ְבֵריאֶּ יתדִּ יתֶַָּהזֹאתַהְברִּ ׂשִּ ילוְלַמַען,ֹאָתםםַוע  ֵאתַתְׂשכִּ
רָכל שֶּ ׂשוןא  ('חפסוקכטפרק)!ַתע 

שאין":יהלאורבספרוחסמןלייביהודההרבכותבזהפסוקעל

."במעשההפעלתובלאלשכלערךואין,בוהשכלהבלאמעשה

ואם.שכלואתלהפעילהאדםבהנדרששלאמצווהאין,כלומר

,השכלאתמפעיליםלאאנו'המצוותקיוםשזהחשובהכיבדבר

ילּוְלַמַען":מזהירה"הקבכךעל???שכללנומהבשביל ָכלֵאתַתְשכִּ

ציווייאתמלקייםהניתןככללהתרחקצריךאדם"!ַתֲעשּוןֲאֶשר

ְצַות"כהתורה יםמִּ עושהשאדםזה"ְמלּוָמָדה"כלקיים."ְמלּוָמָדהֲאָנשִּ

מכחנעשיםאלה,דעתווהכרעתליבומכוחנובעיםשאינםפעולות

ביוםקידושלעשותהתרגלתי,להתפללהתרגלתי.וההרגלהשגרה

עלמקבליםשאנולפנירגע,השנהראשלפני..הלאהוכך,שבת

,עושיםאנושכברהמצוותעלשנתבונןכדאי,חדשותקבלותעצמנו

עלהתבוננותי"עזאתלעשותניתן.ורגשחיותבהםלהכניסוננסה

בכוונההשכלוהפעלת,בנושאל"חזמאמרילימוד,מצווהכלמהות

בכלעושיםאנוכךשגםמצוותעלמדובר.המצווהמאחרישעומדת

נחשוב,וכוונהנפחלהםלתתננסהעתהאך,פעמיםספוראיןיום

:ל"חזמאמרבנויתקייםוכך.המצווהאתמקיימיםשאנולפנירגע

(.יזברכות)"!טוביםומעשיםתשובה-חכמהתכלית"

נכתבמדוע:השאלהנשאלתזהפסוקעל

הַהּיֹום"בתורה מדוברהרי?"ְמַצְּוָךֱאֹלֶקיָך'הַהזֶּ

?סיניהרמעמדלאחרשנה40-כפה

,חדשיםבעיניךיהיויוםבכל":י"רשכךעלועונה

.ל"עכ"עליהםנצטויתביוםבוכאילו

מן.טלפוןבביתושהתקבלבמוהלשהיהמעשה

שלנרגשקולבקעהאפרכסתשלהשניהצד

אםמאדנשמח".בנולידתעלשבישריהודי

כשקולוהאבביקש,"אותולמוליוכלכבודו

"?הבריתיוםבאיזה.רבהבשמחה"-.נשנק

.דממה-השניהעברמן

האבשלנשימתושבהמספררגעיםכעבור

מקרהלפניוכיהביןכברהמוהל.המרוגש

.שאל,"?לוחיכיתםזמןכמה".במיוחדמשמח

.האבהשיב,"שניםושתיםעשרים"

.מאדנרגשהיההמוהלגםעתה

עלושלשפעמייםחזר,לדברשהתקשה,האב

.כיאותלרושמההצליחשהמוהלעד,כתובתו

לתפילתקוםהמוהלהשכיםהבריתיוםבהגיע

האבבקשתאתבהבנהקיבלהוא.וותיקין

רבכהזמןהרי,בבוקרבשבעהבריתאתלערוך

אתעורכיםהיואםגם.לתינוקוציפוהמתינו

.לליבםמביןהיהבבוקרבחמשהברית

הומהבלבהמוהלהתחנןשחריתבתפילת

להימולהעומדהנולדשהרךהעולמיםלריבון

לתפארת,טוביםולמעשיםלחופה,לתורהיגדל

בעיניעלוכברהבריתאלבדרכו.משפחתובני

הבוכיםמשפחהבנישלדמויותיהםרוחו

הנשיםעזרתאתשמעכברובאזניו,מהתרגשות

.מתמידהומייה

בשוםהמוהלהבחיןלאהבריתבמהלך,והנה

.הקהלאצלמיוחדתוהתפעלותהתרגשות

ועלדאעלודיברהשולחנותסביבישבהציבור

,בליבוהמוהלהרהר'!שנהושתיםעשרים'.הא

להביןאפשראי.רגילהבריתממשזוכיונראה'

'!העולםאת

ילדיםבגדודהמוהלהבחיןהבריתסיוםעם

אני,אבא":קראהאחד.הבןאביאתהמקיף

ה'יוסלואתלמטפלתהקטניםשלושתאתאקח

האחר."הבנותארבעתעלכאןתשמורנעמי.לגן

גדוללהיותשאזכהנאברכני,אבא":ביקש

,הילדיםלדברילהאזיןהמשיךהמוהל..."בתורה

..אזניוותצילנה

ימיםחמשהכבר",זויתלקרןהאבעםפנההוא

ושתיםעשרים.מעודיהייתישלאכפינרגשאני

הרעעיןשבליאנירואהכעת!ליאמרתשנה

!"חבילותבחבילימוקףאתה

אתמבקשאני,כיאותשלאהובנתיאם"

אתנשאתי",ליבומעומקהאבהתנצל,"סליחתך

נולדו,כן.שנהושתיםעשריםלפנילאשהרעייתי

,שמווברוךהואברוך,ילדיםממנייןיותרכברלי

להפחיתכדיקיומםבעצםהיש!?בכךומה

זכיתיהרי?והתרגשותישמחתימעצמת

טהורהנשמה,יהודיבן,מופלאהבמתנה

לתורה,השםבעזרת,אגדלאותה,וקדושה

"...טוביםולמעשיםלחופה

,חייםהחפץרבינושלבדבריולסייםנאה

כי,הקודמיםהדורותמגדוליאחדבשםשמסר

:עיניולמולאדםיעמידדבריםשלשה

והאחרוןהראשוןהיוםהואכייחושיוםבכל.א

ליוםלעולםשיורדכאדםלנצלוועליו,חייובימי

.יכולתוככללהספיקעליובו,בלבדאחד

שזהיחוש,(לומדשבואחרענייןאו)גמראדףכל.ב

.פעםאיושילמדשלמדהיחידהגמראדףהוא

יחידבן,כולובעולםיחידהואכיירגישלעולם.ג

התורהלימודעלהמצווה,ה"הקבשלבעולמו

!העולםכלתלויובו

בכלל  האם  יש  , בתשובהאדם  שלא  זכה  לחזור  
?המצוות שהוא מסגל לעצמותועלת במעט 

ועשהמרעסור"בבחינתהואהתשובהסדרכללבדרךכי,ידוע
כךואחר',הלפנישחטאמהעלתשובהאדםיעשהשקודם,"טוב

רבינווכתב.לזכותוהןגםשיעמדוומצותטוביםמעשיםיוסיף
,התשובהמעלתמעולהכמה:הלשוןבזו,(תשובה'מהז"פ)ם"הרמב
היועונותיכם"שנאמר,ישראלאלהי'מהמובדלזההיהאמש

,בתפילתונענהואינוצועקהיה,"אלהיכםלביןבינכםמבדילים
וטורפיןמצותעושההיה,"שומעאינניתפילהתרבוכיגם",שנאמר

חפץליאין","חצרירמוסמידכםזאתביקשמי",שנאמר,בפניואותן

טוביםומעשיםהמצותכללמפרעיתקבלו,בתשובהלחזורכשיצליח
.'הלפנילרצוןשעשה

עדייןאדםאותוכאשרהמצותמעשהעצםכי,כךעללהוסיףויש
לחזורכךאחרשיצליחלומועילהוא,בתשובהלחזורהצליחלא

,בתשובהלחזורומשתדל,דברבאיזהשחוטאמיכי,בתשובה
בליהלא,ובמצוותהתורהבלימודמשקיעהואהתקופהובאותה

אתלכבושהדברלוויועיל,קדושהעליומשפיעלימודשאותוספק
יטולוגם,תשובתותתקבל,בתשובהכשיחזורואז.ולהבאמכאןיצרו
.המצוותאתשקייםמהעלשכר
המפורסםהמעשהאת(המפרשיםבשם)בזהביארל"זצרבנוומרן

,דורדיאבןאלעזראודות,(.יז)זרהעבודהבמסכתבגמראהמובא
הניח,חטאוגדלכמהוכשראה,בתשובהוחזר,גדולחוטאשהיה
יצאה.נשמתושיצאהעדעבירותיועלבבכיהוגעהברכיוביןראשו
כי.הבאהעולםלחיימזומןדורדיאבןאלעזררבי,ואמרהקולבת

בשעהעולמוקונהיש"ואמרהקדושרבינובכה.תשובתוהתקבלה
שבעלעלהקדושרבינובכהמדוע,לשאולישולכאורה."אחת

בכההקדושרבינוכי,ותירצו.?הבאהעולםלחיימזומןהתשובה
ומעשיםמצוותבחייולעצמוסיגללאדורדיאבןאלעזרשרביכךעל

עודיוכללאהבאשבעולם,התורהבלימודובעיקר,כראויטובים
אףהמצותאתמקייםאלעזררביהיהואילו.המצותאתלקיים
לקבלהתשובהמתוךזוכההיה,בתשובהלחזורהצליחלאשעדיין
.חלקוואשרי,שפעלמהכלעלשכר

הָה יךָ 'ַָהּיֹוםַָהזֶּ תְָמַצְוךָ ֱאלֹקֶּ ׂשֹותָאֶּ יםַָלע  יםַהֻחקִּ ְשָפטִּ תַָהמִּ הְָואֶּ יָתָָ,ָהֵאלֶּ ךָ ְוָשַמְרָתְָוָעׂשִּ ָוְבָכלַָנְפשֶּ ('טזפסוקַכופרקַ)ָ!ָאֹוָתםְָבָכלְָלָבְבך 

ואתם"שנאמר,בשכינהמודבקהוא,(תשובהשעשהאחר)והיום,"צבאות'האמרבכם
עושה,"אענהואנייקראוטרםוהיה"שנאמר,מידונענהצועק,"אלהיכם'בההדבקים

.ל"עכ."מעשיךאתהאלוקיםרצהכברכי"שנאמר,ובנחתבשמחהאותםומקבליםמצות

זהשלהמצוותבמעשייתברך'להחפץשאין,לכאורהמבוארם"הרמבדבריומכלל
עמלוכלכןואם,בפניולוטורפיןמצותיוואת',הלפניאהובאינושהרי,בחטאוהשרוי
.כללתועלתבואין,גמורתשובהבעלשאינוזמןכלשיעשהבמצות
דברבידושישמישכל,(תקכטרמזהושע)בילקוטמבוארשהרי,כןהדבראיןשבאמתאלא

.ויתקבלתשובהויעשהטוביםבמעשיםיחליפם,תשובהלעשותבידוהיהולאעבירה
לחזורמנסהשהואשאדם,היאהילקוטשכוונת,ל"זציוסףעובדיהרבנומרןוביאר

,בתשובהלחזורבכוונתודברשלשבסופומכיון,בידוהדברעלהלאועדייןבתשובה
כךואחר,טוביםומעשיםבמצותכחוכלישקיעאלא,המצוותמןבטליושביהיהלא


