
 

  

תשע"ח  - עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים

 חובת התשובה בעשי"ת
)פ"ב מהלכות אנחנו כבר באמצע עשרת ימי תשובה, וידוע מה שכתב הרמב"ם 

"אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין תשובה ה"ו( 
ראש השנה ויום הכפורים היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד", ומבואר עוד 

שיש להרבות בצדקה ובמעשים טובים ועסק )פ"ג מהלכות תשובה ה"ד( ברמב"ם 
הקב"ה בודק אותנו בעשי"ת האם           המצוות בעשי"ת יותר מכל השנה.

רציניים בקבלות והחלטות שקיבלנו על עצמינו בראש השנה, כי אם אנחנו 
האדם אכן עומד בקבלותיו והחלטתו והוא משפר דרכו במעשה ולא רק 

שהוא אכן  –בהבטחות, אז הוא מראה לקב"ה דוגמא טובה לכל השנה הבאה 
עומד להשתפר ולהשתנות, אבל אם גם בעשי"ת אינו משתנה לטובה, אז 

שאינו עומד להשתנות למעשה, והוא מוכיח בזה ב"ה רח"ל הוא מראה לק
 על צורת התנהגותו שבכל השנה הבאה, ה"י.  דוגמא רעה

 מעלת טהרת יום כיפור
יום כיפור אינו רק יום מחילה וסליחה אלא הוא גם יום כפרה וטהרה, 

עליכם לטהר אתכם  יכפר"כי ביום הזה )ויקרא ט"ז ל'( וכמבואר בלשון הפסוק 
ולכשנדקדק נראה שלשון "כפרה" תטהרו", ם לפני ה' מכל חטאותיכ

ו"טהרה" נזכר רק על יום הכיפורים, אבל בשאר ימות השנה לא תיקנו בסדר 
 לשון "סליחה ומחילה" התפילות הקבועות לשון "כפרה וטהרה" אלא רק

וביאור העניין, ]וכמו שאנו מתפללים בכל יום "סלח" לנו אבינו וכו' "מחל" לנו מלכינו[, 
כשם שילד שמלכלך את עצמו ואמו כועסת עליו ורוצה להכותו, אם הוא ש

יבכה ויבטיח שלא ישוב לעשות כן אמו תרחם עליו ולא תכה אותו, אך מ"מ 
הוא עדיין נשאר מלוכלך, כך גם בכל השנה זוכה האדם לסליחה ומחילה 
על ידי התשובה, אבל כל זה הוא רק לעניין שלא יקבל עונש ]הנקרא 

, וגם לעניין שהקב"ה אינו כועס עליו יותר ]הנקרא "מחילה"[, "סליחה"[
אבל עדיין לא הועילה לו תשובתו להתנקות מהפגם והלכלוך שלכלך 
החטא את נשמתו, ורק ביום כיפור הקב"ה מטהר ומנקה את מי ששב 

 בתשובה ורוחץ אותו עד שלא נשאר רושם ופגם בנשמתו.

 משפט הרשעים בראש השנה ויום כיפור
"שלשה ספרים נפתחין בראש השנה, )ר"ה ט"ז ע"ב(  ידוע מה שאמרו חז"לה והנ

אחד של רשעים גמורין, ואחד של צדיקים גמורין, ואחד של בינוניים. 
נכתבין  -נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים, רשעים גמורין  -צדיקים גמורין 

מראש השנה ועד יום  תלויין ועומדין -ונחתמין לאלתר למיתה, בינוניים 
 נכתבין למיתה", ע"כ. -נכתבין לחיים, לא זכו  -הכפורים. זכו 

ותמהו הראשונים שהרי אנו רואים בעינינו שגם הרשעים הגדולים ביותר 
ממשיכים לחיות בעולם הזה ולא נחרץ דינם למיתה במשפט ראש השנה, 

והראב"ד .  תר על הרשעים גזר דין מווומהו כוונת חז"ל שבכל שנה ושנה נגז
פירש בזה ש"מוות" אין הכוונה דווקא שהוא ימות בשנה )פ"ג מהלכות תשובה ה"ב( 

זו, אלא הכוונה שגוזרים עליו לקצר משנותיו שנה אחת, ופעמים שהוא מת 
 בעוד שנים רבות אך נגזר עליו כבר בשנה הזאת להקדים את מיתתו.

ו מרובין על אמנם הרמב"ם שם חולק על הראב"ד וכתב "אדם שעוונותי
הוא מת ברשעו", ומבואר ברמב"ם שעונש המיתה הוא לאלתר  מידזכויותיו 

ולא רק בקיצור ימיו, ולדעת הרמב"ם קמה וגם ניצבה פליאת הראב"ד שיש 
 הרבה רשעים שחיים הרבה ואינם מתים לאלתר.

 החיים האמיתיים הם רק חיי הנשמה
 לרבינו שליט"א שהאריך בזה שם[, ]א.ה. עי' בספר הדרך לתשובהונראה בשיטת הרמב"ם 

שהמשפט בימים אלו הם על חיי הנשמה שהם החיים האמיתיים, וכמו 
"ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום", )דברים ד', ד'( שנאמר בתורה 

ומבואר שהאדם נקרא חי רק כאשר נשמתו דבוקה בקב"ה, אבל אם אינו 
והקב"ה דן בימים אלו את  דבוק בקב"ה אין האדם נקרא בגדר חי כלל,

כי נשמתו חיה  -אם הוא צדיק הרי הוא "חי" ו, על חיי נשמתו הגדרת האדם
כי נשמתו מתנתקת  –ודבוקה בקב"ה, אבל אם הוא רשע הרי זה מת ברשעו 

ונראה עוד בביאור הדברים,         ממקור חיותה מהקב"ה ואין לה חיים כלל.
ממש כשם שהגוף תלוי  תקייםהנשמה תלויה במזונה הרוחני בכדי להש

מזון הנשמה זהו קיום התורה והמצוות ומעשים ובכדי להתקיים, במזונו 
ועל ידי הדבקות הזאת יונקת טובים שעל ידם מתדבק האדם ביוצרו, 

ה ומתנתקת אין לנשמה שום קיום והיא מת זה ומבלעדיהנשמה את חיותה, 
 השנה שהאדם לאבשעה שהקב"ה רואה בראש מהקב"ה, ו -ממקור חיותה 

אז  ,עוונותמאידך הוא מלא ובתורה ומצוות ומעשים טובים,  נשמתו זן את
       רח"ל. שייכות עם הקב"הה של נשמתו לאבדון ומאבד את ממילא נחרץ דינו

ונראה עוד שהמשפט אינו רק לחיים או למוות מוחלטים, אלא יש גם 
באמצע, כי כשם שבמצב הגוף אין רק חיים ומוות גמורים, אלא יש גם חולה 
הנוטה למיתה, ויש גם גוסס ממש רח"ל, ויש גם מת ממש בלא שום חיות, 

שמה יש צדיק גמור שזוכה לחיים שלמים הדבוקים בקב"ה, כך גם בחיי הנ
ויש רשע גמור שנשמתו מנותקת לגמרי מהקב"ה, ויש "בינוני" שזוכה 

וזהו      .והוא כעין חולה בנשמתו -ת חיי הנשמה אבל הם חיים פגומים לחיו
שאנחנו כולנו בינונים, והכוונה שהנשמה )ברכות ס"א ע"ב(  מה שאמרו חז"ל

שמעתי והנה     חולה רח"ל שאין לה שלמות הדבקות בו יתברך.שלנו בגדר 
כשם שמפי הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל בשם ה"חפץ חיים" הקדוש, 

כפי כמות ואיכות האוכל שהגוף משתנה בכל יום הגוף מצב בריאות וחוזק ש
ואיכות התורה  בכל יום לפי כמותנקבע מחדש נשמה המצב מקבל, כך גם 

נראה שזהו מה שאנו . ולפי"ז ם ביום זהומצוות ומעשים טובים שקיים האד
הצורה  אומרים בתפילת ימים נוראים "וחותם יד כל אדם בו", וה"חותם" הוא

שניכר בה כמה תורה ומצוות ומעשים טובים עשה בכל  -הקבועה בנשמתו 
לה ורואה מיד מה יום, ובמה פגם רח"ל, וכשם שהרופא מסתכל על מצב החו

מצבו, כך גם הקב"ה כביכול רואה את מצב הנשמה ורואה מיד מה היו 
תשובה לאותם מכאן ועכ"פ,      מעשיו של האדם על פי מצב הנשמה.

כן רה עברו את משפט ראש השנה בשלום מדמים שכשם שבשנה שעבש
טועים טעות  באמת הםגם השנה הם יעברו את המשפט בשלום, אבל 

לא גם על המשפט בראש השנה אינו רק על הגוף אמאחר שגדולה, כי 
לצאת  המי יודע אם בשנים עברו זכא"כ שהיא עיקר חיי האדם,  -הנשמה 

כדי שנוכל לתקן עשי"ת  ולזה נתן לנו הקב"ה את ימיבמשפט הנשמה,  יזכא
וד בימים אלו את הנשמה, הן ע"י תשובה, והן ע"י תפילה, וצריך להיזהר מא

 והיינו בקיום המצוות ובהימנעות מכל חטא. -טוב  בסור מרע ועשה

 התעוררות הלב לתפילה תלוי בנקיות האדם מחטאים
והנה האדם שנשמתו 'בריאה' וחי מתוך דבקות בקב"ה, הוא זוכה להרגיש 
קרבה לקב"ה ובפרט בשעת התפילה, אבל מי שנשמתו חולה יש לו הפרעות 

בתפילתו, ובפרט שחטאי האדם בתפילה ממחשבות זרות וקשה לו לכוון 
יוצרים 'קליפות' שרוצים למנוע מהאדם להתפלל ועל כן הם מבלבלים 

אמנם על , ]ובפרט אותם הקליפות הנובעות מחטא פגם הברית רח"ל[, אותו במחשבות זרות
וממילא גם  -ולהתקרב לקב"ה ידי שחוזרים בתשובה זוכים להגיע לתיקון 

ראוי להרהר בתשובה לפני כל תפילה, ונראה  ולכן    . לכוון בתפילות כראוי
שעל זה נתקנה תפילת "ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך", והיינו שבעצם 
הרי ראוי לנו לפחד איך נוכל להתפלל ולדבר לפני הקב"ה בשעה שחטאנו 

שיפתח פינו לדבר  -כנגדו, ולכן אנו מבקשים מהקב"ה "ה' שפתי תפתח" 
 ים בתשובה ומתחרטים על כל עוונותינו.  אליו בכוונה מאחר שאנו חוזר

 כראוי בימים אלו מפחדיםשורש הטעם שאין 
ונראה עוד שגם שורש ההתרשלות בימים אלו מעבודת התשובה נובעת 
מחמת פגם בחיי הנשמה ודבקותה בקב"ה, כי הנה באמת גדולי ישראל היו 

ימים אלו מאימת הדין, ואני זוכר איך מרן הגרי"ז זצ"ל אמר במפחדים מאוד 
פעם אחר פעם בקול בכי לעצמו "סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי", 
וכך גם ראיתי אצל הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל שהיה מפחד בכל מילה 
שדיבר בעשי"ת אולי הוא מרבה בדברים ונכשל ח"ו בדברים בטלים, וכן 

ם ראיתי אצל מו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל שהיה בוכה מאוד בימי
והיה אף מגיע באמצע סדרי הלימוד בעשי"ת ]אלו בפחד וברעדה בלימוד המוסר, 

והדבר פלא  ,[להיכל הישיבה וזועק ובוכה על שעוד לא חזרו מספיק בתשובה בימים אלו
שיהיה ואילו אנחנו בטוחים פחדו מאוד מימי הדין, שדווקא גדולי ישראל 

ולכאורה היה נראה הטעם שאין אנו מפחדים,        מפחדים. טוב ואין אנו
מה יש לאדם צעיר לפחד ולחשוש שמא "מפני שכל אחד חושב לעצמו 

ימות בגיל צעיר, והרי אם הייתי חי בשנה שעברה מסתמא אחיה גם בשנה 
, אמנם באמת לכשנתבונן נראה, שאנשים משלמים כסף בכדי "הזאת

ם בהם כמה מיליוני להיכנס להגרלות שונות, ואף בהגרלות שמשתתפי
 -צד רחוק של אחד ממיליון או יותר אנשים מ"מ מסכימים לשלם כסף על 

שמא יזכה, והנה במשפט ראש השנה הרי אין זה רק "אחד ממיליון" שמא 
ייגזר עליו גזירה רעה רח"ל, אלא בעוה"ר אנו רואים משפט ה' בעונשים 

צעירים היו  קשים ומרים אצל הרבה בני אדם רח"ל, וכמה וכמה אנשים
שלפני שנה לא העלו על קצה דעתם שימותו השנה ולבסוף מתו בגיל צעיר, 
וא"כ לכאורה הדעת נותנת שהיה ראוי לפחד מאוד, ובפרט שמשפטי ה' הם 

יודע כל נעלם, והוא דן את האדם על כל מחשבה תהום רבה, והקב"ה הרי 

 מגדולי מקורבי רבינו שיבדלחט"א, נלב"ע ה' תשרי תשכ"ד - ז"ל ויזלבן ר' משה דוד  אריהלע"נ רבי נתרם         
 התעוררות הרבים לתשובה תעמוד להםזכות  תנצב"ה. נלב"ע י"ב תשרי תשס"ד, -בת ר' דוד גיטה ורעייתו מרת             
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מה שאין שוע"כ      ומדוע איננו מפחדים מעומק המשפט. דיבור ומעשה,
מפחדים מספיק אין זה אלא משום שנשמת האדם איננה דבוקה מספיק 
בקב"ה ולכן יש כח ליצר הרע לטשטש את דעת האדם שלא ישים לב לגודל 

מי ראוי לדעת שו      הסכנה והפחד שיש לפחד בימים אלו ממשפט ה'.
אני ימשיך  שחושב אינני צריך לדאוג, וב"ה עד עכשיו אני חי, וגם מעכשיו

חיוב לשוב בתשובה בימים אלו, ללחיות, וממשיך כהרגלו בלא שימת לב 
והתברך בלבבו לאמר  וגו'והיה בשמעו " י"ט(-)דברים כ"ט, י"חעליו נאמר בתורה 

 .לא יאבה ה' סלוח לו", ה"י, וגו'שלום יהיה לי כי בשררות לבי אלך 

 הקב"ה דן כל אחד ואחד לפי מצבו הפרטי
בתוך מצפון ליבם מרגיעים עצמם אינם מפחדים משום שרה שוישנם בני תו

שאף אם אינם צדיקים כל כך, אבל מ"מ אינם יותר גרועים מכולם, ואדרבה 
כל אחד חושב שישנם הרבה יותר גרועים ממנו וא"כ הקב"ה לא יתבע ממנו 

ראשית כי "כל באי עולם עוברים לפניו כבני  כל כך, אמנם זהו טעות גדולה,
היינו שכל אחד עובר בנפרד ואין שני בני אדם עוברים יחד למשפט מרון", ו

וא"כ אין שייכות בין אדם אחד לחבירו במשפט אלא כל אחד נבדק לפי  –
הקב"ה שופט את בני התורה במשפט נפרד ממשפט כל כוחותיו, ועוד, ש

נט( "משפט עבדו ומשפט -הציבור כולו, וכמבואר בפסוק במלכים )א', ח
ומבואר בגמ' )ר"ה ח' ע"ב(,  שפסוק זה מדבר על סדרי עמו ישראל", 

המשפט, שראשית כל שופט הקב"ה את עבדו, ואח"כ נכנסים לדין גם שאר 
עמו ישראל, ]ואמנם בגמ' שם מבואר ש"עבדו" הכוונה לדוד המלך ע"ה 
שכינה את עצמו בשם "עבדו", אבל בוודאי כלול בזה גם כל מי שזוכה להיות 

ב"ה מכניס אותו למשפט בתחילה לפני כל העם[, בכלל "עבד ה'" שהק
אלו הם בני התורה השקועים בתורת ה' ואותם שופט  –ועבדיו של הקב"ה 

הקב"ה תחילה, ונראה שסוד הדבר שהקב"ה דן אותם בנפרד הוא מפני שיש 

עליהם תביעה נפרדת לנהוג לפי מדריגתם, ולכן אין לבן תורה להרגיע את 
מכל שאר הציבור, שהרי לקב"ה יש משפט נפרד עצמו במה שהוא יותר טוב 

 ומיוחד עבורו, ובמשפט זה דורשים מבני תורה כפי הדרגות שלהם. 

 הקב"ה יורד אלינו בימים אלו להיות עמנו
גם בעשרת ימי  מי שאינו שם לב וממשיך לחיות כהרגלו בלא תשובהו

הרי הוא מבזה את הקב"ה שיורד אלינו ומחכה שנשוב אליו, , תשובה
והקב"ה כועס שמזלזלים בו ולא מתפעלים ממה שהוא בעצמו יורד אלינו 

משל למלך בעניין זה מובא )במדרש תהלים מזמור כ"ה( במדרש וכדי שנשוב אליו. 
שהכין סעודה גדולה, והזמין הרבה אורחים, וכאשר הגיע זמן הסעודה 

בקוצר רוח לאורחים, אך אף אחד מהם לא הגיע, והמלך נפחד  המתין המלך
מהביזיון שיהא לו אם לא יבואו המוזמנים לסעודתו, אך מ"מ המשיך ונרעש 

אורחים, עד שלבסוף באו כמה או ובי שמא עודהמתין עוד שעה ועוד שעה ל
אורחים יחידים, והצילו את המלך מביזיונות, ואמר להם המלך, אין לכם 

יתה כל הסעודה אני חייב לכם, שהרי בלעדיכם הי טובה גדולה מושג כמה
וכך גם בימי עשי"ת, הלא      יורדת לטמיון, ואתם הצלתם אותי מביזיון גדול.

ומכין לנו 'סעודה גדולה'  -ו יורד להשרות שכינתו בעולם הזה הקב"ה בעצמ
של רחמים ורצון לשוב בתשובה ולזכות למחילת עוונות, והקב"ה מצפה 

חמים, ני אדם יבואו להשתתף בסעודה ולנצל את סגולת ימי הרשב
שמפחדים בימים אלו וחוזרים בתשובה וכשרואה הקב"ה את היחידים 

אומר הקב"ה לכל אחד שיהם ומנצלים את סגולת הימים, ומפשפשים במע
 ואחד "טובה גדולה אני חייב לך", ובזכות זה מבטל מעלינו גזירות רעות.

ימים לנצל את קדושת ימי עשי"ת שיש בהם סייעתא  ונשארו לנו עוד כמה
, ובזמן קצר אפשר לזכות הרבה, ויעזרנו הקב"ה לשוב לתשובה דשמיא

 אליו בתשובה שלמה ולזכות לטהרת יום הכיפורים, אכי"ר.

 מתוך התבוננות במשפטי ה' בעולמו התעוררות לתשובה  –מצבינו בעת הזאת 
 בעצרת חיזוק והתעוררות בבית הכנסת "מניין אברכים" בשכונת רמות א'נאמר בדרשה השבוע 

אנחנו  .קשה להאריך אבל צריך לדעת את המציאות בה אנו חיים היום"
במדינות מסוימות בארה"ב עכשיו לא במצב קל אלא במצב קשה. 

ובארצות יבה אזורים שלמים, שהחרהתחוללה לאחרונה סערה עצומה 
אחרות אירעו רעידות אדמה, ועכשיו צפון קוריאה מאיימים להילחם 
באמריקה ומאיימים ב'פצצת אטום' שבכוחה להחריב ולגרור מלחמה 
עולמית רח"ל, וגם כאן בארץ ישראל לבד מחזיקים ארגוני הטרור אלפי 

ינו להתעורר טילים, וכל זה בוודאי אינו אלא קולו של הקב"ה שזועק אל
 "קול דודי דופק פתחי לי אחותי רעייתי". -ולשוב אליו 

דרכי השי"ת אינם ידועים לנו, מעולם לא ידענו מה יהיה אתנו, וגם עכשיו 
איננו יכולים לדעת מה יהיה אתנו, אבל כל מי שיש לו דעת להתבונן ולראות 
 את המתרחש מסביבו, רואה שהקב"ה דופק אלינו, הקב"ה רוצה שנפחד
מאתו ונשוב אליו בתשובה, ולכן הוא מרעיש את העולם ומראה לנו את 

   "קול ה' בכוח קול ה' בהדר קול ה' שובר ארזים". -גבורתו 
אנחנו עומדים כבר קרוב מאוד לביאת המשיח שאז נצטרך לעבור מלחמה 

מלחמת גוג ומגוג, והקב"ה כבר מעורר אותנו עכשיו לחזור  –גדולה 
ו אימה ופחד מהמלחמה הגדולה קודם ביאת משיח, בתשובה ושייכנס בנ

גוג ומגוג יעלו לארץ ישראל  -ובפרט בארץ ישראל שכפי המבואר בחז"ל 
, ועלינו לשמוע את קולות המלחמה עכשיו כעין ושם יהיה עיקר המלחמה

התעוררו להכין  –קריאת קול שופר הקורא אלינו "עורו ישנים משנתכם" 
ינו לדעת שאנחנו כבר קרובים מאוד למלחמה על     עצמכם לביאת משיח. 

מלחמת גוג ומגוג קודם ביאת משיח, ועכשיו מוכיח לנו הקב"ה  -העיקרית 
זה הזמן לחזור בתשובה בדרך הטבע מה שבכוחו לעשות, ופשוט שעכשיו 

 .ולהתפלל לפני הקב"ה שיחוס וירחם ויבטל מעלינו כל גזירות קשות
הדיין דבריסק הג"ר שמחה זעליג שמעתי מהגר"י אברמסקי זצ"ל בשם ו

זצ"ל שקיבל מתלמידי הגר"א בשם הגר"א, שמלחמת גוג ומגוג תארך י"ב 
דקות )מינוט( בלבד, ובמלחמה זו שליש מאנשי העולם ימותו, ושליש 
יפצעו, ושליש ישרדו ללא פגע, ואח"כ יהיה עוד מלחמה עם בני ישמעאל 

אנחנו במצב לא פשוט.                         .שיש בידם זכות שמירת ברית מילה
החופשיים כאן בארץ בטוחים על ה'צבא' שלהם וחושבים שהם גיבורים, 

הוא רק בזכות לימוד  הצלת העם היושב בארץ ישראלאבל באמת כל 
התורה שלנו, וברגע שיבוא יום הדין הגדול והנורא, שאז יערוך הקב"ה 

ממש, ואדרבה כולנו  חשבון עם כל אחד לפי מעשיו, אז נראה שהם כלום
נכיר ונראה שהמלחמה האמתית נמצאת רק בשמים עם שרי מעלה, 
והמלחמה האמיתית שבשמים תלויה אך ורק בלימוד התורה והתפילות 
  שלנו ואינו תלוי כלל בצבא שלהם שאינו אלא כח מדומה שאין בו ממש. 

ר אנחנו חיים בארץ ישראל, ומבואר בשל"ה ובחרדים כמה פחדו לבוא לגו
כאן בארץ ישראל משום שכל חטא בארץ ישראל חמור מאוד יותר מחטא 

שאלתי פעם את הגה"צ רבי מרדכי פגרמנסקי זצ"ל מדוע אינו  בחוץ לארץ.
בא להתגורר בארץ ישראל, והשיב לי שעדיין לא הכין את עצמו כל הצורך 
בשביל לבוא לארץ ישראל, כי אינו רוצה להיות מתעסק במצוות יישוב ארץ 

ראל, אלא רוצה בכל רגע ורגע להרגיש שחי בארץ ישראל, שבלא זה אין יש
מקיימים מצוות יישוב ארץ ישראל, והוסיף ואמר "דע לך, אדם מדבר לשון 
הרע או דברים בטלים בארץ ישראל יש לו עונש אחר לגמרי ממי שמדבר 
בחוץ לארץ, ומפני שהמלכלך את היכל המלך עונשו חמור הרבה יותר 

להיות  -קום אחר, וכדי לבוא לארץ ישראל צריך הכנה רבה מהמלכלך מ
עומק הדין, את מי יודע ועכשיו   .י לעבוד את המלך בתוך פלטרין שלוראו

פלטרין קדשו של מלך מלכי המלכים, הקימו  - בתוך ארץ ישראלהרי 
ממשלה שעומדת בשותפות של חרדים יחד עם חופשיים, והחילול שבת 

סידרו לאחרונה  עריםהיה כמותו, ובכמה וכמה  מתרבה באופן מבהיל שלא
רח"ל הסעות למקומות בילוי רח"ל בעצם יום השבת, ובפרט בירושלים 
המצב מחריף והולך וכבר למעלה ממאתיים חנויות ומסעדות פתוחים 

איך נוכל לשתוק בראותינו כבלע את הקודש,              בעצם יום השבת, ה"י.
]ולכן המחלל  –שייכות שלנו עם הקב"ה הלא השבת היא יסוד הקשר וה

שבת דינו כעכו"ם כיון שעוקר את עיקר השייכות בינו לבין הקב"ה[, 
והתורה הקדושה ציוותה אותנו "זכור ושמור", והיינו לא רק לזכור לעצמינו 

ולעמוד בפרץ שלא לתת  –את יום השבת אלא גם להיות "שומר" על השבת 
אין לנו אלא ללמוד דרכי המלחמה    .לאחרים לחלל את שבת קדשינו רח"ל

איך נא מהפושעים, ועל דרך מה שנאמר "מאויבי תחכמני מצוותיך". נתבונן 
שלטון החופשי מתעקשים לחלל שבת קדשינו ההפושעים ראשי מפלגות 

רח"ל ואינם מוכנים להתפשר ולחזור בהם מהמרידה שלהם בקב"ה, ולכל 
הקדושה כשם שהם לוחמים הפחות גם עלינו ללחום במסירות נפש לצד 

במסירות נפש לצד הטומאה, ומה נעשה שבזמנינו לא לוחמים במסירות 
איני רוצה לקטרג בימים      מסתפקים בוועדות והבטחות וכדו'.נפש אלא 

אלו שצריך ללמד זכות על עם ישראל, אנחנו צריכים רחמים גדולים 
אנחנו כבר עומדים סמוך             כפשוטו בימים אלו, ואין לי מנוחה מהמצב.

וקרוב ממש לביאת משיח צדקינו, וידוע מה שכתוב בתנ"ך ובספרים מה 
שצריך לעבור קודם ביאת משיח, ועלינו להשתדל להיות כ"שבט לוי" בזמן 
חטא העגל שלא לקחו חלק יחד עם שאר שבטים, ולא נטו מדרך התורה 

ם אנחנו נשתדל במסירות נפש, והקב"ה שמר להם זכות זו ושילם שכרם, וג
להתחזק ולהשתדל ככל האפשר בלימוד התורה הקדושה ולחזור בתשובה, 

ימים יקרים,  -נשארו לנו עוד כמה ימים בעשי"ת      וזה יעמוד לנו לזכות.
ונשתדל למלאות אותם כראוי בתשובה ובתפילה. ידוע מה שאמר הקדוש 

ימים אלו הרש"ש זי"ע, שאע"פ שבדורינו אין אנו זוכים כמעט להגיע ב
לדרגת "בעל תשובה" גמור בכל דרכיו, אבל מ"מ חייבים להיכנס לתוך עולם 

ועכ"פ להיות "חוזר בתשובה", והיינו שכל אחד יקבל על עצמו  –התשובה 
וזוכים לקבל את  -אחד, ובזה מקיימים מצוות תשובה  תשובה שלמה בדבר

לחזור עוצם השפעת הימים הנוראים הללו, ובפרט שכאשר האדם מתחיל 
בתשובה עכ"פ בפרט אחד, הקב"ה רואה שהאדם כבר מתחיל להתייצב על 

והקב"ה יזכנו לשוב אליו בתשובה      דרך טובה ואז הקב"ה דן אותו לטובה.
 .  פני משיח צדקינו מתוך נחת והרחבהל שלמה, ונזכה במהרה לקב


