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  שולחן הטהור ליל שב"ק
  

àúéààúéààúéààúéà íé÷éãöîíé÷éãöîíé÷éãöîíé÷éãöî  ÷"äôñá 'éò)óñåé éøîàóñåé éøîàóñåé éøîàóñåé éøîà  ,äðúàå ä"ã êì êì

 áúë ïëù àéáîù á"øøä ÷"äøäì à"òéæ ÷ñôòèéååî ÷"äøä á"øøä ÷"äøäì à"òéæ ÷ñôòèéååî ÷"äøä á"øøä ÷"äøäì à"òéæ ÷ñôòèéååî ÷"äøä á"øøä ÷"äøäì à"òéæ ÷ñôòèéååî ÷"äøä

îîîîæòîæòîæòîæòîééééà"òéæ æåáà"òéæ æåáà"òéæ æåáà"òéæ æåá äéîùî éîð äéá åèîå , áåìòìî î"ø ÷"äøäã áåìòìî î"ø ÷"äøäã áåìòìî î"ø ÷"äøäã áåìòìî î"ø ÷"äøäã

à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ(  ïúùøôá øîàðä ïéðòäùãé) ,(æ 'äáåè õøàä 
ãàî ãàî.'  úðéçáá àåäù éîì àìà øëéð åðéà

 äðùîá åøîàù äîúåáà) ã, (ã 'ãàî ãàî éåä ìôù 
çåøàåä ,ãàî ãàî ,úîàá ìôùäå .' ù äæ ìåëé

 úðéçáá àéäù ,ùãå÷ä õøà úùåã÷å úìòî âéùäì
.ãàî ãàî õøàä äáåè  

  

äîëåäîëåäîëåäîëå  ,ïéãä àøúàã àøîì íéøáãä íéàð éð÷æ éð÷æ éð÷æ éð÷æ
à"òéæ ø"åîãà ïøî ÷"ëà"òéæ ø"åîãà ïøî ÷"ëà"òéæ ø"åîãà ïøî ÷"ëà"òéæ ø"åîãà ïøî ÷"ë àøãá ãç úîàá äéäù ,

äåðòä úãéîá  ,øàúìå øòùì ïéàù ,úåìôùäå
 éãëì àåáì äëæ ,åæ äçáåùî äãéîå äðéçá êåúîå

ìàøùé õøà áåáéç  ,úçàì ãòìù éô âéùä úà
 ãåòù òåãéëå ,ãàî ãàî õøàä äáåè úðéçá
 éãåîç ìë åéøçà êéìùäå åùôð øñî åúåøçáá

ìáú à÷éøîàá ,éãë  ,÷"äøàá ïàë ãåîìì íéé÷ìå
 áåúëä éøáã(åè ,á÷ íéìäú)  éë'úà êéãáò åöø 

äéðáà úàå äøôò åððåçé.'  øåñçîå éðåò éàðúá
å ,ãàî íéù÷úð íéé÷åá  õøà úðéçá åèåùôë

 ,íéøåñééá úéð÷ð ìàøùé äëæ åéàåùéð øçàå
ì ,ìàéøèðåîá äùåã÷ äìéä÷ íé÷ä åú÷åùúî êà

 äìåãâä åéîé ìëå ,÷"äøàì úåúéîöì äìòå øæç
 õøàá øåãì äëæù ìò ú"éùäì ììäîå äãåî äéä

å÷ä à÷éøîàì òñðùë úçà íòôù éðøåëæå ,ùã
åîò éúøáéã,  éì øîà åéøáã úìéçúá óëéúå
 åì åùéâäù íù úåøéôî íéàðå íéìåãâ úåøéô

 ìáà ,à÷éøîà íä åîòèì íòè éøñç åéä
 ÷øù äìäöå äçîùá éì øîàå ,øúåéá íéìôúå
 áåè íòè íåòèìå ùéâøäì íéëåæ ùãå÷ä õøàá

,ìàøùé õøà úåøéôá  äéäùë íòô ìëáå øôñî

ñðî øôñîå øæåçå óéñåî äéä ,à÷éøîàì åúòé
.äæ ïéðò ìò  

  

íòôíòôíòôíòô  àôåøä äøåäúð÷æìé  úéð÷ãöä úéðáøä
 äìáñù éôì ,çìîä íéì íéîé äîëì òåñéì ,ä"ò

 úîçî äîéùð ééù÷î éð÷æå ,äîèñàä úìçî
 ìëáå ,äîò òñéì áøéñ à"òéæ ø"åîãà ïøî ÷"ë
 äîì áéùäìî ÷îçúðå úøçà äáåùú áéùä íòô

 úîàá åá åðøöôä ãçà íòôå ,äîò òñåð åðéà
 êøåöì äîò òñåð åðéàù íòèä åðì øîàéù
 íé àåää íå÷îä úåãåà ìàùù áéùäå ,äúàåôø
 íéðéáîä åì åøîàå ,åðéðò äîå åáéè äî ,çìîä
 ìãâî åðéàù éôì ,úåîä íé éåø÷ä íå÷î àåäù
 íç íå÷î àåäå ,äîãàä úåçéìî áåøì íéçîö

î áåè íù øéåàä êà ,ãàî úåìçîá íéìåçì ãà
 ùãå÷ä õøàî íå÷î ìò åøîàå øçàîå ,äîéùðä
 úåàøìå íù úåéäì äöåø åðéà ,áåè íå÷î åðéàù
 ùéù òãéì äöåø åðéàù éôì ,äæ íå÷î åéðéòá
 éìåà íù äéäé íàå ,ùãå÷ä õøàá òåøâ íå÷î
 õøà ìò úåðâ úáùçî äæéà åúòãá áåùçé

.ììë íùì òñéì äöåø åðéà ïë ìòå ,ùãå÷ä  
  

áåøìåáåøìåáåøìåáåøìå  äîë äá ùãéç ,ìàøùé õøà úååöîì åúáéç
éäù ,ïäî úçà øéëæàå ,úåàð úåëìä äøåî ä

 ô"òàù ,àáå àìù øäæéì ùé äëìä ô"òù åòâé
 ,õøàá ïéìéôúä úåòåöø ,øéîçäì íéâäåð êëå

 äúåà íéäéáâî õøàá äòåöøä äòâð íàå
 íå÷î ìëî ,äúåà íé÷ùðîå à"òéæ ø"åîãà ùãéç

ù õøàäù ,íéîòä õøàá äæ ìëíù  äàîè
 ìáà ,íéîòä õøà úàîåèáá äðä ,ùãå÷ä õøà

 úîãà õøà ùãå÷ä äùåã÷ õøà øéåàî éàãååá
 ,íéîòäåòïë ì  íâò äòåöøä äìôð íàéáâ ì 
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çì ïéà ,äùåã÷ä õøàäù ùåë"ë àìâøî äéäå ,
 äòåöøä øùàë à÷éøîàá íàù øîåì äéîåôá

ò úçðåîéáâ ì  ,äãåáë åäæ ,ïçìåùäò äîë úçà ì

äîëå ä øùàë úîãà ìò úçðåî àéøà åðö
÷äãåùäéàù ,äæ ï  ãåáë àìà ùãå÷ä ïåéæá

.ùãå÷ä  
  

  קידושא רבא
  

לג' שמחות, קידושא רבא לרגל שמחת  זכינו
בר מצוה, וב' קידושא רבא לבנות הנולדות, והנה 

 איתילידא ברבי שמעון רבי' (ב"ב טז:)אמרו בגמרא 
 אבוה ליה אמר ,דעתיה חלש קא הוה ברתא ליה

לעולם'. היינו שהבנות מגדלות  באה רביה
ומרבות הילדים, ובזה בא העולם לתיקונו השלם, 
ע"י בנות ישראל שמרבות ומגדלות את ילדי 

  ישראל לתורה ולמעשים טובים.
  

חביב עלי להזכיר מעשה נורא הוד,  זה ובענין
מחשובי  דוד משה שפיגל ז"לר' מהרב  ששמעתי

שהרה"ק רבי ישראל , חסידי טשורטקוב
היה ידוע שאינו מתפעל  טקוב זיע"אמטשור

מאדם, והיה מטיל אימה גדולה, ומ"מ היה מייקר 
הרה"ק האמרי אמת מגור ומכבד מאד את 

, ושאלו אחד המקורבים על מה נתפעל כל זיע"א
כך מהרבי האמרי אמת, והשיב שבפעם 
הראשונה כאשר נפגשו בכנסיה הגדולה לא ידע 

וכאשר הרה"ק מטשורטקוב מי הוא הרבי מגור, 
והשיב הרבי מגור 'א  ?פגשו שאלו ווער זענט איר

ונתפעל  ון א קליין שטעטיל לעבען ווארשא'.יוד פ
מאד משפלותו העצומה, ואחר הוסיף שעיקר 
התפעלות הגדולה היתה משום מעשה שהיה, 

מהרבי האמרי אמת אימרה חריפה, ששמע 
זאת יכול לומר רק מי שהוא מנהיג  מרהשאי

ישראל אמיתי, ולכך נתרגש ונתפעל כל כך 
  מדמותו.

  
שהיה כך היה, שבעת שנתאספו  ומעשה

בכנסיה הגדולה גדולי וצדיקי הדור, פתח הרה"ק 
 (יחזקאל כ, כג) הרד"קמטשורטקוב ואמר את קושית 

גם אני נשאתי את ידי להם בדברי הכתוב שם '
בגוים ולזרות אותם במדבר להפיץ אתם 

וכן אמר דוד ע"ה וישא ידו וז"ל הרד"ק ' '.בארצות
להם להפיל אותם במדבר ולהפיץ זרעם בגוים 

וזה לא מצאנו מבואר  ,ולזרותם בארצות
'. והיינו שבתוה"ק בפרשת שלח לא בתורה

הוזכרה כלל שבועה כזו, אלא נאמר שם שנשבע 
הקב"ה שכל דור המדבר לא יזכו ליכנס לארץ, 

. והיכן יד, לה)במדבר ( ימותו' ושם יתמו הזה מדבר'ב
וישא ידו להם להפיל אותם נאמר שם ענין '

'. במדבר ולהפיץ זרעם בגוים ולזרותם בארצות
ועיי"ש מה שנדחק הרד"ק ליישב, והאריכו 

  האחרונים ליישב קושיא זו.
  

הרה"ק האמרי אמת זיע"א ליישב  ואמר
ק, הקושיא, שבאמת הוא פסוק מפורש בתוה"

ואולם חי אני ' )כא (שם פסוקהוא שאמר הכתוב 
'. שהבטיח הקב"ה וימלא כבוד ה' את כל הארץ

שכבודו ימלא בכל הארץ, ואמר הרה"ק האמרי 
אמת, היאך תתמלא כל הארץ מכבודו יתברך, 
אם לא ע"י שעם בני ישראל יתפזרו בארבע 
כנפות הארץ, ובכל מקום בואם יעסקו בתורה 
ובדברי קדושה, על ידי זה יתמלא כבוד ה' בכל 
הארץ, וכאשר שמע הרה"ק מטשורטקוב זיע"א 

ת, נתפעל מאד ואמר כי אמרה כזאת אמרה זא
  יכול לומר רק מנהיג ישראל האמיתי.

  

 שכן הוא להדיא במדרש לקח טוב ובאמת
וימלא כבוד ה' את כל ' .)קחבמדבר פסיקתא זוטרתא (

ישעיה ( הארץ אלו ישראל שנקראו כבוד ה' שנאמר

מיכן  ,כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו מג, ז)
גולים בין אומות  שנגזרה גזרה על ישראל שיהו

וכן אמר דוד וישא ידו להם להפיל אותם  ,העולם
'. במדבר ולהפיץ זרעם בגוים ולזרותם בארצות

היינו שע"י פיזור והפצת עם בני ישראל בכל 
  ולם, יתמלא כל העולם בכבוד השי"ת.הע
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בהרה"ק רבי אהרן המעשה הנורא שהיה  ונודע
, שיצא פעם והלך ברחוב קדוש ה' מבעלזא זיע"א

ופתאום עמד בדבקות כמה רגעים, ואמר העיר, 
לגבאי שהלך עמו שיאמר פסוק שמע ישראל, 
ואחר מכן ביאר שהרגיש שבמקום מסויים זה 

עולם, והלוא עדיין לא קידשו את שמו יתברך ב
זה כל תכלית בריאת העולמות, שיקדשו שמו 

  פרט בארץ הקודש.יתברך בכל מקום, וב
  

הברכה שיכולים לברך לבחור הבר מצוה  וזאת
, ה טובה ומוצלחתנ"י, וכן לבנות הנולדות בשע

שבכל מעשיהם ירבו כבוד שמים, ובכל פינה 
ופינה שיפנו בזה העולם, יתרבה על ידם כבוד 
שמים, בהיותם מקדשים את כל המעשים, 

ח "ע או"עי' שו, ומשלי ג, טו( .'בכל דרכיך דעהו'בבחינת 

 ,יתגדל ויתקדש שמו בעולםעל ידי זה ו )א"א ס"רל
  אכי"ר.

  

  ג'ה עודס
  

÷"áù÷"áù÷"áù÷"áù  éøåëá éîé íéîéäå ,êì çìù úùøô
 åðì ïúéðå ,ùàë øòåá øöéäù õé÷ä úåîé ,í"éáðò

 ïúùøôá äøèôäáå êàéä úåàøåäå úåëøãä
âå øöéä úåçåë ìë ãâðë øáâúäì,äéìéã àãðå 

äðäå íåéä åðøèôäù äøèôäá  áéúëòùåäé) á ,(ã 
'ç÷úå äùàä úà éðù íéùðàä åðôöúå áúëå .'

ùø"é íù 'åðôöúå - ùé úåàø÷î íéøáãî ìò 
íéáøä ãéçéë éôì äøäéîù íúðîèäá å÷îáåí 

øö åìéàë éää éãéçé, ùøãîå úãâà îåçðúà ùé 
ñçðô áìëå åéä, ñçðôå ãîò íäéðôì àìå åäåàø 

éôì äéäù êàìîë àöîð é"ùø ìù àî÷ ùåøéôìå .'
 äîá äéä ,òùåäé çìùù íéìâøîä úçìöä ãåñù
 ,éãéçé ùéàë ìåëéáë åéäðù ãò íîöò åðéè÷äù
 äæå ,åøéáç ìò ãçàä úåàâ àìáå úåàùðúä àìá
 åéä øùà ,ä"òøùî çìùù íéìâøîä ãâðë äéä

 úðéçáá' íîöò åìèéá àìù .'íéùðà íìåë àì
ä"òøùîì åøéáçì ãçà àìå åøáñå , íúòãá

 øúåé íéâéùîå íéòãåé íäù äáçøäãçà ìëî ,
 åîøâå ,äðåúçú éëä àèåéãä ãò åìôð ë"òå

.úåøåãì äéëá íäéùòîá  
  

úîàáåúîàáåúîàáåúîàáå  úåçéìù äùòîá íéððåáúî øùàë
 ,ìåãâ úåìòôúä íå÷î åá ùé ,òùåäéã íéìâøîä

 áåúëä éøáãá áúë é"ùøòùåäé) á ,(à 'çìùéå 
òùåäé ïá ïåð ïî ùäéíéè íéðù íéùðà íéìâøî 

ùøç øîàì åëì åàø úà  õøàä úàå åçéøé ì"æå .'
'ìò éçøë éðà öøîåì êéø êåúáù éîé ìáà äùî 

íçìù  äìåò àöîð .åéøáã çøëä ù"ééò .'åëå
ç"ôú à"á úðù ïñéðá 'å íåéáù íéìâøîä åçìùð ,

.õøàä úà ìâøì òùåäé é"ò  
  

äðäåäðäåäðäåäðäå  éîé åîú åáù íåéä äéä ì"ðä ïñéð 'å íåé
 äùî ìáà éëá íòä ìë åéä éàãååáå ,ä"ò åðéáø

ìàøùé âéäðî ìù åúå÷ìúñäî íéöåöøå íéøåáù 
úåøåãä éâéäðî ìëî øúåéá ìåãâäå ïåùàøä ,

 ,øáãîá åéúåîöò åìôðå ñåñë íäéðôì õø øùà
 ìù íâéäðî ä"òøùî ÷ìúñðù äæá éã àìå
 ìãåâ äæ ìò óñåð äðä ,àðîéäî àéòø ,ìàøùé

 òùåäé úà ä"òøùî äðéîù äîî äîéúäïåð ïá ,
÷ø äéäù  ,åãéîìúå íéìñôñä úà øãñî äéä

 ,úåàìöçîä úà ñøåôåå ä"òøùî úà úøùî
úøùî øòðë , à÷åãå âéäðî úåéäì äðîúð àåä

 åäîú åéìåãâå àåää øåãä éð÷æ úîàáå ,ìàøùé
 åøîàåá"á) äò.( 'éðô äùî éðôë äîç éðô òùåäé 

éðôë äðáì, éåà äì äúåàì äùåá éåà äì äúåàì 
äîéìë åúåà äðîúð êàéä ììë åðéáä àìå .'
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 äæá éã àìå ,ìàøùé âéäðî úåéäì ,ùãå÷á ùîùî
 äðîúðù àìàá ,øúåéá äù÷ä äòùá âéäðäì úò

 äîçìîä úàø÷ì ,ïòðë õøà ùåáéë éðôì åãîòù
 âéìôä øùàëå ,íéëìî à"ì ãâðë ,øúåéá äù÷ä

 øîàå àéää úòä éùå÷á ä"òøùîíéøáã) è ,à -(á 
'òîù ìàøùé äúà òåøá íåéä úà ïãøéä áìåà 

úùøì íéåâ ãâåíéì öòååíéî êîî å'åâ. íò ìåãâ 
íøå éðá íé÷ðò øùà äúà úòãé äúàå úòîù éî 

áöéúé éðôì éðá ÷ðò .' äðîúð àéää úòá à÷ééãå
.ìàøùé âéäðîì òùåäé  

  

éàãååáåéàãååáåéàãååáåéàãååáå  ïåð ïá òùåäéì ìåèéáä ïåéñð äéä
 øçà ìáàä éîé êåúá ,ãàî äù÷ úòä äúåàá

 ,ä"ò åðéáø äùîèøôáå ì àåää øåãä éð÷æ
 ìèð ,íéîéä íúåà êåúá äðäå ,åéìåãâå ïá òùåäé

ïåð  áìë ,øåãä éðô íòä éàéùð ,íòä éð÷æ éðù úà
 ïá øæòìà ïá ñçðôå ,äãåäé èáù àéùð ,äðåôé ïá

,ïäëä ïøäà  úøéæâî ìàøùé ììë ìë úà ìéöäù
 à÷ééãå ,åúàð÷ úà åàð÷á éúîç úà áéùä ,äéìë
 úà ìâøì çìùî àåä ,øåãä éìåãâ 'á íúåà úà

 éàãååáå ,ïòðë õøà ,øúåéá äù÷ ïåéñð íäì äéäù
 ,íìéâ ïá äéäù ,ïåð ïá òùåäéì íîöò åìèáé êàéä
 àåäù àìà ,äæá éã àìå ,íúåîë áåùç äéä àìå

ìâøì íúåà çìåù  ååëð øáë øùà éøçà ,õøàä úà
 ìëå ,ïåùàøä íéìâøî çåìéù úòá ,ïéçúåøá
 ìëîå ,íéìâøî çåìéù åúåà ïéâá åòøàù úåøöä
 àì ,êìéì ïåð ïá òùåäé íúåà äåéöù äòùî íå÷î
 íúòãå íîöò úà åìèéá àìà ,åéøçà åøäøä
 ,ãçà áìá ãçà ùéàë øåîâ ìåèéá éãë ãò ,éøîâì

ïë ìò øùàå .'åðôöúå' úðéçá  ,íúåçéìù äçìö
õøàä úà ìàøùé éðá íò åùáë íúåëæáå àåäå ,

 íøåâä àåä úòãä ìåèéá äîë ãò àìôåî ãåîéì
êôéäì àìå ,äçìöäì.  

  

àúéààúéààúéààúéà  àøîâá) íéçáæ(:æè÷ 'úá øùò íéðù äúéä 
 áçøåàöéùë ìàøùé íéøöîî, äàîèå ìë íéòáøà 
äðù åéäù ìàøùé øáãîá, øçà  íéùéîçäðù 

äøééâúð, äøîà àäé ìåçî éì øëùá ìáç ïåìç 
íéúùôå .' àøîâá åøîà ãåòåäìéâî) ãé:(  áçø'
àøééâéà äáñðå òùåäéå ,äðåîù íéàéáð íäå 

íéðäë åàöé ,äðîî åìàå ïä äéøð êåøá äéøùå 
äéñçî äéîøé äé÷ìç ìàîðç íåìùå, éáø äãåäé 

øîåà óà äãìåç äàéáðä éðáî äéðá ìù áçø 
äðåæä äúéä éîù ,àìôå äîéú øáã àåäå .'

 ,úåøåîçå úåù÷ úåøéáòá äòå÷ù äúéäù
 äëæú ,äðåúçú éëä àèåéãä ãò äòéâäå
 äðîî åàöéå ,ïåð ïá òùåäéì àùðéìå øééâúäì

 ,íéàéáð äðåîùíìåà  äìèéáå øçàîù äæá æîøä
 íìåòä úååàú ìë äéøçà äáæòå ,ìëå ìëî äîöò
 ìåèéá úãéî äúåà úåëæá ,äøééâúðå äæä

äå ãò àåáì äúëæ ,âééá òèåâ ïééà ,äòðë
úåäåáâ éëä úåâøãä åøîàã äîá øåàéáä äæå ,

'àäé ìåçî éì øëùá ìáç ïåìç íéúùôå'.  ïéðòù
 ,õøàì ãò ìáçä úãéøé ìò äøåî ïåìçäå ìáçä
 ìçîð äæ øëùáå ,ìåèéáå úåìôùå äòðëä úðéçá

 .úåäåáâ úåâøãîì äúëæå ,äì  
  

'éòå'éòå'éòå'éòå á øôñ ò"îøì úåîùð éìåâìâ ò"îøì úåîùð éìåâìâ ò"îøì úåîùð éìåâìâ ò"îøì úåîùð éìåâìâåðàôîåðàôîåðàôîåðàôî )úåà î( 
' áúëùòùåäé åúåéäì ìåâìâ óñåé àìù ç÷ì úùà 

åéðåãà, ç÷ì äúò úà áçø äìåâìâ'.  é"òù àöîð
 ,ìåèéáå äòðëä äúåà ääåáâ àâøãì ãò úéìòúð

å ,ãàî ,íåã÷ä ìåâìâä ãò ï÷úì äúëæï÷úìå  úà
øôéèåô úùà àèç úåøåîçä úåøéáòä ìëå ,

úåéåëæì äì åëôäð .  
  

íéòåãéåíéòåãéåíéòåãéåíéòåãéå íéøáãä øîàù äøääøääøääøä""""÷÷÷÷    éáøéáøéáøéáø    êåøáêåøáêåøáêåøá    
áåñà÷îáåñà÷îáåñà÷îáåñà÷î    òéæòéæòéæòéæ""""àààà )åøôñá ãîçðãîçðãîçðãîçð    íéòðåíéòðåíéòðåíéòðå ô 'àöú ,äéäå àìâøî   
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àáåè äéîåôá  ìùäøääøääøääøä""""÷÷÷÷    úéáäúéáäúéáäúéáä    ìàøùéìàøùéìàøùéìàøùé    øåâîøåâîøåâîøåâî    òéæòéæòéæòéæ""""àààà( ùøôì éøáã 
áåúëä )íéøáã âë ,ç( 'àì áòúú éîåãà éë êéçà 

àåä .'äìæå"÷ 'òåãéë úåðååòä íéàø÷ð íéîåãà 
åîë áåúëù )äéòùé à ,çé( íà åéäé íëéàèç íéðùë 

âìùë åðéáìé íà åîéãàé òìåúë åâå ,'äðäå äìåãâ 
äáåùú äáäàî úåðåãæù åùòð úåéëæë )àîåé åô(: ,

ìòå äæ øîà áåúëä íà úéùò äáòåú êéúåðåòá ,
àì íçéðú íúåáòåúá åéäéù íéàø÷ð äáòåú 

íìåòì ,àìà äùò äáåùú äáäàî éãë åëôäúéù 
úåéëæì ,äæå éë êéçà àåä ,äúåà úåîéîãàä 

úîøâù êàèçá ,éøä íéìåëé êôäúäì úååöîì ,
øå"ú 'éë êéçà 'àààà'í    éééé'åéä çççç'íëéàè ëëëë'íéðù 
ëëëë'âìù éééé'åðéáì .'äãëò"÷.  
  

ååååäðääðääðääðä  áéúë úéöéö úùøôá ïúùøô óåñáåè) ,æì -(çì 
øîàéå' ä 'ìà äùî .øîàì øáã ìà éðá ìàøùé 
úøîàå ìàéíä åùòå íäì úéöéö ìò éôðë íäéãâá 

íúåøåãì åðúðå ìò úéöéö óðëä ìéúô  .'úìëú
ùø áúëå"é åùòå' íäì úéöéö - ìò íù íéìéúôä 

íéåìúä äá ,åîë )ìà÷æçé ç ,â( éðç÷éå úéöéöá 
éùàø äðäå .' úåàøîá éøééà ,ìà÷æçéã äæ áåúë

 éðá íò åéä øùàë ,äàøåðä úåìâì ïîéñ íé÷åìà
 íéàìî ,íééåæáå íéìôù ,äâéøãîä ìôùá ìàøùé

 ,úéáä áøç íðéâáù úåðååòå íéàèç ù"ééò
 éøáãá÷"ãøä÷"ãøä÷"ãøä÷"ãøä,  ùéà øùàë åìéôàù áåúëá æîøðå

 àèåéãä ãò ,úéðøåçà úåìòî øùò ìôð ìàøùé
 ÷çåøî àåäù äìôù àâøãì òéâäå ,äðåúçú éëä
 òâøá äðä ,áøòîî çøæî ÷åçøë äùåã÷ éðéðòî
 åëùåîìå ,íé÷åìà êàìî àåáì ìåëé àøîéîë
 ìåàùá úåéëã ìåöî åúåìòäìå ,åùàø úéöéöá

àéáäìå ,úéúçú ,íéðôìå éðôì ùã÷îä íå÷î ãò å
 úðéçáá úæîøðù ,úéöéöä úåöî úðéçá äæå
 éëä úåðéçáä ìò æîåø ,'éùàø úéöéöá éðç÷éå'
 úåìòúäì ìàøùé ùéà ìåëéù ,úåëåîðå úåðåúçú

 ,úéöéöä úåöî úåëæá íäî úðéçá äæå'àäé ìåçî 
éì øëùá ìáç ïåìç íéúùôå.'  äî ,ìáçä øëùáù

 ,àúééøåàã ïåéìò øù÷á åîöò íãà øù÷îù
 úùåã÷ øåáò øåîâ ìåèéáá åéúåðåöø ìë òéðëîå
 äæ øëùá ,åðåöø éðôî êðåöø ìèá ,êøáúé åîù
 àøâéà ãò àú÷éîò àøéáî úåìòì ìåëé àåä

.àîø  
  

åøîàååøîàååøîàååøîàå  ùøãîá(å ,æé ø"áãîá) ïòîì' åøëæú íúéùòå 
úà ìë éúåöî (î ,åè øáãîá)ìùî , ãçàì êìùåî 

êåúì íéîä èéùåä èéðøá÷ä úà ìáçä øîàå åì 
ùåôú ìáç äæ êãéá ìàå ,åäçéðú íàù åäçéðú 

ïéà êì ,íééç óà êë øîà åì á÷ä"ä ìàøùéì ìë 
ïîæ íúàù ïé÷áåãî úåöîá íúàå íé÷áãä äá '

íëé÷ìà íééç íëìåë  íåéä),ã íéøáã ã( åðééä .'
 ìéöî íãé ìòù ,äìöä ìáçë íä úéöéöä éèåçù
 ,úåôéì÷äå úååàúä íéá íéòáåèä úà èéðøá÷ä
 õøàì áåùìå ,äùåã÷ä ìà øåæçì íúåà êùåîå
 úðéçá ,úéöéö úåöî úðéçá ÷îåò àéäå ,íééçä

 ,'éùàø úéöéöá éðç÷éå' éúëä àèåéãä ïî úåìòì
øúåéá ääåáâä äâùää ãò ,äðåúçú.  

  

åäæååäæååäæååäæå  àøîâá åøîàùúåçðî) ãî.( 'äùòî íãàá 
ãçà äéäù øéäæ úåöîá úéöéö  øåáòì ù÷éáå

 ,'åëå äøéáòåàá ã 'åéúåéöéö åçôèå åì ìò åéðô 
 'åëåïúåà úåòöî äòéöäù åì øåñéàá äòéöä åì 

øúéäá  åðééä ,'åëåöéöä úååöîá æçàðù é"òé ,ú
 ,úåìôùå äòðëäá ,àúééøåàã ïåéìò øù÷á ï÷éú

 åì äòéöäù úåòöî ïúåàå ,íéàèçä ìë úà
øúéäá åì äòéöä øåñéàá  'éòå)íçðî éðôíçðî éðôíçðî éðôíçðî éðô  â"ðùú çìù

â"ðùú é"úëá íùå ,á"î(.  
  

ïàëîåïàëîåïàëîåïàëîå  ,ìàøùé ùéà ìëì øúåéá ìåãâä ÷åæéçä
 øöéäù ,í"éáðò éøåëéá éîé ,åììä íéîéá èøôáå
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 ãò ì"çø ìôðù éî íâù òãéì ùéå ,ùàë øòåá
 øùôà ,âééá òèåâ ïééà èéî î"î ,úéúçú ìåàù
 ,åéìà êìùåîä äìöää ìáçá æçàäìå áåùì åì

 úåìòìå áùçì ìåëé ãçà ìëå ,íåøî éîù ãò
 åðåáùç àåä ïééãò ,ìëä øçàù àåöîìå ,íìåò ìù

 íå÷îá äúéäù ô"òàù ,áçøî øúåé áåè ìôùä
úéìòúð î"î ,øúåéá âøãä ãòà  ,ääåáâ éëä

 ìàøùéì åàáðúðù íéàéáð äðîî åàöéå äúëæå
 åúåçéìùá  ìù  ,íå÷î   úåëæá  äòéðëäù  äîöò  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ìåëéå ,äçåë ìëá ìáçá äæçàðåëì çàã  úåìòì
ñðä ìò øáâúäìå 'ã úåëæá ,øúåéá äù÷ä ïåé

 åùàø úéöéöá åäåæçàå ,åéðô ìò åçôèù úåéöéö
 ãò úåìòúäì ìåëéå ,äøéáòì ìåôéì àìù åäåëùîå

' òøä øöéì íøîò áø øîàù äðéçáäéæç úàã 
àøåð àðàå àøùéá àðàå àðôéãò êðéî ' ïéùåãé÷)

(.àô çåëä ïúéðù ,ïîæä øøåòî äàéø÷äå ,
ìå áåùì ,åìà úåðéçáì øøåòúäì åéìà áø÷úä

ù"úéòìå ,å åãá äöéôç ùôðå áìá.ø"éëà 
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  ה-אות ד בפ"תנדבא"ר 

 אומרים היו ,(ש"ב כג, א) האחרונים דוד דברי ואלה'

 מדוד הקודש רוח שנסתלקה שנה ושתים בעשרים
 ואוכל דמעות מוריד היה ויום יום בכל ישראל מלך
 כלחם אפר כי )קב, י תהלים( שנאמר באפר פתו

 ,האחרונים דוד דברי ואלה. דבר אחר 'וגו אכלתי
 לפניך שלימה בתשובה קבלני ע"רבש אמר, הן אלו
 להם ותאמר הבא לעולם הרשעים את שתזכה כדי
 כיון ,חמור דבר לפני שעשה ישראל מלך דוד מה

 אם אתם אף ,בתשובה אותו קבלתי תשובה שעשה
 דוד דברי ואלה נאמר לכך. תשובה עשיתם

  . 'האחרונים

  

בעניני התשובה, דייקא נכבד היום לעסוק  ומה
עתה במוצאי שב"ק שלח, אחר יום כ' בסיון, 

, אא"ז הרה"ק מאפטע זיע"אידועים דברי כאשר 
 מטות) פרשת - חדשים (ליקוטים ישראלאוהב בספה"ק 

 אם יום הכיפורים, על התחלה הוא סיון' 'כבזה"ל 
 כראוי כ"יוה לקיים יוכל אזי כראוי הזה יום מקיים
' כ ת"ר. )טז, יז שמות( ה"י ס"כ על יד כי וסימנך ונכון,

ם זה ואילך הכפורים'. ומיו יום ת"ר ה"י. סיון
ראת ימי הדין פותחים בהכנה דרבה לק

והרחמים, וצריך כל אחד לפשפש ולמשמש 
במעשיו, ולחשב חשבון נפשו לשוב בתשובה, 

ימי תמוז, שדרשו דורשי  עוד קודם שמגיעים
'ז'מני ת'שובה  רשימות, שתמוז נוטריקון

  מ'משמשים ו'באים'.
  

פרשת המרגלים, בגם  נמצאהתשובה  וענין
שכבר עמדו הראשונים למה לא נתקבלה וכמו 

 לט), יד (במדברתשובת המרגלים, והלוא כתיב 
מאד'. וביותר תמוה, שחטא העגל,  העם 'ויתאבלו

שהיה חטא חמור ביותר של עבודה זרה, ועוד 
המלך במסבו נרדי נתן ריחו, נסלח להם 
לישראל, ואילו חטא המרגלים נקבע לבחינת 

תקבלה תשובת בכיה לדורות, ומאי טעמא לא נ
 מושב זקנים לבעלי התוס'ספר  אותו הדור, ועי'

מש"כ  (יד, כ)בפרשתן  באברבנאלו ,(יד, מ)בפרשתן 

בתורת המנחה  בזה בזה, וראה דבר חידוש
  .(דרשה פ"ג לסוכות) לתלמיד הרשב"א

  

מתלמידי  לאחדצדיקים  אור בספה"ק והנה
, ותלמיד אא"ז הרה"ק מטשארניאוסטראה זיע"א

, כתב בפרשתן הצמח ה' לצבי זיע"אהרה"ק 
 כי' ה אמר אשר המקום אל ועלינו בזה"ל 'הננו

 לפרש ט"הבעש בשם שמעתי מ), יד (במדברחטאנו 
 חטאנו, כי' ה אמר אשר המרגלים אמרו כך כי

 לא באמת אבל חטאנו, כי אמר ת"השי פירוש
 על אותך נשפט הנני לה), ב (ירמיה ד"חטאנו, וע

ארון עדות להרה"ק בספה"ק  ע"ע(ו וגו'.חטאתי,  לא אמרך

  ) מביאליברז'יק זיע"א
  

שתיבות  ,טעמי המקרא מוכחמש ובאמת
, קאי ארישא דקרא, וכונת הכתוב ''אשר אמר ה'

, 'כך היא 'הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה'
ולא קאי אסיפא דקרא, 'אשר אמר ה' כי חטאנו'. 

הביאור בזה יש לומר ע"פ מאמרו החריף אמנם 
, שאמר בטעם הדבר הרה"ק מקאצק זיע"אשל 

שבכל שנה ושנה עומדים בתפילות ותחנונים 
בימי אלול ותשרי, ימי הסליחות והרחמים, 
ומבקשים ומתחננים לשוב בתשובה שלימה 

ואחר כל המעשים והתפילות והחרטות  לפניו,
ובהקשות, עדיין לא מתקבלת תשובתנו, והלוא 

תשובה יכולה שתהיה ברגע כמימרא, עד מצות ה
'המקדש את האשה  ):מט (קידושיןאמרו בגמרא ש

 צדיק, שאני מנת ואמר הרי את מקודשת לי על
 תשובה הרהר שמא מקודשת, גמור רשע אפילו

כולל כל מעשי בדעתו'. ולמה כל תשובתנו 
התשובה וחלקי התשובה, אינם עולים יפה כמו 

  הרהור התשובה של אותו רשע גמור.

  
שעיקר התשובה  הרה"ק מקאצק זיע"א ואמר

החרטה, ובחינת החרטה הוא שלא  בנקודת תלוי
ימצא החוטא מקום לעצמו ולא ימצא מנוח 
  לנפשו, וכל רגע ורגע יהיה עסוק וטרוד במרירות 

  את הדבר לאברך והמשיל  זה,  דבר  עשה  היאך 
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 וניאצעיר אחר נישואיו, שנטל את כל דמי הנד

שקיבל לנישואיו, מאביו ומחותנו, ונתן את 
הממון הרב הזה במסחר, וירד כל המסחר 
לטמיון, ויצא נקי מנכסיו, הנה אותו אברך אינו 
יכול למצוא לעצמו מנוח, וכל העת הוא מייסר 

טי נפש, מה עשיתי, היאך עצמו בייסורי וחיבו
הפסדתי בידים את כל ממוני, ואינו יכול לאכול 
ואינו יכול לישון, אלא כל העת הוא טרוד 
ומתאבל על מעשהו הנמהר, ואפילו כשהוא עסוק 
על כרחו בענינים אחרים, יסורים אלו הם נחלתו 
בכל העת, הם שיחו והם שיגו, מה עשיתי מה 

על חטאיו עשיתי, וכאשר איש ישראל יתחרט 
באופן הזה, שיידע שאין לו מקום, ולא ימצא 
מנוח לעצמו בכל העת, אזי תתקבל תשובתו 
בוודאי, ואין לך דבר העומד בפני התשובה, אבל 
כאשר אין החרטה באה מעומק חדרי הלב 
הפנימיים, ואין האדם מרגיש בכל עת שחרב 
עליו עולמו, ואינו מתהלך בכל רגע ומהרהר 

עשיתי, אין תשובתו  ראה מהבמרירות נו
מתקבלת, ומשום כן החוזרים בתשובה בימים 
הנוראים, משום שיודעים שכך נהגו, חסר 
באמיתות שברון לבבם, אלו תורף דבריו, 

  ודפח"ח.
  

פשוטו של מקרא,  אפשר לומר שאמנם ועפ"ז
 אמר אשר המקום אל ועלינו שאמרו ישראל 'הננו

רישא , על 'חטאנו'. וקאי 'אשר אמר ה' כי' ה
. ''ה אמר אשר המקום אל ועלינו דקרא, 'הננו

ותיבות 'כי חטאנו' לעצמם, אך חרטה גמורה, 
שאין לה שני פנים, חרטה אשר אין היא חרטה 

ום דרך לבארה באופן אחר, והמתחרט באמת, ש
בו חרטה גמורה, ומתוך מרירות  תהנה ניכר

עצומה שאינו מוצא מקום לעצמו ואינו יכול 
לישן, מוכח שחרטתו מגעת לאכול ולשתות ו

ומשום בעוצם הנשמה, מתוכיות חדרי נפשו, 
אינו מוצא מקום לעצמו חרטתו האמיתית 

גם בעולמו, אבל אם אפשר לפרש את דבריו 
באופן אחר, ולפסק את דיבוריו בצורה אחרת, 

ע"פ שפיסוק שוב אין זו חרטה גמורה, וע"כ א
מכל הטעמים מוכיח שאמרו ישראל 'כי חטאנו'. 

וע"כ נכתב בתוה"ק ום העיקר חסר מן הספר, מק
באופן הזה, לרמז שניתן היה לפרש את דברי 
הוידוי גם באופן אחר, המורה שהחרטה לא היתה 

לא נתקבלה תשובת מוחלטת וגמורה, וע"כ 
דק מן  וןהמרגלים והמעפילים, לפי שהיה חסר

  החרטה. בשלמותהדק 
  

 ק"הרהזה מצינו מאמר חריף שאמר  בעניןו
דברי ישראל להרה"ק ממודז'יץ עי' בספר ( זיע"א מפשיסחא

הרה"ק האמרי שאול ממודז'יץ שכתב מה ) (פ' ויקרא הערות אות ל, זיע"א

בית וע"ע  ,מקאזמיר זיע"א יחזקאל רבי ק"הרה בשם זקנו זיע"א

הנה שלכאורה יש לתמוה,  בהשמטות) דרנסאלכ –יעקב 
, מאד העם ויתאבלו (יד, לט) כתיב המרגלים חטאב

. זה על להם שהיה החרטה גודל על מורהוענין זה 
 אותה להם ההועיל לא למהלהבין יש א"כ ו

 חטא דגבי שמצינו ובפרט ,והתשובה החרטה
 היה כן פי על ואף, חמור יותר חטא שהיה העגל
 שהיה כזו גדולה לעבירה אפילו התשובה מהני

הרה"ק מפשיסחא  ואמר .ל"רח בעיקר כפירה
 ה"ד: א ברכות( יונה ברבינו דאיתא מה פי על זיע"א

 אחת מעה דמיו חטאתלמה קרבן  הטעם, )והא
 כמבואר מעות ח"מ דמיו תלוי אשםאילו ו, כסף

 ,להיפוך להיות צריך היה ולכאורה, )כו:( בכריתות
 ממי, בודאי עבירה שעשה מי יותר אצל להחמיר

 באמתש רבינו יונה וביאר. בספקלא עבר אלא ש
 יש אם כן ועל ,בלב היא החרטה התשובה עיקר

 לעשות הוא בניקל, חטאו על לאדם ידיעה
 ובא בקרבו לבו נשבר הידיעה ידי על כי, תשובה

 קשה, חטא אם הוא מסופק אם אבל. חרטה לידי
 שלא בלבו מתחזק עדיין כי, נשבר לב להיות לו

 להראות, התורה עליו החמירה כן ועל. חטא
 כאן עד, התשובה על יתירה התחזקות שצריך
  .יונה רבינודברי 

  

, הראשון חטאה שהיה העגל חטאשב ןהעני וזהו
 שעשו לפי, מאדעד של ישראל  לבבם אז נשבר

 ה"ע רבינו משה שאמר כמו, כזו גדולה עבירה
', וגו גדולה חטאה הזה העם חטא אנא )ל לב, שמות(
 היו המה כי, מהני דתשובה ידעו לא עדייןו

   לכך, לרבים  התשובה  פתח  שפתחו  הראשונים
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. תשובתם נתקבלה כן ועל ,גמורה חרטהנתחרטו 

 זה מפני, מהני דתשובה שידעו מרגלים גבי אבל
אם  והלא, שעברו עבירה בכך דמה בלבם חשבו
 לחטא אצלם היה וגם. להם יתכפר תשובה יעשו
 בלב היו לא ממילא, העגל של מהחטא נקל

  .תשובתם נתקבל לא לכך, נשבר
  

יתיישב מאד לשון התנא דבי אליהו הנ"ל  ובזה
 הקודש רוח שנסתלקה שנה ושתים 'בעשרים

 מוריד היה ויום יום בכל ,ישראל מלך מדוד
הנחיל דהמע"ה '. שבאפר פתו ואוכל דמעות

אמיתית, שבכל יום החרטה הבחינת את לדורות 
ויום אינו יכול להסיח דעתו מחטאו, וחטאתו נגדו 

הוא מחשב ומתחרט תמיד, ובכל רגע ורגע 
ומצטער על מה שעשה, וזה בחינת הכתוב 

 ו הנביא 'אלו דברי דוד האחרונים',שהזכיר אליה
נפשו יצאה בדברו דיבוריו אלו, כאילו שכביכול 

בהא נחת ובהא סליק, הם דבריו האחרונים, ו
והרגיש שכאילו עמד היום לנגדו ונגמרו חייו, ואין 

וזה היה  לו מה להגיד אלא דברי חרטה וצער,
תמצית כל דבריו, בתשובה וחרטה אמיתית, 

לפי וע"כ המשיך דרך תשובה לכל באי עולם, 
שהנהיג דרך תשובה באופן של חרטה אמיתית 
ועמוקה, ואי אפשר שתתקל התשובה, אלא 
כשהיא נעשית בחרטה אמיתית, מתוך שברון לב 

  גמור, וכפרה בכדי לא אשכחן.

  
אזכיר בכאן, לכבוד יומא דהילולא זה  בעניןו

מו"ר הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסוהון של 
 ,, ראש ישיבת טשעבין, מאמר יקר שאמר ליזצ"ל

ששמע מה  )הר"ש גולדשטוף ז"ל(וכן שמעתי גם מגיסו 
, מחותנו שר התורה הגאון הרב מטשעבין זצ"ל

הגיע לבקר  הרה"ק הבית ישראל זיע"אשפעם 
חתן אחד ובאותה שעה שהה אצלו את חותנו, 

ביום חופתו, שבא להתברך מפי הרב, ואמר הרב 
מטשעבין לרבי הבית ישראל שיברכו גם הוא, 
ואחר הוסיף הרב מטשעבין שהאחרונים הסתפקו 
במה שאמרו חז"ל שחתן מוחלין לו על כל 
עוונותיו, האם מחילת העוונות היא דווקא יחד עם 

וונות לחתן תשובה של החתן, או שמחילת הע

היא אף בלא תשובה כלל, נענה הרבי הבית 
, השיב הרב '?ני וואס זאגט די רב'ישראל ואמר 

מטשעבין זצ"ל ואמר שהעולם מוכיחים שאין 
צורך בתשובת החתן בכדי שימחלו עוונותיו, 

הלימוד שחתן מוחלין לו על כל  מקורשהרי 
 'חתן פ"ג ה"ג) ביכורים( רושלמיבדברי היהוא  עוונותיו

 ט) כח, (בראשיתמוחלין לו על כל עוונותיו שנאמר 
 את מחלת בת ישמעאל ויקח אל עשו וילך

 ,שמה בשמת והלא ,שמה מחלת וכי ,ישמעאל
עשיו הרשע הנה ו .עונותיו' כל לו שנמחלו אלא

בוודאי לא שב בתשובה בעת נישואיו, ואפ"ה 
תשובה וגם  נמחלו עוונותיו, על כרחך שאי"צ

בלא תשובה נמחלים עוונותיהם של החתן 
  והכלה.

  

 ,הרב מטשעבין זצ"ל את דבריו כשסיים
נראתה מורת רוח על פניו של הרבי הבית 

ותמה ע"ג הארץ, רקע ברגלו וישראל זיע"א, 
ין יודעים שלא שב עשיו בתשובה, ושאל וכי מנ

שראשו  פ' בראשית) ערבי נחל(עי הלוא בספה"ק איתא 
של עשיו היה הגון, ולכך זכה שראשו יקבר 

ין בות הקדושים, ומנבמערת המכפלה יחד עם הא
לנו שלא עשה תשובה בעת נישואיו, ומיניה וביה 

 א יאך האב'הוסיף הרבי הבית ישראל ואמר 
דנו בכהן  (יג:), בגמרא ביומא 'ראיה פארקערט

גדול שמתה אשתו ביוהכ"פ היאך ימשיך 
וכפר ' (ויקרא טז, ו)התורה אמרה  הלואבעבודה, 

וביתו זו אשתו, ואם מתה  ,'בעדו ובעד ביתו
אשתו אינו יכול לעבוד ולכפר, ופלפלו רבות 
היאך מקדש שתי נשים מערב יוהכ"פ באופנים 

 שיטתהביאו  )לחדא (ד"השונים, והתוס' שם 
הירושלמי שמזמנים לו אשה מערב יוהכ"פ, ואם 

ידים מתה אשתו הראשונה ביוהכ"פ, מיד מעמ
חופה ומקדשה ביוהכ"פ עצמו, שאל הרבי הבית 

הוצרכו לכל זה,  לכאורה למה ישראל זיע"א, 
אלא בשביל  לישא אשההלוא הכה"ג אינו צריך 

הכפרה, שנאמר וכפר בעדו ובעד ביתו, והרי 
תה לאשה ביוהכ"פ עצמו, ברגע שהוא נושא או

הרי הוא חתן שמוחלין לו על כל עוונותיו, והיא 
צריכים אינם כלה ביום חופתה, ומעתה שניהם 
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שתכליתה כפרה, והיאך יכול להמשיך בעבודה 

, הרי שוב אינו צריך בעדו ובעד ביתולכפר 
וכיצד יתקיים הכתוב כפרה לא הוא ולא אשתו, 

רחך שגם חתן אלא על כ'וכפר בעדו ובעד ביתו'. 
וכלה ביום חופתם, שמוחלין להם על כל 

  עוונותיהם, עדיין צריכים כפרה.
  

שסיים הרבי הבית ישראל זיע"א את  לאחר
, אמר הרב מטשעבין זצ"ל ויצא לדרכו ביקורו

לבני ביתו, ברי לי שהרבי חידש את בהתפעלות 
, בלא הראיה כאן לאלתר כמין ימא לטיגנא

שחשב עליה מראש, אלא לפי שמוחו הקדוש לא 
היה יכול לסבול שיקבל החתן מחילת עוונות 

  וענין זה הוא בלא עבודה ובלי מאמץ, כך בחינם, 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ע"כ דחה היפך מידתו ובחינתו ודרכו בקודש, ו
הדברים מכל וכל, בכדי שלא יקבל החתן שישב 
שם הרגשה שאפשר להגיע למחילת עוונות בלי 

א תשובה וחרטה, ובקדושתו וחריפותו מאמץ ובל
   העצומה הסמיך לכך מיד ראיה גאונית ומופלאה.

  

עבר יום  כשהקריאה מעורר הזמן, וכבר ועתה
אחד  כל  צריך התשובה, כ' סיון, שפותחים בענין

להתחזק ולהתעורר בענין התשובה, לפשפש 
היאך ולמה נפל ולמשמש במעשיו, לבדוק ולבחון 

וירד עשר מעלות אחורנית, ויחשב חשבונו של 
וחרטה אמיתית, מה עשיתי, עולם במרירות 

וכיצד יתכן שהגעתי עד מקום שפל כזה, ובזה 
נזכה להכין הלבבות לקראת יום הדין הבעל"ט, 

  אכי"ר. ,ולזכות לחיים טובים ארוכים ולשלום
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לעילוי נשמת 

  

הולך תמים, ופועל צדק, דובר אמת  איש מסירות הנפש, ,ידיד ה' וידיד נפש כל חי
לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרבו, נבזה  בלבבו, לא רגל על לשונו,
   מקים עולה של תורה ואת יראי ה' יכבד,  בעיניו נמאס,

   שליט"א ולהבדלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר ושר בלו"נ לכ"ק מרן אדמו"ר זיע"אמק

  ז"ל פסח אליעזר  זצ"ל ב"ר אברהם יהודההרה"ח ר' 

  קורדיש

  נשיא המכון ומייסדו נלב"ע ח"י מנחם אב תש"ע
 ת.נ.צ.ב.ה.
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