
 בס"ד

 שבת תשובה ויום הכיפורים
 

 שם משמואל שבת תשובה תרע"ב 

כתיב מקוה ישראל ה' ואמרו ז"ל )יומא פ"ה ע"ב( מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל. כ"ק אבי 

ברואים אדומו"ר זצללה"ה פירש כי גבולות חלק הקב"ה בעולמו, ברואים שבים כיון שהם עולים ליבשה מיד מתים, וכן 

שביבשה אינם יכולין לחיות במים, וע"כ הטובל במים הרי הוא כאילו איבד החיות שהיתה לו מכבר, ומתחיל לחיות חיים 

 חדשים, ע"כ נטהר, כי איננו אותו האיש עם החיות שמכבר שנטמא, 

הש"י למעלה, הרי וכ"כ גבולות חלק הקב"ה בעולמו, עליונים למעלה ותחתונים למטה, ולפי זה השב בתשובה שנדבק ב

 נפרד מהחיות שהיתה לו מכבר, ושואב חיים חדשים, ע"כ נטהר מעוונותיו הקודמים, עכ"ד:

ולי נראה לומר בלשון אחר, בהקדים מה שאמרנו במק"א בטעם טהרת המקוה, עפ"י מה שמצינו בש"ס זבחים )מ"ג ע"ב( 

א ענין חיצוני המרחף עליו ובבואו למקוה היא פורחת וטומאתו עליו מי שטומאה פורחת ממנו ע"י מקוה, הרי כי הטומאה הי

ממנו. והיינו עפ"י שאמרו ז"ל )זוה"ק ח"א פ"ה.( שאין הנבואה שורה בחו"ל ועל יחזקאל שרתה הנבואה בחו"ל מפני שהי' 

 על נהר כבר על המים שהוא מקום טהרה, ובש"ס סנהדרין )ס"ז ע"ב( כי כשפים נמוחין בנהר. וי"ל הטעם כי המים הם

פשוטים ואין להם גוון כלל רק כגוון הכלי הניתנים בו, וע"כ טומאה וכשפים שמקורם הוא שניות ודמיון ותמורה היפוך 

הפשיטות, ע"כ אין להם מציאות במים שהוא מקום הפשיטות. ובכן בבוא הטמא למים בהכרח פורחת הטומאה ממנו, כמו 

 שהכשפים נמחים במים:

מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל. כי אדם השב אל הש"י, וכתיב )תהלים  ומעתה יובן מאמרם ז"ל מה מקוה

ה' ה'( לא יגורך רע ועוונותיו בהכרח פורחים ממנו, ומצינו ג"כ לשון פריחה בעוונות במדרש )ב"ר פ' ל"ט( מה טל זה פורח 

תשובה שנדבק האדם בהש"י ממילא פורח ממנו, אף עוונותיך פורחים, כי זה ג"כ ענין חיצוני שנדבק באדם ע"י עוונותיו, וע"י 

 כי שם אין לו שום מציאות וכו'.

ובזה יש לומר, דהנה כתיב )ישעי' ו' י'( ולבבו יבין ושב ורפא לו, הרי שלשה דברים מפורשין כאן, בינת הלב, ושב, ורפא לו. 

ישמע, הרי ידיעה חיצונית אמורה, הא אינו  וענין בינת הלב איננה ידיעה חיצונית, שהרי כבר כתיב פן יראה בעיניו ובאזניו

 מדבר אלא בבינת עומק הלב עד היכן הדברים מגיעים, עד שלבו נשבר לרסיסים וצר לו העולם, 

ואעפי"כ עדיין אין זה כלום אלא ושב, היינו שידבק בהש"י ויבטל דעתו ורצונו אליו יתברך ויקבל עליו עול מלכות שמים, ולא 

על רצונו, רק יהי' בטל בתכלית הביטול, כמ"ש )תהלים מ' ט'( לעשות רצונך אלקי חפצתי, שזה יהי'  ישגיח לא על דעתו ולא

 כל חפצו ורצונו, ומאחר שהוא בטל אל הש"י ונדבק בו, ממילא נפרד הרע ממנו כנ"ל, 

על גופו, או הקזת  וזהו ורפא לו, כמו רפואת הגוף, שידוע שכל התרופות באות רק לדחות את הפסולת, כענין דאתבקע זיעה

דם, או הרקות מלמעלה או מלמטה, וכן כל מיני רטיות הכל הוא לדחות הפסולת, כידוע בחכמת הרפואה, כן היא רפואת 

 הנפש, שהפסולת שהיא העוונות המכהים אור הנפש ומעלים חלודה תיפרד ממנו וזוהי טהרתה:

א דשבת מכל עשרת ימי תשובה, ובכולם נאמר דרשו ה' ועפ"י הדברים האלו יובן ענין שבת תשובה, דלכאורה מאי אולמ

בהמצאו. אך י"ל דהנה איתא בזוה"ק דעוונות הם כעין סירכות הריאה שאינן מניחין לעלות, וא"כ כל עוד שעוונותיו עליו אינו 

"י עוונותיו יכול לשוב ולדבק בו ית"ש ובכן איך תתחיל טהרתו, אחרי שאמרנו כי הטהרה מעוונותיו נמשכת ע"י שנדבק בהש

פורחים ממנו, וכל עוד שעוונותיו עליו אינו יכול לעלות ולדבק בהש"י, אך בשבת דאפי' ע"ה אימת שבת עליו, וכל החיצונים 

עומדים מרחוק, שוב אין כח בעוונותיו למנעו מלעלות ולדבק בהש"י, אבל אמרו ז"ל )ע"ז ג'.( מי שטרח בע"ש יאכל בשבת, 

ימי התשובה מועילה, שכאשר בא יום השבת לא יוכלו העוונות למנעו כנ"ל. וזהו ענין שבת  וכל עבודתו ושבירת לבו בכל

 תשובה:

 

 שם משמואל ערב יוה"כ תרע"ג 

עיקר עבודת יוה"כ היא הקטורת כידוע. וקטורת היא מלשון קישור ויש בה י"א סממנים, עשרה טובים וחלבנה. ועשרה 

תות ישראל המפורשין בריש פ' נצבים, והם נעשים דקה מן הדקה, שהכל הטובים המעלים ריח טוב הם רומזים לעשר כ

נעשה אחד ממש, ואז גם החלבנה יכולה לבוא עמהם באגודה לפני ולפנים, אבל כל עוד שאין התאחדות לגמרי בין כשרי 

 ורסם:ישראל, בלתי אפשר לצרף עמהם את החלבנה, כי גורם עוד יותר לעשות פירוד בין הדבקים. וזה ידוע ומפ

והנה מחזירים את הסממנים למכתשת בערב יוה"כ כדי להיות דקה מן הדקה, והוא רומז שלעשות התאחדות בין הכלל הוא 

רק ע"י כתישה, שכל אחד כותש את עצמו ומסיר ממנו את קליפת גסות הרוח. וכעין שאיתא בזוה"ק האי אעא דלא סליק בי' 

דנשמתא מבטשין לי', וע"י הביטוש והכתישה מאיר אור הנשמה ושם באמת  נהורא מבטשין לי', גופא דלא סליק בי' נהורא

 כל ישראל הכל אחד, 



אך כ"ז היא ההתאחדות בין כשרי ישראל, שיוכשר בעיניו דרכו של רעהו ומעשיו. ומובן שזה לא יתכן בחלבנה להחליק בעיניו 

 אוס ולא יתכן כאן שום ויתור:מעשיו ח"ו, אדרבה צריך להמאיס בעיניו המעשים שלא טובים בתכלית המי

אך העצה היעוצה להמשיל בעיניו את החלבנה לאיש שהי' לו אוהב נאמן דבק מאח, ויהי היום והנה אותו האוהב חלה ויצא 

מדעתו ח"ו והוא מכה לכל הקרוב אליו ושובר את החלונות, היתכן לאיש לשנוא אותו או לדרוש רעתו או בזיונו, אדרבה הלוא 

חמים ומשתדל בכל עוז למנוע ממנו הבזיון, ולהבריא אותו בכל מה דאפשר. כן יהי' בעיני איש הנלבב כל מתמלא עליו ר

החוטא, כאמרם ז"ל )סוטה ג'.( אין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטות, והוא ממש כמו היוצא מדעת ח"ו, והוא 

שוב יתרפא כי לא ידח ממנו נדח, ע"כ יש לעורר עוד בלבבו הוא איש ישראלי אוהב דבק מאח לכל הכלל כולו, ועוד היום כשי

 רחמנות עליו. 

ואם הרחיק ללכת מכלל ישראל הקדושים עוד יותר תגדל הרחמנות עליו. ובאמת זוהי עצה נכונה לבוא לאהבת ישראל, אפי' 

ממש שיוצא מדעתו לעשות לאיש שהוא עושה לו רעה בפועל ממש בגופו או בממונו, כי ישים אל לבו שזה הוא ענין שגעון 

רעה לאחיו הישראלי, והוא כמו הנ"ל שיצא מדעתו ח"ו ושובר את החלונות של אוהבו בנפש, ויש לעורר רחמנות עליו אף 

 בעת ובעונה שהוא עושה עמו רעה ח"ו. והדברים נכונים למבין:

 

 


