חסידות לפרשת השבוע

יוסי פרבר

הַ ְׁש ִקיפָ ה ִמ ְׁמעוֹן ָק ְׁד ְׁשָך ִמן הַ ָשמַ יִ ם  -גדול כח מתנות עניים שהופך מדת הרוגז לרחמים – שם משמואל לפרשת כי תבוא
דברים כו
ישת ְשנַת הַ מַ ע ֲֵׂשר וְ נ ַָּת ָּתה ַללֵׂוִּ י ַל ֵׂגר ַליָּתוֹם וְ לַָּאלְ מָּ נָּה וְ ָאכְ לּו בִּ ְשעָּ ֶּריָך וְ ָּשבֵׂ עּו:
בּוָאתָך בַ ָּשנָּה הַ ְשלִּ ִּ
ְ
(יב) כִּ י ְת ַכלֶּה לַעְ ֵׂשר ֶּאת ָּכל מַ עְ ַשר ְת
יתנִּי ֹלא עָּ בַ ְר ִּתי ִּמ ִּמ ְצוֹתֶּ יָך וְ ֹלא ָּשכ ְָּח ִּתי:
(יג) וְ ָאמַ ְר ָּת לִּ פְ נֵׂי ה' אֱ ֹל ֶּקיָך בִּ עַ ְר ִּתי הַ ק ֶֹּדש ִּמן הַ בַ יִּ ת וְ גַם נְ תַ ִּתיו ַללֵׂוִּ י וְ ַלגֵׂר ַליָּתוֹם וְ לַָּאלְ מָּ נָּה כְ כָּל ִּמ ְצוָּ ְתָך אֲ ֶּשר ִּצּוִּ ָּ
יתי כְ כֹל אֲ ֶּשר ִּצּוִּ יתָּ ִּני:
א ִּני ִּממֶּ ּנּו וְ ֹלא בִּ עַ ְר ִּתי ִּממֶּ ּנּו ְבטָּ ֵׂמא וְ ֹלא נָּתַ ִּתי ִּממֶּ ּנּו לְ ֵׂמת ָּשמַ עְ ִּתי ְבקוֹל ה' אֱ ֹל ָּקי עָּ ִּש ִּ
(יד) ֹלא ָאכַלְ ִּתי ְב ֹ
(טו) ַה ְׁש ִקיפָ ה ִמ ְׁמעוֹן ָק ְׁד ְׁשָך ִמן ַה ָשמַ יִ ם ּובָּ ֵׂרְך אֶּ ת עַ ְמָך אֶּ ת יִּ ְש ָּראֵׂ ל וְ אֵׂ ת הָּ אֲ ָּד ָּמה אֲ ֶּשר נָּתַ ָּתה לָּנּו כַאֲ ֶּשר ִּנ ְשבַ עְ ָּת לַאֲ בֹתֵׂ ינּו אֶּ ֶּרץ זָּ בַ ת חָּ לָּב ְּודבָּ ש:

שם משמואל כי תבוא  -שנת תרע"א
ברש"י (בראשית י"ח ט"ז) כל השקפה שבמקרא לרעה חוץ מהַ ְש ִּקיפָּ ה ִּמ ְמעוֹן ָּק ְד ְשָך שגדול כח מתנות עניים שהופך מדת
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הרוגז לרחמים.
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ויש לומר הטעם כעין מה שכתבו הספרים בטעם תשובה מאהבה שזדונות נעשים לו כזכיות ,כיון דתשובה מאהבה היא
מחמת ראייתו כמה נתרחק ממקור החיים ומרגיש בעצמו מה שאיבד בעוונותיו ,וכל כמה שמרגיש יותר ומתמרמר בנפשו
ישדל אצלו הצמאון לשוב למקור חיותו ,אם כן הזדונות בעצמם הם הם הסיבה שיגדל אצלו הצמאון ותתרבה האהבה ויוסיף
בתשובה ,שהרי לולא הזדונות לא היתה התשובה בחילא יתיר כל כך ,על כן נעשות מהזדונות זכיות 3.וכעין זה יש לומר
במתנות עניים ,דמדת הדין המתוחה על זה עד שנעשה עני ,היא עצמה הגורם שמרחמים עליו ונותנים לו מתנות בלב מלא
רחמים ,ובמתנה זו הניתנת בלב מלא רחמים מתעוררת למעלה מדת הרחמים על העני ועל כל העולם כולו ,אם כן הרי מדת
הדין היא סיבה למדת הרחמים שתתעורר ,על כן נהפכה מדת הרוגז שהיא מדת הדין לרחמים:
וכעין זה יש לומר בששת ימי המעשה ושבת .כי שבת היא זמן לתשובה ,כמו שכתבו הספרים 4,והיינו שמרגיש ונתפעל עד כמה
היה תועה כשה אובד 5כל ימות השבוע בטרדת דברים גשמיים ,על ידי זה מתעורר בכח לקבל על עצמו הנהגה טובה מזו
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הלְֵׂך עִּ מָּ ם לְ ַשלְ חָּ ם; רש"י ד"ה וישקיפו :כל השקפה שבמקרא לרעה חוץ
בראשית יח ,טז :וַ יָּקֻ מּו ִּמ ָּשם הָּ אֲ נ ִָּּשים וַ י ְַש ִּקפּו עַ ל פְ נֵׂי ְסדֹם וְ ַאבְ ָּרהָּ ם ֹ
מהַ ְש ִּקיפָּ ה ִּמ ְמעוֹן ָּק ְד ְשָך שגדול כח מתנות עניים שהופך מדת הרוגז לרחמים; שמות רבה מא ,א :אמר רבי אלכסנדרי גדול כחן של מוציאי
מעשרות שהן הופכין את הקללה לברכה אתה מוצא כל מקום שכתוב בתורה השקיפה לשון צער הוא כמא דאת אמרת (שמות יד) וישקף ה' אל
מחנה מצרים וכן בסדום שנאמר (בראשית יט) וישקף ה' על פני סדום חוץ מזו .אמר רבי אלכסנדרי גדול כחן של מוציאי מעשרות שהם הופכים
דבר ארורה לברכה שנאמר השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך; תנחומא כי תשא יד :אמר רבי אלכסנדרי גדול כחן של בעלי
מעשרות שהופכין את הקללה לברכה שבכל מקום שנאמר בו השקפה לשון צער הוא שנאמר וישקף על פני סדום (בראשית יט) וישקף ה' אל מחנה
מצרים (שמות יד) בעד החלון נשקפה ותיבב (שופטים ה) וישקיפו אליו שנים שלשה סריסים (מלכים ב ט) כי בחלון ביתי בעד אשנבי נשקפתי
וארא בפתאים (משלי ז) והשאר כלם פתרונם לשון צער חוץ מזו השקיפה ממעון קדשך וברך ולא עוד אלא שהופכין קללה לברכה; לעומת זאת
ראה תנא דבי אליהו רבה יח :וכל זמן שישראל עוסקין בתורה ועושין רצון אביהם שבשמים הקב"ה בעצמו נפנה אליהם לברכה שנאמר (תהלים
פה) אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף ואין השקפה אלא לברכה שנאמר (דברים כו) השקיפה ממעון קדשך וגו' וברך את עמך וגו'.
בבלי יומא פו ע"ב :אמר ריש לקיש גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך כי כשלת בעונך הא עון מזיד הוא
וקא קרי ליה מכשול איני והאמר ריש לקיש גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות שנאמר ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם
(חיה) [הוא] יחיה לא קשיא כאן מאהבה כאן מיראה; ירושלמי פאה ה ע"א :הרי שהיה אדם רשע גמור כל ימיו ובסוף עשה תשובה הקב"ה
מקבלו מה טעם ובשוב רשע מרשעתו וגו' אמר רבי יוחנן ולא עוד אלא כל העבירות שעשה הן נחשבין לו כזכיות מה טעם ואהלות קציעות כל
בגדותיך כל בגידות שבגדת בי הרי הן כמור ואהלות וקציעות.
השווה שם משמואל תרומה  -שנת תרע"א :והמדרש סובר שאחר מעשה העגל הי' ,היינו מחמת שהיו ישראל שבורי לבב וכמעט מתייאשין
בעצמם והיו בע"ת גמורין ,ובע"ת משכין לי' בחילא יתיר ונפתחו להם י"ג מכילין דרחמי ,זה עורר בקרב ישראל ג"כ אה"ר עד מאד בכלות הנפש,
וע"כ לעומת הי"ג מכילין דרחמי התנדבו הם י"ג הדברים הצריכין למשכן; שם משמואל תרומה  -שנת תרע"ב :ורבותינו ז"ל במדרשים סברו
שאחר מעשה העגל היו ישראל בעיני עצמם כמתיאשים ונשבר לבם כחרס הנשבר עד שקבלו עליהם בעצמם להתנצל את עדים מהר חורב ולהנתן
מדרס למלכיות ולמלאך המות והי' בע"ת גמורים שאין כמוהם ,בע"ת משכין לי' בחילא יתיר ,ונפתחו להם י"ג מדות של רחמים ,משם נצמדה
אהבה רבה כנ"ל לנדבה ,וע"כ טרם שנעשה העגל ותשובתם הגדולה מעומקא דליבא לא הי' מקום לציווי על מלאכת המשכן; שם משמואל פינחס
תרע"ג :וכמו שאנו אומרים במנחת שבת מנוחת אהבה ונדבה ,ובשבת אומרים באהבה והוא בחי' בעל תשובה ומשכין לי' בחילא יתיר.
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על הקשר בין שבת ותשובה ראה קדושת לוי בא :ששבת מרמז על התשובה ,כי שבת אותיות תשב; ספר התניא אגרת התשובה י :שהשבת היא בחי' תשובה עילאה ושב"ת אותיות
תש"ב אנוש כי בשבת היא עליות העולמות למקורם כו' ובפרט תפלות השבת וד"ל; רבי אברהם דב אוירבך מאווריטש ,ספר בת עין וארא :והנה בשבת קודש השער בעצמו פתוח,
היינו שכל מי שישמור שבת כהלכתו הוא בבחינת תשובה והכנעה; ספר בת עין ויקהל פקודי :ובערב שבת צריך לפנות מחשבתו מכל המחשבות ולכבס ולטהר את עצמו ליכנס
לבחינת שבת בחינת קדושה ,וזהו בחינת מקו"ה בחינת תשובה; ספר בת עין שמיני :דהנה שבת הוא בחינת תשובה (ע' זח"ג פט ע"ב) ,תשוב ה"א (זח"ג קכב ;).פרי צדיק נשא ה:
בתשובה אפילו על חייבי עשה שאינו זז משם עד שמוחלין לו עם כל זה מחויב להביא קרבן עולה דורן לרצות .ועל זה בא קדושת שבת שנחשב כדורן וקרבן כאמרם ז"ל על סעודת
תלמידי חכמים שנחשב כקרבן ...שבשבת כל אחד כת"ח ואכילת שבת כקרבן לדורן לרצות ובזה נשלם שלימות התשובה; פרי צדיק נצבים ו :דשבת זמן תשובה מצד האדם וכמו
שאמרנו וגם מי שהוא בכלל אם יהיה נדחך בקצה השמים שלזה צריך בחינת השופרגדול וזה יהיה רק ביום ההוא שמורה לעתיד מכל מקום שבת מעין עולם הבא ויכולים לזכות גם
כן להתעוררות השופר גדול ...וכמו שדרשו במכילתא שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע שהמשמר שבת בטוח הוא מן העבירה ובפרי עץ חיים איתא שניצול מקטרוג היצר
הרע .והותירך ה' אלהיך וגו' לטובה שהוא לתקן העבר הוא גם כן בשבת כמו שאמרו (שבת קי"ח ע"ב) שאפילו עובד עבודה זרה כאנוש מוחלין לו שנאמר שומר שבת מחללו מחול לו.
והותירך וגו' שנעשה מזה עוד יתרון שנעשה מזדונות זכיות ובשבת יכולים לזכות לתשובה שלימה כי תשוב בכל לבבך ובכל נפשך ויהיו גם כן נעשים מזדונות זכיות; ליקוטי מוהר"ן -
מהדורא קמא סימן נח :וְ זֶּ הּו (יְ שַ עְ יָּה נ"ח)ִּ " :אם ָּתשּוב ִּמשַ בָּ ת ַרגְ לֶָּך" ,עַ ל  -יְ ֵׂדי ְתשּובָּ ה הַ בָּ ָאה ִּמבְ ִּחינַת שַ בָּ ת; שפת אמת דברים  -לשבת תשובה תרנ"א :ולכן שבת מיוחד לתשובה ע"י
שיש בשבת עלי' מכל מעשה ימות החול שהוא מעין יום שכולו שבת שאז ישובו כל הדברים אליו; שם משמואל בראשית תרע"ט :ונראה שגם זוהי מסגולת שבת עפ"י דברי אור
החיים (פ' בראשית) שכל הבריאה היתה רק עד לשבת ,ובשבת חוזרין לשורשם ומתחדשת הבריאה עוד לכל השבוע וכך נוהג כל ימי עולם ,א"כ בכל שבת שב הכל לשורשו וחוזר
ומתחדש ,עכ"ד; שם משמואל נח-ור"ח מרחשון תרע"ו :אף כי בששת ימי המעשה מחמת טורח מלאכה וטרדת פרנסה מתרחקים משורשם ,מכל מקום באמצעות שבת חוזרים
ומתקשרין ,כי הנשמה היתירה אגודה למעלה בשורש הנשמה ויוררת ומתאחדת עם ישראל ,א"כ הרי הוא מחבר את לב בנ"י בשורש הנשמה למעלה ,וע"כ נקל לאיש ליקח דרך
לעצמו לשוב בתשובה ,וע"כ שבת הוא זמן מעותד לתשובה כמו שאיתא בספרים נוטריקון שב"ת שבת בו תשוב; שם משמואל נח תרע"ח :וכמו בתחילה שלא נתגרש מג"ע .עד מוצאי
שבת ,והשבת הגין עליו ,אם כן ממילא ניטלה האבן מעל לב האדם ,והאיש הרוצה לעשות תשובה מוצא זמן מוכן לזה בשבת יותר מבשאר הימים; שם משמואל תולדות תרע"ו :כן
בשבת ויברך אלקים את יום השביעי שלשון ברכה הוא תוספת היינו שתתוסף אלקות ביום השביעי ומחמת זה מתקשרים כל חלקי הטוב שבאדם בשרשו והוא כעין קטורת שמחמת
הקישור יש עלי' גם לחלבנה ,וע"כ בשבת יש בכח האדם לבוא לתשובה שלימה ע"י הקישור; שם משמואל מקץ תרע"ג... :דשבת הוא תשובה כמו שכתוב בנוטריקון שבת בו תשוב;
שם משמואל ויגש תרע"ד :וכ"כ יהי' דבק באהבה ועונג של שבת עד כאילו הוא למעלה מהזמן ,ואחד הוא לו העבר והעתיד וההווה וכולם אינם תופסין מקום נגד עונג שבת ,וע"כ
מוחלין לו כל עונותיו ,ובתנחומא (פ' בראשית) שעונג שבת טוב יותר מאלף תעניות ,כי כל העוונות נופלים תחת הזמן וכן התיקון ע"י התעניות ויכול להיות שבעומק הלב עדיין אין
התשובה שלימה ושאפי' האדם עצמו אינו מרגיש ,אבל עונג שבת שנעשה מופשט ולמעלה מהזמן מועיל יותר כי שם אין מציאות לעוונות ,וע"כ אפי' עוונות כאלה שנשאר מהם רושם
בעומק הלב ג"כ נמחלו; שם משמואל ויחי תרע"ב :וכעין זה הוא בכל שבת שהוא מלשון שב שהנשמות שבין למקורם ושואבין חיים וברכה דמיני' שיתא יומין מתברכין והוא זמן
תשובה ,וכל השומר שבת כהלכתה אפי' עובד ע"ז כדור אנוש מוחלין לו ,והכל כנ"ל שבאשר הנשמה שבה למקורה הוא כעין השקה ופרחה טומאתה ממנה וחלק הטוב נדבק ומקבל
הברכה; שם משמואל שמות תרע"ו :ובפרט בשבת שהשבת בעצמה מכריזה ואומרת נוטריקון שבת בו תשוב שלבות ישראל מתעוררים לתשובה ,אך צריכין להטות אוזן לשמוע כמה
שנאמר ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה ,אבל בשבת שהיא יום מנוחה מעצבך ומרגזך ומעבודה קשה אשר עובד בך שדורש הזוה"ק (ח"א מ"ח ע"ב) על שבת שוב יכול
כל איש להכין לבו לשמוע; שם משמואל וארא  -שנת תרע"ד :ובשבת זוכין לזה ביותר ,ובמקום תפילין של יד ושל ראש הוא זכור ושמור ,ומזה נסתעף שאפי' ע"ה אימת שבת עליו,
כי בשבת משה מחזיר לישראל שני הכתרים וזוכין באפס מה לבחי' שהיו ישראל בשעת מ"ת ,וכבר דברנו בזה באריכות ,וע"כ שבת הוא זמן מעותד לתשובה; שם משמואל יתרו
תרע"א :וכדרך זה הוא ענין שבת .דשבת היא תשובה כנודע ,אבל אין התשובה של שבת כמו כל ימי התשובה .דכל ימי התשובה לבו נשבר בקרבו וצריך למרר ולסגף ולקרוע הבשר
מעצמו ...אך הענין הוא להכניס את כל הכח שעושין בימי המעשה המעשים של עצמו אל הקדושה; שם משמואל יתרו תרע"ב :וכעין זה יש לפרש שלשת הזמנים שבשבת ,שבת
דמעלי שבתא ,ושבת דיממא ,ושבת דזמן מנחה .שבת דמעלי שבתא נפתח סגור הלב ע"י ביטול והכנעת הנפש והתשובה של ערב שבת; שם משמואל תרומה תרע"ב :וכמו המשכן
שאחר החטא הי' בא ע"י שבירת הלב ותשובה גדולה שהיו שם ובהופעת י"ג מכילין דרחמי ,כן שבת דליליא באה מחמת שבירת הלב דקודם הכנסת שבת שהאיש הנלבב יבין וישכיל
בעצמו באיזה פנים הוא נכנס לקבל שבת ,וכי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק ,ומזה נשבר לבו בקרבו ובא לידי תשובה מעומקא דליבא ומשליך ממנו את אלילי כספו ואת אלילי
זהבו וכאילו כל מלאכתו עשוי' ,ובזה מעורר עליו רחמנות מלמעלה; שם משמואל תשא תרע"ג :והנה בערב שבת מחצות שמתחילה הארת השבת ,אז ישראל קולטין ריח שבת ,וכל
מי שבא לטהר מרגיש עכ"פ ריח קדושה וטהרה ,והוא כעין מהלך לאור המערכה ,ומזה באין לתשובה כי בלתי תשובה א"א לדבק באהבה רבה בהגיע שבת ,כמו שהגיד אדומו"ר

2

3

ולהשגיח ולדקדק במעשיו ,ומשכין בחילא יתיר עד שזוכה לתשובה מנקודת הלב ,ומי גרם לזה ששת ימי המעשה כנ"ל ,על כן
בזה נהפכים גם ששת ימי המעשה לזכות ונתתקנו כל ימי המעשה:
וכן הוא בשופר של ראש השנה ,שכתב הרמב"ם שרמז יש בו כלומר עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו
במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן וכו' הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם
ומעלליכם וכו' 6.ואם כן הרי כל אלו ההבלים שכל ימי השנה הם הם המביאים אותו לחוס על נפשו ולמשוך בחילא יתיר על
כן כל מעשיו אשר לא טובים נהפכים לו לזכות:
7
ובזה יש לפרש מאמר הש"ס (ר"ה ט"ז) למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב השטן,
ולהנ"ל יובן אחר שהשטן רואה שבתקיעות דמיושב נתעוררו כנ"ל וחזרו בתשובה מאהבה וזדונות נעשו להם כזכיות ,שוב
הוא נסוג אחור מלהשטין בעת הדין ,שאיתא בספרים ששעת התקיעות היא שעת הדין ,ואז הוא הדין של ציבור 8,כי אם יביא
עוד עוונות וישראל עומדין בתשובה מאהבה הרי הוא מוסיף להביא להם עוד זכיות ,ומתערבב ואינו יודע מה לעשות:
הרי"ם זצללה"ה מגור ששבת היא ברוך וכל מי שאיננו חזק בעצמו עכ"פ על להבא לקיים כל התורה כולה הוא בכלל ארור אשר לא יקים ואין ארור מדבק בברוך; שם משמואל תשא
תרע"ג :ובזה יובן הטעם דשבת מעותד לתשובה ,דהנה לתקן דבר צריכין להתחיל מדבר שלא נתקלקל ומתפשט התיקון אף בדבר שנתקלקל ,וע"כ בשבת שישראל חוזרין לבחי' שהיו
קודם הקלקול בצד מה ,הוא זמן ביותר לתשובה ותיקון; שם משמואל תשא תרע"ז :שבת היא מקור החיים ונובעים ממנה חיים חדשים ושוב הסט"א עורקת ובורחת מפני חיות זו
השופעת מקדושת שבת ...וזה שהשכיל אדה"ר מענין מעלת השבת ומצא נוחם לנפשו שגם הוא לא אבדה תקותו ...כאשר ראה שבח השבת שהיא מקור החיים ומשפיעה חיים חדשים
לזה שאבד חיותו בשוגג ,התחיל לשורר מזמור שיר ליום השבת שגם עליו תשפיע חיים חדשים וקדושת שבת תבריח ממנו את מרבית הכחות הרעים שנשתאבו בו ,ובאמת כן הי',
וע"כ שוב הי' בכחו לעשות תשובה שלימה; שם משמואל ויקרא תרע"ב :ומרומז בתיבת שבת נוטריקון שבת בו תשוב ,עפ"י מה ששמעתי מכ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה בשם כ"ק
אדומו"ר הרי"ם זצללה"ה מגור ששבת צריך להיות כל מלאכתך עשויה אפי' בעניני חפצי שמים ,והיינו שאין לו להצטער אלא להיות שש ושמח בעבודת הש"י ולא ישגיח על עצמו
כלל ,וע"כ הוא זמן נבחר לתשובה שיכול לעשות תשובה מתוך שמחה וחדוה ,לקבל עליו עול מלכות שמים שלמה אשר מהיום והלאה יהי' נמשך לרצון הש"י ולא תזכרנה הראשונות
ולא תעלינה על לב וכאלו הוא ברי' חדשה וכקטן שנולד ,וזהו עיקר תשובה; שם משמואל שמיני תרע"ז :מה ששבת היא זמן מעותד לתשובה ביותר ,כי בשבת בלא"ה כלהו ערקין
לנוקבא דתהומא רבה ואין בכחם לחטוף ולטרוף את מחשבתו זו ,ע"כ ההרהור לבד לעשות תשובה גורר לתשובה שלימה; שם משמואל קדושים  -שנת תרע"ב :והנה בסיום פרשת
עריות שבסוף הסדרא אני ה' אלקיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים ,כי בענין זה ניכר ביותר ההבדל שבין ישראל לעמים ...ונראה דשמירת שבת היא תיקון לזה ,שהרי (דב"ר פ"א
סי' כ"א) נכרי ששמר שבת חייב מיתה וכו' השבת הזו בין ישראל ובין הקב"ה שנאמר ביני ובין בני ישראל וכו' ,וזה מחזיק ההבדל כנ"ל ,ואפי' איש שנכשל רח"ל בכמו אלה,
באמצעות שמירת שבת יחליף כח לשוב בתשובה ולחזק את ההבדל; שם משמואל אמור  -שנת תרע"ב :ונראה דהנה כבר אמרנו שבשבת אף שהוא זמן תשובה ,מ"מ אינה ע"י שבירת
הלב אלא ע"י עונג שבת להשליך מעליו כל המחשבות וכאילו כל מלאכתך עשוי'; שם משמואל בהר תר"ע :נאמר מחללי' לשון נקבה דזה שבת דליליא ,אבל שבת דיממא אין הפגם
מגיע שמה .וע"כ נ"ל שמה שרמזו דשבת הוא זמן מעותד לתשובה בר"ת שבת בו תשוב ,דקדקו לומר בו ולא בה ,היינו שהכוונה על שבת דיממא שאין הפגם מגיע שם ,ע"כ הוא מעותד
לתשובה כנ"ל ביוהכ"פ; שם משמואל בהר תרע"ב :בשבת שאפי' ע"ה אימת שבת עליו ,וזה קאי גם על כל איש ואיש על חלק ע"ה שבו ,ועכ"פ אין שעבוד התאוות עליו חזק כ"כ ,שוב
יכול לקבל עליו עול מלכות שמים מכאן ולהבא ,ושוב מוציאתו מתחת יד שעבוד התאוות ,ושוב ביכולתו לעשות תשובה ולקבל עליו עול מלכות שמים שלימה; שם משמואל במדבר
תרע"א :בכל ש"ק בהכנסת שבת צריך כל אחד להבחין ולהעריך א"ע אם הוא ראוי לקבל קדושת שבת ,ואעפי"כ רצה בנו הש"י ,וזה מביא אהבה בלב ישראל ,וזוהי תשובה מאהבה
ונעשים באמת ראויים ,והבן; שם משמואל נשא תר"ע :וזה שסמד פרשת תשובה לענין שילוח טמאים ממחנה ישראל ,להורות נתן שאעפ"י שבודאי החוטא נדחה מכלל ישראל
ברוחניות כמו שטמא גופני נדחה מהכלל הגופני ,מ"מ מועילה תשובה וכטעם הזוה"ק .ובשבת נקל לבוא לתשובה וכמ"ש שבת בו תשוב ,דשבת הוא רזא דאחד וכל אחד בא להכלל;
שם משמואל נשא תרע"ז :בשבת יוצאים מתוך התהפוכות ,וכן היושבים בעמק הבכא הם הנדחים ממחנה ישראל ,בשבת זוכין לשוב לתוך המחנה .וי"ל עוד שלכך שבת מעותד
לתשובה ,כי הכלל ומחנות ישראל לעולם מסייעים לתשובה ,כי בתשובתם מתקנים לכל הכלל כבזוה"ק ,אך האנשים המשתלחים מן המחנה למען לא יקלקלו את כל המחנה ,המחנה
סולדת מהם ,ואף שלאחר תשובתם תבוא תועלת לכלל המחנה ,מ"מ בעוד עומדים מבחוץ איך יתחיל הסיוע ,אך בשבת שאין המחנה מתקלקלת ,כי אפי' ע"ה אימת שבת עליו וכלהו
ערקין וכו' אין המחנה מתקלקלת מהם ,ע"כ הוא רזא דאחד דהכל מתאחדים תחת כנפי' ,היינו כל מי שיש לו רצון לזה ,וע"כ שוב המחנה עצמה מסייעתו לתשובה; שם משמואל
בהעלותך תרע"ה :וכמ"ש באור החיים שכל הבריאה לא היתה אלא עד השבת ובשבת חוזרת ומתחדשת הבריאה עוד פעם על שבעה ימים עד שבת הבאה ,וע"כ בכל שבת הוא חדש
לגמרי .וביד כל איש להתחיל לגמרי מחדש ומה דהוה הוה מכאן ואילך חושבנא .וזה נטריקון שבת שבת בו תשוב כי זהו עיקר התשובה להתחיל מחדש להיות כמו גר שנתגייר וכקטן
שנולד דמי; שם משמואל פינחס תרע"ג :וכמו שאנו אומרים במנחת שבת מנוחת אהבה ונדבה ,ובשבת אומרים באהבה והוא בחי' בעל תשובה ומשכין לי' בחילא יתיר ,ואיש הנלבב
מכניס בלבו אהבה יתירה והתאחדות בכלל ישראל לא עם בניו ועם בני ביתו לבד ,וא"כ זה עצמו הוא תיקון על ששת ימי המעשה; שם משמואל דברים עת"ר :נראה מזה כי החורבן
הי' מחמת העדר השבת ,היינו דעיקר החורבן נצמח ע"י נביאי השקר ...ולא היתה להם ידיעת החטא ולא יכלו לעשות תשובה ,ושבת הלא מאירה העינים ומביאה ידיעת החטא כנ"ל,
ולכן כל החורבן הי' רק מחמת העדר השבת; שם משמואל דברים תרפ"א :ונראה שזהו אמרם ז"ל ששבת הוא זמן מעותד לתשובה כנוטריקון שבת בו תשוב כי כתיב (יחזקאל מ"ו)
וביום השבת יפתח וגו' ,ובפתיחת שערים העליונים מסתעפת פתיחה לכל מיני הסתימות ,וכלהו ערקין ומתעברין מינה ,ואז הלב מעותד לקבל את ההארה העליונה ,וכן לקבל תוכחה,
ואז נקל לבוא לתשובה; שם משמואל ואתחנן תרע"ז :יש להבין הענין ששבת מעותדת לתשובה ,שבאמת בימי החול קשה מאד לבוא לתשובה שהיא למעלה מסדר הזמנים ,והאדם
הוא בתוך סדר הזמן ,וצריך להיות בחילא תקיף לחדא ,אבל בשבת שהכל הוא למעלה מסדר הזמן ,א"כ כששומר שבת נקל לו לאחוז נמי בתשובה; שם משמואל עקב תרע"ו :איתא
בספרים ששבת היא זמן תשובה ביותר ,ואנחי בי' סימנא נוטריקון שבת ,שבת בו תשוב ,כי שבת היא שביתת הטבע וכל העולמות שבים למקורם ,זה עצמו מסייע לדבק עצמו
בתשובה למעלה מן העולם למען יתוקן למפרע כנ"ל; שם משמואל ראה תר"ע :והנה שבת שהיא התעוררות לתשובה כמ"ש שבת בו תשוב ,איננו בדרך ויגל אזנם למוסר כנ"ל רק ע"י
קדושת שבת נתגלים לו ממילא הקלקולים שעשה ועד היכן הוא רחוק מהשי"ת; שם משמואל תבוא תר"ע :וזהו הענין שבשבת בנקל לשוב בתשובה כמו שאמרו שבת בו תשוב .דהנה
באמת האדם שחטא ונעקר מכלל ישראל איך יכול לבוא לתשובה ,כי הוא רחוק מאד .אך מחמת הרצון והחשק של האדם לשוב לשרשו כמקדם ,עי"ז הוא יכול לבוא לתשובה כנ"ל.
אך לזה הרצון ג"כ קשה מאד לבוא ,מאחר שעדיין עומד מבחוץ מאין יבוא לו הרצון .אך בשבת שהיא עת רצון ,ובפרט במנחה שהיא רעוא דרעוין ונפתח הרצון העליון למעלה וכמים
פנים אל פנים ,כמו כן נפתח אצל האדם רצון ותשוקה לבוראו ,ע"כ שבת היא זמן תשובה .ובזה יובן מנהג החסידים שמקדימין הסליחות במוצש"ק תיכף אחר חצות לילה ,כי כל מה
שיכולין לקרב לשבת טוב יותר ,מחמת שאז היא עת רחמים ורצון ושעת תשובה וכנ"ל; שם משמואל נצבים תרע"ז :כריתת הברית בין השי"ת וישראל ,שיהי' איך שיהי' תישאר
הדביקות ואעפ"י שהם טמאים שכינה שרוי' ביניהם ,ומאחר שלא תסתלק הדביקות נקל יהי' להם לבוא לתשובה וכנ"ל .וביותר ביום השבת ,שגם ההסתר נסתלק כענין שכתוב
(יחזקאל מ"ו) וביום השבת יפתח ,ממילא נתקיים בישראל אתם נצבים היום לפני ה' אלקיכם בנהירו דאנפין ,והיא זמן חידוש הברית בין ישראל לאביהן שבשמים .וזהו ושמרו בנ"י
את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם; שם משמואל וילך ושב"ת תרע"ח :ואפשר עוד לומר היות ידוע שמוסף יוהכ"פ מתייחס אל מרע"ה ,ע"כ איננו רחוק שהתעוררות
ישראל ביוהכ"פ נמי היא מכח מרע"ה שעדיין זורח הוא שם ללבו של כל אחד מישראל בכל יוהכ"פ .וי"ל שזה מתחיל משבת של קודם יוהכ"פ כי שבת היא מתנת משה כמה שאנו
אומרים ישמח משה במתנת חלקו ,ומשבת שקודם יוהכ"פ מתחיל קול דודי דופק על מיתרי לב ישראל לעוררם בתשובה כמו אז כן עתה ,וע"כ נקראת שבת זו שבת תשובה; שם
משמואל חלק המועדים  -שבת תשובה שנת תרע"ב :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 ,וכל עבודתו ושבירת לבו בכל ימי התשובה מועילה ,שכאשר בא יום השבת לא יוכלו העוונות למנעו כנ"ל .וזהו ענין שבת תשובה; שם
משמואל חלק המועדים – שב"ת תרע"ג :ונראה דשבת מסוגלת לזה ,שהיא אהבה ורצון וכל איש ישראל מרגיש ברב או במעט נטי' להקדושה ,ואפי' עם הארץ אימת שבת עליו .וזה
ענין שבת תשובה ,וביותר בזמן מנחה שהוא רעוא דרעווין ,וכמים הפנים אל פנים מתעוררים אז אהבה ורצון בלב ישראל ,ותשוקה זו מנתקת את הסירכות כנ"ל; שם משמואל חלק
המועדים – שב"ת תרע"ד :זהו מסגולת השבת להאיר להאדם את חשכת דרכו ,וכמאמר זקיני זצללה"ה מקאצק וינפש כיון ששבת וי אבדה נפש שפירש שכיון ששבת נפקחו עיניו
לראות שאבד את נפשו וצווח וי שאבדתי את נפשי ,וא"כ בשבת הישועה בכפלים ,לחטאים שמרגיש בהם ע"ז אמרו ז"ל (שבת קי"ח ע"ב) כל השומר שבת כהלכתו אפי' עובד ע"ז כדור
אנוש מוחלין לו ,והיא הדחת העוונות שהן סירכות שלא כסדרן ,ולחטאים שהם כסירכות כסדרן מאיר את העינים ופותח את האזנים לראות בשוריו ולשמוע בהקמת מרעים; שם
משמואל חלק המועדים – שב"ת תרע"ד :הנה שם שבת עצמו מורה על תשובה מלשון שב ,ותי"ו נוסף במקום ה"א כמו שמצינו ביחזקאל (מ"ו י"ז) ושבת לנשיא במקום ושבה .ועיקר
התשובה צריכה להיות בראשונה בענין שלשת הדברים הנרמזים במלת שבת ,ש'בת ,ב'רית ,ת'ורה; שם משמואל חלק המועדים – שב"ת שנת תרע"ו :בשבת מתדבקין הנפשות
בשרשן ובאין לתשובה מאהבה; שם משמואל חלק המועדים – שב"ת תרע"ח :יום השבת הוא למעלה משבעת ימי בראשית ,וע"כ אז האדם איננו כ"כ מוטבע בעולם הטבע ,ויכול אז
להגיע לתשובה שלימה; שם משמואל חלק המועדים – שב"ת תר"פ :שבת עצמה אמרו דורשי רשימות שהיא נוטריקון שבת בו תשוב .ומ"מ כבר אמרנו שמשונה תשובת שבת
מתשובת חול ,שתשובת חול היא ע"י התמרמרות הנפש וקורע את סגור לבו ,ומצטער על העבר ,אבל של שבת אינה כן ,שהרי לעונג ניתנה ולא להצטער בה ...ותשובת שבת היא רק
להיות מוגבה בדרכי ה' ,עד שלא יזכור כלל ממצבו ,ושוב ע"ז נאמר (שבת י"ב סוע"א) שבת יכולה היא שתרחם ,וקו"ח הדברים אם יכולה היא שתרחם על חולי הגוף כשמכבדין
אותה מלהצטער בה כפירש"י ,קו"ח שיכולה היא שתרחם על הנפש ...ידועין דברי התוס' ב"ק (ל"ב ).דלענין חטאת ומלקות חייבת דרחמנא אחשבה להנאה מעשה ,והיינו שכתוב
ונכרתו הנפשות העושות .וא"כ י"ל דה"ה תשובת שבת דהיינו העונג כנ"ל שהיא הנאה שאין כמוה כאמרם ז"ל (ספר יצירה פ"ב מ"ד) אין בטובה למעלה מעונג ,שוב אינה נחשבת
תשובה במחשבה ודיבור ,דלא אתי דיבור ומבטל מעשה אלא תשובה במעשה ,וא"כ היא מבטלת גם מעשה העבירה; שם משמואל חלק המועדים – שב"ת תרפ"א :שבת היא אהבה
ורצון ,מתנה מן השמים אפי' לבלתי ראויים ומתוקנים לו ,וע"כ אפי' ע"ה אימת שבת עליו ...מאירה מדת שבת לישראל בצד מה עכ"פ ,וכמים פנים אל פנים אי אפשר שלא יהי' קול
דודי דופק על מיתרי לב ישראל באהבה .וא"כ התשובה שבשבת זו בהכרח שהיא תשובה שלימה מאהבה; שם משמואל חלק המועדים – שב"ת תרפ"א :בשבת שכל ישראל זוכין
לנשמה יתירה ,שהיא אינה מחוברת להגוף ,שהרי באה ומסתלקת מעצמה בלי הרגש הגוף ,א"כ היא עומדת בטבעה להיות קשורה באהבה ,ובאשר הגוף אז עוסק בתשובה גורמת
לגוף תשובה מאהבה.
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יתי כְ ֶּשה אֹבֵׂ ד בַ ֵׂקש עַ ְב ֶּדָך כִּ י ִּמ ְצוֹתֶּ יָך ֹלא ָּשכ ְָּח ִּתי.
על פי תהילים קיט ,קעוָּ :תעִּ ִּ
רמב"ם ,משנה תורה ,תשובה ג ,ד :אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו כלומר עורו ישינים משנתכם ונרדמים הקיצו
מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל
ולא יציל הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה...
בבלי ראש השנה דף טז ע"א-ע"ב[ :אמר] רבי יצחק למה תוקעין בראש השנה למה תוקעין רחמנא אמר תקעו אלא למה מריעין מריעין רחמנא
אמר זכרון תרועה אלא למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין <ע"ב> ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב השטן ואמר רבי יצחק כל שנה שאין
תוקעין לה בתחלתה מריעין לה בסופה מאי טעמא דלא איערבב שטן.
ר' יצחק רצאבי ,שולחן ערוך המקוצר ,הלכות ראש השנה ,קי ,יג :בעת תקיעת שופר ,צריך האדם להכין עצמו לשמוע קול שופר לקיים מצות
עשה יום תרועה יהיה לכם .ויחרד וילפת ויבכה על כל עוונותיו ,כי אותה שעה עת המוסף ,היא שעת הדין...

