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  "בספר חיים טובים אבינו מלכנו כתבנו"

כתבנו בספר ", "בספר חיים טובים כתבנו", כגון, ינים אישייםיגם על עניום הכיפורים  תואמנם אנו מבקשים בתפיל
ופרנסה בריאות , ויש גם מי שמוסיף בקשות בתפילתו לפי מה שהוא צריך, וכן על זה הדרך, "מזונות ופרנסה טובה

הוא התשובה והקבלה , אך עלינו לזכור כי עיקרו של יום גדול זה, וכיוצא באלו, וזרע של קיימא וזיווגים הגונים
, ניםיוכן לשאר העני, אנו זקוקים גם כן לבריאות ולפרנסה טובה, אך כמובן בכדי לחיות חיי תורה נאותים, לעתיד

משל על ונבין זאת יותר דרך ה. הטובים בקיום מצות התורה ין התשובה והמעשיםילענביחס כל זה הוא טפל לא שא
ביקש החסיד מרבו ברכה לפרנסה , שאחד מחסידיו בא להתברך מפיו בערב יום הכפורים, ר ידוע ומפורסם"אדמו

כעס ! הלא הוא ערב יום הכפורים? זה מה שאתה מבקש, כעס עליו רבו ואמר לו. טובה ועושר והצלחה בעסקיו
ופנה אל , נכנס לחדרו של הרב חסיד אחר, אחריו. התבייש החסיד ונעמד נבוך בפינת החדר. ווגירשו מעל פני

, שיזכה לפרנסה טובה, בירכו הרב בכל לבו. ולאחר מכן ביקש מרבו ברכה, יניו האישייםיר בבקשת יעוץ בענ"האדמו
מדוע לחברי התייחסת ! ביר, תמה החסיד הראשון ופנה בשאלה לרבו. לעושר והצלחה וכל טוב, ולהצלחה בעסקיו

ענה לו ? גרשתני מעל פניך בבוז, ואילו אני שבאתי לפניך בבקשה דומה, וברכתו שיזכה לפרנסה טובה, כל כך יפה
שקנה זהב ויהלומים ופנינים יקרות אצל סוחר , לסוחר יהלומים, אמשול לך משל למה הדבר דומה, ר"האדמו

פנה . שמןבהם ראה כי גלגלי המרכבה חורקים מפני שחסר , תוו על עגלשאכשבא להעמיס את מ, תכשיטים נודע
ונתן לו שמן , מיד נאות לבקשתו בעל החנות. וביקש ממנו מעט שמן לשמן את גלגלי המרכבה, הסוחר לבעל החנות

ופנה אף הוא אל המוכר וביקש ממנו מעט שמן לתקן את העגלה , ראה זאת עגלון פשוט שהיה שם. לגלגלי העגלה
שאל אותו ! לכן לא אתן לך שמן, ולא מוסך לתיקון עגלות, כאן זה חנות תכשיטים, לו בעל החנות אמר. שלו

, זה שהיה כאן לפניך, אמר לו בעל החנות? והלא לזה שהיה כאן לפני נתת שמן ביד רחבה חינם אין כסף, העגלון
. ל הסחורה מכאן לאן שירצהוביקש ממני מעט שמן בכדי שיוכל לקחת את כ, קנה ממני סחורות במאה אלף דולר

כך הם . אבל לא אצלי, שם ימכרו לך שמן לתיקון העגלה, עליך ללכת למוסך, אבל אתה שרוצה רק שמן לעגלה
ועל קבלת עול , בא להתייעץ איתי על חינוך ילדיו, שכן החסיד שהיה כאן קודם, ר לחסיד"אמר האדמו, הדברים

בכדי שיוכל לקיים את כל , רק בסוף ביקש ממני ברכה לפרנסה טובהו. על עשיית חסד ומצוות, מלכות שמים בביתו
אבל אתה שלא חיפשת אלא עושר . לאדם כזה באמת ראויה הברכה בערב יום הכפורים. שאיפותיו הרוחניות

 ! לך לא ראוי לתת ברכה כלל, והצלחה בעסקים בלבד
 

  "כי לכל העם בשגגה ...ונסלח לכל עדת בני ישראל"

שהוא יכול , ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר ? בלי שאחד מהם יהיה מזידם איך יכול להיות שכל העם יהיו שוגגי
  .שוגגים כולםשאפשר לומר עליהם , לכן, הולך לעשות עבירההוא לפני ש "לשם יחוד"מר ואאף אחד שאין להעיד ש
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 ( פרק ג, חלק א, כלל א, ״מנורת המאור״ נר ה) ענין התשובהבמשל נאה 
יום אחד נשבה רוח חזקה . משל לאנשים ההולכים בים בספינה ונתעכבו בה ימים רבים ולא הגיעו אל מחוז חפצם

ובאותו האי . בים והוליכה את הספינה והאנשים אשר בה עד שהגיעה לאי אחד בתוך הים והיה הים סובב מכל רוח
והיו באותו . ד מאד והיו נושאים פירות ומיני מגדנות מכל מין ומין נחמד למראה וטוב למאכלהיו אילנות גבוהים ע

עד שצמחו דשאיו ורבו עשבותיו , האי מעיינות מים מתוקים מדבש והיו מתגברים והולכים ומשקים כל אותו האי
עליהם כל עוף כנף פוצה פה ו, וענפי האילנות שלחו יונקותיהם ושריגיהם ולבשו העלים. והנצו פירותיו ושושניו

. והיו בספינה חמש כתות של בני אדם .והיה המקום נחמד לשבת בין מעיינות המים תחת צללי האילנות. ומצפצף
אם נצא מן הספינה אפשר שתבוא רוח ותוליך את : כי אמרו, לא רצו לצאת מהספינה וללכת אל האי הכת הראשונה

אם תלך לה הספינה , שעה שנהיה באי בתאוות פירותיו נפסיד עצמותינוובשביל נחת רוח של . הספינה ונישאר באי
פירות וטיילו האבל לא התמהמהו אלא אכלו מעט מ, יצאו מן הספינה ונכנסו לאי הכת השניה .ונישאר באי ונמות

 .לאיומצאו מקומותם שהניחו וישבו בהם בריווח ולא הפסידו כלום בשביל שנכנסו . מעט על האי וחזרו מיד לספינה
יצאו מן הספינה ונכנסו לאי ואכלו מפירות האילנות וטיילו באי ונתעכבו שם עד שבאה הרוח והיו  הכת השלישית

. כמו שדרכם לתקוע בשעה שהולכים, תקעו המלחים בחצוצרות. המלחים רוצים לנהוג ספינתם ולהלך לדרכם
בכל , מקומות שלהם נתפסו על־ידי אחריםכששמעו קול החצוצרות מיד יראו על נפשותם ונכנסו לספינה ומצאו שה

היו אוכלים  הכת הרביעית .ולא מצאו מקומות בריווח כמו הראשונים, זאת מצאו לעצמם לשבת ביניהם בדוחק
אף על פי שתקעו : ואמרו, והיו שומעין קול החצוצרות. מפירות האילנות והיו שטין באי והולכין על כל עבריו

פרשו את . עדיין לא ילכו עד שיפרשו את הנס: אמרו, הקימו את התורן. ת התורןבחצוצרות לא ילכו עד שיקימו א
עד שאכלו . רים ביין תאוותםיכוובכל זה יושבים באי ואוכלים פירותיו וש. אמרו לא ילכו עד שיאכלו המלחים, הנס

אחד תלך לה אם נמתין עתה רגע : אמרו, כיוון שהיתה הספינה הולכת. המלחים ונהגו ספינתם והתחילה ללכת
. מיד רצו על שפת האי ונכנסו בים וסיכנו עצמן עד שהגיעו אל הספינה ונכנסו בה. הספינה והרי אנו נפסדין וכלין

, ישבו באי הכת החמישית .כך באי ומצאו מקומן צר וישבו בדוחק ולא היה להם ריווח כאחרים שלא נתעכבו כל
, ועברו ימים. הספינה עד שהלכה ונשארו באי נעים ונדים ולא נתנו אל לבבם לשוב אל, אוכלים ושותים ושמחים

ויצאו חיות רעות . הפירות מן האילנות ויבשו העלים ונשארו לחורב ביום ולקרח בלילה החלו ובאו ימי הקור ונשרו
ונשארו בוכים ומתאבלים על שלא נכנסו בספינה ולא . ומשונות מן האי והיו משחיתים בהן וטורפים ואוכלים בהם

  .וישבו באי עד שכלו ואבדו ונכרתו מן הספינה ומן האי. מועיל להם כלום היה
ואם ילך בתום לבב וישב על משמרתו לעבוד את בוראו , מעשיו הטובים דומים לספינה, האדם בעולם הזהכך הוא 

של בני  ונההכת הראשכך . הרי הוא נכנס בשלום ויצא בשלום, ולא ידיחנו יצרו ללכת אחר תאוות העולם הזה והבליו
וכבשו את יצרם ולא הלכו אחר , הם הצדיקים הגמורים שלא טעמו טעם חטא מימיהם, אילכנס יאדם שלא רצו לה

ולא נכנסו לאי הדומה לעבירות שמפתים את האדם , אלא ישבו על משמרתם ושמרו מקומם, תאוות העולם הזה
לבני אדם שחטאו  םדומי, נכנסו לאי ויצאו מידש הכת השניה .והנמשך אחריהם יאבד והפורש מהם ינצל, בתענוגיהם

שלא יצאו מן האי  הכת השלישית. וזו היא התשובה המעולה. וחזרו בתשובה מיד בימי בחרותם, וטעמו טעם החטא
לבני אדם שלא עשו תשובה עד עת זקנתם וראו שעיתם קצרה ואז עשו  םדומי, עד ששמעו קול החצוצרות בספינה

 הכת הרביעית .אין מקומם בריווח כמו שלפניהם, ואף על פי שהם בעלי תשובה. תםתשובה קודם שימותו ברשע
שלא יצאו מן האי עד שהתחילה הספינה ללכת והיו ממתינים מזמן לזמן עד שלא נשאר להם פנאי לעלות בספינה 

חלפו ואין להם כי יראו כי אזלת יד וחייהם , דומין לבני אדם שאינם עושים תשובה עד שעת המיתה, אפילו רגע אחד
אין מקומם כאחרים , ואף על פי שתשובתם מועלת להם. עושים תשובה מפני יראתם מן המוות, חיים בעולם הזה

, שישבו באי עד שהלכה הספינה ונשארו נעים ונדים ובוכים ומתאבלים ולא יועיל להם הכת החמישית .שלפניהם
ולא נתנו אל נפשם לעשות , כים אחרי שרירות לבם הרעההול, דומים לבני אדם הטבועים בעולם הזה בעומק תאוותם

ונהפך להם עונג העולם הזה לתולעת ולרימה אוכלת בשרם , תשובה עד שמתו ברשעתם וכלו והלכו לאבדון ולבהלה
חורב ביום , כמו שנהפך ליושבי האי תענוגיהם לשפטים רעים, לחרפה ולדראון עולם םושורפת נשמתם עד ששבי

 . נחשים ועקרבים, רעות ומשונות חיות, וקרח בלילה
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