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,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

 v.hayom@gmail.com

האור החיים הקדוש

ם ֶּ ִביםַאת  םַהי ֹוםִנצ ָּ כֶּ ל ְּ ֻּ ֵניכ  ם'הִלפְּ ם.ֱאלֵֹקיכֶּ יכֶּ ֵ אש  טֵ רָּ בְּ םש ִ םיכֶּ ֵניכֶּ םִזקְּ ֵריכֶּ ֹטְּ ש  ֹלוְּ ִאיש  כ 
ֵאל רָּ ם.ִיש ְּ כֶּ ְּ םַטפ  יכֶּ ֵ ש  ךָּ נְּ ֵגרְּ רוְּ ֶּ בֲאש  רֶּ קֶּ יךָּ ֵמֹחֵטבַמֲחנֶּיךָּ ב ְּ ֵֹאבַעדֵעצֶּ יךָּ ש  ךָּ .ֵמימֶּ רְּ בְּ עָּ לְּ
ִרית בְּ יךָּ 'הב ִ תוֹ ֱאלֹקֶּ לָּ אָּ רו בְּ ֶּ יךָּ 'הֲאש  ֵֹרתֱאלֹקֶּ ךָּ כ  ('יא-'טפסוקיםכטרקפ).ַהי ֹוםִעמ ְּ

ללאישראלעםכל,כולכםהיוםנצביםאתם

ועדמהחשובים,מחיצותללא,מעמדותהבדלי

ראששהואאחדביוםכולם,פחותהחשובים

.('ב,לבב"חזוהר)לטובהעלינוהבא[ז"התשע]השנה

לפנילדיןנצביםעומדיםלבדנואנורקולא

ל"אלה,ה"הקב ָרֵאלִאיׁשכֹּ אורהוכותב."ִישְׂ

זהערביםישראלשכל('טכט)הקדושהחיים

עלהדיןאתלתתיתבקשו-"ָראֵׁשיֶכם".לזה

ֵטיֶכם".בראשםהםשעומדיםהמשפחה -"ִׁשבְׂ

ֵניֶכם".שבטועלשבטראשכל זקן-"ִזקְׂ

האם,אחדכלוישֵאל.משפחתועלהמשפחה

.החולפתבשנהיכולתומידתכפיעשההוא

קצתמלחיץ?ה"הקבמאתנומצפהמה

לנושעפהשלימהשנהעללמשפטלעמוד

אפילוהספקנושלאמהרכךכל,טילכמו

יוםרודףיום.מסביבנושקורהמהאתלעכל

תהילים)!"ַוָנֻעָפהִחיׁשָגזִכי",נעלמיםוהשבועות

נמצאיםעצמנואתמוצאיםאנולפתעאך.(צ

מבלילעבורמסרבמהשמשום,אלולבחודש

בכל.החודשיםשארככלרושםשוםלהותיר

,תשובה,אלולהמילהאתשומעיםאנומקום

לראשעדהימיםאתאנוסופרים.וסליחות

ליוםעדלנונשאראוירזמןוכמה,השנה

לחישה.לנולהניחמסרבוהמצפון,כיפור

מזדמנתדרשהכללאחרלנושעוברתפנימית

תוכלמתיעד"!"לשינויהזמןזה":לנוצועקת

לאחררגעיםכמהאך."?מהאמתלהתעלם

פריהםששמענושהלחישותלנונדמהמכן

משהולהספיקלנסותחוזריםואנוהדמיון

.ביעףחולףיוםשעודלפני

כאבידתאבידהאין"שחכמינוהזהירוכבר

אשקרמשה'רהפייטןשכתבוכפי!"הזמן

ַאגָלָמהָאָדםֶבן":הכהן לֹּאַהָדִמיםַעלִתדְׂ וְׂ

ַאג ִריםֵאיָנםַהָדִמיםִכי,ַהָיִמיםַעלִתדְׂ עֹוזְׂ

ַהָיִמים ִריםֵאיָנםוְׂ אפשרותלנואין.!"חֹוזְׂ

ובעניינים,אחורהאחתשעהאפילולהחזיר

.קריטילהיותיכולשזהמסתברתשובהשל

שביעיפרק)תשובהבהלכותם"הרמבכתבוכך

הואכאילועצמואדםיראהלעולם":('בהלכה

ונמצאבשעתוימותושמא.למותנוטה

ולא!מידמחטאיוישובלפיכך,בחטאועומד

טרםימותשמאאשובכשאזקיןיאמר

לדאוגזהשצריךמהכלכלומר"...שיזקין

ואנחנו('יבאבות)המיתהלפניאחדיוםלשוב

בגןהראשונהבשורהנשבלאאולי.מסודרים

.כניסהכרטיסבלינתפסלאלפחותאבל,עדן

..להתחילמתיהשאלהנשארתרקעכשיו

אולי??הלימודיםאתשאסייםאולי?מחר

מה,לפנסיהנחכהואולי?הראשוןהילדלאחר

יוםשבכלמעשים..?בפנסיהלעשותישכבר

,ומשכוודחווהמתינושחיכושאלומוכיחים

זמנםברובדומינומשחקיםבסוףנמצאו

...בהמשךאוליאבל..בפנסיהבעודםהחופשי

לבואלעתיד"ש(.נבסוכה)בגמראכותביםל"חז

בפניושוחטוהרעליצרה''הקבמביאו

נדמהצדיקים.הרשעיםובפניהצדיקים

כחוטלהםנדמהורשעים,גבוהכהרלהם

צדיקים.בוכיןוהללובוכיןהללו.השערה

הרלכבושיכולנוהיאך":ואומריםבוכין

היאך":ואומריםבוכיןורשעים"?כזהגבוה

"?הזההשערהחוטאתלכבושיכולנולא

ליפתחו":ה"הקבשאומרמהלפימובןוזה

לכםאפתחואני,מחטשלכחודופתח

.('הרבההשירים-שיר)"אולםשלכפתחופתח

ורקאךה"הקבמבקשבתשובהשחוזרים

ה"הקבומשם,ושינוירצוןעלשמעידקטןצעד

להצליחהיכולתאתלאדםשנותןזההוא

זהלצדיקיםולכן.רצונוגודלכפיולהתקדם

הפתחאתשפתחולאחרכי,גבוההרנראה

הםוהגיעועלו,המחטכחודשחודוהקטן

ללאלהגיעיכוליםהיושלאגבוהותלפסגות

ממקומםהרשעיםואילו.ה"הקבשלעזרתו

הםשצריכיםהקטןהפתחאתורקאךרואים

ממש,אדםמכלשנדרשמהזהכי,לעשות

.השערהכחוט

ה"הקבלנומדמההזאתהמצבתמונתאת

ַמעִכי":באומרו('יד-'ילניצבים)בפרשה קֹולִתׁשְׂ בְׂ

רֱאֹלֶקיָך'ה מֹּ ֹוָתיוִלׁשְׂ ָתיוִמצְׂ ֻחקֹּ תּוָבהוְׂ ַהכְׂ

ֵסֶפר ֱאֹלֶקיָך'הֶאלָתׁשּובִכי,ַהֶזהַהּתֹוָרהבְׂ

ָכל ָךבְׂ ָבבְׂ ָכללְׂ ֶׁשָךּובְׂ הלא?מסובךנשמע."ַנפְׂ

...השערהכחוטממששזהראינו

ָוהִכי " ִכי ַהִמצְׂ ֹּאת ֲאֶׁשר ָאנֹּ ָךַהז ַצּוְׂ לֹא  ַהיֹום מְׂ

!".  ִהוא ִמְמָך ְולֹא ְרֹחָקה ִהואִנְפֵלאת

ר!ִהואַבָשַמִיםלֹא" ָלנּוַיֲעֶלהִמיֵלאמֹּ

ָמה ִיָקֶחהָ ַהָשַמיְׂ ִמֵענּוָלנּווְׂ ַיׁשְׂ ָתּהוְׂ ַנֲעֶשָנהאֹּ ."וְׂ

ר!ִהואַלָיםֵמֵעֶברְולֹא" ֶאלָלנּוַיֲעָברִמיֵלאמֹּ

ִיָקֶחהָ ַהָיםֵעֶבר ִמֵענּוָלנּווְׂ ַיׁשְׂ ָתּהוְׂ ַנֲעֶשָנהאֹּ ."וְׂ

ְבִפיָך ּוִבְלָבְבָך  ְמֹאדִכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָדָבר "

!" ַלֲעשֹתֹו

מעברלא,בשמיםלא!אלינוקרוביםהדברים

לנושווההאם.ובלבבנובפינואלה,לים

לנומבטיח'שהדברשניםכברלדחות

?השערהוכחוטמחטשלכחודורקשהוא

מדבריאנורואים

שהצדיקיםהגמרא

איךואומריםבוכים

הרלכבושיכולנו

?וגדולעצוםכזה

להםנראהכלומר

שהםשמהפתאום

,חייהםבמהלךעשו

משימההיהזה

,אפשריתבלתי

ממשלהםונראה

שהםמפתיע

.במשימההצליחו

דבר,השערהכחוטנראהזהלרשעיםואילו

עושיםהיוהםשאםדבר,ואפשריקטןמאוד

אתלקנותיכוליםהיוהםמאמץטיפה

.עולמם

ה ַאֲהבָּ תלְּ יךָּ 'האֶּ מֹעַ ֱאלֹקֶּ קֹ ִלש ְּ הלוֹ ב ְּ קָּ בְּ דָּ בוֹ ו לְּ
י יךָּ הו אכ ִ ךְּ ַחי ֶּ ֹארֶּ יךָּ וְּ מֶּ ('כקפסולפרק)יָּ

בעולםהאדםחיישתכליתהחייםאורהכותב
,ה"בהקבדבוקשהואלמצבלהגיעזה,הזה

.מאהבה'הבקולששומעיםי"עלכךומגיעים
רצונולאאם,חייםלאדםמהכי":ומוסיף
הבאיםהנוראיםבימיםנזכירוכך!"יתברך

.ַבַחיִּיםָחֵפץֶמלֶךְְ,לְַחיִּיםָזְכֵרנּו":לטובהלקראתנו
ְְ,ַחיִּיםְבֵסֶפרָכְתֵבנּו יםלְַמֲענָך ."ַחיִּיםֱאלקִּ

!ולמענךבשבילךחייםאנומבקשים

ים תַהַחי ִ וֶּ ָּ ַהמ  יוְּ נֶּיךָּ נַָּתת ִ פָּ ההַ לְּ כָּ רָּ הב ְּ לָּ לָּ ַהק ְּ וְּ
 ָּ ת  ַחרְּ יםו בָּ ַחי ִ ַמַעןב ַ הלְּ יֶּ חְּ הת ִ ָּ ךָּ ַאת  עֶּ ַזרְּ ('יטל)וְּ

ה"הקבלנונותן,בידנוהבחירהשרשותאפילו
ורוצהבנואתשאוהבאבאכמו,טובהעצה

,י"רששכותבכפי.שישהטובכלאתבשבילו
."ַבַחיִּיםּוָבַחְרתְָ":ישראללעםאומרה"שהקב
עלהואסומךולא,וטוביפהשהכיהחלקשזה

אותועלאותםמעמידאלה,ישראלשלבחירתם
כפי.לטובתםלבחורבמהבפירושלהםואמרחלק

יְמנָת'ה":('הטז)בתהיליםהמלךדודשאומר ֶחלְקִּ
י יךְְַאָתה,וְכֹוסִּ אתתומךאתה,כלומר."ּגֹוָרלִּיתֹומִּ
.הטובלחלקהכיווןאתליומורהשליהגורל

יום בריאת העולם



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (' ייזדברים ) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ר   ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִּ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ ךָׁ   בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵׁ (' ם ד לטדברי) ְויָׁ

הדיןלימי ההכנות 

,ישראלמעםואחדאחדכלעל,השנהלראשלימיהסמוכיםבימים
יוכלבמהלבחוןכדי,"נפשחשבון"לעשות,מעשיועללהתבונן

סניגוריםלויעמדו,מכןשלאחרמנתעל,ולשפרםמעשיואתלתקן
.הדיןליוםטובים

,ל"זצוקיוסףעובדיההרבמרןכתב"אלול"השםמשמעות
מלשוןהיא,"אלול"החודששלהשםמשמעות,כלומר,"אלול"ש
המרגליםאודותשנאמרלמההארמיהתרגוםשהוא"יאללון"
ריגוללשון,כלומר,דכנעןארעאית"ויאללון",כנעןארץאת"ויתורו"

לתורקדושיםישראלמנהג,אלולבחודשכי.מעשיואחרוחיפוש

 ָּ ת  בְּ ש ַ יךָּ 'הַעדוְּ ָּ ֱאלֹקֶּ ת  ַמעְּ ש ָּ ֹקלוֹ וְּ ֹכלבְּ ֶּ כ ְּ ֹנִכירֲאש  ךָּ אָּ ַצו ְּ ָּ ַהי ֹוםמְּ הַאת 
נֶּיךָּ  לו בָּ כָּ ךָּ ב ְּ בְּ בָּ ללְּ כָּ ךָּ ו בְּ ֶּ ש  ('בפסוקלפרק)ַנפְּ

ואיןהתשובהעלצווכולןהנביאיםכל":('ה'זפרקתשובההלכות)ם"הרמבכותב

לעשותישראלשסוףתורההבטיחהוכבר.בתשובהאלאנגאליןישראל

ָהָיה":שנאמר!נגאליןהןומידגלותןבסוףתשובה אּוִכיוְׂ ָבִריםָכלָעֶליָךָיבֹּ ַהדְׂ

ּתָ ".('אלדברים)"ָהֵאֶלה ַׁשבְׂ ּתָ ֱאֹלֶקיָך'הַעדוְׂ ָׁשַמעְׂ לֹווְׂ קֹּ מכןולאחר,('בלדברים)"בְׂ

ָׁשב":נכתב ָךֶאתֱאֹלֶקיָך'הוְׂ בּותְׂ ִרֲחֶמָךׁשְׂ ."('גלדברים)"וְׂ

היוםועדהתורהאתאבותינושקבלובעתסיניהרמעמדמיוםישראלעם

אלופסוקים.אלופסוקיםמדבריםשעליובמצבהיהלאמעולם,הזה

לא.לבןמאבאוטומטיתשעוברתתורהעללא!בתשובהחזרהעלמדברים

וַת"כמצוותקיוםעל ֻלָמָדהֲאָנִׁשיםִמצְׂ "בלבדתי"עללאוגם.('יגכטישעיהו)"מְׂ

תשובה.ואחדאחדכלשלבתשובהחזרהעלאלה.עיניוראותלפיומקיים

ּתָ ":שנאמר!(.פויומא)הכבודלכיסאעדשמגעת ַׁשבְׂ אין."ֱאֹלֶקיָך'הַעדוְׂ

!ה"הקבעדמתקרבים,באמצעעצירות

בירושהאותםקיבליהודיכל,לדורמדורעברווהמצוותהאמונההיוםעד

בעולםשקייםהרוחניהשפעלמרות!כךלאכברהמצבכיוםאך,מהוריו

קיים,משוכלליםמדיהואמצעיתקשורתי"עתורהוללמדללמודוהיכולת

סוף)"למינותתהפךומלכות":זאתמגדיריםל"חז.בדורנורקשקייםמכשול

יהיהמהגלותשנחזורלאחרהיהודיםמדינתשלהשלטוןכלומר.(סוטהמסכת

.דתיתלאבהנהגה

אתשמנהיגיםאלההיוהםהתורהגדולי,ישראלעםשלההיסטוריהבכל

שנהפכהמלכותתחתלהיותהואהניסיוןעיקרהגאולהלפנירגעאך,העם

זה,התורהפיעלשהולכיםאנשיםאיןהפירמידהושבראש.(כפירה)למינות

שבארצותהיאהעיקריתהבעיה.העםלשארבמהירותמטהגםמחלחל

בניםיהודיםואנובכללגוייםהםכי,מהגוייםללמודלאלהיזהרידענוהגויים

,יהודיםכולם(כמעט)ומסביבךישראלבארץנמצאשאתהאך.ה"הקבשל

רוצהלאאתהכי,שלךמהסביבהשתלמדורגערגעבכלסכנהישנה

מצווהמקיימיםולאיהודיםהםשגםמסביביעודישנםוהרי..שונהלהיות

?כזאתבצורהגםאפשראולי?הנכונההדרךזוהיאולי.אחרתאוכזו

האמצעיםכלאתיש.הזהבדורהאפשרויותכלאתלנונתןה"הקב

כלאתגםיששנימצדאך,בקלותבתשובה(ולהחזיר)לחזורוהעזרים

.בקלותלמטההאדםאתלהורידשיכוליםוהתאוותהפיתויים

אוזכאישכולובדוראלא,בא[משיח]דודבןאין":אומרתהגמרא!האמת

לגמריאויהיוביחדהדורשכלניתןאיךל"חזושואלים.(.צחסנהדרין)"חייבכולו

מעםואחדאחדכלעלכאןשמדוברל"חזועונים?חייביםלגמריאו,זכאים

או,זכאיכולוהאםסופיתלהחליטיצטרךהגאולהלפנישרגע,ישראל

ָהָיה":ה"הקבאומרכךועל!באמצעאין.חייבכולושחלילה אּוִכיוְׂ ָעֶליָךָיבֹּ

ָבִריםָכל ,המובטחתהגאולהלתקופתעדשנכתבוהנבואותכל"ָהֵאֶלהַהדְׂ

ּתָ " ַׁשבְׂ ּתָ ֱאֹלֶקיָך'הַעדוְׂ ָׁשַמעְׂ לֹווְׂ קֹּ לבְׂ כֹּ ִכיֲאֶׁשרכְׂ ָךָאנֹּ ַצּוְׂ ּוָבֶניָךַאָּתהַהיֹוםמְׂ

ָכל ָךבְׂ ָבבְׂ ָכללְׂ ֶׁשָךּובְׂ אלוקיך'העדבתשובהתחזור.('בפסוקלפרק)"ַנפְׂ

!נפשךובכללבבךבכלבקולוותשמע

"!אלא בתשובהנגאליןאין ישראל "כי ,  תעצור באמצע הדרךאל 

נֶּיךָּ  פָּ צֹון ִמל ְּ ִהי רָּ נָּה ט.. יְּ ֵלינו  ש ָּ ש  עָּ ַחד ֵ ת ְּ ֶּ ה ש  תו קָּ ה ו מְּ (מסימני ראש השנה)ֹובָּ

,טמא-הטמאמןהיוצא"ש:הואכשרותבהלכותהיסודייםהכלליםאחד

בעלשלמגופושיצאדברכלכלומר.(:זבכורות)"טהור-הטהורמןוהיוצא

באכילהאסוראוטומטיתהואחלבאובציםכגון,באכילההאסורחיים

חייםבעלשלמגופושיצאדברכלוכן.טמאחייםמבעלשיצאכךמעצם

,פרהשלחלבבשתייתמותריםאנוולכן.באכילהכשרמידהוא,טהור

(הגמלנקבת)נאקהחלבבשתייתואסורים,מתרנגולתשיצאוביציםואכילת

..למשלנשרביציואכילת

במבט.הדבוריםדבשוהוא,התורהשאמרהזהמכללהיוצאדברישנו

שכלמשוםבאכילהאסורלהיותצריךשהואשאמרנומהלפינראהראשון

הדבשכך,באכילהאסורותעצמןשהדבוריםוכפי."טמא–מהטמאהיוצא"

שדבשרואיםאנוזאתלמרותאך.באכילהאסורלהיותאמורמהןשיוצא

בהמשךהגמראכךעלעונה?יתכןזהאיך.באכילהמותרהדבורים

,לגופןאותושמכניסותמפני?מותרדבוריםדבשאמרומהמפני":הדברים

דבריעלמוסיף('גהקדושהספר)בם"הרמ.(:זבכורות)"מגופןאותוממצותואינן

מתמציתשאינומפני.מותר,צרעיםודבשדבוריםדבש:ואומרהגמרא

כדי,בכוורתאותוומקיאותפיהןבתוךהעשביםמעלאותוכונסיןאלא,גופן

.ל"עכ."הגשמיםבימותמימנולאכולשימצאו

עובדהמגליםזמנינובנימחקריםוהנה

שנכנסוהצוףקיבותשתיישלדבורה!נפלאה

הדבורהשלהעיכוללקיבתנכנסאינולגופה

קיבתלביןבינהשאיןנפרדתלקיבהאלה

נפרדמסלולעוברהצוףוכך.מגעשוםהעיכול

הדםוכליהעיכולבמיצישלבבשוםנוגעשאינו

..לדבשוהופךבכוורתלבסוףשיוצאעדהדבורהשל

הייתהשלאבזמן,שנה1500-מיותרלפניזאתעובדהל"חזידעומהיכן

?כדבורהקטןיצורשלהפנימיהמבנהמהולדעתדרךשום

קריטישהכיביוםדבוריםדבשאכילתוהתירוסיכוןלקחול"שחזיתכןאיך

לאעדיף,באכילהאסורההדבורה.השנהראש–הדיןביום,האדםלמצב

שקיבלנומהעלוהסתמכוסיכוןלקחולאכללל"שחזאלה...סיכוןלקחת

היצוריםכלאתשבראהעולםבוראשלדבריוהםואלוסיניבהרממשה

.ההלכהידיעתלצורךזהפרטלנווגילהשלהםהפנימיהמבנהאתויודע

שכברלדעתאנוצריכים

רקלהיותכזהדבראין

כזהדבראין!בלבדתי

לא!בירושהדתילהיות

באמצע"תקוע"להיותניתן

רגעזהעכשיוכי,הדרך

םַהּיֹוםִנּצִָּביםַאּתֶּם  ('פסוק טכטפרק )ּכֻּּלְּכֶּ

ישראלרבי!השנהבראשלדיןניצבים–ל"חזודורשים."ַהיֹוםִנָּצִביםַאֶּתם"

ראשלפנימתהלכיםאנשיםכיצדמביןאינני:ושואלבספרומתפלאמסלנטר

ההזדמנותוהנה,למדייקלושהשתחייההסבירותהרי!?שכזובשאננותהשנה

שזהסביראחוזוישלךנראהלאזהאםגם!?מאומהעושהלאואתהלשנות

לאחד:דומההדברלמהמשל!?חייךאתלהצילתנסהלאהאםחלילהיקרה

כל.מינראלייםמיםשלבקבוקלפניווהביאולשתותוביקשלעירשהגיע

לשתייהוראוייםטוביםהמיםכיבפניומצהיריםוכימאיםרופאיםשהםהנוכחים

:החדרמזוויתלואומרבנפשושמעורעראחדוהנה.מהודרתבכשרותהםואף

אנשי!!!"תמותתשתהאם!תדע-!בפניםעכבריםרעלשמתיאניתשתהאל"

רבישואל.גבוההבדרגה"שפוילא"כמאובחןל"שהנדבריואתביטלומידהעיר

שהם%2שלסיכוןלוקחיםהיינוהאם!?מהבקבוקשותיםהיינוהאם:ישראל

בשבילהאם:הנמשלהואוכן!!!שלאבוודאי!?מהבקבוקושותים"שפוייםלא"

"טובים"המהחייםוללגוםלהמשיךלךשווההבאהבשנהתחיהשלאסיכוי%2

בוודאי!?כולםעם"לזרום"ולהמשיךשאנניםלהיותניתןהאם!?ממילאשיגדעו

לעתידולקבלהעברעללהתחרטנפשחשבוןלעשותהזמןכןאםזהו!!!שלא
!ומבורכתטובהלשנהלזכותכךידיועל.דרכנואתלהיטיב

ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ים ב  לִּ ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ('כזכאבר במד)ַעל כ ֵׁ

"הלכה יומית: "מתוך
-ששוןיעקבהרב-

וכאפסכאיןהכל,ועושהשפועלמהוכל,בזהוכיוצאובילויים
בעזרת,כאחדוהרוחניהחומרימצבואתשישפרמהלעומת

הגאוןשכתבוכמו.הללוהנוראיםבימיםעלילהנוראלאלהתפלות
יותרמצבואתלהטיבפועלהאדם,התפלהידישעל,אישהחזון
כללעיןשנראהטבעיתהשתדלותידיעללפעולשיוכלממה

.מועילהזושהשתדלות
שלשה,אלעזררביאמר,(ב"פתענית)ירושלמיבתלמודרבותינואמרו

.(צום)תשובהו,(ממון)צדקה,(קול)תפלה,הגזרהאתמבטליןדברים
בכלאלהבימיםמאדלהרבותישולכן.הפסוקמןלזהראיהוהביא

ותפלהותשובה"הפייטןשאמרוכמו,ממון,קול,צום,השלשהאלו
הירושלמיבתלמודהדבריםומקור,"הגזירהרועאתמעביריןוצדקה

לתיקוןוהמסוגליםהמיוחדיםהימיםהםכי,עצמםאתולבקר,מעשיהםאחר
.אלביתהעולהבדרךמעלהמעלהולעלות,שלימהבתשובהלחזרה,העונות

והם,אדםלכלמאדהרבהמסייעיםוהתשובההתפלהריבוי,ספקבלי
,לשלוםעלינוהבאיםהכפוריםויוםהשנהראש,הדיןבימיכךאחרלושיעמדו

כלולמילויואושרלעושר,טוביםלחייםולהיחתםלהיכתבשיזכהכדי
.משאלותיו

במסעעליוהנופלתהשגרהמתרדמתולהתנערעצמואתלעוררלאדםויש
מצבואתלשפרכדיעושהאחדכלהשתדלויותכמהכי,האפלולייםהחיים

טיולים,ערביםמאכלותעבורכוחותיוובהשקעת,רכבאוביתבקניית,החומרי

היוהקודמיםשבדורותפיעלשאף,ל"זצוקהגדולרבינומרןוכתב.כנזכר
בזמנינומקוםמכל,"תשובה"בבחינת,אלהבימיםבתעניותמאדמרבים
ומוטב,יתרהבצדקהועודעודלהרבותיש,להתענותהאדםבנילרובשקשה

התעניתידישעל,מלהתענותיותרבזמנינוטוביםומעשיםבצדקהלהרבות
.שמיםבמלאכתממעטהוא

לאנשיםהצדקהכספיאתלהעבירלהיזהרשישפעמיםכמהכתבנווכבר
כלעלבזהלסמוךואין,אמתייםלענייםהמעותאתשיעבירובכדי,אחראים

.הדורגדוליבהמלצותכביכולמתהדרהואאםאפילו,אדם

דשחולם ענת שהא תיא הטובה ומבורכתשנה 


