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,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןמשה הרמן , ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה

, יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

 v.hayom@gmail.com

האור החיים הקדוש

ם ְצתֶּ תְוִנתַּ ְרְִמְזּבֹחָתםאֶּ םְוִשּבַּ תתֶּ ֹבָתםאֶּ צֵּ מַּ
ם יהֶּ רֵּ ֲאשֵּ שִתְשְרפּוןוַּ יּופְְָּבאֵּ םִסילֵּ יהֶּ ְֱאלֹהֵּ דֵּ עּוןְתגַּ
ם ְדתֶּ תְוִאּבַּ ָמקֹוםִמןְשָמםאֶּ ֲעשּוןלֹא.הּואהְַּהַּ תַּ

ן הכֵּ ם'לַּ יכֶּ (''ד'גפסוקיםיבפרק)!ֱאלֹקֵּ

לא,שמםאתואבדתםמזבחותםאתונתצתם

אתלהרוסשצריךכךעלמצווהבתחילה].כןתעשון

'להכןתעשוןלאמצווהמכןולאחר.הגוייםמזבחות

[?זהפסוקכוונתמהי.אלוקיכם

אבןולנותץ,השםאתלמוחקאזהרה:י"רשכותב

וכי:ישמעאלרביאמר.העזרהמןאוהמזבחמן

?המזבחותאתנותציןשישראלדעתךעלתעלה

ויגרמו,[הגוייםשל]כמעשיהםתעשושלאאלא

.(.סאספרי)שיחרבאבותיכםלמקדשעונותיכם

אלוהםהרעיםוהמעשיםשהעוונותמכאןאנורואים

שבירהידיעלשלוהגרימהולא,לחורבןשגורמים

לביתשנכנסנבוזראדןעלל"חזשאמרוכמו.וניתוץ

עם":לוואמרההשמיםמןקולבתשיצאה.המקדש

!"טחנתטחוןקמח,שרפתשרוףהיכל,הרגתהרוג

היאהמעשיםבגללמלמעלהשנגזרההגזירה,דהיינו

.פעולותיךולא,ולשריפהלחורבןהגורם

הדברה"הקבמשאמר:אלעזררביאמר

לֹאֶעְליֹוןִמִפי"שעהמאותה,בסיניהזה

מאיליהאלא.(גאיכה)"ְוַהטֹובָהָרעֹותֵתֵצא

באהוהטובה.הרעהעושיעלבאההרעה

.(דברים-רבהמדרש)הטובהעושיעל

דברשכלבמדרשאליעזררביאותנומלמד

זה,למוטבוביןלטובביןהאדםעםשקורה

ה"שהקבמהרגע.מעשיושלישירהתוצאה

אתלאדםוהודיעהבחירהאתלאדםנתן

ֲאֶשרַהְבָרָכהֶאת"–הקיימותהאפשרויות

עּו מְׁ שְׁ ֹותֶאלתִּ צְׁ יֲאֶשרֱאֹלֵקיֶכם'המִּ ַצֶּוהָאֹנכִּ מְׁ

ֶכם םְוַהְקָלָלה,ַהּיֹוםֶאתְׁ עּולֹאאִּ מְׁ שְׁ ֶאלתִּ

ֹות צְׁ האדםבידכברזהמכאן,"ֱאֹלֵקיֶכם'המִּ

ילךאם.לילךחפץהואדרךבאיזהלבחור

התורהשמירתתוךוהברכההטובהבדרך

וגשמירוחנישפעהואיקבל,המצוותוקיום

לכיווןוקרבהלהתעלותיובילחייומהלךוכל

תוך,והקללההרעהבדרךיבחרואם.ה"הקב

והתעלמותוהמצוותהתורהנטישתכדי

,ממנותתרחקהטובה,ה"הקבמדברי

ָצֻאהּו" ָצרֹותַרּבֹותָרעֹותּומְׁ "('יזלאדברים)וְׁ

ה"מהקבועודעודמתרחקעצמואתוימצא

זאתוכל.מוחלטניתוקשללמצבשיגיעעד

.שגויהבחירהשבחרמכיוון

מתלבטשעדייןאדםאיזהישעודאםוגם

ה"הקבלונותן,לפנותלוכדאיכיווןבאיזה

י":ואומר,לעזרה"טיּפ" יֹדתִּ ֶאתַהּיֹוםָבֶכםַהעִּ

ם ֶאתַהָשַמיִּ ים!ָהָאֶרץוְׁ ַהָמֶותַהַחּיִּ יוְׁ ָנַתתִּ

ָפֶניָך ָרָכה,לְׁ ָלָלהַהּבְׁ ַהקְׁ ַמַען!ַבַחִייםּוָבַחְרתָָּ.וְׁ לְׁ

ֶיה חְׁ ֶעָךַאָתהתִּ ַזרְׁ .('טולדברים)!"וְׁ

בוראשללטיּפמלהקשיבבטוחיותרמה

תָָּ",העולם יםּוָבַחרְׁ בדרךלבחור?"!ַּבַחּיִּ

י":עליהםשנאמרוהמצוותהתורה ַחֵּיינּוֵהםכִּ

ֹאֶרְך .!"ָיֵמינּווְׁ

יששתמיד,לזכורצריכיםאנובחיינושלבבכל

כותבכךועל.ומוותחיים,ורעטוב.צדדיםשני

ה"הקבשמווהנה":(ישריםמסילת)ל"הרמח

אותוהמרחיקיםבושרביםבמקוםלאדם

,החומריותהתאוותהםוהם,יתברךממנו

מתרחקהואהנהאחריהןימשךאםאשר

מושםשהואונמצא.האמיתיהטובמןוהולך

עניניכלכי,החזקההמלחמהבתוךבאמת

ניסיונותהםהנהלרעביןלטובביןהעולם

להתבלבליכולבקלותאדם.ל"עכ"לאדם

שלההמלצהאתולשכוחובנוחבקלולבחור

תָָּ-'ה יםּוָבַחרְׁ לשנןתמידצריךלכן!ַּבַחּיִּ

ככלילנולהיות,הזההעולםשתכלית,ולזכור

להתאמץכדאי.הבאלעולםלהגיעבכדיוסיוע

שאנוברגעכי,כנגדנוהבאיםבנסיונותולעמוד

זוכיםאנו,וַבאמתבטובבוחריםהמבחןבשעת

:ואומרל"הרמחשמוסיףכפי.הקופהבכל

מכלהמלחמהוינצחחיללבןיהיהואם"

יזכהאשרהשלםהאדםיהיההוא,הצדדין

ויכנס,הזההפרוזדורמןויצא!בבוראולידבק

השיעורוכפי.החייםבאורלאורבטרקלין

מןונתרחקותאוותיויצרואתכבשאשר

כן,בולדבקונשתדלמהטובאותוהמרחיקים

האדםשבוהשיעורכפי."בווישמחישיגהו

ימדדוכך,הנכוןהמעשהאתלעשותהתאמץ

טיפתשוםאין.לבואלעתידשכרואתלו

באהשלא,הזהבעולםהתאמץשאדםמאמץ

!למעלהביטוילידי

בריאתותכליתשכללזכורתמידצריךאדם

והעולם.הבאהעולםבשבילורקאךהיא

.לשםבדרךהפרוזדוררקהואהזה

שהאדםמכךלדברראייהמביאעקיבארבי

להוריושנצרך,ישעחסרכתינוקלעולםמגיע

הואלאטלאט.שישפשוטההכיפעולהבכל

לחסדינזקקהואעדייןאך,ולהביןלדברלומד

שמגיע.בגדיםלוויקנואוכללושיבשלוהוריו

להיותהופכתבהוריוהתלותבחרותלגילהוא

מתחילהואאףשניםכמהולאחרמינימלית

לעולנכנסוכברבעצמופרנסתואתלהביא

ומחכה.ילדיםגידולוצערחובותמשכנתא

וליהנותלקטוףיוכלכברשבהםלימיםהוא

מאבקיםשלשניםלאחר..ידיומעשימפרי

אלמגיעהואשהנהנדמההחייםבמכשולי

הואיוצאמעטעוד..הנחלהואלהמנוחה

האחרוניםבתשלומיההמשכנתא,לפנסיה

..נחתלושגורמיםנכדיםישכברומהילדים

לאכברזה67בגילאך...מתחילהטובוהנה

כבעברנשמעלאכברהגוף.דבראותו

לאזהלכאורהו.לדעוךמתחילהוהבריאות

!הוגן

100עודלקבלצריךהיהזהבשלבהאדם

בשביל,ובאושרבבריאותחייםשלשנה

אך..ביושרהרוויחאשרעמלומפריליהנות

היאהאדםשתכלית,דעתברכלמביןמכאן

!הבאבעולםמצבובשביל

תורהחיי,בחייםשבחרמיהבאבעולם

עמלאשרעמלומפריליהנותיזכה,ומצוות

לולהיותהזהבעולםשבחרומי.העולםבזה

אך.הזהבעולםשכרואתיקבל,לתכלית

שהמרדף,ניסושכבררביםכמולראותייווכח

וכבר,סופיאיןהואהזהבעולםההנאותאחר

ָמֵלאלֹאַהֶנֶפש"משהושתפסתשחשבת ."תִּ

.רגועותהיהשלווהתשיגלאפעםאף

ָנַתִתיְוַהָמֶותַהַחִיים":ממליץה"הקבולכן

!ַבַחִייםּוָבַחְרתָָּ.ְוַהְקָלָלהַהְבָרָכה,ְלָפֶניָך

"!ְוַזְרֶעָךַאָתהִתְחֶיהְלַמַען

ושכרָּעדָָּּהזהָּחייםָּשלָּשלווהָּוסיפוקָּבעולםָּ

.איןָּקץָּלעולםָּהבא

ְעָתְְשֹמר תְוָשמַּ ְדָבִריָכלאֵּ הםהַּ לֶּ רָהאֵּ יָאֹנכְֲִאשֶּ
ךְָ ּוֶּ ('כחפסוקיבפרק)!..ְמצַּ

.

,ושמרתשמעלומרלושהיה!קשה.ושמעתשמור

?לשמיעהשמירההקדיםולמה

מיכי:(קצגג''חזוהר)ל''זאומרםדרךעליתבאר

ננעליםהתורהדעתשערי,עבירותבעלשהוא

פתחישעריכי(ת''ת'הלל''זי''הארע''ש)ותמצא.בפניו

בפנישיעמדוהקושיותהםהתורהבדבריההבנה

מעבירותהמתהויםהקליפותסודוהם,האדם

ְשֹמר":זהבמאמרהכתובשהעירוזה.האדם

עלשתעמודרוצהאתהאם:פירוש"ְוָשַמְעתָָּ

לבלהמצותשמור,אמריהלהביןהתורהאמיתת

.עליהםתעבור

ָהֵאֶלהַהְדָבִריםָכלֵאתְוָשַמְעתָָּ"[בךיתקיים]ובזה

ַעדַאֲחֶריָךּוְלָבֶניָךְלָךִייַטבְלַמַעןְמַצֶּוךָָָּאֹנִכיֲאֶשר

מצוותמקייםשלאשאדםבעולםסיכויאין!"עֹוָלם

הקיוםרק,ומצוותיההתורהמאחוריעומדמהיבין

!ההבנהאתפותחהמצוותשלבפועל

ה ןָאֹנִכיְראֵּ םֹנתֵּ יכֶּ ּיֹוםִלְפנֵּ ת.ּוְקָלָלהְּבָרָכההַּ ְּבָרָכהאֶּ ראְֲהַּ לִתְשְמעּושֶּ 'הִמְצֹותאֶּ
ם יכֶּ רֱאלֹקֵּ הָאֹנִכיֲאשֶּ ּוֶּ םְמצַּ ְתכֶּ ּיֹוםאֶּ ְקָלָלה,הַּ לְשְמעּוִתְלֹאִאםְוהַּ ם'הִמְצֹותאֶּ יכֶּ !ֱאלֹקֵּ

('יג' יבפרקָּיָּפסוקיםָּ)

מברכיןשבת 

שלישי ורביעיאלול חודש 
שלישי  ליל : המולד

חלקים15ו 11:44שעה 



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

ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ִלים ב  ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ('כזכאבמדבר )ַעל כ ֵּ ינו   מֵּ ֹה ֲעׂשו  ֲחכָׁ כ 

ךָׁ   בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵּ (' טדברים ד ל) ְויָׁ

ֹכל יהַּ ִיםִּבידֵּ תחּוץ,ָשמַּ ִיםִמִּיְראַּ (.כהמגילה-יבבלתלמוד)!ָשמַּ

שנתוןהיחידוהדבר,שמייםבידינקבעהאדםשלהגשמימצבוכל

וניסיוןשלבכליעבורהואשמייםיראתבכמההואהאדםשללבחירתו

לשנותעתבכלאפשרותישנהלאדם.בזהזהשלוביםוהדברים,בחייו

.עתידועלמשפיעהואבהווהשלובחירהכלי"וע,מסלולואת

אחדעםמהלךשהיהטובשםבעלישראלרביבמעשהפיעלויובן

מעייןשוםנראהולאצחיחהיהמסביבהכל.חםקיץביוםמתלמידיו

התאפקלאצמאונואתלהסתירשניסההתלמיד.באיזורמיםנחלאו

.נפשותסכנתשלבמצבנמצאאני,רבי":לוואמרלרבופנההוא,יותר

שםהבעללוהשיב.!"הסביבהבכלמיםואין.אגווע,אשתהלאאם

שלימהבאמונהשתאמיןעד,בעומקבמחשבתךתתבונןאם":טוב

לךיהיו–הזההיבשבמקוםמיםלךלהמציאיכולהואברוךשהקדוש

ובטחוןאמונהשהתמלאעד,במחשבותיוהתלמידהתעמק."מידמים

מתקרבוהנה.החלמישמצורמיםלהוציאבידושבוודאייתברךבבורא

כתפיוועל,ומזיעעייףנכריחייללקראתם

ממנוביקשהתלמיד.מיםשלכבדיםנאדותשני

והחייל,ימותלבלממימיומעטלולתתשיואיל

לאחר.בשמחהאותוהשקהעליוריחםאשר

מה":ושאללמיטיבוהתלמידפנה,שהתאושש

מפקדי":ענהוהחייל"?מיםנאדותעםפהמעשיך

עליפקדהואימיםשלשהלפני.מדעתוכנראהיצא

הגיוניתסיבהשוםללאהאלההמיםנאדותעםלצעוד

."שגעונוידיעללךלסייעיכולתישלפחותשמחואני

:ושאללרבוהתלמידפנה,בתודההנוכרימהחיילפרידתםלאחר

ְרִחיבִכי יךְ 'היַּ תֱאלֹקֶּ רְגבּוְלךְ אֶּ ֲאשֶּ רכַּ ְרָתְ,ָלךְ ִדּבֶּ ..ָבָשרֹאְכָלהְוָאמַּ
('כפסוקיבפרק)

לאכולאדםיתאוהשלא,ארץדרךתורהלמדה:י"רשכךעלכותב

מעטלאדםישאםכלומר.(.פדחולין)ועושרידיםרחבתמתוךאלא,בשר

,בתבשיליגווןיותרגדולההכנסתואם.וממרחיםבירקותיסתפקכסף

.בשרגםיאכל,מכךיותרלעצמולהרשותיוכלאםורק

אותושמקייםשמייסוד,חשובמאודיסודהתורהאותנומלמדתבכך

נושיםועולללחץלהיכנסמבלי,ורגועיםשלוויםחייםהואמנהל

היוכךאבותינואך,זהמסוגחייםמכיריםאיננושכברדומה.וחובות

,לעצמהלהרשותשיכולהבמהמסתפקתהייתהמשפחהכל.חיים

.נגמריםשאינםותשלומיםהרפתקאותמינילכללהיכנסמבלי

שוטפיםהיצרניםשבודור,נגמרהבלתיהגשמיהשפעבדוראנואך

אדםוכבר,ענקופרסומותשפתייםבמתקומפתיםהמוחאתלכולם

ולונפגם,פרסמושכעתהמוצראתקונהלאהואשאםובטוחחושב

,וחריגלנחותיחשבמכוניתואתיחליףלאואם,חייומאיכותבמשהו

אלה,ותופחההולךהבנקחשבוןשלהשוליהפרטעלהואחושבלא

(?)..יעזור'וה,כרטיסואתמעביר

י":התורהמודיעהכךעל יבכִּ חִּ ָךֶאתֱאֹלֶקיָך'הַירְׁ בּולְׁ תָָּ,גְׁ ָאַמרְׁ ָלהוְׁ ֹאכְׁ

אםאך.ותשבעותאכל'להתודה,האפשרותאתלךישאם."ָבָשר

יכולשאתהממהיותרלהשיגתחפשאל,האפשרותאתלךאין

ולרצותהשכןשלהדשאעללהסתכלצריךלא.לעצמךלהרשות

!אלהבדבריםטמוןלאבחייםהאושר!כמוהו

לוהסביר"?ימיםשלשהלפניכברהחיילשלמפקדוהשתטהומדועכיצד.היוםרקנוצראצליהנוראהצמאהרי"

שאםכדי.להשנזקקתלפניימיםשלשה,מראשהצלתךהוכנה,צמאלהיותעתידהייתואתהמאחר":טובשםהבעל
.."מידאותהותקבללךמזומנתתהיההיא–להושיעך'הביכולתגמורובטחוןמוחלטתאמונהלךתהיההנכוןברגע

םאֹוָנִביאְּבִקְרְּבךְ ָיקּוםִכי ןֲחלֹוםֹחלֵּ יךְ ְוָנתַּ לֶּ תאֹואֹותאֵּ תָהאֹותּוָבא.מֹופֵּ מֹופֵּ ררֲאשְְֶּוהַּ יךְ ִדּבֶּ לֶּ אֹמראֵּ ְלָכה:לֵּ ינֵּ ֲחרֵּ אַּ
ִריםֱאלִֹהים רֲאחֵּ ְעָתםלֹאֲאשֶּ םְידַּ עלֹא.ְוָנָעְבדֵּ לִתְשמַּ יאֶּ ָנִביאִדְברֵּ הּואהַּ םלאְֶּאֹוהַּ ֲחלֹוםחֹולֵּ הּואהַּ הִכי!הַּ סֶּ 'הְמנַּ
ם יכֶּ םֱאלֹקֵּ ְתכֶּ תאֶּ עַּ םָלדַּ תֹאֲהִביםֲהִיְשכֶּ ם'האֶּ יכֶּ םְּבָכלֱאלֹקֵּ ְבכֶּ ְפְשכְֶּּוְבָכלְלבַּ ('כאפסוקיאפרק).םנַּ

שנה1300-ככברהזהירהשהתורהלראותמעניין

שיגרום[ו"יש]שקרנביאמפניהנצרותלפני

ומופתיםאותותידיעלבולהאמיןלאנשים

אדםמפני,האסלאםלפנישנה1900-וכ.(כשפים)

אליושמתגלהמלאךעלחלוםחולםש[מוחמד]

אחריהםלסחוףהצליחושניהם.מבודדתבמערה

כברהתורהאך,העולםמאוכלוסייתגדולחלק

נתפתהשלאואמרהישראלעםאתהזהירה

י"זאתשכלונדע,אחריהם ֱאֹלֵקיֶכם'הְמַנֶסהכִּ

ֶכםָלַדַעתֶאְתֶכם שְׁ יםֲהיִּ ָכלֱאֹלֵקיֶכם'הֶאתֹאֲהבִּ ּבְׁ

ֶכם ַבבְׁ ָכללְׁ ֶכםּובְׁ שְׁ ."ַנפְׁ

הלכות)ם"הרמבמוסיף,בדברשישלניסיוןמעבר

להופעתגורם'השבגינהסיבהעוד('דיאפרקמלכים

ולאדרכיודרכינולאכי":וכותב,אלושקרנביאי

ישועשלהאלוהדבריםוכל.מחשבותיומחשבותינו

אלאאינןאחריושעמדהישמעאליזהושל,הנוצרי

כולוהעולםאתולתקןהמשיחלמלךדרךליישר

י":שנאמר.ביחד'האתלעבוד ֹּפְךָאזכִּ ֶאלֶאהְׁ

ים רּוָרהָשָפהַעמִּ רֹאבְׁ קְׁ ֵשםֻכָלםלִּ דֹו'הּבְׁ ָעבְׁ ֶכםלְׁ שְׁ

('טגצפניה)."ֶאָחד

מדבריכולוהעולםנתמלאכבר?[יקרהזה]כיצד[ו]

הדתותכי],המצוותומדבריהתורהומדבריהמשיח

,ביהדותשקיימיםעקרונותעלמבוססותהמציאושהם

ולגאוללבואשאמורכלשהולמשיחמחכיםהםוגם

ובעמים,רחוקיםבאייםאלודבריםופשטו[אותם

.אלובדבריםונותניםנושאיםוהם.לבערלירבים

היואמתאלומצוותאומריםאלוהתורהובמצוות

כפי].לדורותנוהגותהיוולאהזהבזמןבטלווכבר

שאףהמעשיותהמצוותאתבטלוהראשוניםשהנוצרים

ישנסתרותדבריםאומריםואלו[בתחילהשמרוהם

[שלהםהשקר]משיחבאוכבר.כפשוטןואינןבהם

באמתהמשיחהמלךוכשיעמוד.נסתריהםוגילה

ויודעיםחוזריןכולןהםמיד,ויינשאוירוםויצליח

ואבותיהםושנביאיהםאבותיהםנחלוששקר

.ל"עכ.הטעום

בתורתנומושגיםמכיריםהדתותשבכלומפני

למשיחדתםפיעלמצפיםכולםככהוגם,הקדושה

שינוילעבורהעולםיצטרךלא,הימיםבאחרית

ויחלוטעותםאתיבינוישראלה,גדולתפיסתי

.'האתלעבוד

:בסליחותאומריםשאנווכמו.כולםאתתשתקכזהסנגורמאת

יֲחֹתם" יןוַאל,ָשָטןּפִּ טִּ ֹעם.ָעֵלינּוַישְׁ ֹדםּבֹוזְׁ יִּ ַיֲעֹמד,וְׁ יץוְׁ טֹובֵמלִּ

ֵקנּו ַצדְׁ ידהּוא.לְׁ ֵרנּוַיגִּ לפניזכאיםאותנולהוציארחבפתחהרי!"ָישְׁ

י":הפסוקעלהשנהראשבמסכתשאמרווכמו,יתברך'ה יכִּ גֹוימִּ

יםלֹוֲאֶשרָגדֹול יםֱאֹלקִּ ֹרבִּ ָכלֱאֹלֵקינּו'ַכהֵאָליוקְׁ ֵאנּוּבְׁ "ֵאָליוָקרְׁ

.('זדדברים)

:שנאמרכפיהפסוקעל,הפסוקיםבשערכתבל"זי"האררבינו

יוְְָָּׁידֹולִָּנהא" תִּ ראשי.('יגכאשמות)[ָשָמהָינּוסֲאֶשרָמקֹום]"ָךלְַָּשמְׁ

,לוורפאושב,לתשובהניתןאלולחודשכילרמוז,אלולתיבות

!בתשובהלחזורצריכיםוהכל

ָךלְֶָּתא"ֱאֹלֶקיָך'הּוָמל:הפסוקעלאמרווכן ֶעָך"ַבבלְֶָּאתְוָבבְׁ ַזרְׁ

מסייעין,ליטהרהבאעללרמוז.אלולתיבותראשי,('ולדברים)

:לישראלאמרהואברוךשהקדושהתשובהבעניןובפרט!אותו

שלכפתחופתחלכםאפתחואני,מחטשלכחודופתחליפתחו"

לחזורדשמיאהסיעתאוזוהי.('הפרשהרבההשיריםשיר)"אולם

לֹוחַָּ:בפסוקאלולנרמזועוד.בתשובה שְׁ ֵרֵעהּולְִָּּישא"ָמנֹותּומִּ

יםלַָָּמָתנֹותּו יֹונִּ הזמןזהוכי.אלולתיבותראשי,('כבטאסתר)"ֶאבְׁ

.עווןשמכפרת!הצדקהלמצותביותרהראוי

,השוגגעלאלאמכפריםאיןהקרבנות,במדרששאמרווכמו

.המזידעלוביןהשוגגעלביןמכפרתוהצדקה

ל- ו ל א ָּ ש ד ו -ח

,ישראלעמועםיתברך'העשהגדולחסד,ל"זצוקהרבמרןכתב

גם,באמתכי).בתשרי'איוםהואהמשפטיוםכי,להםגילהכאשר

מתכונניםאינםולכןכךעלידיעהלהםאיןאבל,זהביוםנדוניםהעולםאומות

עּו":שנאמרוכמו.(הרבהטובהומפסידיםזהליוםכראוי קְׁ שֹוָפרַבֹחֶדשתִּ

יֹוםַּבֵכֶסה י.ַחֵגנּולְׁ ָרֵאלֹחקכִּ שְׁ יִּ ָּפטהּואלְׁ שְׁ תהילים)"ַיֲעֹקבֵלאֹלֵהימִּ

והלהשוטראצלונתפס,החוקעלשעברמי,שבעולםבנוהגכי.(פא

קרובהלא,מהירהבצורהלהשפטשופטלפנימיידיבאופןיקחהו

מה.בהןמואשםשהואהאשמותמוללהתמודדיוכלשלאלודאי

ויוכל,המשפטמועדאתלדעתהאפשרותלותנתןאילוכןשאין

לטעוןמהשידעבכדי,טובדיןעורךעםולהתיעץלהתמודד

.במשפטוזכאילצאתשיוכלתקוהישבודאישאז,עליויסנגרומיבמשפט

ליוםומתכונניםלסליחותוקמיםבשופרמריעים,אלולחודשראשמיום,אנוכןכמו

לומרכןגםמתחיליםואז,עולםיצוריכלבמשפטיעמידהיוםעולםהרתבושאומריםהדין

פרקליטיםלהכיןכראוימתכונניםאנוובאלול,המשפטהמלך,הקדושהמלך,בתפילה

טוביםומעשיםומצוותתורה,אדםשלפרקליטיוהםואלו,הואברוךהקדושלפניגדולים

ישראלביןהםגדוליםפרקליטים,חסדיםוגמילותצדקה:אמרותוספתאוב.(.לבשבת)

ואם.אחדפרקליטלוקונה,אחתמצוהלוהעושהכל,באבותשנינווכן.שבשמיםלאביהם

בודאי,בתורההעוסקחכםתלמידמפינוצרשהואכגון,מלחמהואישגיבורהואהפרקליט

מאתאחתשגערה,כרמיםמחבליםקטניםכשועליםאלאיהיולאהמקטרגיםאותםשאז


