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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ו"התשעאב ' ל

ם ְצתֶּ תְוִנתַּ םְוִשּבִַַּּמְזּבֹחָתםאֶּ תְרתֶּ ֹבָתםאֶּ צֵּ מַּ
ם יהֶּ רֵּ ֲאשֵּ שִתְשְרפּוןוַּ יּוָּבאֵּ םְפִסילֵּ יהֶּ ֱאלֹהֵּ
עּון דֵּ םְתגַּ ְדתֶּ תְוִאּבַּ ָמקֹוםִמןםְשמַָּאֶּ הּואהַּ .הַּ

ֲעשּוןלֹא ןתַּ הכֵּ ם'לַּ יכֶּ (''ד'גסוקיםפיבפרק)!ֱאלֹקֵּ

לא,שמםאתואבדתםמזבחותםאתונתצתם

להרוסשצריךכךעלמצווהבתחילה].כןתעשון

תעשוןלאמצווהמכןולאחר.הגוייםמזבחותאת

[?זהפסוקכוונתמהי.אלוקיכם'להכן

ולנותץ,השםאתלמוחקאזהרה:י"רשכותב

רביאמר.העזרהמןאוהמזבחמןאבן

נותציןשישראלדעתךעלתעלהוכי:ישמעאל

של]כמעשיהםתעשושלאאלא?המזבחותאת

אבותיכםלמקדשעונותיכםויגרמו,[הגויים

.(.סאספרי)שיחרב

הםהרעיםוהמעשיםשהעוונותמכאןאנורואים

ידיעלשלוהגרימהולא,לחורבןשגורמיםאלו

נבוזראדןעלל"חזשאמרוכמו.וניתוץשבירה

השמיםמןקולבתשיצאה.המקדשלביתשנכנס

,שרפתשרוףהיכל,הרגתהרוגעם":לוואמרה

שנגזרההגזירה,דהיינו!"טחנתטחוןקמח

לחורבןהגורםהיאהמעשיםבגללמלמעלה

.פעולותיךולא,ולשריפה
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הדברה"הקבמשאמר:אלעזררביאמר

לֹאֶעְליֹוןִמִפי"שעהמאותה,בסיניהזה

מאיליהאלא.(גאיכה)"ְוַהטֹובָהָרעֹותֵתֵצא

באהוהטובה.הרעהעושיעלבאההרעה

.(דברים-רבהמדרש)הטובהעושיעל

דברשכלבמדרשאליעזררביאותנומלמד

זה,למוטבוביןלטובביןהאדםעםשקורה

ה"שהקבמהרגע.מעשיושלישירהתוצאה

אתלאדםוהודיע,הבחירהאתלאדםנתן

ֲאֶשרַהְבָרָכהֶאת"–הקיימותהאפשרויות

עּו מְׁ שְׁ ֹותֶאלתִּ צְׁ יֲאֶשרֱאֹלֵקיֶכם'המִּ ָאֹנכִּ

ַצֶּוה ֶכםמְׁ םְוַהְקָלָלה,ַהּיֹוםֶאתְׁ עּולֹאאִּ מְׁ שְׁ תִּ

ֹותֶאל צְׁ בידכברזהמכאן,"ֱאֹלֵקיֶכם'המִּ

אם.לילךחפץהואדרךבאיזהלבחורהאדם

שמירתתוךוהברכההטובהבדרךילך

רוחנישפעהואיקבל,המצוותוקיוםהתורה

להתעלותיובילחייומהלךוכל,וגשמי

הרעהבדרךיבחרואם.ה"הקבלכיווןוקרבה

והמצוותהתורהנטישתכדיתוך,והקללה

תתרחקהטובה,ה"הקבמדבריוהתעלמות

ָצֻאהּו",ממנו ָצרֹותַרּבֹותָרעֹותּומְׁ לאדברים)וְׁ

ועודעודמתרחקעצמואתוימצא"('יז

.מוחלטניתוקשללמצבשיגיעעדה"מהקב

.שגויהבחירהשבחרמכיווןזאתוכל

מתלבטשעדייןאדםאיזהישעודאםוגם

ה"הקבלונותן,לפנותלוכדאיכיווןבאיזה

י":ואומר,לעזרה"טיּפ" יֹדתִּ ֶאתַהּיֹוםָבֶכםַהעִּ

ם ֶאתַהָשַמיִּ ים!ָהָאֶרץוְׁ ַהָמֶותַהַחּיִּ יוְׁ ָנַתתִּ

ָפֶניָך ָרָכה,לְׁ ָלָלהַהּבְׁ ַהקְׁ !ַבַחִייםּוָבַחְרתָָּ.וְׁ

ַמַען ֶיהלְׁ חְׁ ֶעָךַאָתהתִּ ַזרְׁ .('טולדברים)!"וְׁ

בוראשללטיּפמלהקשיבבטוחיותרמה

תָָּ",העולם יםּוָבַחרְׁ בדרךלבחור?"!ַּבַחּיִּ

י":עליהםשנאמרוהמצוותהתורה ֵהםכִּ

ֹאֶרְךַחֵּיינּו .!"ָיֵמינּווְׁ

שתמיד,לזכורצריכיםאנובחיינושלבבכל

כךועל.ומוותחיים,ורעטוב.צדדיםשנייש

שמווהנה":(ישריםמסילת)ל"הרמחכותב

המרחיקיםבושרביםבמקוםלאדםה"הקב

התאוותהםוהם,יתברךממנואותו

הואהנהאחריהןימשךאםאשר,החומריות

ונמצא.האמיתיהטובמןוהולךמתרחק

,החזקההמלחמהבתוךבאמתמושםשהוא

הםהנהלרעביןלטובביןהעולםעניניכלכי

יכולבקלותאדם.ל"עכ"לאדםניסיונות

אתולשכוח,ובנוחבקלולבחורלהתבלבל

תָָּ-'השלההמלצה יםּוָבַחרְׁ צריךלכן!ַּבַחּיִּ

,הזההעולםשתכלית,ולזכורלשנןתמיד

לעולםלהגיעבכדיוסיועככלילנולהיות

בנסיונותולעמודלהתאמץכדאי.הבא

המבחןבשעתשאנוברגעכי,כנגדנוהבאים

.הקופהבכלזוכיםאנו,וַבאמתבטובבוחרים

לבןיהיהואם":ואומרל"הרמחשמוסיףכפי

יהיההוא,הצדדיןמכלהמלחמהוינצחחיל

ויצא!בבוראולידבקיזכהאשרהשלםהאדם

באורלאורבטרקליןויכנס,הזההפרוזדורמן

יצרואתכבשאשרהשיעורוכפי.החיים

מהטובאותוהמרחיקיםמןונתרחקותאוותיו

כפי."בווישמחישיגהוכן,בולדבקונשתדל

אתלעשותהתאמץהאדםשבוהשיעור

לעתידשכרואתלוימדדוכך,הנכוןהמעשה

התאמץשאדםמאמץטיפתשוםאין.לבוא

!למעלהביטוילידיבאהשלא,הזהבעולם

תכליתשכללזכורתמידצריךאדם

.הבאהעולםבשבילורקאךהיאבריאתו

.לשםבדרךהפרוזדוררקהואהזהוהעולם

שהאדםמכךלדברראייהמביאעקיבארבי

שנצרך,ישעחסרכתינוקלעולםמגיע

לאט.שישפשוטההכיפעולהבכללהוריו

הואעדייןאך,ולהביןלדברלומדהואלאט

לוויקנואוכללושיבשלוהוריולחסדינזקק

התלותבחרותלגילהואשמגיע.בגדים

כמהולאחרמינימליתלהיותהופכתבהוריו

פרנסתואתלהביאמתחילהואאףשנים

חובותמשכנתאלעולנכנסוכברבעצמו

שבהםלימיםהואומחכה.ילדיםגידולוצער

מעשימפריוליהנותלקטוףיוכלכברהוא

במכשולימאבקיםשלשניםלאחר..ידיו

המנוחהאלמגיעהואשהנהנדמההחיים

,לפנסיההואיוצאמעטעוד..הנחלהואל

ומהילדים,האחרוניםבתשלומיההמשכנתא

הטובוהנה..נחתלושגורמיםנכדיםישכבר

.דבראותולאכברזה67בגילאך...מתחיל

והבריאות,כבעברנשמעלאכברהגוף

!הוגןלאזהלכאורהו.לדעוךמתחילה

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

ושכרָּעדָָּּ,ָּשלָּשלווהָּוסיפוקָּבעולםָּהזהחייםָּ

.איןָּקץָּלעולםָּהבא

ְעָתְַּשֹמר תְוָשמַּ ְדבַָָּכלאֵּ הִריםהַּ לֶּ רָהאֵּ ֲאשֶּ
ךַָָּאֹנִכי ּוֶּ ('כחפסוקיבפרק)!..ְמצַּ

.

שמעלומרלושהיה!קשה.ושמעתשמור

?לשמיעהשמירההקדיםולמה,ושמרת

מיכי:(קצגג''חזוהר)ל''זאומרםדרךעליתבאר

ננעליםהתורהדעתשערי,עבירותבעלשהוא

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

הקושיותהםהתורהבדבריההבנהפתחי

הקליפותסודוהם,האדםבפנישיעמדו

הכתובשהעירוזה.האדםמעבירותהמתהוים

אתהאם:פירוש"ְוָשַמְעָתְָּשֹמר":זהבמאמר

להביןהתורהאמיתתעלשתעמודרוצה

.עליהםתעבורלבלהמצותשמור,אמריה

ָהֵאֶלהַהְדָבִריםָכלֵאתְוָשַמְעתָָּ"[בךיתקיים]ובזה

ַאֲחֶריָךּוְלָבֶניָךְלָךִייַטבְלַמַעןְמַצֶּוךָָָּאֹנִכיֲאֶשר

מקייםשלאשאדםבעולםסיכויאין!"עֹוָלםַעד

רק,ומצוותיההתורהמאחוריעומדמהיביןמצוות

!ההבנהאתפותחהמצוותשלבפועלהקיום

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זבנה בתחזימה,  חנהבתל"זקרן כהן ,  יסמיןבתל"זתהל תקווה
,ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זנתנאל יהודה,  ל"זזוהרהבןפחימה מסעוד 

,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןאלכסנדר ליאור , ל"זעישהבןחזן דוד 

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

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

('יג'ָּיבפרקָּיָּפסוקיםָּ)

שבת ראש חודש



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

שנתוןהיחידוהדבר,שמייםבידינקבעהאדםשלהגשמימצבוכל

שלבכליעבורהואשמייםיראתבכמההואהאדםשללבחירתו

עתבכלאפשרותישנהלאדם.בזהזהשלוביםוהדברים,בחייווניסיון

.עתידועלמשפיעהואבהווהשלובחירהכלי"וע,מסלולואתלשנות

אחדעםמהלךשהיהטובשםבעלישראלרביבמעשהפיעלויובן

מעייןשוםנראהולאצחיחהיהמסביבהכל.חםקיץביוםמתלמידיו

התאפקלאצמאונואתלהסתירשניסההתלמיד.באיזורמיםנחלאו

סכנתשלבמצבנמצאאני,רבי":לוואמרלרבופנההוא,יותר

לוהשיב.!"הסביבהבכלמיםואין.אגווע,אשתהלאאם.נפשות

באמונהשתאמיןעד,בעומקבמחשבתךתתבונןאם":טובשםהבעל

–הזההיבשבמקוםמיםלךלהמציאיכולהואברוךשהקדוששלימה

אמונהשהתמלאעד,במחשבותיוהתלמידהתעמק."מידמיםלךיהיו

והנה.החלמישמצורמיםלהוציאבידושבוודאייתברךבבוראובטחון

כתפיוועל,ומזיעעייףנכריחייללקראתםמתקרב

ממנוביקשהתלמיד.מיםשלכבדיםנאדותשני

והחייל,ימותלבלממימיומעטלולתתשיואיל

לאחר.בשמחהאותוהשקהעליוריחםאשר

מה":ושאללמיטיבוהתלמידפנה,שהתאושש

מפקדי":ענהוהחייל"?מיםנאדותעםפהמעשיך

עליפקדהואימיםשלשהלפני.מדעתוכנראהיצא

הגיוניתסיבהשוםללאהאלההמיםנאדותעםלצעוד

."שגעונוידיעללךלסייעיכולתישלפחותשמחואני

וכמו.כולםאתתשתקכזהסנגורמאתאחתשגערה,כרמים

יֲחֹתם":בסליחותאומריםשאנו יןוַאל,ָשָטןּפִּ טִּ ֹעם.ָעֵלינּוַישְׁ ּבֹוזְׁ

ֹדם יִּ ַיֲעֹמד,וְׁ יץוְׁ ֵקנּוטֹובֵמלִּ ַצדְׁ ידהּוא.לְׁ ֵרנּוַיגִּ רחבפתחהרי!"ָישְׁ

ראשבמסכתשאמרווכמו,יתברך'הלפניזכאיםאותנולהוציא

י":הפסוקעלהשנה יכִּ יםלֹוֲאֶשרָגדֹולגֹוימִּ יםֱאֹלקִּ ֹרבִּ ֵאָליוקְׁ

ָכלֱאֹלֵקינּו'ַכה ֵאנּוּבְׁ .('זדדברים)"ֵאָליוָקרְׁ

כפיהפסוקעל,הפסוקיםבשערכתבל"זי"האררבינו

יוְְָָּׁידֹולִָּנהא":שנאמר תִּ כאשמות)[ָשָמהָינּוסֲאֶשרָמקֹום]"ָךלְַָּשמְׁ

ושב,לתשובהניתןאלולחודשכילרמוז,אלולתיבותראשי.('יג

!בתשובהלחזורצריכיםוהכל,לוורפא

ָךלְֶָּתא"ֱאֹלֶקיָך'הּוָמל:הפסוקעלאמרווכן ֶעָך"ַבבלְֶָּאתְוָבבְׁ ַזרְׁ

מסייעין,ליטהרהבאעללרמוז.אלולתיבותראשי,('ולדברים)

:לישראלאמרהואברוךשהקדושהתשובהבעניןובפרט!אותו

כפתחופתחלכםאפתחואני,מחטשלכחודופתחליפתחו"

דשמיאהסיעתאוזוהי.('הפרשהרבההשיריםשיר)"אולםשל

לֹוחַָּ:בפסוקאלולנרמזועוד.בתשובהלחזור שְׁ ִּישא"ָמנֹותּומִּ

יםלַָָּמָתנֹותּוֵרֵעהּולְָּ יֹונִּ כי.אלולתיבותראשי,('כבטאסתר)"ֶאבְׁ

.עווןשמכפרת!הצדקהלמצותביותרהראויהזמןזהו

,השוגגעלאלאמכפריםאיןהקרבנות,במדרששאמרווכמו

.המזידעלוביןהשוגגעלביןמכפרתוהצדקה

םאֹוָנִביאְּבִקְרְּבך ַָּיקּוםִכי ןֲחלֹוםֹחלֵּ יך ְַּוָנתַּ לֶּ תאֹואֹותאֵּ מֹופֵַָּּהאֹותּוָבא.מֹופֵּ רתְוהַּ רֲאשֶּ יך ִַּדּבֶּ לֶּ אֹמראֵּ ְלָכה:לֵּ נֵּ
י ֲחרֵּ ִריםֱאלִֹהיםאַּ רֲאחֵּ ְעָתםלֹאֲאשֶּ םְידַּ עלֹא.ְוָנָעְבדֵּ לִתְשמַּ יאֶּ ָנבִִַּדְברֵּ הּואיאהַּ לאֹוהַּ םאֶּ ֲחלֹוםחֹולֵּ הּואהַּ !הַּ

הִכי סֶּ ם'הְמנַּ יכֶּ םֱאלֹקֵּ ְתכֶּ תאֶּ עַּ םָלדַּ תֹאֲהִביםֲהִיְשכֶּ ם'האֶּ יכֶּ בְְַּּבָכלֱאלֹקֵּ םְלבַּ םּוְבָכלכֶּ ְפְשכֶּ ('כאפסוקיאפרק).נַּ

1300-ככברהזהירהשהתורהלראותמעניין

שיגרום[ו"יש]שקרנביאמפניהנצרותלפנישנה

ומופתיםאותותידיעלבולהאמיןלאנשים

אדםמפני,האסלאםלפנישנה1900-וכ.(כשפים)

אליושמתגלהמלאךעלחלוםחולםש[מוחמד]

לסחוףהצליחושניהם.מבודדתבמערה

אך,העולםמאוכלוסייתגדולחלקאחריהם

ואמרהישראלעםאתהזהירהכברהתורה

י"זאתשכלונדע,אחריהםנתפתהשלא ְמַנֶסהכִּ

ֶכםָלַדַעתֶאְתֶכםֱאֹלֵקיֶכם'ה שְׁ יםֲהיִּ 'הֶאתֹאֲהבִּ

ָכלֱאֹלֵקיֶכם ֶכםּבְׁ ַבבְׁ ָכללְׁ ֶכםּובְׁ שְׁ ."ַנפְׁ

הלכות)ם"הרמבמוסיף,בדברשישלניסיוןמעבר

גורם'השבגינהסיבהעוד('דיאפרקמלכים

דרכינולאכי":וכותב,אלושקרנביאילהופעת

הדבריםוכל.מחשבותיומחשבותינוולאדרכיו

שעמדהישמעאליזהושל,הנוצריישועשלהאלו

המשיחלמלךדרךליישראלאאינןאחריו

.ביחד'האתלעבודכולוהעולםאתולתקן

י":שנאמר ֹּפְךָאזכִּ יםֶאלֶאהְׁ רּוָרהָשָפהַעמִּ בְׁ

רֹא קְׁ ֵשםֻכָלםלִּ דֹו'הּבְׁ ָעבְׁ ֶכםלְׁ גצפניה)."ֶאָחדשְׁ

כולוהעולםנתמלאכבר?[יקרהזה]כיצד[ו]('ט

,המצוותומדבריהתורהומדברי.המשיחמדברי

עקרונותעלמבוססותהמציאושהםהדתותכי]

כלשהולמשיחמחכיםהםוגם,ביהדותשקיימים

באייםאלודבריםופשטו[אותםולגאוללבואשאמור

נושאיםוהם.לבערלירביםובעמים,רחוקים

אלוהתורהובמצוות.אלובדבריםונותנים

בזמןבטלווכברהיואמתאלומצוותאומרים

שהנוצריםכפי].לדורותנוהגותהיוולאהזה

הםשאףהמעשיותהמצוותאתבטלוהראשונים

ישנסתרותדבריםאומריםואלו[בתחילהשמרו

השקר]משיחבאוכבר.כפשוטןואינןבהם

המלךוכשיעמוד.נסתריהםוגילה[שלהם

הםמיד,ויינשאוירוםויצליחבאמתהמשיח

אבותיהםנחלוששקרויודעיםחוזריןכולן

.ל"עכ.הטעוםואבותיהםושנביאיהם

בתורתנומושגיםמכיריםהדתותשבכלומפני

דתםפיעלמצפיםכולםככהוגם,הקדושה

העולםיצטרךלא,הימיםבאחריתלמשיח

אתיבינוישראלה,גדולתפיסתישינוילעבור

.'האתלעבודויחלוטעותם

ְרִחיבִכי יך ַּ'היַּ תֱאלֹקֶּ רְגבּוְלך ַּאֶּ ֲאשֶּ ְרָתַּ,ָלך ַּרִדּבֶַּּכַּ ..רָבשַָֹּאְכָלהְוָאמַּ
('כפסוקיבפרק)

לאכולאדםיתאוהשלא,ארץדרךתורהלמדה:י"רשכךעלכותב

לאדםישאםכלומר.(.פדחולין)ועושרידיםרחבתמתוךאלא,בשר

יגווןיותרגדולההכנסתואם.וממרחיםבירקותיסתפקכסףמעט

.בשרגםיאכל,מכךיותרלעצמולהרשותיוכלאםורק,בתבשיל

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

אך.ותשבעותאכל'להתודה,האפשרותאתלךישאם."ָבָשר

שאתהממהיותרלהשיגתחפשאל,האפשרותאתלךאיןאם

השכןשלהדשאעללהסתכלצריךלא.לעצמךלהרשותיכול

!אלהבדבריםטמוןלאבחייםהאושר!כמוהוולרצות

עמועםיתברך'העשהגדולחסד,ל"זצוקהרבמרןכתב

'איוםהואהמשפטיוםכי,להםגילהכאשר,ישראל

ידיעהלהםאיןאבל,זהביוםנדוניםהעולםאומותגם,באמתכי).בתשרי

וכמו.(הרבהטובהומפסידיםזהליוםכראוימתכונניםאינםולכןכךעל

עּו":שנאמר קְׁ יֹוםַּבֵכֶסהשֹוָפרַבֹחֶדשתִּ י.ַחֵגנּולְׁ ָרֵאלֹחקכִּ שְׁ יִּ לְׁ

ָּפטהּוא שְׁ מי,שבעולםבנוהגכי.(פאתהילים)"ַיֲעֹקבֵלאֹלֵהימִּ

מיידיבאופןיקחהווהלהשוטראצלונתפס,החוקעלשעבר

יוכלשלאלודאיקרובהלא,מהירהבצורהלהשפטשופטלפני

אילוכןשאיןמה.בהןמואשםשהואהאשמותמוללהתמודד

שלמפקדוהשתטהומדועכיצד.היוםרקנוצראצליהנוראהצמאהרי":ושאללרבוהתלמידפנה,בתודההנוכרימהחיילפרידתםלאחר
לפניימיםשלשה,מראשהצלתךהוכנה,צמאלהיותעתידהייתואתהמאחר":טובשםהבעללוהסביר"?ימיםשלשהלפניכברהחייל

.."מידאותהותקבללךמזומנתתהיההיא–להושיעך'הביכולתגמורובטחוןמוחלטתאמונהלךתהיההנכוןברגעשאםכדי.להשנזקקת

ולהתיעץלהתמודדויוכל,המשפטמועדאתלדעתהאפשרותלותנתן

שאז,עליויסנגרומיבמשפטלטעוןמהשידעבכדי,טובדיןעורךעם

חודשראשמיום,אנוכןכמו.במשפטוזכאילצאתשיוכלתקוהישבודאי

הרתבושאומריםהדיןליוםומתכונניםלסליחותוקמיםבשופרמריעים,אלול

המלך,בתפילהלומרכןגםמתחיליםואז,עולםיצוריכלבמשפטיעמידהיוםעולם

לפניגדוליםפרקליטיםלהכיןכראוימתכונניםאנוובאלול,המשפטהמלך,הקדוש

שבת)טוביםומעשיםומצוותתורה,אדםשלפרקליטיוהםואלו,הואברוךהקדוש

ישראלביןהםגדוליםפרקליטים,חסדיםוגמילותצדקה:אמרותוספתאוב.(.לב

פרקליטלוקונה,אחתמצוהלוהעושהכל,באבותשנינווכן.שבשמיםלאביהם

חכםתלמידמפינוצרשהואכגון,מלחמהואישגיבורהואהפרקליטואם.אחד

מחבליםקטניםכשועליםאלאיהיולאהמקטרגיםאותםשאזבודאי,בתורההעוסק


