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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ו                       "התשעאלול ' ז

ִמים ('יגפסוקיחפרק)!ֱאלֶֹקיךָ 'הִעםִתְהֶיהתָּ

עמוהתהלך.אלהיך'העםתהיהתמים

אחרתחקורולא.לו[רק]ותצפהבתמימות

קבלעליךשיבואמהכלאלא,העתידות

:שנאמרכמו].ולחלקועמותהיהואז.בתמימות

י" [('ט'לב)"ַעּמֹו'הֵחֶלקכִּ

יםטעם:ן"הרמבכךעלומוסיף מִּ ְהֶיהתָּ םתִּ 'העִּ

שהואונאמין.לבדואליולבבנושנייחד,ֱאֹלֶקיָך

תתהיודעוהוא,כלעושהלבדו ,עתידכלאמִּ

מאנשיאומנביאיו,העתידותנדרושלבדווממנו

אורים[הי"עבעברשהיהכפי]לומררצונו.חסידיו

חוזים)שמיםמהוברינדרושולא.ותומים

שיבואונבטחולא,מזולתםולא(בכוכבים

,מהםדברנשמעאםאבל.פניםכלעלדבריהם

אלוקיהואכי!שמיםבידיהכל:נאמר

להיכולַהכֹּלעלעליון,האלוקים משנה,ַבכֹּ

[:שנאמרכמו].כרצונווהמזלותהכוכביםמערכות

תֹותֵמֵפר" יםאֹּ ים,ַבדִּ ְסמִּ .('כהמדישעיה)"ְיהֹוֵללְוקֹּ

[רק]תהיינה[בעתידשנראה]הבאותשכלונאמין

.לעבודתוהאדםהתקרב[שבההדרך]כפי
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חודש,אלולחודששלבתחילתואנונמצאים

יהודיכלשבוחודש.והסליחותהרחמים

אחרשלובחיפושמדרגהלעלותצריך

להרבותאנוצריכיםאלובימים.ה"הקב

אלושכלבכדי,חסדיםוגמילותצדקהבמתן

אך.המשפטביוםלעזרתנוכפרקליטיםיהוו

בקשתהואהאדםשלרציניהכיהפרקליט

לעתידקבלהוהחרטההווידויה,הסליחה

איןהסליחהבקשתללא.('אתשובהם"רמב)

בכנותה"הקבאתלשכנעשנצליחסיכוי

לבוראלהראותהיאשלנוהמטרה.מעשינו

חומרתאתהיטבמביניםשאנחנוהעולם

.סליחהלבקשכךומתוךמעשינו

לחבראולילדאומריםאנופעמיםהרבה

מוכניםשאיננו,טובלאמעשהשעשה

הדברמהובעצמושיאמרעדלולסלוח

אדםשאםאנומביניםכי.כהוגןלאשעשה

הבעייתיותשלעמוקהלהבנהמגיעלא

הריכילהשתנותיכולהואאין,במעשיו

כךועל..בכךמהשלדבריםאלומבחינתו

טִהְנִני":ה"הקבאומר ְךִנְשפָּ ְמֵרְךַעלאֹותָּ :אָּ

אִתילֹא טָּ .('להבירמיה)!"חָּ

שלאאומרשאתהכךעלהואהעונש

כי,טועהשאתהזהעםבעיהליאין!חטאת

ניסיונותשלבעולםנמצאאתההרי

ֶרץַצִדיקֵאין"והרי,ומבחנים אָּ ַיֲעֶשהֲאֶשרבָּ

אְולֹאּטֹוב כשאתהאבל.('כזקהלת)"ֶיֱחטָּ

חושבאתהועדייןטוביםלאמעשיםעושה

שייךמהעל!בעיהלנוישכאן,בסדרשהכל

חושבבעצמךאתההרי?לךאסלחשאני

.!למחילהזקוקשאינך

,מגיעיםהמשפטשימילפנירגעאנונדרשים

הדבריםאתלזהות,הדיןהכרעתלפנירגע

פיעלבהםולהתבונן,במעשינוראוייםשלא

באמתאנחנוהאם.והאמתהצדקמאזני

רקאנואוליאו?לנונראהשתמידכפיבסדר

שנוכךהריכי??בסדרשאנוחושבים

ל":חכמים ִעיםכָּ םַהְנגָּ דָּ ִמִנְגֵעיחּוץ,רֹוֶאהאָּ

מידהפהדרושהולכן.('המשנהבנגעים)"ַעְצמֹו

!אמתשלמסוימת

על,לשנותמנתעל-לחפשאנוצריכים

והמטרה.טוביםיותרולהיותלהשתפרמנת

ה":להיותצריכה ֵכינּוַנְחְפשָּ הְדרָּ ,ְוַנְחֹקרָּ

ה .('מגאיכה)"'הַעדְונָּשּובָּ

לתשובהאותנויובילשהחיפושצריך

וחוקרמחפששאדםכךבעקבותשבאה

להתוודותגםויידעבסדרלאהיההואהיכן

אִתי"-!"טעיתי":ולהגידכךעל ,אֹוִדיֲעָךַחּטָּ

י ֹּאַוֲעֹונִּ יל יתִּ סִּ .('לבתהילים)"כִּ

אתולוחשאלולבחודששמגיעאדם

בכךלהודותומוכן,הכנסתבביתהסליחות

חומרתאתומביןבסדרלאהיהשהוא

ברגע!שובחוטאהואבקלותלא,מעשיו

להביןויודעיםהיצרןבהוראותשמתבוננים

כך-כללאאנושבהםהדבריםאתולהפנים

רואיםכאן.הדרךתחילתזוהי-מושלמים

שלאאדם,חטאיואתמכחיששלאאדם

אלה,ואמתלותתירוציםמאחורימתחבא

יוְמַכֶסה":נאמרועליו.להודותמוכן עָּ לֹאְפשָּ

םְועֹוֵזבּומֹוֶדה,ַיְצִליחַַ רק('יגכחמשלי)!"ְירּוחָּ

!שירוחםזההוא,מכסהולאשמודהאדם

מודעותלאדםשיהיהוכדאימומלץ,כןאם

בכדי,עתבכללמעשיו

אחריהםלעקובשיוכל

מתנהגהואמתיולדעת

להגיעיוכלוכך.בסדרלא

הואבעודהמשפטלשעת

הואמהעללבטחיודע

סליחהלבקשצריך

ניתןאיך.ולהתוודות

?זאתלעשות

כבררמוזההשיטה

ֹשְפִטים":הפרשהשלהראשוןבפסוק

לְלָךִתֶתןְוֹשְטִרים ֶריָךְבכָּ .('יחטזדברים)"ְשעָּ

שלתלמידו,ל"זצויטאלחייםרביושואל

נכתבלאזהפסוקלמה,הקדושי"האר

ֶכםִתְתנּו]?ברבים גדולרמזכאןשישואומר.[לָּ

,מישראלואחדאחדלכל":האדםלעבודת

:הםואלו.שעריםכמהלויש

הוא-השמעשער.העיניים-הראּותשער

שער.הפההוא-הדיבורשער.האוזניים

הם-המישוששער.האףהוא-הריח

הללוהשעריםכלועל.ל"עכ"והרגליםהידיים

,ושוטריםשופטיםלשיםצריכיםאנו

גבולותשוטרכמולפקחיהיהשתפקידם

.יוצאומהנכנסמהולהחליט

השוטרוכבררכילותדברלהוציארוצההפה

השוטר.הרעהאתלעצורבכדיבפרץעומד

סיועמקבלוכברהאףסגירתעלמורה

אתלהרוסשעלולמרֵאהשישברגע.אווירי

השוטר,האדםשלוהקדּושההמחשבה

יוְוֹעֵצם"תגבורתמזעיק עֵמְראֹותֵעינָּ "ְברָּ

.('טולגישעיה)

חלילהומישהובמקומועומדהשוטרואם

לצאתאוולהיכנסהשערדרךלחמוקהצליח

אותוומעמידיםתופסיםישר,רשותללא

קנסעליויטילשהשופטולאחר.למשפט

להתקרביעזלאיותרהוא,חמורהואזהרה

ספקכלשלבמקרהגםוכך!רשותללא

לאפשראםהשוטריודעשלא,שמתעורר

,השופטאתישזהבשביל,יציאהאוכניסה

השופט,אחדצדעלשמגןדיןעורךכמושלא

ולאחרהצדדיםשתיאתושומעמשוחדאינו

.והצדקהאמתדיןפיעלמחליטמכן

והדברים,פיקוחאיןוהשופטהשוטרללא

למצבמגיעיםואז!שליטהמכלליוצאים

נספרומה,מרוםיושבלפניךנאמרמה":של

היעוצההעצהולכן"?שחקיםשוכןלפניך

ה":היא ֵכינּוַנְחְפשָּ הְדרָּ [כךרק]וְַ,ְוַנְחֹקרָּ

ה .('מגאיכה)"'הַעדנָּשּובָּ

,   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"זזוהרהבןמסעוד פחימה 

,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןליאור אלכסנדר , ל"זעישהבןדוד חזן 
,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

לְלךָ ִתֶתןְוֹשְטִריםֹשוְפִטים ֶריךָ ְבכָּ ֶטיךָ ְלךָ ֵתןנֱָֹאלֶֹקיךָ 'הֲאֶשרְשעָּ ְפטּוִלְשבָּ םהֶָָּאתְושָּ עָּ
ט ('יחפסוקטזפרק)!ֶצֶדקִמְשפַּ

הֵתֵצאִכי מָּ ִמְלחָּ ללַּ ִאיתָָּ,ֹאְיֶביךָ עַּ ֶרכֶָסּוסְורָּ בוָּ
ם בעַּ אלֹאִמְמךָ רַּ ֱאלֶֹקיךָ 'הִכי!ֵמֶהםִתירָּ
ךָ  ְלךָ ִעמָּ עַּ מַּ יִֵָמֶאֶרץהַּ ('אפסוקכפרק).םִמְצרָּ

.

מלחמת[ל]הכתוברמז.למלחמהתצאכי

.(ייאוש)מורךמלבבולהסירובא,יצרועםהאדם

שאין[היצרעם]הידועהלמלחמהתצאכיואמר

ַמְעתָָּּ"[בךיתקיים]ובזה.ממנהגדולה לֵאתְושָּ כָּ

ים רִּ ֵאֶלהַהְדבָּ יֲאֶשרהָּ כִּ נֹּ יַטבְלַמַעןְמַצֶּוךָָּּאָּ ְלָךיִּ

ֶניָך !"עֹולָּםַעדַאֲחֶריָךּוְלבָּ

היצרעםשבמלחמה,עטר-בןחייםרבימסביר

:לאדםהקשיםדבריםשניישנםהרע

,שלוהאויבכמוומנוסהמיומןלאשהאדם-האחד

הואהאדםשלטבעושמצד-והשני.הרעהיצר

.אליויאמראשרבכלהיצרדבריבכלורוצהחושק

נוספיםרבותבעבירותשנכשלאחרגםומה

כזהובמצב,הרעיםממעשיושנולדוהרעכוחות

..בקלותלהתייאשיכולאדם

ֹּא":הפסוקאומרכךעל אל ירָּ והטעם!"ֵמֶהםתִּ

י"הוא ְךֱאֹלֶקיָך'הכִּ ּמָּ אםאמתהן,פירוש"!עִּ

לעמודכחבךאין,בכחךלמלחמהבאהיית

כחו,עמךאלקיך'שהכיוןאבל!זובמלחמה

ינו,ליטהראדםכשבאכי..להצילךגדול ימִּ

.מצריויכניעוהוא'להונדבקמקבלתויתברך



ל הִפיעַּ תֹורָּ ליֹורּוךָ ֲאֶשרהַּ טְועַּ ִמְשפָּ ֲעֶשהְלךָ רּויֹאמְֲָאֶשרהַּ סּורלֹא.תַּ ִמןתָּ
ר בָּ דָּ ִגידּוֲאֶשרהַּ ִמיןְלךָ יַּ ('יאפסוקיזפרק)..!ּוְשמֹאליָּ

שהואשמאלעלבעינךמראיםאפילו(ד"קנדברים,ספרי)ל"חזכותביםכךעל

שהואהימיןעללךשאומריםשכןוכל.להםשמעשמאלשהואימיןועלימין

.שמאלשהואוהשמאלימין

לסוףיורדלאוהואבעניינושנפסקפסקאו,הלכהדברשומעאדםלפעמים

שלאלינראה"."בענייניםלאכבראוליהרב":בליבוחושבוהוא.הרבהבנת

לֹא":התורהאומרתכךעל"..ששאלתיטובלאאולי"."כךלהגידנכוןהיה

סּור רִמןתָּ בָּ ,והחכמיםהתורהלקולתשמע."ּוְשמֹאליִָּמיןְלָךַיִגידּוֲאֶשרַהדָּ

בדברהתלבטותלךשיששברגעאומרה"הקב!עולםבוראשלדברוזהוכי

למהמשל!תמוהלונראהשזהגםמחשבתואתלבטלאדםוצריך.העולם

"ְוְרִטיגֹו"נקראתוהיאטיסבקורסאותהשמלמדיםתופעהיש?דומההדבר

זהמהבטוחלאהוא,תמרוניםכמהולאחרהיםמעלטסטייסשבהתופעה

מהעללסמוךלאזההטייסאתשמלמדיםמה.היםזהומההשמיים

חשבוטייסיםהרבה.שממולוהמחשבעללסמוךאלה,לואומרשלושהמוח

העולםבוראבדיוקדבראותו.היםתוךאלוצללועושיםהםמהיודעיםשהם

סּורלֹא":לךאומר רִמןתָּ בָּ תמידשלאתדע"ּוְשמֹאליִָּמיןְלָךַיִגידּוֲאֶשרַהדָּ

!והחכמיםהתורהבקולשמעולכןבשבילךטובמהמביןאתה

,שחריתתפילתלפניהבוקרבאשמורתסליחותלומר

פיעלואף,מנחהתפילתלפניסליחותלומריכולים

הקשההדיןמדתשולטתמנחהשבשעתזוהרבשמבואר

אף,(הרחמיםמדותמתעורריםמנחהבשעתשאדרבאשבתביוםמלבד)

וכשם,מנחהלפניסליחותלומרשמותרנראהכןפיעל

בתפילתאפיםונפילתמדותג"ילומרהשנהבכלשנוהגים

אלאאינההדיניםשליטתשעיקרמשום,הואוהטעם,מנחה

.הלילהחצותועדהכוכביםצאתמזמן,ממשבלילה

סליחותלומרשלאיותרעדיף,הלילהבתחילתמקוםומכל

צּורִכי ְשִחיתלֹא...ִעירֶאלתָּ ּהֶאתתַּ ֵָעצָּ יוִלְנֹדחַּ לָּ ְרֶזןעָּ םִכיִתְכֹרתלֹאְוֹאתֹו,תֹאֵכלִמֶמּנּוִכיגַּ דָּ אָּ ֶדהֵעץהָּ שָּ ('יטפסוקכפרק)!הַּ

לֶאתִתְשֹמרִכי הכָּ ִמְצוָּ זֹאתהַּ ֲעשתָָּהַּ ֹנִכיֲאֶשרּהלַּ ְּוךָ אָּ ְמצַּ
ּיֹום- ('טפסוקיטפרק)!הַּ

עולים,רביםיהודים":ל"זצמצאנזחייםרביהצדיקאמרפעם

אתליישםכיצדרבותומתכנניםתשובההרהוריבליבם

עושיםאינםלמעשהאולםבתשובהולחזורמחשבותיהם

שביתהענייהכפריתלאישה?דומההדברלמהמשל."דבר

בידההיהלאאולםלחםשאלוהקטניםבניה.ומחסורעוניידע

אליהניגשהעירברחובבלכתהאחדיום.אחתפרוסהלאאף

.במתנהביצהלהונתןמאדעליהשריחםאחדכפרי

הביצהאתהראתה,ומאושרתשמחהלביתההאישההגיעה

נדעלאשובזוביצהבזכות!היקריםילדי":ואמרהלבניה

?הילדיםהתפלאו"?מדוע".!"מחסור

אבקשאלא,נאכללא":האםהשיבה–"הזאתהביצהאת"

היא,שלושבלולהתרנגולותאחתתחתאותהשיניחמהשכן

שיגדלולאחר,אפרוחממנהשיבקעעדהביצהעלתדגור

אפרוחיםעודיבקעוומהם,ביציםלנושתטיללתרנגולתויהפך

עגליםתמליטהפרה,פרהנקנהובכסףנמכוראותן,רבים

הפליגהכך"....וכרמיםשדהונקנהנמכורהעגליםואת

מידההביצהנפלההתרגשותומתוךבחלומותהאישה

שהתכנוןפעמים–הרביאמר–הנמשלגםהואוכן...ונשברה

...מאומהעושיםאיןלמעשהאולםרב

שבוָּחייביםָּלהפוךָּאתָּהמחשבותָּהזמןָּחודשָּאלולָּהואָּ

!שלָּכלָּהשנהָּלתשובהָּומעשיםָּטוביםוההרהוריםָּ

?ָּמהוָּהזמןָּהראויָּביותרָּלאמירתָּסליחות

סליחותשאומריםהמקומותברובהפשוטהמנהג

.שחריתתפילתלפניהלילהבסוףדהיינו,הבוקרבאשמורת

לומרהמנהגשטעם,הביא,ל"זצוקיוסףעובדיההרבומרן

שמבוארמהפיעלהוא,הבוקרבאשמורתדוקאסליחות

,בעולםחסדיםמתעורריםהבוקרשמשעות,הקדושבזוהר

עדמנחהמשעתואילו,חסדו'היצוהיומם,שנאמרכפי

חצותמשעתאולם,הדיןמדותמתעורריםהלילהחצות

נעיםולכן,הרחמיםומדותהחסדיםשובמתעורריםהלילה

חכמיםאותם.ישראללחכמיתפנה,מסוים

וכלתורהשלבעומקהולילהיומםששוקדים

אתששאלתוברגע.ההלכהפיעלהליכותיהם

תשובהשקיבלתבטוחלהיותיכולאתה,הרב

בוראמפינאמרהיהשזהכפיממש,"תורהדעת"ו

מלחמהבזמןשאףישראלעםאתמצווההתורה

.צורךללאהעציםאתלהשחיתאין,ומצור

ם”שבכךזאתומנמקת דָּ אָּ ֶדהֵעץהָּ וכמו.”ַהשָּ

גםכך,אדםמבןחייםנטילתשלאיסורשיש

עציםשלוהשחתהכריתהלגביחוקיםישנם

.(ופרקמלכיםהלכותם”רמב)

אתשכורתיםבשעה”שלנומתאריםאףל”חז

ואין,סופוועדהעולםמסוףהולךקולו,האילןעץ

יתכןהאם!(לדאליעזרדרביפרקי)”נשמעקולו

?לאדםבתכונותיהםדומיםשהצמחים

קליב,אמריקני(אמתמכונת)פוליגרףמומחה

.מוסברלאניסוישעמוםמתוךערך,בקסטר

לא,הפוליגרףשלהאלקטרודותאתחיברהוא

.במשרדושגדלצמחשללעליםאלאחילאדם

המומחה!הגיבהצמח,ההפתעהלמרבה

הוא.יותרחזקהתגובהלקבלרצההמופתע

שעשהלפניועודהעלהאתלשרוףהחליט

דרמטיבאופןהמחט”זינקה”כלשהיתנועה

אדםשעהבאותהנבדקכאילוממש.מעלהכלפי

”עיניו”ש,העֵלה!עזרגשותבפרץשהתנסה

פשוט,ודםבשרעינימאשריותררואותכנראה

..ההתחלההייתהזו.הקרבהבסכנההרגיש

והתמסרעיסוקיוכלאתזנחהאמריקניהמומחה

עד”.הצמחיםשלהמופלאותסגולותיהםלחקר

טוברואיםשהצמחיםגיליתי‘‘כתבכך,”מהרה

מערכתללאיותרטובוחשיםעינייםללאיותר

שלרביםבסוגיםמעבדתואתגדשהוא”!עצבים

שהצמחיםבנוסףלוהתבררובהמשךצמחים

עלגםאלא,כלפיהםאיומיםעלרקלאמגיבים

אדםלחדרנכנסכאשר.מוחשייםבלתיאיומים

”חלחלה”בהגיבוהם,לצמחיםחיבהרחששלא

שנמלטעכבישלמשל,חייצורכאשר.משלהם

.בזעזועהצמחיםהגיבו,ונפגעמאויבו

פרסוםלמחקרהקנהשביצענוסףניסוי

לכלמדעיניסוילבצעהחליטהאמריקני:עולמי

,המעבדהבתוך..האנושיבגורםתלויובלתידבר

אתדקותכמהמדישהפךמיוחדמתקןהותקן

המכשיר.רותחיםמיםלתוךקערהשלתכולתה

שמיועדיםדגיגיםבקערהיהיומתיקבעבלבד

צמחיםשלשה.מיםרקבהיהיוומתילבישול

וחוברולמעבדההובאו”פילודרנון”מסוג

.(חלשיםחשמלייםזרמיםלמדידתמכשיר)לגלוונומטר

המיםלתוךהושלכושהדגיגיםפעםבכלוהנה

ברגע!עוצמהברובהגיבוהצמחיםכל,הרותחים

התרגשולאהצמחים,דגיגיםהיולאשבקערה

.להתרגשותנתפסכברהמדעיהעולם!במאומה

.המחקרשלתדפיסיםביקשומדענים7000-וכ

שלשורהלעודקצרהכברהייתההדרךמשם

הצומחעולםשספקכלמעלשהוכיחוניסויים

.מחשבותויודעמרגישואףשומע,רואה

בתמרהמעשה”:ל”מחזלנוידועכברזהדברו

ולא(מקוםשם)בחמתןעומדתשהיתהאחת

ולאאותהמרכיביםוהיו.פירותעושההיתה

דקל:תנחומארבילהםאמר.פירותעושההיתה

.בלבהלהמתאוהוהיאמיריחורואההיאתמרה

”פירותעשתהומיד,אותהוהרכיבוממנההביאו

.(גבמדבררבהמדרש)

מסוגליםשצמחיםמוזרלונשמעשזהמי

התופעהאתלבדוקיכול,”ולהרגישלראות“

זוחלתמיד,לתמיכהשנזקקמטפסצמח.בעצמו

המוטאתונזיזניקחואם,ביותרהקרובהמוטאל

אלהצמיחהכיווןאתישנההצמח,אחרלמקום

.קצרזמןבתוךהקרובהמוטעבר

.לךלהודותאקוםלילהחצות,אמרהמלךדודישראלזמירות

התגברותזמןשהוא,הלילהבתחילתסליחותלומרראויאיןולכן

סליחותלומרשאין,המקובליםרבותינובזהוהאריכו.הדינים

תפוצותבכלהמנהגפשטוכן,הלילהשלהראשונהבמחצית

.הבוקרבאשמורתסליחותלומרישראל

יכוליםשאינםשמי,ל"זצוקיוסףעובדיההרבמרןכתב,מקוםומכל

הראשוןבחציסליחותשאומרשמי,כתבוהמקובליםשרבותינו,בכלל

.עדיףתעשהואלשבולכן,נזקגורם,הלילהשל

,במדינתםהלילהחצותזמןקודםסליחותלומרהרוציםלארץחוץובני

אומריםיש,אירופהבמדינותכגון,חצותזמןהגיעכברישראלובארץ

.ישראלשבארץחצותבזמןתלוישהכלמשוםכןלעשותשרשאים

.(.דעמודנוראיםימיםעובדיהחזון,מוסימןא"חדעתיחוהת"בשועיין.בזהחולקיםורבים)


