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  ך ושבית שביו קיך בידאל' יביך ונתנו הכי תצא למלחמה על א
כאשר נכנסו , לפנים בישראל – ע"ק רבי בונים מפשיסחא זי"הרהאמר 

כי תצא " –לארץ וניהלו מלחמות בפועל היה הפשט של פסוק זה 

וברמז היינו , דהיינו על מלחמת כיבוש הארץ –" למלחמה על אויבך

ואילו עכשיו בזמן הזה שאין לנו . מפרשים שזה מדובר על מלחמת היצר

מלחמת "מוכרחים לומר שפשוטו של מקרא מדובר ב, מלחמת מצוה

  ! כי התורה נצחית לכל זמן, "היצר

יך קאלו' ונתנו ה"שאם נצא למלחמה הזאת אז : וזה מודיעה לנו התורה

  "!...בידך
 

 –הרי פתח הכתוב בלשון רבים : ע"ק מפשיסחא זי"הרה עוד הוסיף ושאל

  ? "ונתנו" –וסיים בלשון יחיד , "על אויביך"

שמות יש לו ' ז) "א"ע סוכה נב(ל "דידוע מאמר חז: אלא התירוץ הוא

היצר הרע מבקש לעשות הכל בכדי להכניע , דהיינו –" 'ליצר הרע וכו

ובכל , תמגיע אליו בכל מיני צורות שונות ומשונולכן הוא , את האדם

ופושט צורה ולובש צורה עד  ,בשם אחר, פעם הוא מגיע בדמות אחרת

אך  .שנדמה לו לאדם כי יש לו מלחמה עם אויבים רבים וכורע תחתיו

שמנסה להפיל את האדם בכל צורה , אינו אלא אויב אחד קטן, באמת

  ! שהיא

:  לשון רבים –" על אויבךכי תצא למלחמה : "כ הפשט בכתוב"וזהו א

ולכן אתה מפחד , אתה בודאי חושב שיש לך מלחמה עם הרבה אויבים

' ה ונתנו: "התשובה היא לכך? איך אני אוכל להתגבר עליהם: ואומר

שאין זה אלא יצר הרע , תדע לך, לשון יחיד –" יך בידך ושבית שביואלק

יך אלק' ונתנו ה"ואין לך לפחד כי , מה את עצמו להרבהקטן ויחיד שמד

  "...בידך ושבית שביו
 

  !!!ל- ו- ל- א
 רמזידוע ומפורסם הוא ה אמנם מקרלין זי״ע הק רבי שלמ"הרה אמר

אך אסור לשכוח את  ,ילדודי ודודי לני א הם אלול של תיבותהראשי ד

   !יודי״ם יודי״ם בלבדהם כי סופי התיבות  :סופי התיבותה

 – ולא לשכוח שאנו בני מלכים ה עיקר כל העיקרים להיות יהודיםכי ז

ללמדם ומצותיו  'הק לנו את תורתו אשר נתן של מלך מלכי המלכים ובני

הננו , ואשר על כן .ודרכם לקבל אוצרות של שפע וקדושה, ולעשותם

להתקרב אליו , כי בא לשפוט הארץ' שמחים בחודש זה אשר לפני ה

בקרבה גדולה ומיוחדת עד יגיע ראש השנה יום  כהתקרב בן אל אביו

    !...המלך: ונזעק מחדשעלינו בו נמליכו , בריאת האדם
 

  לא לו –אלול 
לתודה  מזמור") ג ,לים קתה(וק שאנו אומרים בתפילת שחרית על הפס

״ק הרההיה , "עמו וצאן מרעיתו ולו אנחנוהוא עשנו  ...'דעו כי ה' וכו

״ולא״ הכתיב הוא , דיש קרי וכתיב -מסביר  זי״ע "רי״םהחידושי "הבעל 

 דככל, ולמעשה שניהם עולים כקנה אחד, ״ווהקרי הוא ״ולו״ בו, באל״ף

שיש לו עוד מה לתקן , שהאדם מרגיש בלבו שהוא בבחינת ״לא אנחנו״

כי  .כך הוא נהיה יותר ויותר ״ולו אנחנו״ ומתקרב להקב״ה, ולהתעלות

וכי אין לו , כשאדם חושב בלבו שהוא המושלם ביותר, הבעיה מתחילה

אבל ברגע שמכניס בלבו כל הזמן שהוא ״ולא״ אז הוא , עוד מה לתקן

וזה מה שאנו רואים : המשיך הרה״ק מגור והוסיף. חנו עמו״נהיה ״ולו אנ

וזה עיקר , ״לו״- כי היא מורכבת משני המילים ״לא״, במילה ״אלול״

שככל שאנו נרגיש בקרבנו שאנחנו עוד לדעת , עבודתנו בחודש הזה

  !... קרובים ״לו״ ונצא זכאים בדיןאז נהיה כולנו , ״לא״ כל כך מתוקנים
 

  

שנמצאים ' לא' 'לו'היה דורש את המילים  שלום מבעלזא זי״ע רבי״ק הרהאף 

שדרש שלמה המלך  וזאת על פי הפסוק, אך באופן שונה' אלול'בתוך המילה 

כפי , ופירושו. כן לב האדם לאדם״, ״כמים הפנים לפנים: )יט ,משלי כז( ה"ע

אם , היא מחייכת, אם הוא מחייך -שאדם מסתכל במים ובבואתו משתקפת 

אם הוא אוהבו , כך גם האדם כלפי חבירו. היא מזעיפה פנים, זעיף פניםהוא מ

אז גם התנהגותו של חבירו משתקפת כמוהו ונהיים כמים הפנים , ומכבדו

  . לפנים

״כמים  -' מים'מדוע השתמש שלמה המלך דווקא בדימוי ל, אך נשאלת השאלה

עוד הרי  ,לח אותנו להרחיק לכת עד שפת הנהרלמה ש, הפנים לפנים״

וכי בירושלים של ימי ) שמות לח(' מראות הצובאות'במצרים היה להם את ה

  ? ...שלכן הוא שולח אותנו לנהרות -שלמה לא היו מצויות מראות 

שונה הוא ההשתקפות במראה ": שח הרבי מבעלזא ואמר פשט יפה ,אלא

  "! מאשר ההשתקפות בנהר

, לעומת זאת .הנך עומד זקוף ומביט בה בקורת רוח, כשיש לך מראה

להשפיל מבטך אל המים , תצטרך לכוף את קומתך, כשתעמוד על שפת הנהר

, כי כדי להעריך נכונה את מעלותיו של חברך, או אז תהיה ״פנים אל הפנים״

  . ..אליו עליך להכניע מעט את גאוותך

ככל שאצמצם את . 'לו'ואז אהיה ' לא'לחוש שאני  ',אלול'וזוהי בעצם עבודת ה

  ...תתרחב בי מדת השייכות והנשיאה בעול חברי, אנוכיותי

  שעות שבחודש אלול  696
שחודש אלול הוא עת , בתחילת הלכות ראש השנה מביא "הברור המשנ"ה

ואז דודו , וזמן שבו ״התשובה מקובלת להיות לבו קרוב אל דודו בתשובה, רצון

דודי ודודי לני א״: רמזיםוהביא על כך שני . קרוב לו לקבל תשובתו מאהבה״

  . אלול -רעך״ זבב לאת ובבך לת אאלקיך ' וכמו כן ״ומל ה, אלול -י״ ל

שאף מספר השעות שיש בעת רצון זו נרמז : כתב "בני יששכר"בספר ו

אם נכפיל מספר זה בעשרים . בכל יום ישנן עשרים וארבע שעות: בפסוקים

  . שעות 696נמצא שיש בחודש אלול , ותשעה ימים שבחודש אלול

גם אויביו , דרכי איש' ״ברצות ה) ז, משלי טז(ועל פי זה פירש את הפסוק 

המלה , והנה, חז״ל בירושלמי ש״אויביו״ זהו היצר הרע ודרשו, ישלים אתו״

בכל שעות ' לרמוז שאם אדם הולך בדרכי ה, 696עולה בגימטריא , ״רצות״

, גם היצר הרע יעשה עמו שלום -אזי ״גם אויביו ישלים אתו״ , חודש אלול

  ...ויהפכו לו עוונותיו לזכויות
 

  חודש אלולמהות 
לשם : וכך אמר, נתן הסבר מיוחד לעבודתנו בחודש אלול המגיד מדובנא זי׳׳ע

ודאי שהיא נצרכת לשם חשבון , מה נצרכת הכנת חודש אלול וימי הסליחות

  : והסביר את הדברים כדרכו ע״פ משל, אבל לא רק לשם כך, נפש ותשובה

ובה תנועה ערה של לקוחות ומחזור , ששם עינו בחנות גדולה, מעשה בגנב

, החל להתחקות אחר העברת הכספים מן החנות אל הבנקהוא . כספים ענק

 להפקידו , צועד הנער המשרת עם תיק הכסף, בשעת הסגירה, וראה שבכל יום

ואין כל , שבשעה זו הרחוב הומה אנשים, הגנב ידע. בסניף הבנק הקרוב

, כניתווהוא כמעט התייאש מביצוע ת. אפשרות לשדוד את התיק לאור היום

שבין , נות חליפות המצויה בדרכו של הנער השליחאבל לפתע הבחין בח

  .נצנץ במוחו רעיוןו, החנות לבנק

והציג את , הופיע הגנב בחנות החליפות, דקות אחדות לפני מועד הסגירה

ואדוני מבקש , ״אני משרת בביתו של עשיר פלוני. עצמו בפני בעל החנות

התפירה תהיה ובלבד ש, המחיר אינו משמעותי עבורו. לקנות חליפה מהודרת

  ?היש לכם חליפות כאלו״. מעולה והבד משובח

  ״אמור לאדונך שיכנס לכאן , אמר המוכר בלהיטות, ״הגעת למקום הנכון״



  

 

  

  . אין לי כל ספק שיצא מכאן מרוצה״, וימדוד חליפה הולמת

אין לו . ״אך זו בדיוק הבעיה, אמר הגנב במבוכה, ״גם אני בטוח בכך״

משום כך שלח אותי . א עסוק וטרוד עד מאדהו. פנאי לבוא לכאן ולמדוד

  .שאביא לו חליפה במידתו״, במקומו

. אך מיד התעשת, הלקוח נבוך. שאל המוכר, ״וכיצד אדע מה מידתו״

, כאשר אראה מישהו שמידותיו דומות. בוא נעמוד בחוץ, ״מצאתי עצה

  .ותמדוד את החליפה לפי מידותיו״, אומר לך

לפתע הצביע . ו את העוברים והשביםוסקר, עמדו שניהם בפתח החנות

מידותיו תואמות  -בחור זה , ״הנה: וקרא, הלקוח על נער שעבר ברחוב

שהלך להפקיד את תיק הכסף , היה זה הנער המשרת, את מידות אדוני״

  . בבנק

״אבקשך להיכנס : ניגש אל הנער ואמר לו, פילס המוכר דרך בקהל

  .חליפה יקרה״הייתי רוצה למדוד עליך . לחנותי לרגע קט

הניח לרגליו , התלווה אל המוכר לחנותו הוא –" מדוע לא ?חליפה יקרה"

הוא נהנה לראות את דמותו . את התיק ולבש את החליפה היפה

לפתע גחן הלקוח הזר . וסקר את עצמו בשביעות רצון, במראה

  . וחמק עמו החוצה, אחז בתיק המעות, במהירות הבזק

אך . ופנה לרדוף אחר הגנב, קרא הנער בהתרגשות. תפסוהו״, גנב, ״גנב

אתה לא תצא מכאן , אדוני, ״לא: אז לפת המוכר את כתפו ואמר לו

רק לאחר מכן תלך , עליך לפשוט אותה בתחילה. לבוש בחליפתי

  . לדרכך״

   !״אבל הוא יברח״

 כ עשה מה שאתה"אח ראשית כל פשוט את החליפה, ״אין זה עניני

  . נעלם הגנב ואיננו, עד שהוא פשט אותה ויצא לחוץ! ״רוצה

  :והנמשל. עד כאן המשל

, דהיינו. שנצטווינו למסרו לתעודתו, אנו מופקדים על ״תיק מלא מעות״

ולהביאם עמנו , למלא בם את ימינו, תומחובתנו להרבות בתורה ובמצו

הזומם  ,היצר הרע ,מה עושה הגנב הערום. בשלמותם ליום הדין

ולמדוד בה חליפות לא , מסית אותנו להיכנס לחנות לא לנו ?להכשילנו

. לא לגוף ולא לנפש, להשתעשע בהבלים שאין לנו מהם תועלת. לנו

כדי להציגנו לבסוף ככלי , לבטל את הזמן ולבלות את העת בשטויות

ולהשיב את , ללכדו, ״גנב״: לקרוא, ועדיין יכולים אנו לרדוף אחריו. ריק

בכך שנערוך , בכך שנשוב בתשובה וננחם על הרעה ?צדכי. הגזילה

נבקע שערי , שנעמוד ביום הדין בתפילה מעומק הלב, חשבון נפש נוקב

  .שמים ותכנס תפילתנו בשערי הדמעות שלא ננעלו מעולם

ואנו נבקש לעמוד בתפילה , אם יכנס יום הדין, אבל מה נורא יהיה

שנהיה לבושים עדיין  משום, ולא נוכל -נרגשת ולשוב בתשובה שלמה 

מלופפים בחבלי , נהיה אחוזים עדיין בכבלי ההבל, בחליפה המטופשת

אם לאחר שנתפתה , מה מאושר יהיה הנער השליח. השוא הנואלים

יבוא מישהו , מדד את החליפה והצטעצע בה מול הראי, ונכנס לחנות

 - האיש הניצב לצדך הוא גנב מועד וידוע לשמצה , ״ראה: וילחש באזנו

והוא יתפכח ויפשוט , אם יזהיר אותו מישהו מבעוד מועד! הזהר מפניו״

ויסכל את  -את החליפה רגע קט לפני שיושיט הגנב את היד אל אוצרו 

  . כמה טובה יהא עליו להכיר לאותו אדם שהצילו, הגניבה

  ...זהו חודש אלול

  ...תשובה בחודש אלול מתוך שמחה
על חודש אלול רבי מאיר מפרמישלאן זי״ע  הרה״קרמז נחמד אמר 

' כי יש ב). ד, תהילים קנ(״הללוהו בתף ומחול״ : והוא, שהוא זמן מחילה

שעות מראש חודש אלול עד יום כיפור שאז הוא זמן ) 480(פעמים ת״פ 

, פעמים ת״פ' דהיינו ב -״ תף ומחול-וזהו ״הללוהו ב, מחילת עונות

  ...תיהם של ישראלהקב״ה מוחל עונו -״ומחול״ , שאז
 

כי , זה דווקאדלא בכדי הוא נרמז בפסוק , חשבתי להסביר: אמר הכותב

שהתשובה והעבודה בחודש אלול צריכים להעשות  ,יש כאן גם רמז לכך

  ...ולא ח״ו מתוך עצבות ומרה שחורה, בתף ומחול -מתוך שמחה 
•   

נ״א יום שיש מן ראש חודש  -  זי״ע "בן איש חי"הגה״ק בעל הכתב 

 , ימי סליחה וכפרה ,שהם ימים נוראים וקדושים, אלול עד הושענא רבא

שאם האדם יזהר וישמר באלו הימים  .והם סימן ועזר לכל ימי השנה

בטוח הוא שיתגבר על יצרו כל ימי השנה כולה שלא ילכד , מכל חטא

אזי ילכד , אויואם באלו הימים לא ישמר בהם כר. ברשת היצר הרע

  ... ברשת היצר הרע וקרוב הוא לחטוא הרבה בכל השנה

שאם נזוקו הוא היזק כל , שבאדם ״כי אלו הימים דוגמת הלב והמוח

  ...ואם הם בריאים אזי יהיה כל הגוף בריא״, גוףה
 

  

  

  

הצדיקים של דור המדבר באים לעזור לכל יהודי לחזור נשמות 

  !ולהתקרב אל בוראובחודש אלול בתשובה 
 ,א"צ רבי אהרן טויסיג שליט"להמשפיע הנודע הגה "ומקרבן לתורה"בספר 

 "ם"חידושי הרי"ק בעל ה"הרהכתב  :וחיזוק נפלא לחודש אלולמובא חידוש 

דנשמות הצדיקים של  :מאמר לחודש אלול )ב"טז ע" (הזכות"בספרו  ע"זי מגור

באים לעזור לכל יהודי לחזור בתשובה בחודש אלול ולהתקרב , דור המדבר

ומובא ע "זי' י הק"הארהיה עם על פי מעשה ש ,שם ומבאר זאת !אל בוראו

  ): ב"ד ע( "י"שבחי האר"בספר 

מורנו רבי ונכנס כבוד , ל בביתו ותלמידיו ישבו לפניו"י ז"פעם אחת ישב האר

על פרקי אבות לדבר עם הרב " מדרש שמואל"שחיבר ספר  שמואל אוזידא

קם , שנכנסל "וכראות הרב ז. והוא עדיין בחור רך בשנים, אודות עסק אחד

לקחו בידו והושיבו לימינו ודיבר עמו , מלפניו מלוא קומתו ואמר לו ברוך הבא

  .ואחר כך יצא כבוד מורנו הרב רבי שמואל מלפניו ,כל צרכו

 להיותו חקרן גדול מאד אמר להרב ל"הרב רבי חיים ויטאל זצד מורנו ווכב

קמת מלפני  לא אוכל להתאפק מלשאול למעלת כבוד תורתו למה :)'י הק"האר(

  ".?מה שלא נהגת כן מקודם, הבחור מלוא קומתך ואמרת לו ברוך הבא

, ולא לזה הבחור אמרתי ברוך הבא, לא מלפני זה הבחור קמתי, חייך": אמר לו

שנשמתו נתלבשה . שנכנס עמו מעל ראשו, לרבי פנחס בן יאיר כבדתיאלא 

פנחס בן יאיר מפני שעשה היום איזה מצוה שנהג רבי , בזה הבחור היום

וזהו . ולעזרו במצוות כאלולהחזיק  ועל כן נתעברה היום בו נשמתו, לקיימה

כי תיכף כשעולה , )ב"יומא לח ע(א לו מן שמי הבא לטהר מסייעין: הסוד

תיכף באה נשמה של צדיק אחד , במחשבת האדם לעשות איזה מצוה גדולה

ובזה כח ביד , בו מאותו העולם שנהג בזמנו לרדוף אחר אותו המצוה ומתעבר

, יצר הרע של אדם היה מתגבר על האדם, ולולא זאת. האדם לקיימה כהלכתה

  ".והיה מפתהו שלא לקיימה

, קם ורדף אחר רבי שמואל לשאלו, כששמע מורנו הרב רבי חיים דברי הרב

שכך וכך אמר לי , ה מצוה באה לידךחייך רבי שמואל שתאמר לי מ: "ואמר לו

  ".הרב

שהיום באשמורת , המצוה שקיימתי היום היתה, חייך": ואלרבי שמאמר לו 

ובלכתי בדרך עברתי על בית , הבוקר קמתי והלכתי לבית הכנסת להתפלל

על מה הם אסורה נא ואראה : אחד ושמעתי קול בכיה גדולה מבפנים ואמרתי

וגם , שבאו גונבי לילה וגנבו כל אשר להם, וראיתי אותם כולם ערומים. בוכים

מיד נכמרו רחמי עליהם ופשטתי את מלבושי . הפשיטו מעליהם מלבושיהם

, ואחר חזרתי לביתי ולבשתי בגדי שבת, העליון מעלי והלבשתי לבעל הבית

  ".ראה בעיניך שאני לובש בגדי שבת

: ל"י ז"האראמר לו . על פיו וחזר לרבו וסיפר לו המעשה רבי חייםמיד נשקו 

שנתלבשה בו היום נשמת רבי פנחס ובעבור זאת המצוה זכה , ודאי כך היה"

) א"חולין ז ע(שרבי פנחס בן יאיר תמיד נהג לילך לפדיון שבויים . בן יאיר

  ".ולגמול חסד עם האומללים ונדכאים

ולזאת נראה שבכל דבר מצוה מגיעים נשמות ": "ם"חידושי הרי"ומסיים שם ה

ם עושה כגון שאד. לעזור לאדם, מעולם העליון שעסקו בחייהם באותה מצוה

תפילות שמתפלל ' וכן בג. מתחבר עמו אברהם אבינו עליו השלום, חסד כראוי

  ..".מגיעים הם לעזור לאדם', שתיקנום האבות הק, האדם בכל יום

באים לעזור לכל , דנשמות הצדיקים של דור המדבר: את היסודועל פי זה נבין 

  !יהודי לחזור בתשובה בחודש אלול ולהתקרב אל בוראו

: בכותבו הלכות הימים הנוראיםאת פותח ) אורח חיים תקפא( "טורה" נהדה

עלה אלי "ה למשה "אלול אמר הקב אש חודשבר: פרקי רבי אליעזרבתניא "

משה עלה "שאז עלה לקבל לוחות אחרונות והעבירו שופר במחנה , "ההרה

ה נתעלה באותו שופר "והקב, שלא יטעו עוד אחר עבודת גילולים "להר

ו יל שיה"לכן התקינו חז, "'עלה אלהים בתרועה וגו) "ו, תהלים מז( שנאמר

כדי להזהיר ישראל שיעשו  ,דשוח אלול בכל שנה ושנה וכל הח"ברתוקעין 

וכן . וכדי לערבב השטן, "'אם יתקע שופר בעיר וגו" )ו, עמוס ג( תשובה שנאמר

   ."נוהגין באשכנז לתקוע בכל בוקר וערב אחר התפילה

וכשיהודי  –היו ישראל שבאותו הדור עסוקים כל אותו החודש בתשובה , אם כן

  !דור דעה לחזקו ולאמצו –באות נשמות אותו דור , ודש אלולשב בתשובה בח

שאמרו בגמרא  ,ע"מגור זי" שפת אמת"ק בעל ה"הרההוסיף נכדו  ,ויותר

ה "וגזירת הקב, שלא היו ראויים ישראל לאותו מעשה) ב"עבודה זרה ד ע(

כדי ליתן פתחון פה , בכדי להורות תשובה לרבים, היתה שישלוט בהם יצרם

אומרים לו , שאם יאמר החוטא לא אשוב משום שלא יקבלוני. תשובהלבעלי 

מאחר וכל החטא , אם כן. שכפרו ונתקבלו בתשובה, צא ולמד ממעשה העגל

, ודאי יצטרפו לסייע לשבים, נסתבב כדי להורות תשובה לדורות הבאים

  .ובמיוחד בחודש אלול זמן תשובתם

שלא רק צדיק , ים בחודש אלוללכן ידע כל יהודי את גודל הסיוע שמקבל ממרומ

צדיקים וקדושים שזכו לראות  –אלא דור שלם של דור דעה , אחד מגיע לסייעו

מגיעים לסייע בעדו , במראה הנבואה את קבלת התורה ואת גילוי השכינה

  ... להתקרב לבוראו
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