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ולם מכירים את הרמז "אני לדודי כ
אבל  אלול.  תבות  ראשי  לי"  ודודי 
זהו  הרמז.  מגיע  מהיכן  לב  נשים 
סיפור אהבה  בשיר השירים שכולו  פסוק 
וכך  והכלה,  החתן  והרעיה,  הדֹוד  בין 

"ֲאִני  הרעיה  אומרת 
ָהֹרֶעה  ִלי  ְודֹוִדי  ְלדֹוִדי 
מה  אז  ַּבּׁשֹוַׁשִּנים". 
אלול,  לחודש  הקשר 

חודש התשובה? 
ה'  הוא  הדוד 
והרעיה היא אנחנו, עם 
אנחנו  והנה  ישראל. 
אל  לפנות  מתעוררים 
שכחנו  קצת  אולי  ה'. 

בעצמנו  התעסקנו  השנה,  במהלך  אותו 
והפנינו אליו עורף, התורה והמצוות פחות 
את  להחזיר  הזמן  הגיע  לנו...  חשובים 
הפנים ולהביט בו, "אני לדודי" – זה בדיוק 
חזרה בתשובה! לאחר שאנו מביטים בה', 
ופונה  בנו  מביט  הוא  שגם  לפתע  נגלה 

אלינו, "ודודי לי".
בשיר  אחר  פסוק  יש  אגב,  דרך 
השירים "דודי לי ואני לו", אותו דבר אבל 
אלול-תשרי  בין  ההבדל  זהו  הפוך.  בסדר 
"אני  מאתנו,  מתחיל  הכל  באלול  לניסן: 
לי"  "דודי  ה' מתחיל,  בניסן  ואילו  לדודי", 
כך  ואחר  ממצרים,  אותנו  וגואל  מגיע 

אנחנו מצטרפים "ואני לו". 

באמת  האם  בנו,  תלוי  הכל  אם  אבל 
לפעמים  תשובה?  לעשות  יכולים  אנחנו 
קשה להאמין שאפשר לתקן, כל כך הרבה 
התרחקנו... האם יש סיכוי לאהבה? לשם 
כך, נגיע לסוף הפסוק "ָהֹרֶעה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים": 
נקראת  עצמה  הרעיה 
בין  "כשושנה  שושנה, 
בין  רעיתי  כן  החוחים 
הזוהר  בספר  הבנות". 
לשושנה  שיש  כתוב 
עלים,  שלשה-עשר 
הרומזים לשלש עשרה 
מדות הרחמים של ה', 
"אל רחום וחנון..." )כמו 
בסליחות  שאומרים 
של אלול(. החתן מביא לכלה שושנים, וכך 
ה' נותן לנו מתנה את מדות הרחמים שלו. 
כלומר, הסיפור המלא הוא כזה: נכון 
ש"אני לדודי", היוזמה היא שלנו – אנחנו 
צריכים לחזור בתשובה – אבל ה' מקדים 
ומכין את הרקע המתאים, הוא מגלה את 
תומכת  אווירה  שיוצרות  הרחמים  מדות 
המון  בתשובה,  לחזור  לנו  שמאפשרת 
זה  היכן שאנחנו.  אלינו  רחמים שמגיעים 
לא גילוי ברור, כמו הניסים של חודש ניסן, 
אלא תחושת בטחון נסתרת בתוך הנפש: 
יש  לתקן,  אפשר  שכן,  מרגישים  אנחנו 
לדרך:  יוצאים  אנחנו  ואז  לאהבה,  סיכוי 

אני לדודי, והנה דודי לי. 

מרגישים שיש 
סיכוי לתקן, 
ואז יוצאים 
לדרך: אני 

לדודי

אני לדודי ודודי לי

הרמז
חי באלול | אחד הרמזים לאלול הוא בפסוק "ּוָמל ה' ֱאֹלֶהיָך 

ַנְפְׁשָך  ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ְּבָכל  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַזְרֶעָך  ְלַבב  ְוֶאת  ְלָבְבָך  ֶאת 
אותיות,   67 בדיוק  בפסוק  יש  התבות,  בראשי  הרמז  מלבד  ַחֶּייָך".  ְלַמַען 

הגימטריא של אלול. מספר המלים בפסוק הוא 18, כרמוז במלה החותמת 
ַחֶּייָך. זהו רמז לח"י אלול, יום ההולדת של הבעל-שם-טוב ורבי שניאור זלמן 

מלאדי )אדמו"ר הזקן בעל התניא(, אשר למדו להחדיר חיות באלול.



סודות החודש

נחנו בעיצומה של עונת השידוכים, א
בין ט"ו באב ליום הכיפורים, "לא 
היו ימים טובים לישראל כחמשה 
הכלה  ואז  הכיפורים",  וכיום  באב  עשר 
ראשי  לי"  ודודי  לדודי  "אני  לחתן  אומרת 
בתולה  למזל  מגיעים  כך  אלול.  תבות 
שמצאה  הבתולה  הכלה  אלול,  חודש  של 
)בהפטרת  נאמר  ועליה  לבה  בחיר  את 
במחול",  בתולה  "אז תשמח  ראש השנה( 

המחולות של ט"ו באב ויום כיפור.
בפרשת  בתורה  מוזכרת  הבתולה 
וטען  אשה  שנשא  מי  רע",  שם  "מוציא 
קנס  שעונשו  בתולה  היתה  שלא  בשקר 
ְּבתּוַלת  ַעל  ָרע  ֵׁשם  הֹוִציא  "ִּכי  ומלקות 
זהו רמז לכל אחד  ִיְׂשָרֵאל". ברובד פנימי, 
תמימים  אנחנו  בהתחלה  מאתנו:  ואחת 
במגע  באה  שלא  בתולה  כמו  ושלמים, 

חטא,  טעם  יודע  שלא  תינוק  או  איש,  עם 
את  שאבדנו  ונראה  ותעינו  גדלנו  אבל 
התמימות... האם אפשר לקום ולהתחדש? 
הראשונה  לתמימות  לחזור  אפשר  האם 
יש מקום  כן!  כל מה שעבר?  ולמחוק את 
מאד פנימי בנשמה שלנו, שיחסית אליו כל 
חיצונית  קליפה  הם  וההחטאות  החטאים 
שאפשר לקלף ולהסיר. אפשר לגלות את 
תמימה  שנותרה  דרגה  באותה  הנשמה 

ושלמה, "בתולת ישראל".

בתולת ישראל
יוד חכמה 

נתבונן שוב בפסוק "אני לדודי ודודי לי", 
י  פעמים  ארבע  התבות:  בסופי  והפעם 
ששווים בגימטריא 40, אלו ארבעים הימים 
שבין ראש חודש אלול ליום הכיפורים, ימי 
הרחמים והסליחות שבהם היה משה רבינו 
בהר סיני )בפעם האחרונה( ובסופם נאמר 
לו "סלחתי כדבריך". והנה לפי הקבלה, י 
חודש  כאילו  אלול.  חודש  של  האות  היא 
אלול ממשיך וכולל את עשרת ימי תשובה 

ומטביע בהם את חותמו )י = 10(. 
כנקודה  באותיות,  הקטנה  היא  י 
מאד  משמעותית  אבל  באויר,  תלויה 
שממנו  גרעין  תמציתית,  טיפה  כמו   –
מתפתח הכל. למעשה, כל אות מתחילים 
לכתוב כמו י, אחר כך מציירים את האות 
בטיפה  ומסיימים  השלמה, 
)אותיות  דיו  של  אחרונה 
שייכת  י  הקבלה,  לפי  יוד(. 
כמו  החכמה,  לספירת 
חכמה  "יוד  הידוע  בשיר 
קדומה". החכמה עצמה היא מעל השכל, 
נקודה לא נתפסת שהיא השורש של מה 
)המתגלה  חכמה"  "ראשית  לנו,  שמובן 
אלול  בחודש  הסיום(.  בנקודת  לבסוף 
בנפש,  החכמה  לספירת  מתקשרים  אנו 
משחזרים את הנקודה הראשונה שממנה 
שהגיעה  לפני  עוד  שלנו,  הנשמה  יצאה 
תשובה,  לעשות  אפשר  כך  הגוף.  לתוך 
בתולה  כמו  להיות  ולחזור  להתחדש 

תמימה.

המעשה הוא העיקר
"המעשה  לומר  אהב  מליובאוויטש  הרבי 
הוא העיקר", על-פי המשנה באבות "והכל 
ולדבר  לחשוב  אפשר  המעשה".  רוב  לפי 
לא  אם  אבל  עלונים(,  לקרוא  )וגם  יפה 
עשית – אין בזה טעם. זהו חוש-הנפש של 
דוגמה  חוש המעשה.  לפי הקבלה,  אלול 
טובה לחוש המעשה היא "מבצע תפילין" 
שלך,  לחבר  וגם  לעצמך,  תפילין  הנח   –
המעשה  חוש  פוגש.  שאתה  יהודי  ולכל 
בחכמה  "כולם  לחכמה,  קשור  הנכון 
ביד,  מתגלה  החכמה  של  היוד  עשית", 
ועל  הראש  על  מונחות  שהתפילין  כמו 

היד.
מעשי,  שבט  מתאים  המעשה  לחוש 
מעשה  אנשי  הם  גד  בני  גד.  שבט  הוא 
ְיגּוֶדּנּו  ְּגדּוד  "ָּגד  במלחמה,  המצטיינים 
ְוהּוא ָיֻגד ָעֵקב", איזה מחנה מסודר, יוצא 
לקרב וחוזר כמו שצריך )לכן קוראים את 
הפסוק הזה ישר והפוך(. בברכת שבט גד 
ָקְדֹקד"  ַאף  ְזרֹוַע  "ְוָטַרף  אמר משה רבינו 
ומכאן למדים שבזכות התפילין על הזרוע 
במלחמה.  מנצחים  )הראש(  והקדקד 
בכל  ישראל  לחיילי  ומופת  דוגמה  זו 
הדורות, להתחזק בהנחת תפילין ובעזרת 

ה' לנצח.
כמה מתאים ששבט גד מגיע באלול, 
אחרי חודש אב, רצף אותיות אב-גד, כמו 
שאמרה לאה בהולדת גד "בא גד". כעת 
נחשב אבגד בגימטריא ונקבל י, האות של 

אלול. חודש טוב ומעשים טובים!

אחרי הכל אפשר להתחדש י
ולהיות כבתולה תמימה

התחדשות
אלול תשע"ז 2



האש שלי, האש שלך
זכו " לא  ביניהם  שכינה  זכו  ואשה  איש  עקיבא,  רבי  דרש 

ורק  אש אוכלתן". אפשר לחשוב שהאש כאן היא שלילית, 
יכול  זה לא  י-ה( מצילה את המצב. אבל  )אותיות  השכינה 
להיות, אם המלים איש אשה מורכבות מ-אש 

זו ודאי אש טובה וקדושה.
יש אש מיוחדת לאיש ואש מיוחדת לאשה. 
נעשה סימן בראשי תבות: האש של האיש היא 
האופי השכלתני של האיש מתאים  שכלי.  אור 
לעיסוק באש התורה, וגם אם רוב שעותיו הוא 
זו  לתורה.  עתים  לקבוע  עליו  בעבודה  טרוד 
אש של אמת, מצפן שמכוון את החיים באור התורה. התורה היא 

חכמה, ולכן רמוזה באות י של איש )הציצו במדור 'סודות החודש'(.
שלמה,  אמונה  התבות  ראשי  מתאימים  האשה  של  לאש 
אש הנובעת מלמטה ומתבטאת בתפילה מעומק הלב ובדבורים 
של אמונה ובטחון. כמובן, שגם האשה קשורה לתורה )במיוחד 
בדורנו( וגם האיש מאמין ומתפלל – יש 'התכללות' בין השנים, 
האיש בתוך האשה והאשה בתוך האיש. העיקר שכל אחד יביא 

את האש שלו לבית המשותף ואז השכינה תשלים את התמונה.
אישות,  "בשתי  חז"ל  דרשו  ָּבֲאִׁשיׁשֹות"  "ַסְּמכּוִני  הפסוק  על 
מלמעלה,  אש  מביא  האיש  מטה".  של  ובאש  מעלה  של  באש 
מלמטה,  אש  מביאה  והאשה  למטה,  מלמעלה  הבוחן  השכל 

אמונה בוערת העולה עד אין סוף.

האיש מביא 
אש מלמעלה 

והאשה מביאה 
אש מלמטה

חודשי זוגי

מדינת היהודים

תשובה ציבורית
מתקשר ה בתשובה"  "חזרה  מושג 

פלוני  האישי.  לתחום  אצלנו 
ידע  לא  חילונית,  בתרבות  גדל 
באה  פרשה  ואיזו  מנחה  תפילת  מהי 
בבר- אולי  הניח  תפילין  בראשית,  אחרי 

תחפושת  כמו  לו  נראית  וציצית  המצוה 
עולם  את  מגלה  הוא  והנה  אינדיאנית. 
היהדות הנשכח, חיים של מצוות וקדושה, 
ארון  את  בצמא  ושותה  בדבקות  מתפלל 
של  שלמות  משפחות  גם  יש  הספרים. 
שלמות  קהילות  יש  וכבר  תשובה,  בעלי 
של חוזרים בתשובה... אבל לא נראה שזהו 
ציבורי. התרגלנו שהמרחב הציבורי  עניין 
הממשלה  "הדתי":  לתחום  שייך  איננו 
והעיריה, הכנסת ורשויות השלטון השונות 
מה  גמור,  חול  של  מקום  זהו  לכאורה   –

הקשר ליהדות?
מדברת  לא  שהתורה  היא  האמת 
ובמטבח.  בבית  היחיד,  רשות  על  רק 
בין  מפגשים  או  הכנסת  בית  על  רק  לא 
ציבורי  עניין  היא בהחלט  אישיים. התורה 
מובהק, יש לה מה לומר על רשויות החוק 
ומערכות הממשל, החברה והאוצר, החוץ 
והבטחון. השאלה היא האם אנחנו רוצים 
להביא אותה לשם או סוגרים אותה בתוך 

והקהילה  הבית 
המצומצמת. 

הזמן  הגיע 
ולהרחיב  לרענן 

את המושג של חזרה 
מספיק  לא  בתשובה. 

פרטית,  תשובה  על  לדבר 
למקורות,  שחוזרים  יהודים  הרבה 

חזרה  יש  שלו.  בארבע-אמות  אחד  כל 
להתוודות  עלינו  ציבורית.  בתשובה 
מדינה  הקמנו  בגדנו...  אשמנו,  ולומר: 
אותך,  הזכרנו  ובקושי  הגויים",  "ככל 
חטאנו.  כי  לנו  סלח  ריבונו-של-עולם. 
שלם,  ובלב  באמת  רוצים,  אנחנו  הנה 
לשוב אליך בכל מקום, לתת צביון יהודי 
וליצור  השלטון  מערכות  לכל  ממש  של 
תורתך  לפי  שמתנהגת  רשות-הרבים 

הקדושה.
פעמים  הזה?  המהפך  את  יוביל  מי 
רבות, למי שגדל בחברה הדתית הרגילה 
ולשנות  מהקופסה'  'לצאת  העוז  את  אין 
את התפיסה. אבל מי שעבר בעצמו את 
המהפך, מי שגדל בעולם החילוני והרגיש 
"אזרח המדינה" )ואפילו "אזרח העולם"(, 
ולבסוף גילה את האור הגדול של התורה 

הבא,  המהלך  את  להנהיג  יוכל  הוא   –
לתשובה  פרטית  מתשובה  המעבר  את 
עם  הגדול  העולם  את  לחבר  ציבורית, 
בדרך  המדינה  את  ולהוליך  העולם  בורא 
התורה. אפשר לומר מעין 'נבואה' קטנה: 
המדינה,  על  ישתלטו  התשובה  בעלי 
כולם  את  שתסחף  שמחה  השתלטות 

אחריה, לתשובה גדולה שתביא גאולה.

לא מספיק לדבר 
על תשובה 

פרטית, הגיע 
הזמן לתשובה 

ציבורית
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וניגונים  שירים  לשיר  החלו  בסיימו, 

הרגיש  שרבם  הבינו  התלמידים  שונים. 

במחשבתם ולכן אמר תורה המבארת את 

מעלתם הנפלאה של האנשים הפשוטים.   

הבעש"ט  אמר  לנגן,  כשסיימו 

לתלמידיו שכל אחד יניח יד ימינו על כתף 

בזה.  זה  יהיו משולבים  עד שכולם  חברו, 

לאחר כמה ניגונים, אמר להם לעצום את 

כתף  על  ימינו  יד  הניח  ובעצמו  עיניהם 

כתף  על  שמאלו  ויד  שמימינו  התלמיד 

פלא  באורח  לפתע  משמאלו.  התלמיד 

שמעו התלמידים שירה עריבה, שהחרידה 

"אוי,  בניגון:  קרא  אחד  קול  נפשם.  את 

צרפה  ונסני,  ה'  'בחנני  עולם!  של  ריבונו 

כליותי ולבי'". השני שר בקול: "אבא רחום! 

'חנני אלקים חנני, כי בך חסיה נפשי, ובצל 

השלישי  הוות'".  יעבור  עד  אחסה  כנפיך 

אלקים,  'יקום  שבשמים!  אבי  "אוי,  צעק: 

אל ב הגיעו  הקיץ  משבתות  אחת 
רבים  אורחים  טוב  שם  הבעל 
עובדי  פשוטים,  אנשים  ובהם 
קירבם  הבעש"ט  מלאכה.  ובעלי  אדמה 
נתן  לאחד  שבת.  ליל  בסעודת  מאוד 
את  העניק  לשני  בכוסו,  שנשאר  מהיין 
שונים  קירובים  ועוד  עליה,  שיקדש  כוסו 

שהפליאו את תלמידיו הקדושים. 
השנייה  שלסעודה  ידעו  האורחים 
משום  להיכנס,  רשות  להם  אין  בשבת 
התלמידים  לחבורת  מיוחדת  שהיא 
הקבועים. הם התקבצו בבית הכנסת אחרי 
שלא  פשוטים  אנשים  ובהיותם  הסעודה, 

ידעו כמעט מאומה, החלו לומר תהלים. 
סידר  שולחנו,  בראש  ישב  הבעש"ט 
לומר  והחל  את תלמידיו איש על מקומו, 
בנועם  התענגו  הקדושים  תלמידיו  תורה. 
אלוקי, ניגנו שירים וניגונים מיוחדים ושמחו 
מהם  אחדים  בחלקם.  שנפלה  הזכות  על 
הרהרו שכעת הם מרגישים נפלא, אבל לא 
הפשוטים  האנשים  מתקבצים  כאשר  כן 

שאינם מבינים מה שהרבי אומר... 
הרצינו.  הבעש"ט  שפני  ראו  לפתע 
"כתוב  ואמר:  גדולה  בדביקות  ישב  הוא 
'שלום שלום לרחוק ולקרוב' ואמרו חז"ל 
צדיקים  עומדים,  תשובה  שבעלי  'מקום 
קודם  כתוב  ]ולכן  עומדים'  אינם  גמורים 
עבודת  'לקרוב'[.  ואחר-כך  'לרחוק' 
האנשים הפשוטים היא בדרגה של בעלי 
תשובה בגלל היותם בהכנעה ובשפלות". 

וכך  מפניו"',  משנאיו  וינוסו  אויביו  יפוצו 
דמעות  לרעוד,  החלו  התלמידים  כולם. 
מקולות  נשבר  ולבם  מעיניהם  ניגרו 
שיזכו  בלבם  התפללו  הם  התחנונים. 

לעבודת השם כאותם יהודים פשוטים.
כתפי  מעל  ידיו  את  הסיר  הבעש"ט 
את  אטם  וכך  הסמוכים,  התלמידים 
אמירת  את  עוד  מלשמוע  תלמידיו  אזני 
התהלים. הוא ציווה על תלמידיו לפקוח את 
עיניהם, ולאחר עוד ניגונים אמר: "שמעתם 
פשוטים  יהודים  של  וזמרה  שירה  כעת 
בתמימות  לב  מקרב  תהלים  האומרים 
גמורה. ואתם, תלמידי הקדושים, התבוננו: 
אמת',  'שפת  אלא  אנו  שאין  אנחנו,  ומה 
כי הגוף אינו אמת ורק הנשמה היא אמת, 
את  מכירים  אנחנו  גם  הנה  זאת,  בכל 
האמת, מרגישים אותה ומתרגשים ממנה 
בהתפעלות עצומה. כל שכן שהשם יתברך 
האמת  את  מכיר  לאמיתה,  אמת  שהוא 

שבקריאת תהלים של יהודים פשוטים".

 כתב:
עודד מזרחי

ה'  את  העובד  פשוט  שיהודי  אותנו  מלמד  אלול,  בח"י  שנולד  טוב,  שם  הבעל 
בתמימות מצוי בעצם בדרגת "בעל תשובה", כי הוא מרגיש 'רחוק' מה', בשפלות 
ובלב נשבר, ולכן יש לו מעלה על הצדיק שמרגיש 'קרוב'. על המשיח נאמר שהוא 
יבוא להחזיר את הצדיקים בתשובה: על ידי שיראה להם את ריחוקם יקרבם אל 

האמת, וכך הצדיקים יהיו גם בעלי תשובה.
אנחנו בדור של תשובה, והנה התחזקות נפלאה: בכל יהודי פשוט, בכל בעל תשובה, 

יש מעלה גדולה שהצדיקים הגדולים משתוקקים להשיג. בואו ונעשה תשובה. 

נקודה למחשבה

לזכות חי'ה רוחמה בת נעמי
ולזכות מנחם מנדל בן הרצליה דיין

ליום הולדתם לברכה והצלחה 
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