
אני לדודי ודודי ליאני לדודי ודודי לי
עומדים אנו בפתחם של ימי הרחמים, חודש אלול, עומדים אנו בפתחם של ימי הרחמים, חודש אלול, 
שנתכונן  כדי  הבורא  מאת  במתנה  לנו  שנתכונן שניתנו  כדי  הבורא  מאת  במתנה  לנו  שניתנו 
היטב ליום הדין, ומוטל עלינו לדעת מה תפקידנו היטב ליום הדין, ומוטל עלינו לדעת מה תפקידנו 
בימים אלו, כדי שננצל כראוי את הזמן הזה, דומים בימים אלו, כדי שננצל כראוי את הזמן הזה, דומים 
האם  גדול,  לאירוע  שמתכונן  לאדם  זה  בזמן  האם אנו  גדול,  לאירוע  שמתכונן  לאדם  זה  בזמן  אנו 
שום  ללא  לאירוע  שיגיע  הדעת  על  להעלות  שום ניתן  ללא  לאירוע  שיגיע  הדעת  על  להעלות  ניתן 

הכנה מוקדמת?הכנה מוקדמת?

שבבחרותו  פריינד  נטע  ר'  הגה"ח  כך  על  שבבחרותו סיפר  פריינד  נטע  ר'  הגה"ח  כך  על  סיפר 
בימי  זצוק"ל,  מהוסיאטין  להרה"ק  פעם  בימי נכנס  זצוק"ל,  מהוסיאטין  להרה"ק  פעם  נכנס 
חודש אלול עם קוויטל, וכתב את בקשתו שיזכה חודש אלול עם קוויטל, וכתב את בקשתו שיזכה 
לשוב בתשובה שלמה, אמר לו הרה"ק מהוסיאטין לשוב בתשובה שלמה, אמר לו הרה"ק מהוסיאטין 
שילמד הלכות תשובה להרמב"ם, ואכן יש הרבה שילמד הלכות תשובה להרמב"ם, ואכן יש הרבה 
ספרים העוסקים בהלכות תשובה או ספרי מוסר ספרים העוסקים בהלכות תשובה או ספרי מוסר 
כיצד  האדם  את  ומדריכים  אלו  לימים  כיצד המיוחדים  האדם  את  ומדריכים  אלו  לימים  המיוחדים 
של  ספרו  (וביניהם  השנה  לראש  כראוי  של להתכונן  ספרו  (וביניהם  השנה  לראש  כראוי  להתכונן 
ימים  –אלול  המועדים  'טיב  שליט"א  ורבנו  ימים מורנו  –אלול  המועדים  'טיב  שליט"א  ורבנו  מורנו 
שיעור  לעצמו  לקבוע  צריך  אחד  וכל  שיעור -נוראים'),  לעצמו  לקבוע  צריך  אחד  וכל  -נוראים'), 
שגם  האחרונים  כתבו  וכבר  אלו,  בספרים  שגם לימוד  האחרונים  כתבו  וכבר  אלו,  בספרים  לימוד 
תלמיד חכם יש לו לנכות מעט זמן מסדרי לימודו תלמיד חכם יש לו לנכות מעט זמן מסדרי לימודו 

בימים אלו ולהוסיף לעסוק בספרי יראה ומוסר.בימים אלו ולהוסיף לעסוק בספרי יראה ומוסר.

וכך  קטנים,  לילדים  גם  להסביר  ראוי  זה  וכך ודבר  קטנים,  לילדים  גם  להסביר  ראוי  זה  ודבר 
הסביר פעם אחד מחשובי המלמדים שבירושלים הסביר פעם אחד מחשובי המלמדים שבירושלים 
שיערכו  רוצים  אתם  האם  יקרים,  ילדים  שיערכו עיה"ק,  רוצים  אתם  האם  יקרים,  ילדים  עיה"ק, 
הילדים,  השיבו  בוודאי,  חומש'?  'מסיבת  הילדים, לכם  השיבו  בוודאי,  חומש'?  'מסיבת  לכם 
שהמסיבה  תרצו  'האם  המלמד,  אמר  שהמסיבה 'ובכן'   תרצו  'האם  המלמד,  אמר  'ובכן'  
משום  'ומדוע'?  השיבו,  'לא'  היום'?  משום תתקיים  'ומדוע'?  השיבו,  'לא'  היום'?  תתקיים 
'כן  המסיבה,  לקראת  כראוי  התכוננו  לא  'כן שעדיין  המסיבה,  לקראת  כראוי  התכוננו  לא  שעדיין 
בלא  הדין  ליום  להגיע  יכולים  איננו  הזה,  בלא הדבר  הדין  ליום  להגיע  יכולים  איננו  הזה,  הדבר 
שהכנו את עצמנו כראוי'. דוגמא זו היא אחת, וכל שהכנו את עצמנו כראוי'. דוגמא זו היא אחת, וכל 
הקב"ה,  לו  שיאיר  כפי  ולהרחיב  לדבר  יראה  הקב"ה, אחד  לו  שיאיר  כפי  ולהרחיב  לדבר  יראה  אחד 
מקיימים,  ונאה  דורשים  נאה  שנהיה  הוא  מקיימים, והעיקר  ונאה  דורשים  נאה  שנהיה  הוא  והעיקר 
כל אחד לעצמו לנצל את הזמן עד ראש השנה, ולו כל אחד לעצמו לנצל את הזמן עד ראש השנה, ולו 
עיניו  והחכם  הולכים,  אנו  מה  לקראת  שנדע  עיניו כדי  והחכם  הולכים,  אנו  מה  לקראת  שנדע  כדי 
בראשו ולא ימתין עד לרגע האחרון, והזריז נשכר.בראשו ולא ימתין עד לרגע האחרון, והזריז נשכר.

(עפ"י טיב המועדים-אלול)(עפ"י טיב המועדים-אלול)
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ַמַען  ּךָ ל¿ ּו∆ ַ̂ י מ¿ ƒכ ר ָ‡נ… ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‰ ּל∆ ים ָ‰‡≈ ƒָבר ל ַ‰ּ„¿ ˙ ּכָ ≈‡ ָּ̇ ַמע¿ ָ ׁ̆ ר ו¿ מ… ¿ ַמַען ׁ̆ ּךָ ל¿ ּו∆ ַ̂ י מ¿ ƒכ ר ָ‡נ… ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‰ ּל∆ ים ָ‰‡≈ ƒָבר ל ַ‰ּ„¿ ˙ ּכָ ≈‡ ָּ̇ ַמע¿ ָ ׁ̆ ר ו¿ מ… ¿ ׁ̆
י  ינ≈ ע≈ ר ּב¿ ָ ׁ̆ ַ‰ּיָ ב ו¿ ‰ ַ‰ּטו… ∆ׂ̆ ֲע ַ̇ י  ƒָלם ּכ יָך ַע„ עו… יָך ַ‡ֲחר∆ ָבנ∆ ָך ּול¿ יַטב ל¿ ƒי י ינ≈ ע≈ ר ּב¿ ָ ׁ̆ ַ‰ּיָ ב ו¿ ‰ ַ‰ּטו… ∆ׂ̆ ֲע ַ̇ י  ƒָלם ּכ יָך ַע„ עו… יָך ַ‡ֲחר∆ ָבנ∆ ָך ּול¿ יַטב ל¿ ƒי

יָך: (יב, כח)(יב, כח) ∆̃ ל… יָך: ‰' ‡¡ ∆̃ ל… ¡‡ '‰
שלא  בבטנך  לשמרה  צריך  שאתה  משנה  זו   - שמור  רש"י:  שלא ופירש  בבטנך  לשמרה  צריך  שאתה  משנה  זו   - שמור  רש"י:  ופירש 
תשכח. כענין שנאמר: 'כי נעים כי תשמרם בבטנך'. ואם שנית אפשר תשכח. כענין שנאמר: 'כי נעים כי תשמרם בבטנך'. ואם שנית אפשר 

שתשמע ותקיים, הא כל שאינו בכלל משנה אינו בכלל מעשה:שתשמע ותקיים, הא כל שאינו בכלל משנה אינו בכלל מעשה:
היוצא מדברי רש"י אלו, כי לימוד המשניות היא המביאה לידי מעשה, היוצא מדברי רש"י אלו, כי לימוד המשניות היא המביאה לידי מעשה, 
וטעם הדבר הוא כדאיתא בספרי הפוסקים שמעלה גדולה יש בלימוד וטעם הדבר הוא כדאיתא בספרי הפוסקים שמעלה גדולה יש בלימוד 
תיבת  כי  רש"י  פירש  ולכן  פסוקות.  הלכות  היותם  מצד  תיבת המשניות  כי  רש"י  פירש  ולכן  פסוקות.  הלכות  היותם  מצד  המשניות 
'שמור' האמור בתורה, מורה על לימוד המשניות. כי 'שמור' מורה על 'שמור' האמור בתורה, מורה על לימוד המשניות. כי 'שמור' מורה על 

'קיום' וכדי לקיים יש צורך בלימוד המביא לידי קיום. 'קיום' וכדי לקיים יש צורך בלימוד המביא לידי קיום. 
לקיים  אפשר  אי  אנו  בימינו  כי  למידים,  נמצאינו  הדברים  אלו  פי  אי אפשר לקיים על  פי אלו הדברים נמצאינו למידים, כי בימינו אנו  על 
ערוך  השולחן  לימוד  ידי  על  אם  כי  בתורה  האמור  'שמור'  ערוך הציווי  השולחן  לימוד  ידי  על  אם  כי  בתורה  האמור  'שמור'  הציווי 
ולדורות  לשעתו  אם  כי  נאמרו  לא  רש"י  של  דבריו  כי  כליו.  ולדורות ונושאי  לשעתו  אם  כי  נאמרו  לא  רש"י  של  דבריו  כי  כליו.  ונושאי 
כהיום  אך  המשנה.  לאור  מושתתים  היו  שהליכותיהם  לו,  כהיום הקודמים  אך  המשנה.  לאור  מושתתים  היו  שהליכותיהם  לו,  הקודמים 
השולחן  בלימוד  להגות  אנו  מוכרחים  ההלכה,  חתימת  המשנה  בלימוד השולחן שאין  להגות  אנו  ההלכה, מוכרחים  חתימת  המשנה  שאין 

ערוך כדי שנזכה לתלמוד המביא לידי מעשה. ערוך כדי שנזכה לתלמוד המביא לידי מעשה. 
בעל  הרב  של  חבר  תלמיד  שחיברו  דאורייתא'  'נהורא  בספר  בעל וראה  הרב  של  חבר  תלמיד  שחיברו  דאורייתא'  'נהורא  בספר  וראה 
פסוקות  הלכות  ללמוד  הראוי  מן  הוא  שכהיום  שכתב  זי"ע,  פסוקות התניא  הלכות  ללמוד  הראוי  מן  הוא  שכהיום  שכתב  זי"ע,  התניא 
פוסקים  היום  כי  המשניות,  לימוד  במקום  הנפטרים  נשמות  פוסקים לעילוי  היום  כי  המשניות,  לימוד  במקום  הנפטרים  נשמות  לעילוי 
מחיבורי הפסק, ולא מהמשנה. עכתו"ד. ואינני יודע אם כוונתו דווקא מחיבורי הפסק, ולא מהמשנה. עכתו"ד. ואינני יודע אם כוונתו דווקא 
כשלומדים לעילוי נשמות, או שבכל מקום שכתוב ללמוד משנה מן כשלומדים לעילוי נשמות, או שבכל מקום שכתוב ללמוד משנה מן 

הראוי שילמדו במקומה הלכה. כי תכלית המשנה היא ההלכה.הראוי שילמדו במקומה הלכה. כי תכלית המשנה היא ההלכה.
עלינו לדעת כי עיקר תכלית לימוד התורה הוא הלימוד המביא לידי עלינו לדעת כי עיקר תכלית לימוד התורה הוא הלימוד המביא לידי 
מעשה, וזהו הטעם למה שאמרו מעשה, וזהו הטעם למה שאמרו (פאה א, א)(פאה א, א) 'ותלמוד תורה כנגד כולם'  'ותלמוד תורה כנגד כולם' 
לידי  שמביא  התלמוד  הוא  גדול  וגמרו  לידי 'נמנו  שמביא  התלמוד  הוא  גדול  וגמרו  'נמנו  ה)  ב,  ה) (שהש"ר  ב,  (שהש"ר  אמרו  אמרו וכן  וכן 
ונשגבה,  גדולה  מצוה  היא  אם  אף  על  שעושים  מצוה  כל  כי  על אף אם היא מצוה גדולה ונשגבה, מעשה',  כל מצוה שעושים  מעשה', כי 
מצוה  אותה  אם  כי  שעה  באותה  מקיים  בה  העוסק  אין  מקום  מצוה מכל  אותה  אם  כי  שעה  באותה  מקיים  בה  העוסק  אין  מקום  מכל 
בלבד, ואילו העוסק בתורה הרי זוכה על ידה לקיים כל התורה כולה, בלבד, ואילו העוסק בתורה הרי זוכה על ידה לקיים כל התורה כולה, 
אנו  למדים  פנים  כל  על  המצוות.  כל  משאר  יותר  היא  חשובה  אנו ולכן  למדים  פנים  כל  על  המצוות.  כל  משאר  יותר  היא  חשובה  ולכן 
מכאן, כי תכלית הלימוד הוא הקיום הנמשך על ידו, ולימוד כעין זה מכאן, כי תכלית הלימוד הוא הקיום הנמשך על ידו, ולימוד כעין זה 

הוא הנקרא בלשון חכמינו ז"ל 'תלמוד תורה'. הוא הנקרא בלשון חכמינו ז"ל 'תלמוד תורה'. 
כהיום יכולים לומר כי אכשר דרא, כי נתרבו ב"ה ספסלי דבי מדרשא, כהיום יכולים לומר כי אכשר דרא, כי נתרבו ב"ה ספסלי דבי מדרשא, 
ולומדי תורה מצויים כהיום הרבה יותר מבדורות שעברו. אך לדאבונינו ולומדי תורה מצויים כהיום הרבה יותר מבדורות שעברו. אך לדאבונינו 
לימוד ההלכה רפוי היא מאוד כהיום, והיטב הגדיר הרה"ג רבי זונדל לימוד ההלכה רפוי היא מאוד כהיום, והיטב הגדיר הרה"ג רבי זונדל 
קרוזר זצ"ל את פני הדברים, היה זה כששאלתי אותו על הא דאיתא קרוזר זצ"ל את פני הדברים, היה זה כששאלתי אותו על הא דאיתא 
שחרב  מיום  דעולא:  משמיה  אמי  בר  חייא  רבי  אמר  בר אמי משמיה דעולא: מיום שחרב   רבי חייא  אמר  ח.)  ח.) (ברכות  בגמראבגמרא (ברכות 
אמות  ארבע  אלא  בעולמו  הוא  ברוך  להקדוש  לו  אין  המקדש  אמות בית  ארבע  אלא  בעולמו  הוא  ברוך  להקדוש  לו  אין  המקדש  בית 
באלו  המכוון  מהו  זונדל,  רבי  הגאון  את  ושאלתי  בלבד,  הלכה  באלו של  המכוון  מהו  זונדל,  רבי  הגאון  את  ושאלתי  בלבד,  הלכה  של 

התיבות "ד' אמות" של הלכה' ניחא היה אילו אמרו אין לו להקב''ה התיבות "ד' אמות" של הלכה' ניחא היה אילו אמרו אין לו להקב''ה 
אלא עסק ההלכה בלבד, שהמכוון בזה הוא שמאחר ונתבטלה עבודת אלא עסק ההלכה בלבד, שהמכוון בזה הוא שמאחר ונתבטלה עבודת 
בית המקדש שוב אין לו להקב''ה נחת רוח כדבעי אלא מאלו השונים בית המקדש שוב אין לו להקב''ה נחת רוח כדבעי אלא מאלו השונים 
שהגדירו  בזה  הכוונה  מהו  אך  התורה.  ומשפטי  חוקי  שהם  שהגדירו הלכות,  בזה  הכוונה  מהו  אך  התורה.  ומשפטי  חוקי  שהם  הלכות, 
את הדבר ב"ד' אמות"? כתשובה לכך נענה ר' זונדל ואמר: צא וראה את הדבר ב"ד' אמות"? כתשובה לכך נענה ר' זונדל ואמר: צא וראה 
את  לכנות  עד שאפשר  כל כך  מועטים הם  לומדי הלכות  כי  ותיווכח כי לומדי הלכות מועטים הם כל כך עד שאפשר לכנות את ותיווכח 

הלימוד הזה כד' אמות בלבד. הלימוד הזה כד' אמות בלבד. 
פסוקה  הלכה  על  מלעבור  הוא  זהיר  תורה  בן  כי  יודעים  היו  פסוקה בעבר  הלכה  על  מלעבור  הוא  זהיר  תורה  בן  כי  יודעים  היו  בעבר 
ידעו  כי  סביבתו,  לכל  ודוגמא  כאות  שימש  הליכותיו  ובכל  ידעו בשו"ע,  כי  סביבתו,  לכל  ודוגמא  כאות  שימש  הליכותיו  ובכל  בשו"ע, 
כולם כי אם הוא עושה כן אות הוא שהדבר מותר על פי ההלכה. אך כולם כי אם הוא עושה כן אות הוא שהדבר מותר על פי ההלכה. אך 
לדאבונינו נשתנו פני הדברים, כהיום יכולים אנו למצוא אברכים אשר לדאבונינו נשתנו פני הדברים, כהיום יכולים אנו למצוא אברכים אשר 
תורתם אומנותם, וספונים הם כל היום באהלי תורה, ואעפ"כ בבואם תורתם אומנותם, וספונים הם כל היום באהלי תורה, ואעפ"כ בבואם 
הצרופה,  ההלכה  מן  הם  סוטים  איך  לראות  יכולים  העשיה,  הצרופה, לתחום  ההלכה  מן  הם  סוטים  איך  לראות  יכולים  העשיה,  לתחום 
יכולים לפעמים לעקוב אחר אברך העומד בתפילה ולהבחין איך הוא יכולים לפעמים לעקוב אחר אברך העומד בתפילה ולהבחין איך הוא 
שכל  עד  למעשה,  הנוגעים  הלכות  פרטי  על  רגע  בכל  כמעט  שכל עובר  עד  למעשה,  הנוגעים  הלכות  פרטי  על  רגע  בכל  כמעט  עובר 
תפילתו הינו בגדר של בדיעבד גמור. וברור הוא כי אילו היו מקדישים תפילתו הינו בגדר של בדיעבד גמור. וברור הוא כי אילו היו מקדישים 
יותר זמן עבור לימוד ההלכה לא היו מכשולים אלו יוצאים מידי הוגי יותר זמן עבור לימוד ההלכה לא היו מכשולים אלו יוצאים מידי הוגי 

תורה יראי השם. תורה יראי השם. 
על אברכים מעין אלו להגות יותר בחלק ההלכה, ועליהם לדעת כי כל על אברכים מעין אלו להגות יותר בחלק ההלכה, ועליהם לדעת כי כל 
פעולה ופעולה שעושים תלויים בכמה וכמה גופי תורה, ובלא יודעים פעולה ופעולה שעושים תלויים בכמה וכמה גופי תורה, ובלא יודעים 
הינו  עליה  שעוברים  הלכה  וכל  הלכות,  בהרבה  להיכשל  הם  הינו עלולים  עליה  שעוברים  הלכה  וכל  הלכות,  בהרבה  להיכשל  הם  עלולים 
גופי  בהרבה  יום  בכל  הוא  נכשל  יודעים  בלא  כי  ונמצא  עבירה,  גופי בגדר  בהרבה  יום  בכל  הוא  נכשל  יודעים  בלא  כי  ונמצא  עבירה,  בגדר 
תורה ר"ל. ורק ע"י לימוד ההלכות יזכה לשמירת התורה כדבעי, כי יהיה תורה ר"ל. ורק ע"י לימוד ההלכות יזכה לשמירת התורה כדבעי, כי יהיה 

ביכולתו לשקול את מעשיו אם נעשים הם על פי ההלכה הצרופה. ביכולתו לשקול את מעשיו אם נעשים הם על פי ההלכה הצרופה. 
ומידי דברי בענין לימוד ההלכה, אזכיר את הגאון אבי מורי זצ''ל שהיה ומידי דברי בענין לימוד ההלכה, אזכיר את הגאון אבי מורי זצ''ל שהיה 
ותכלית  עיקר  זהו  כי  באמרו  ההלכה,  לימוד  ענין  על  עולמות  ותכלית מהפך  עיקר  זהו  כי  באמרו  ההלכה,  לימוד  ענין  על  עולמות  מהפך 
לימוד התורה, אף הוא היה נוהג לדרוש על מאמר חכמינו ז''ללימוד התורה, אף הוא היה נוהג לדרוש על מאמר חכמינו ז''ל (נדה עג.)  (נדה עג.) 
'תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם 'תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם 
הבא' שממשמעות הדברים אתה לומד, שהשונה הלכות זוכה לשכר הבא' שממשמעות הדברים אתה לומד, שהשונה הלכות זוכה לשכר 
על אף שאין הוא הגון וטוב, דאי לאו הכי, אלא מדובר באדם שמעשיו על אף שאין הוא הגון וטוב, דאי לאו הכי, אלא מדובר באדם שמעשיו 
הגונים הם וראוי בזכותם לעולם הבא, מאי רבותא הוא שהוא בן עולם הגונים הם וראוי בזכותם לעולם הבא, מאי רבותא הוא שהוא בן עולם 
הבא? הלוא גם אם אינו שונה הלכות יזכה בזכות מעשיו לעולם הבא, הבא? הלוא גם אם אינו שונה הלכות יזכה בזכות מעשיו לעולם הבא, 
היה  לא  הלכות  שונה  שהוא  זה  שלולא  באדם  מדובר  בהכרח  היה אלא  לא  הלכות  שונה  שהוא  זה  שלולא  באדם  מדובר  בהכרח  אלא 
מורי  אבי  הפטיר  אך  לכך.  יזכה  בזכותה  ורק  הבא,  לעולם  כלל  מורי ראוי  אבי  הפטיר  אך  לכך.  יזכה  בזכותה  ורק  הבא,  לעולם  כלל  ראוי 
שבכדי לזכות להבטחה זו מוטל על האדם לקיים מאמר זה כתיקונו שבכדי לזכות להבטחה זו מוטל על האדם לקיים מאמר זה כתיקונו 
אפילו  להחסיר  מבלי  ויום,  יום  בכל  הלכות  שונה  להיות  אפילו בשלימות,  להחסיר  מבלי  ויום,  יום  בכל  הלכות  שונה  להיות  בשלימות, 
יום אחד, לרבות הימים בהם אין זמנו של אדם פנויה, כבפורים ויום יום אחד, לרבות הימים בהם אין זמנו של אדם פנויה, כבפורים ויום 
בשכרה  זוכה  אכן  בכך  עומד  אם  ורק  טובים,  ימים  ושאר  בשכרה הכיפורים,  זוכה  אכן  בכך  עומד  אם  ורק  טובים,  ימים  ושאר  הכיפורים, 

להיות בן עולם הבא. להיות בן עולם הבא. 

דבר ה' זו הלכהדבר ה' זו הלכה

א
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ערב ראש חודשערב ראש חודש
א. א.  נהגו בערב ראש חודש אלול להתענות,  נהגו בערב ראש חודש אלול להתענות, 
במקום  גם  קטן  כיפור  יום  סדר  לומר  במקום וכן  גם  קטן  כיפור  יום  סדר  לומר  וכן 
כדי  חדשים,  בשאר  כן  לומר  נוהגין  כדי שאין  חדשים,  בשאר  כן  לומר  נוהגין  שאין 
ס"ג). .  תקפ"א  סי'  ס"ג)(מט"א  תקפ"א  סי'  (מט"א  לתשובה  לבם  לתשובה שיכינו  לבם  שיכינו 
מאד,  חפץ  ובמצותיו  ה'  ירא  שהוא  מאד, ומי  חפץ  ובמצותיו  ה'  ירא  שהוא  ומי 

יזהר ליתן צדקה ביום זהיזהר ליתן צדקה ביום זה (מל"ח פי"א ס"א). (מל"ח פי"א ס"א).
ב. ב. וכתבו הספרים דאף מי שאינו מתענה וכתבו הספרים דאף מי שאינו מתענה 
יראה  מקום  מכל  חודש,  ראש  יראה בערב  מקום  מכל  חודש,  ראש  בערב 
אשר  כל  לתקן  זה,  ביום  תשובה  אשר לעשות  כל  לתקן  זה,  ביום  תשובה  לעשות 
יום  שהוא  מאחר  החודש,  במשך  יום עוות  שהוא  מאחר  החודש,  במשך  עוות 
ערב  כדמיון  זה  והרי  החודש,  של  ערב אחרון  כדמיון  זה  והרי  החודש,  של  אחרון 
ראש השנה שהוא יום האחרון מכל השנה, ראש השנה שהוא יום האחרון מכל השנה, 
ואז בוודאי יהיה לו יום החודש זמן כפרה ואז בוודאי יהיה לו יום החודש זמן כפרה 

לכל תולדותיו לכל תולדותיו (מ"ב סי' תי"ז סק"ד). (מ"ב סי' תי"ז סק"ד). 

אגרת שלומיםאגרת שלומים
אגרת  לחברו  אדם  כשכותב  אגרת נוהגין  לחברו  אדם  כשכותב  נוהגין  ג. ג. 
יום  עד  אלול  חודש  ראש  מן  יום שלומים  עד  אלול  חודש  ראש  מן  שלומים 
בסופו  או  בתחילתו  לו  רומז  בסופו הכיפורים,  או  בתחילתו  לו  רומז  הכיפורים, 
הדין  בימי  שיזכה  עליו  מעתיר  הדין שהוא  בימי  שיזכה  עליו  מעתיר  שהוא 
בספר  ונחתם  נכתב  להיות  לטובה  בספר הבאים  ונחתם  נכתב  להיות  לטובה  הבאים 

חיים טוביםחיים טובים (מט"א שם ס"ט).  (מט"א שם ס"ט). 

חודש אלולחודש אלול
ימי  הם  ואילך  אלול  חודש  ימי מראש  הם  ואילך  אלול  חודש  מראש  ד. ד. 
לכל  ויש  רצון,  וימי  והסליחות  לכל הרחמים  ויש  רצון,  וימי  והסליחות  הרחמים 

לכפר  ולעשות  בתשובה  ליבו  לעורר  לכפר אדם  ולעשות  ליבו בתשובה  לעורר  אדם 
היותו,  מיום  הנפש  על  חטא  אשר  היותו, את  מיום  הנפש  על  חטא  אשר  את 
על  המלך  כשבת  בהשפטו  יזכה  על ולמען  המלך  כשבת  בהשפטו  יזכה  ולמען 

כסא דין ביום הרת עולםכסא דין ביום הרת עולם (מט"א שם ס"א). (מט"א שם ס"א).
משה  עלה  שאז  מר"ח,  שנהגו  משה ומה  עלה  שאז  מר"ח,  שנהגו  ומה  ה. ה. 
והעבירו  אחרונות,  לוחות  לקבל  סיני  והעבירו בהר  אחרונות,  לוחות  לקבל  סיני  בהר 
שלא  להר,  עלה  משה  במחנה  שלא שופר  להר,  עלה  משה  במחנה  שופר 
ואיכא  רצון,  עת  והוי  ע"ז,  אחר  עוד  ואיכא יטעו  רצון,  עת  והוי  ע"ז,  אחר  עוד  יטעו 
ר"ת  לי  ודודי  לדודי  אני  מקרא  ר"ת אסמכתא  לי  ודודי  לדודי  אני  מקרא  אסמכתא 
יום  ארבעים  כנגד  מ'  עולה  וס"ת  יום אלול,  ארבעים  כנגד  מ'  עולה  וס"ת  אלול, 
ארבעים  באלו  כי  יוה"כ,  עד  אלול  ארבעים מר"ח  באלו  כי  יוה"כ,  עד  אלול  מר"ח 
קרוב  לבו  להיות  מקובלת  התשובה  קרוב יום  לבו  להיות  מקובלת  התשובה  יום 
אל דודו בתשובה ואז דודו קרוב לו לקבל אל דודו בתשובה ואז דודו קרוב לו לקבל 
תשובתו מאהבה, ועוד סמך מקרא ומל ד' תשובתו מאהבה, ועוד סמך מקרא ומל ד' 
אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך ר"ת אלול אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך ר"ת אלול 

(מ"ב ריש הסימן).(מ"ב ריש הסימן).

ו. ו. ודורשי רשומות אמרו: ודורשי רשומות אמרו: "ומל ה' אלוקיך "ומל ה' אלוקיך 
אלול,  ר"ת  אלול,   ר"ת  ל'בב"  ו'את  ל'בבך  ל'בב"א'ת  ו'את  ל'בבך  א'ת 
לתשובה,  מסוגל  הוא  הזה  לתשובה, שהחודש  מסוגל  הוא  הזה  שהחודש 
צדה  לא  "ואשר  צדה   לא  "ואשר  האריז"ל  בכתבי  האריז"לואיתא  בכתבי  ואיתא 
ר"ת  ר"ת   ל'ך"  ו'שמתי  ל'ידו  א'נה  ל'ך"והאלוקים  ו'שמתי  ל'ידו  א'נה  והאלוקים 
רצון  עת  הוא  הזה  החודש  כי  רצון אלול,  עת  הוא  הזה  החודש  כי  אלול, 
השנה,  במשך  שעשה  החטאים  על  השנה, לכפר  במשך  שעשה  החטאים  על  לכפר 
שבחודש הזה הוא קרוב לקוראיו, וכ' עוד שבחודש הזה הוא קרוב לקוראיו, וכ' עוד 
שהוא נרמז בר"ת שהוא נרמז בר"ת "א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י""א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י", , 
ובספר אליה רבה בשם ספר אמרכל כתב ובספר אליה רבה בשם ספר אמרכל כתב 
שהוא נרמז במגילה בפסוק שהוא נרמז במגילה בפסוק "א'יש ל'רעהו "א'יש ל'רעהו 

ו'מתנות ל'אביונים"ו'מתנות ל'אביונים" רמז על מתנות עניים  רמז על מתנות עניים 
באלול באלול (אלף למטה שם סק"א). (אלף למטה שם סק"א). 

על  רומזים  הם  הללו  פסוקים  על ושלשה  רומזים  הם  הללו  פסוקים  ושלשה  ז. ז. 
וצדקה  ותפילה  "תשובה  שאמרו:  וצדקה מה  ותפילה  "תשובה  שאמרו:  מה 
מעבירין את רוע הגזירה", ומל ד' אלוקיך מעבירין את רוע הגזירה", ומל ד' אלוקיך 
רמז  לדודי  ואני  לתשובה,  רמז  הוא  רמז וגו'  לדודי  ואני  לתשובה,  רמז  הוא  וגו' 
לרעהו  ואיש  דודים,  רינת  שהוא  לרעהו לתפילה  ואיש  דודים,  רינת  שהוא  לתפילה 
יש  כי  בזה  והכוונה  צדקה,  על  רומז  יש וגו'  כי  בזה  והכוונה  צדקה,  על  רומז  וגו' 
אלול,  בימי  דברים  הג'  אותם  אלול, להקדים  בימי  דברים  הג'  אותם  להקדים 
תוקעין  שאז  השנה  ראש  בא  תוקעין ואח"כ  שאז  השנה  ראש  בא  ואח"כ 
ר'ע,  פ'גע  ו'אין  ש'טן  ר"ת  שהוא  ר'ע, בשופר  פ'גע  ו'אין  ש'טן  ר"ת  שהוא  בשופר 
שהשטן  שהשטן   סק"ז)  תקפ"ה  סק"ז)(סי'  תקפ"ה  (סי'  הט"ז  הט"ז וכמ"ש  וכמ"ש 
ע"ש  ישראל  על  זכות  מלמד  הוא  ע"ש בעצמו  ישראל  על  זכות  מלמד  הוא  בעצמו 
חסד  כסאך  מכון  ומשפט  "צדק  חסד הכתוב  כסאך  מכון  ומשפט  "צדק  הכתוב 
תפילה  הוא  אמת  כי  פניך",  יקדמו  תפילה ואמת  הוא  אמת  כי  פניך",  יקדמו  ואמת 
אשר  לכל  קוראיו  לכל  ה'  "קרוב  אשר כמ"ש  לכל  קוראיו  לכל  ה'  "קרוב  כמ"ש 
יקראוהו באמת", וחסד הוא צדקה, "צדק יקראוהו באמת", וחסד הוא צדקה, "צדק 
ומשפט מכון כסאך" ר"ת צום, וכל זה בא ומשפט מכון כסאך" ר"ת צום, וכל זה בא 
לרמז שיש להקדים פני עליון בדברים אלו לרמז שיש להקדים פני עליון בדברים אלו 
שם  למטה  (אלף  שם   למטה  (אלף  והנורא  הגדול  יום  בוא  והנוראטרם  הגדול  יום  בוא  טרם 

סק"א). סק"א). 

י"ג)  י"ג) (כ"ז  (כ"ז  תהילים  בספר  שנאמר  מה  תהילים גם  בספר  שנאמר  מה  גם  ח. ח. 
לולא לולא  השם"  בטוב  לראות  האמנתי  "לולא האמנתי לראות בטוב השם" "לולא 
אותיות אלול, שמאלול ואילך חרדתי נגד אותיות אלול, שמאלול ואילך חרדתי נגד 

השם השם (בעה"ט עה"ת דברים ל' ו'). (בעה"ט עה"ת דברים ל' ו'). 
שאג  שאג "אריה  "אריה  ח')  ג'  (עמוס  ח')  ג'  (עמוס  אומר  אומרוהנביא  והנביא  ט. ט. 
ר'אש  א'לול  ר"ת   - אריה  ר'אש   א'לול  ר"ת   - אריה  יירא"  לא  יירא"מי  לא  מי 

כי  רבא,  ה'ושענא  הכיפורים  י'ום  כי ה'שנה  רבא,  ה'ושענא  הכיפורים  י'ום  ה'שנה 
מיוחדים  שהם  הזמנים  באלו  יירא  לא  מיוחדים מי  שהם  הזמנים  באלו  יירא  לא  מי 
בכל  ה'  דבר  את  הירא  לכן  בכל לתשובה,  ה'  דבר  את  הירא  לכן  לתשובה, 
וקודם  סעודתו  קודם  ישב  הזה  וקודם החודש  סעודתו  קודם  ישב  הזה  החודש 
ויפשפש  עצמו  על  וישתומם  ויפשפש שינתו  עצמו  על  וישתומם  שינתו 
במעשיו ויתוודה עליהם, ושב ורפא לובמעשיו ויתוודה עליהם, ושב ורפא לו (א"ר  (א"ר 

שם סק"א בשם מטה משה סי' תשע"ח).שם סק"א בשם מטה משה סי' תשע"ח).

י.י. בראש חודש עצמו אין אומרים סליחות  בראש חודש עצמו אין אומרים סליחות 
כל  תהלים  לומר  הנוהגים  וכן  כל ותחנונים,  תהלים  לומר  הנוהגים  וכן  ותחנונים, 
אלול עם תחנונים יה"ר אין להתחיל בר"ח אלול עם תחנונים יה"ר אין להתחיל בר"ח 

(מ"ב סק"א).(מ"ב סק"א).

מנהג אנשי מעשה להתענות מנהג אנשי מעשה להתענות 
להתענות  הנוהגים  מעשה  אנשי  יש  להתענות   הנוהגים  מעשה  אנשי  יש  יא.יא. 
שעלה  יום  ארבעים  כנגד  יום,  שעלה ארבעים  יום  ארבעים  כנגד  יום,  ארבעים 
ולפי  התורה,  את  לקבל  ע"ה  רבנו  ולפי משה  התורה,  את  לקבל  ע"ה  רבנו  משה 
בר"ה,  וכן  ור"ח  בשבתות  מתענים  בר"ה, שאין  וכן  ור"ח  בשבתות  מתענים  שאין 
לכן נוהגין להתחיל אחר חמשה עשר באב לכן נוהגין להתחיל אחר חמשה עשר באב 
(מט"א (מט"א  יום  ארבעים  למספר  שישלימו  יום כדי  ארבעים  למספר  שישלימו  כדי 

שם ס"ב). שם ס"ב). 

ואילך,  אלול  חודש  מראש  ואילך, כשמתענה  אלול  חודש  מראש  כשמתענה  יב. יב. 
וחיים  שררה  לו  שיתן  ית'  מהשם  וחיים ישאל  שררה  לו  שיתן  ית'  מהשם  ישאל 

ובנים לעבודתו ובנים לעבודתו (א"ר שם סק"א).(א"ר שם סק"א).
ימים  או  יום  איזה  להתענות  יכול  ימים אם  או  יום  איזה  להתענות  יכול  אם  יג. יג. 
שיפשפש  ובלבד  לו,  אשרי  אלול  שיפשפש בחודש  ובלבד  לו,  אשרי  אלול  בחודש 
עוד  לשוב  שלא  גדר  ויעשה  עוד במעשיו  לשוב  שלא  גדר  ויעשה  במעשיו 

לכסלהלכסלה (מורה באצבע אות רמ"ז). (מורה באצבע אות רמ"ז).

˜ול „ו„י ‰נ‰ ז‰ ב‡
והסליחות,  הרחמים  חודש  של  מפתנה  על  כבר  אנו  והסליחות, דורכים  הרחמים  חודש  של  מפתנה  על  כבר  אנו  דורכים 
הלבבות הולמים ורוגשים, א-ל-ו-ל, אלול כבר כאן. אלול היא הלבבות הולמים ורוגשים, א-ל-ו-ל, אלול כבר כאן. אלול היא 
זמן  הוא  עתה  אך  הנוראים,  הימים  לקראת  הכנה  של  זמן חודש  הוא  עתה  אך  הנוראים,  הימים  לקראת  הכנה  של  חודש 
ההכנה להכנה. "אני לדודי ודודי לי" ההכנה להכנה. "אני לדודי ודודי לי" (שיר השירים ו, ג)(שיר השירים ו, ג), זהו תמציתה , זהו תמציתה 
ומהותה של החודש הבא עלינו לטובה, אשר השבת מברכים ומהותה של החודש הבא עלינו לטובה, אשר השבת מברכים 
זה  פסוק  של  שהר"ת  באמרם  הקדמונים  שרמזו  וכפי  זה אותה,  פסוק  של  שהר"ת  באמרם  הקדמונים  שרמזו  וכפי  אותה, 
אך  בזה,  נאמרו  ומעוררים  נפלאים  ביאורים  הרבה  אלול,  אך הוא  בזה,  נאמרו  ומעוררים  נפלאים  ביאורים  הרבה  אלול,  הוא 

אנו נוסיף ונאמר משמעות נוספת.אנו נוסיף ונאמר משמעות נוספת.
ילדיהם,  למען  נפשם  את  מוסרים  שההורים  שבעולם  ילדיהם, בנוהג  למען  נפשם  את  מוסרים  שההורים  שבעולם  בנוהג 
ימים כלילות לא ינוחו ולא ישבתו מלעסוק בצרכיהם ובראיית ימים כלילות לא ינוחו ולא ישבתו מלעסוק בצרכיהם ובראיית 
שום  לילדם  יחסר  לא  למען  ואון  הון  שום  יחסכו  לא  שום טובתם,  לילדם  יחסר  לא  למען  ואון  הון  שום  יחסכו  לא  טובתם, 
דבר, בין אם זה ברוחניות ובין אם זה בגשמיות, אך מנגד, הילד דבר, בין אם זה ברוחניות ובין אם זה בגשמיות, אך מנגד, הילד 
עצמו לא משכיל להבחין בזה, פעמים והנער ממבטו הצר רואה עצמו לא משכיל להבחין בזה, פעמים והנער ממבטו הצר רואה 
ממנו  ומונע  בדרכו  עליו  שעומד  כאחד  אביו  את  רוחו  ממנו בעיני  ומונע  בדרכו  עליו  שעומד  כאחד  אביו  את  רוחו  בעיני 
להוריו  רוחש  שהוא  הכבוד  רוחו,  על  העולה  ככל  להוריו מלעשות  רוחש  שהוא  הכבוד  רוחו,  על  העולה  ככל  מלעשות 
והרצון למלא את מבוקשם כלל לא עומד בקנה אחד עם הרצון והרצון למלא את מבוקשם כלל לא עומד בקנה אחד עם הרצון 
מאד  רחוק  שאפילו  לומר  אפשר  עמו,  להיטיב  ההורים  מאד של  רחוק  שאפילו  לומר  אפשר  עמו,  להיטיב  ההורים  של 
מלהיות דומה, הרבה פעמים – באם לא יעמדו לו על ראשו - מלהיות דומה, הרבה פעמים – באם לא יעמדו לו על ראשו - 
ישתמט מלמלא את חובתו כלפי אביו, אך הפלא ופלא, כאשר ישתמט מלמלא את חובתו כלפי אביו, אך הפלא ופלא, כאשר 
מתיקה  מיני  איזה  לילד  הוא  נותן  יבא,  וממרחקים  הדוד  מתיקה יגיע  מיני  איזה  לילד  הוא  נותן  יבא,  וממרחקים  הדוד  יגיע 
או איזה צעצוע, והנה הילד עומד הכן לקראת דודו ומוכן הוא או איזה צעצוע, והנה הילד עומד הכן לקראת דודו ומוכן הוא 
לישות כל מה שיידרש ממנו, העיקר שהדוד יהיה מרוצה ממנו.לישות כל מה שיידרש ממנו, העיקר שהדוד יהיה מרוצה ממנו.
נפשו  המוסר  אביו  שלמען  הייתכן  מאליה,  זועקת  נפשו התמיהה  המוסר  אביו  שלמען  הייתכן  מאליה,  זועקת  התמיהה 
וכלפי  ויראה  כורח  של  באופן  יתנהג  הוא  ועונה  עת  בכל  וכלפי אליו  ויראה  כורח  של  באופן  יתנהג  הוא  ועונה  עת  בכל  אליו 
איזה  לו  נתן  אחת  שפעם  איזה דודו  לו  נתן  אחת  שפעם  דודו 
הכן  עומד  וכבר  מתוק  הכן דבר  עומד  וכבר  מתוק  דבר 

למלאת לו כל הגה שיוציא מפיו?! אך הסיבה לכך פשוטה 
מאד, מאבא יש פחד, האב אם אין ממלאים אחר הדרישות 
שהעונש  הרי   - הילד  לטובת  כמובן  שהם   – מציב  שהוא 
לא תאחר מלבוא, זה גורם שהילד רואה לנגד עיניו מטרה 
לקבל  לא  כדי  שצריך  מה  כל  לעשות  והוא,  בלבד,  אחת 
עונש, כל מה שמעבר לזה מחפש הוא להיפטר הימנה, לעומת עונש, כל מה שמעבר לזה מחפש הוא להיפטר הימנה, לעומת 
זאת, הדוד לא מחייב שום דבר, הוא רק נותן ומעניק ללא שום זאת, הדוד לא מחייב שום דבר, הוא רק נותן ומעניק ללא שום 

דרישה כלל, ממילא הילד מחפש לגרום לו נחת רוח.דרישה כלל, ממילא הילד מחפש לגרום לו נחת רוח.
בחו„˘ ‡לול מר‡‰ ‰˜ב"‰ ‡˙ ‡‰ב˙ובחו„˘ ‡לול מר‡‰ ‰˜ב"‰ ‡˙ ‡‰ב˙ו

חודש   – רחומיו  בניו   – לנו  העניק  וחסדיו  רחמיו  ברוב  חודש הקב"ה   – רחומיו  בניו   – לנו  העניק  וחסדיו  רחמיו  ברוב  הקב"ה 
הרחמים  חודש  אליו,  להתקרב  אנו  יכולים  בו  בשנה  הרחמים מיוחד  חודש  אליו,  להתקרב  אנו  יכולים  בו  בשנה  מיוחד 
לכם  ואעניק  אלי  שובו  בואו,  לנו,  אומר  הקב"ה  לכם והסליחות,  ואעניק  אלי  שובו  בואו,  לנו,  אומר  הקב"ה  והסליחות, 
השנה  בכל  אם  וכפרה,  סליחה  מחילה  חינם  מתנת  השנה מאוצר  בכל  אם  וכפרה,  סליחה  מחילה  חינם  מתנת  מאוצר 
הקב"ה מתנהג עמנו בבחינת אב, שיש בה אף ממדת היראה, הקב"ה מתנהג עמנו בבחינת אב, שיש בה אף ממדת היראה, 
כדכתיבכדכתיב (מלאכי א, ו)  (מלאכי א, ו) "אם אב אני איה כבודי", שהקב"ה תובע את "אם אב אני איה כבודי", שהקב"ה תובע את 
האהבה  במדת  עמנו  נוהג  הקב"ה  אלול  בחודש  אבל  האהבה כבודו,  במדת  עמנו  נוהג  הקב"ה  אלול  בחודש  אבל  כבודו, 
והחמלה, כמו דוד שדרכו הוא להעניק ולחמול וכלל לא לייסר והחמלה, כמו דוד שדרכו הוא להעניק ולחמול וכלל לא לייסר 

ולהוכיח.ולהוכיח.
‰˜ב"‰ מ˙רˆ‰ ל˘בים ‡ליו ל‡ כמלך ב˘ר ו„ם‰˜ב"‰ מ˙רˆ‰ ל˘בים ‡ליו ל‡ כמלך ב˘ר ו„ם

בנוהג שבעולם, כאשר יחטא אדם למלכות, בין אם זה בשוגג בנוהג שבעולם, כאשר יחטא אדם למלכות, בין אם זה בשוגג 
ובין אם היה זה במזיד, כאשר יועמד לדין על מעשיו לא ייפטר ובין אם היה זה במזיד, כאשר יועמד לדין על מעשיו לא ייפטר 
יכול  שבעולם,  טצדקי  כל  לו  יועילו  לא  חטאיו,  על  עונש  יכול בלי  שבעולם,  טצדקי  כל  לו  יועילו  לא  חטאיו,  על  עונש  בלי 
הוא  וכדו',  חרטה  מלא  אני  שכחתי,  ידעתי,  לא  לאמר,  הוא הוא  וכדו',  חרטה  מלא  אני  שכחתי,  ידעתי,  לא  לאמר,  הוא 
יכול לצעוק חי וקיים, דבריו בטלים ומבוטלים לא שרירים ולא יכול לצעוק חי וקיים, דבריו בטלים ומבוטלים לא שרירים ולא 
לרצות  עליו  מוטל  עונשו  את  ייחשב,  דעת  חסר  כעל  לרצות קיימים,  עליו  מוטל  עונשו  את  ייחשב,  דעת  חסר  כעל  קיימים, 
מלכי  מלך  שבשמים  אבינו  אצל  הדבר  כן  לא  אך  מה,  מלכי ויהי  מלך  שבשמים  אבינו  אצל  הדבר  כן  לא  אך  מה,  ויהי 
כאשר  אבל  גדולה,  בחטאה  לפניו  חטא  אם  שאפילו  כאשר המלכים,  אבל  גדולה,  לפניו בחטאה  חטא  אם  שאפילו  המלכים, 
שהוא  שהקב"ה  הרי  נפשו,  על  ויבקש  באמת  חטאיו  על  שהוא ישוב  שהקב"ה  הרי  נפשו,  על  ויבקש  באמת  חטאיו  על  ישוב 
וסולח  עיניו  מנגד  פשעיו  את  ימחה  סלה  וסולח  מוחל  וסולח מלך  עיניו  מנגד  פשעיו  את  ימחה  סלה  וסולח  מוחל  מלך 

לעוונתינו ולעוונות עמו בית ישראל.לעוונתינו ולעוונות עמו בית ישראל.
‡לול – ע˙ רˆון‡לול – ע˙ רˆון

לכן עתה בשבת מברכים אלול יתן לבו לשמוח ולגיל בה' שנתן לכן עתה בשבת מברכים אלול יתן לבו לשמוח ולגיל בה' שנתן 

בכתבי  וכדאיתא  ולרצון,  לרחמים  מיוחד  חודש  ישראל  בכתבי לעמו  וכדאיתא  ולרצון,  לרחמים  מיוחד  חודש  ישראל  לעמו 
האר"י ז"ל בגודל מעלת ויקרת ימים אלו שבהם נפתחים שערי האר"י ז"ל בגודל מעלת ויקרת ימים אלו שבהם נפתחים שערי 
את  לקבל  למרום  משה  עלה  אלו  בימים  כי  ורצון,  את הרחמים  לקבל  למרום  משה  עלה  אלו  בימים  כי  ורצון,  הרחמים 
הלוחות השניות, וממילא כל אותם המ' יום שמר"ח אלול עד הלוחות השניות, וממילא כל אותם המ' יום שמר"ח אלול עד 
יוה"כ נקראים עת רצון, וכן אף איתא בכתבים יוה"כ נקראים עת רצון, וכן אף איתא בכתבים (עץ הדעת טוב – כי (עץ הדעת טוב – כי 
תצא)תצא) "ועיקר התשובה הזו להיותם מקובלת תהי' בחודש אלול  "ועיקר התשובה הזו להיותם מקובלת תהי' בחודש אלול 

הנק' ירח ימים הנוראים כי אז תפלתך נשמעת ושערי תשובה הנק' ירח ימים הנוראים כי אז תפלתך נשמעת ושערי תשובה 
פתוחים כמ"ש דרשו ה' בהמצאו ובסוד אני לדודי ודודי לי ר"ת פתוחים כמ"ש דרשו ה' בהמצאו ובסוד אני לדודי ודודי לי ר"ת 
אלול כי אז נהפך הקב"ה ידיד ואוהב אל האדם השב בתשובה".אלול כי אז נהפך הקב"ה ידיד ואוהב אל האדם השב בתשובה".

ו‡ו‰בי ˘מו י˘כנו ב‰ו‡ו‰בי ˘מו י˘כנו ב‰
מבין  ניכר  שגם  כפי  אליה,  לב  לשים  שיש  חשובה  מבין נקודה  ניכר  שגם  כפי  אליה,  לב  לשים  שיש  חשובה  נקודה 
השורות דלעיל, העיקר הוא שיהיה לאדם את המבט הנכון על השורות דלעיל, העיקר הוא שיהיה לאדם את המבט הנכון על 
ימים אלו שידע שהם לטובתו ומרוב אהבת הבורא לבני ישראל, ימים אלו שידע שהם לטובתו ומרוב אהבת הבורא לבני ישראל, 
להיפטר  שרוצים  וכמשא  כטורח  חלילה  זה  על  שיסתכל  להיפטר ולא  שרוצים  וכמשא  כטורח  חלילה  זה  על  שיסתכל  ולא 
הימנה כמה שיותר מהר. חיזוק לדברים אלו אנו מוצאים ב'ספר הימנה כמה שיותר מהר. חיזוק לדברים אלו אנו מוצאים ב'ספר 
הבריתהברית' (חלק ב מאמר י"ד האהבה והשמחה פרק ז', הבאנו רק תמצית הדברים, ראה ' (חלק ב מאמר י"ד האהבה והשמחה פרק ז', הבאנו רק תמצית הדברים, ראה 
שם באריכות נפלאה בגודל מעלת עבודת ה' בשמחה ובאהבה) שם באריכות נפלאה בגודל מעלת עבודת ה' בשמחה ובאהבה) דבר נורא, שהגם דבר נורא, שהגם 

לנגד  שיצייר  ערוך,  בשולחן  הרמ"א  הביא  וכן  כתב  לנגד שהרמב"ם  שיצייר  ערוך,  בשולחן  הרמ"א  הביא  וכן  כתב  שהרמב"ם 
עיניו את הפסוק שיויתי ה' לנגדי תמיד, וגם האר"י הקדוש ז"ל עיניו את הפסוק שיויתי ה' לנגדי תמיד, וגם האר"י הקדוש ז"ל 
גדול  תועלת  והוא  יראה  בנקוד  תמיד  הוי"ה  שם  שיצייר  גדול כתב  תועלת  והוא  יראה  בנקוד  תמיד  הוי"ה  שם  שיצייר  כתב 
ראוי  כערכנו  שלאנשים  סובר  הוא  מקום  מכל  היראה,  ראוי לענין  כערכנו  שלאנשים  סובר  הוא  מקום  מכל  היראה,  לענין 
להתעסק פחות במדת היראה ולהתאמץ יותר להשיג את מדת להתעסק פחות במדת היראה ולהתאמץ יותר להשיג את מדת 
הריהו  לאדם  ויראה  פחד  שגורם  דבר  כי  עמו,  וטעמו  הריהו האהבה,  לאדם  ויראה  פחד  שגורם  דבר  כי  עמו,  וטעמו  האהבה, 
ותענוג  שמחה  לו  המביא  דבר  ואילו  הימנו,  להיפטר  ותענוג משתדל  שמחה  לו  המביא  דבר  ואילו  הימנו,  להיפטר  משתדל 
על  לעמול  יש  שבזמננו  סובר  הוא  ולכן  בקרבתה,  האדם  על חפץ  לעמול  יש  שבזמננו  סובר  הוא  ולכן  בקרבתה,  האדם  חפץ 
בלבב  ולעבדו  ה'  בנועם  לחזות  יתאווה  וממילא  האהבה  בלבב מדת  ולעבדו  ה'  בנועם  לחזות  יתאווה  וממילא  האהבה  מדת 
שלם. העולה מדבריו שגם לענייננו בחודש אלול הבא לקראתנו שלם. העולה מדבריו שגם לענייננו בחודש אלול הבא לקראתנו 
לטובה, עלינו להביט בחמלת וחסד ה' שהרעיף על נפשותינו, לטובה, עלינו להביט בחמלת וחסד ה' שהרעיף על נפשותינו, 
מתוך ראיה זו נזכה בעז"ה לנצל את ימי האלול הבעל"ט לטובה מתוך ראיה זו נזכה בעז"ה לנצל את ימי האלול הבעל"ט לטובה 
הראויה  ההכנה  עם  בהיכלו,  ולבקר  ה'  בנועם  לחזות  הראויה ולברכה  ההכנה  עם  בהיכלו,  ולבקר  ה'  בנועם  לחזות  ולברכה 

ביותר לקראת ימי הדין הקרבים והולכים.ביותר לקראת ימי הדין הקרבים והולכים.
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סיפור ל˘ב˙

ˆ„˜‰ ו‡‰ב˙ חברים בחו„˘ ‡לו"ל
בבחינת זהב טהור. ועיין מ"ש מרן האר"י ז"ל בשעמרן האר"י ז"ל בשע

[מתוך 'טיב הפרשה' פרשת בהעלותך]

• ~ • ~ •
ספר ספר  בשם  א)  סוס"ק  תקפ"א  (סי'  רבה  רבההאליה  האליה  פסק 
ל'ל'אביונים  ו'ו'מתנות  ל'ל'רעהו  "א'א'יש  וז"ל:  האמרכלהאמרכל, 
ע"כ.  באלול"  עניים  מתנות  לתת  רמז  כב),  ט,  (אסתר 

והביאוהו כל הפוסקים להלכתא.
בהתחדש עלינו בהאי שבתא קדישא "שבת מברכים  "שבת מברכים 
הרצון  ימי  והמקודשים,  הנעלים  הימים  אלו"ל"אלו"ל" 
והתשובה. מתמלא לב ישראל תפילות ותחנונים לפני 
קל חי, לצאת זכאים ביום הדין הגדול הבא לקראתנו 
לשלום. – כאשר התפלל התנא האלקי רבי ישמעאל רבי ישמעאל 
ז.):  (ברכות  ולפנים  לפני  הכיפורים  ביום  ע"ה  גדול  ע"הכהן  גדול  כהן 
ויגולו  כעסך,  את  רחמיך  שיכבשו  מלפניך,  רצון  ויגולו "יהי  כעסך,  את  רחמיך  שיכבשו  מלפניך,  רצון  "יהי 
רחמיך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, רחמיך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, 

ותכנס להם לפנים משורת הדין"ותכנס להם לפנים משורת הדין" ע"כ.
במ"ש  (ז.),  שם  דברכות  בסוגיא  הצל"חהצל"ח  כתב  ברם 
"יהי "יהי  תפילה:  באותה  מתפלל  מצידו  הקב"ה  שאף 
רצון מלפני, שיכבשו רחמי את כעסי, ויגולו רחמי על רצון מלפני, שיכבשו רחמי את כעסי, ויגולו רחמי על 
להם  ואכנס  רחמים,  במדת  בני  עם  ואתנהג  להם מדותי,  ואכנס  רחמים,  במדת  בני  עם  ואתנהג  מדותי, 
לפנים משורת הדין"לפנים משורת הדין". ותמהו המפרשים והתחבטו, אל 

מי מתפלל הקב"ה כביכול, [עיין מפרשי עין יעקב ומהרש"א].
אולם הצל"ח זצוק"ל מבאר הכוונה, שמתפלל הקב"ה 
גם  מצידו  ומבקש  מרעיתו,  וצאן  עמו  אצלנו,  כביכול 
ובאותה  דרך  באותה  נתנהג  אנו  שאף  מאיתנו.  הוא 
ראויים  שנהיה  כדי  מלפניו,  מבקשים  שאנו  מידה 
נאמנה  בראיה  ומוכיח  זו.  תפילה  השי"ת  לנו  שיקיים 
שמתפלל הקב"ה ומבקש אצל ישראל, ממקרא מלא 
מעמך וגו'",  אלקיך שואל  ה'  יב) "מה  (י,  עקב  בפרשת 
הרי שהשי"ת כביכול שואל ומבקש 'מעמך'. ומתפלל 
אותה  את  בעצמך  ותקיים  אתה  אף  שתעשה  כביכול 
בקשה שאתה מוציא במו מפיך, שלא תהא כתפילה 
מתנהג  בעצמך  אתה  אף  אלא  ולחוץ,  השפה  מן 
יתברך  מלפניו  אתה  שמבקש  ומידה  דרך  באותה 

שיתנהג עמך.
רחמי  רחמי "שיכבשו  "שיכבשו  בעצמך,  ממך  השי"ת  מבקש  כך  ועל 
מידת  על  אתה  גם  שתתגבר  ידי  על   – כעסי"  כעסי"את  את 
הכעס, שלא להתכעס ושלא להקפיד חלילה. "ויגולו  "ויגולו 
רחמי על מידותי"רחמי על מידותי" – כשגם אתה מעביר על מידותיך. 
"ואתנהג עם בני במידת הרחמים, ואכנס להם לפנים "ואתנהג עם בני במידת הרחמים, ואכנס להם לפנים 

משורת הדין"משורת הדין" – כשגם אנו נתנהג כן.
אלול"!  "קדוש  הקורא  לקול  חושים  נחלץ  נא  אלול"! הבה  "קדוש  הקורא  לקול  חושים  נחלץ  נא  הבה 
לתקן המידות בנועם וברצון, ולקיים דין "א'יש ל'רעהו לתקן המידות בנועם וברצון, ולקיים דין "א'יש ל'רעהו 
אל  להתקרב  עצמנו  להכין  כדי  ל'אביונים".  אל ו'מתנות  להתקרב  עצמנו  להכין  כדי  ל'אביונים".  ו'מתנות 
ה',  לפני  ולהתייצב  להתחבר  המלכות,  ביום  ה', המלך  לפני  ולהתייצב  להתחבר  המלכות,  ביום  המלך 

לכתיבה וחתימה טובה, אמן.לכתיבה וחתימה טובה, אמן.
• ~ • ~ •

שליט"א,  צ'צ'יק  שמואל  רבי  הרה"ג  שליט"א  צ'צ'יק  שמואל  רבי  הרה"ג  שכני  לי  סיפר 
שקיבל מהרה"צ רבי יצחק דוד גוטפראב זצ"למהרה"צ רבי יצחק דוד גוטפראב זצ"ל, מנקיי 

נכבד  איש  על  הקודם.  בדור  שבירושלים  הדעת 
מאנשי ירושלים שנצרך להשיא את בתו בשעה טובה, 
ונזקק להתדפק ולבקש על פתחי ישראל רחמנים בני 
הכנסת  במצות  בעדו  לסייע  רחמיהם  שיגולו  רחמים, 

כלה המופלאה. 
בטרם יצא לדרכי נדודיו ממדינה למדינה ומעיר לעיר 
'המלצות'  כמה  עם  כנהוג  הצטייד  דלת,  אל  ומפתח 
 – ת"ו.  ירושלים  ורבני  צדיקי  בידו  שנתנו  טובות, 
כאשר עלה ובא אל בית מרן הראב"ד רבי זעליג ראובן הראב"ד רבי זעליג ראובן 
ושטח בקשתו  ראובן',  'לפלגות  בעל  זצוק"ל,  ראובן',בענגיס  'לפלגות  בעל  זצוק"ל,  בענגיס 
בפניו לכתוב עבורו 'המלצה' טובה, דחאו הרב מלפניו, 

וביקשו במטותא לבוא בעוד כשלושת רבעי שעהכשלושת רבעי שעה.
שהיה  הרב,  אותו  שדחה  על  ותמה  היהודי  התפלא 
הרבה  'המלצות'  בחלוקת  ירושלים  ברחבי  ידוע 
המופלגת  ענוותנותו  מלבד  זאת  ומבקש.  דורש  לכל 
במאור  תיכף  תמיד  נענה  שהיה  דבר,  לשם  שהיתה 
לבוא  כעת  ציווהו  ומדוע  ובקשה,  שאלה  לכל  פנים 

לאחר שלושת רבעי שעה?
יפות  פנים  בסבר  הרב  קבלו  מכן,  לאחר  כשחזר 
והכניסו הביתה, ובחיוך הנסוך על שפתי קדשו, פתח 
תיכף ואמר בענוות חן, אל ירע בעיניך שדחיתי אותך 
לסייע  מאוד  ברצוני  כי  כלל,  מחמתך  זה  אין  מקודם, 
שבאת  ממש  עת  שבאותה  אלא  האפשר.  בכל  בידך 
את  הוא  אף  שביקש  אחר  יהודי  הבית  מן  יצא  אצלי, 
המלצתי, אך הוא לא הסתפק בהמלצה אחת... וביקש 
נצרך  שהיה  המלצות!  עשרות  כמה  עבורו  להעתיק 
לשלוח בדואר להרבה גבירים שבחוץ לארץ. – וכאשר 
צילום  במכונות  עדיין  השתמשו  לא  ימים  באותם 
כל  ולכתוב  בעצמו  לשבת  נצרך  למיניהם...  ואופסט 
לפיכך,   – קדשו...  יד  בכתיבת  כולם  המלצות  אותם 
סיים הרב, כאבה ידי מאוד ממלאכת הכתיבה הרציפה 
והארוכה של העתקת ההמלצות לעשרותיהם בזו אחר 
לכתיבת  מחדש  תיכף  להתיישב  בכוחי  היה  ולא  זו! 
לשוב  ותוכל  מעט  היד  שתנוח  עד  מחודשת,  המלצה 

למלאכת הקודש. 
טיב זה המעשה מדהים בלקחו! כמה זיכך אותו צדיק טיב זה המעשה מדהים בלקחו! כמה זיכך אותו צדיק 
אצילות מידותיו לטובה! שלא עלתה על דעתו לסרב אצילות מידותיו לטובה! שלא עלתה על דעתו לסרב 
לבקשת מלאכת ההעתקות. – אף שהיו הרבנים מאז לבקשת מלאכת ההעתקות. – אף שהיו הרבנים מאז 
פשוטים  אנשים  בידי  ההעתקה  מוסרים  פשוטיםומעולם  אנשים  בידי  ההעתקה  מוסרים  ומעולם 
בחפץ  שנתבקש  בקשה  לכל  בחפץ ונענה  שנתבקש  בקשה  לכל  ונענה  א'זעצער...],  [א'בחור 

לב, לעורר הרחמים על ישראל קדושים!לב, לעורר הרחמים על ישראל קדושים!
 [קובץ 'טיב המעשה' – ג]

• ~ • ~ •
יוסף  רבי  יוסף הגה"צ  רבי  הגה"צ  מחו'  של  קדשו  משיחות  באחת 
מעשה  סיפר  חברים',  חברים','אהבת  'אהבת  בענין  זצוק"ל  זצוק"לציינוירט  ציינוירט 
העולם,  בכל  והתפרסם  בזמנו  שהתרחש  נורא 
כהו  וכמה  החושים,  קהות  מגעת  היכן  עד  הממחיש 

הרגשות שבין אדם לחבירו כשהלב חלול מבפנים.
הים,  שבמדינת  הענקיים  הספארי  מיערות  באחד 

הפעם נביא מקבץ סיפורים שהצטברו במערכת הפעם נביא מקבץ סיפורים שהצטברו במערכת 
אודות השגחה פרטית בכוח התפילה:אודות השגחה פרטית בכוח התפילה:

סידור חובות מתוך הסידור...סידור חובות מתוך הסידור...
מספר  לאחר  הדואר,  דברי  כל  את  קבלתי  לא  דירה  שעברתי  מספר מאחר  לאחר  הדואר,  דברי  כל  את  קבלתי  לא  דירה  שעברתי  מאחר 
ובתוכם  דואר  דברי  הקודמת  בדירתי  שדר  מהדייר  אספתי  ובתוכם חודשים  דואר  דברי  הקודמת  בדירתי  שדר  מהדייר  אספתי  חודשים 
מכתב מכביש האגרה כביש מכתב מכביש האגרה כביש 6 ובו התראה כי מאחר ולא שילמתי את  ובו התראה כי מאחר ולא שילמתי את 
חובי בגין נסיעה בכביש חובי בגין נסיעה בכביש 6 הטיפול בחוב מועבר למחלקה המשפטית... הטיפול בחוב מועבר למחלקה המשפטית...
היו  המשרדים  אך  למשרדים  להתקשר  וניסיתי  המכתב  את  היו לקחתי  המשרדים  אך  למשרדים  להתקשר  וניסיתי  המכתב  את  לקחתי 
סגורים באותה שעה, מכיוון ששעות הפעילות שלהם הם רק בשעות סגורים באותה שעה, מכיוון ששעות הפעילות שלהם הם רק בשעות 
לטפל  הגעתי  ולא  למשנהו  אחד  מיום  הטיפול  נדחה  עובד,  לטפל שאני  הגעתי  ולא  למשנהו  אחד  מיום  הטיפול  נדחה  עובד,  שאני 
שיעזור  מה'  בקשתי  שחרית,  תפילת  אחרי  שבוע  כעבור  שיעזור בתביעה.  מה'  בקשתי  שחרית,  תפילת  אחרי  שבוע  כעבור  בתביעה. 
לי עם הכביש שש הזה לטפל בו ולסלק את החוב, והנה שעה אחרי לי עם הכביש שש הזה לטפל בו ולסלק את החוב, והנה שעה אחרי 
איני  כלל  בדרך  מוכר,  לא  ממספר  צלצל  והפלאפון  לעבודה  איני פסעתי  כלל  בדרך  מוכר,  לא  ממספר  צלצל  והפלאפון  לעבודה  פסעתי 
עונה למספרים שאיני מזהה אך הפעם חרגתי ממנהגי וענית, מאחורי עונה למספרים שאיני מזהה אך הפעם חרגתי ממנהגי וענית, מאחורי 
(כביש שש)(כביש שש) שאמר כי התיק מועבר  שאמר כי התיק מועבר  הקו היה פקיד מחברת "דרך ארץ" הקו היה פקיד מחברת "דרך ארץ" 
לטיפול משפטי ויהיה כרוך בהוצאות רבות, תיכף בקשתי לשלם את לטיפול משפטי ויהיה כרוך בהוצאות רבות, תיכף בקשתי לשלם את 
והמקרה  ידו  על  לי  שהוצע  אחוז  חמישים  של  הנחה  בתוספת  והמקרה חובי  ידו  על  לי  שהוצע  אחוז  חמישים  של  הנחה  בתוספת  חובי 

נסגר בדרך הטובה והפלאית ביותר בכוח התפילה...נסגר בדרך הטובה והפלאית ביותר בכוח התפילה...
בעל המעשה: כ.ה.בעל המעשה: כ.ה.

'שעשה לי לכל צרכי''שעשה לי לכל צרכי'
חג  לפני  שחזרו  צ'קים  של  גדולה  כמות  בעקבות  בחובות  חג שקעתי  לפני  שחזרו  צ'קים  של  גדולה  כמות  בעקבות  בחובות  שקעתי 
אמרתי  לחובות,  להכנס  לא  לעולם  אז  מיני  עצמי  על  קבלתי  אמרתי הפסח,  לחובות,  להכנס  לא  לעולם  אז  מיני  עצמי  על  קבלתי  הפסח, 
לה': "מהיום ואילך אם תרצה לתת לי אודה לך ואם לאו אקבל זאת לה': "מהיום ואילך אם תרצה לתת לי אודה לך ואם לאו אקבל זאת 

באהבה אך הלוואות איני נוטל יותר."באהבה אך הלוואות איני נוטל יותר."
שיתפתי את בני ביתי כי מהיום רק תפילות ולא חובות...שיתפתי את בני ביתי כי מהיום רק תפילות ולא חובות...

ציבור  את  לשתף  בחרתי  מהם  אחד  אבל  מאז  רבים  ניסים  לנו  ציבור היו  את  לשתף  בחרתי  מהם  אחד  אבל  מאז  רבים  ניסים  לנו  היו 
הקוראים: בתי בת השמונה נזקקה לנעליים חדשות אך כסף לנעליים הקוראים: בתי בת השמונה נזקקה לנעליים חדשות אך כסף לנעליים 
מנלן? אמרתי לבני ביתי שאתפלל על כך, הדבר התקבל בגיחוך מעט, מנלן? אמרתי לבני ביתי שאתפלל על כך, הדבר התקבל בגיחוך מעט, 
שעתיים  כעבור  בתמימות.  ובקשתי  שבשמים  לאבא  פניתי  אני  שעתיים אך  כעבור  בתמימות.  ובקשתי  שבשמים  לאבא  פניתי  אני  אך 
הוא  לעבודה,  בדרכי  המשאית  על  עולה  אותי  ראה  אחר  מבניין  הוא שכן  לעבודה,  בדרכי  המשאית  על  עולה  אותי  ראה  אחר  מבניין  שכן 
עצר אותי והושיט לי זוג נעליים ואמר: "חזרנו לפני חודשיים מחו''ל עצר אותי והושיט לי זוג נעליים ואמר: "חזרנו לפני חודשיים מחו''ל 
לעשות  מה  לנו  ואין  קטנות  האלו  הנעליים  לילדים,  נעליים  לעשות וקנינו  מה  לנו  ואין  קטנות  האלו  הנעליים  לילדים,  נעליים  וקנינו 

איתם, תבדוק אם לכם זה מתאים."איתם, תבדוק אם לכם זה מתאים."
בקשתי  לזוגתי,  הנעליים  את  והושטתי  מהעבודה  הביתה  בקשתי חזרתי  לזוגתי,  הנעליים  את  והושטתי  מהעבודה  הביתה  חזרתי 
שתמדוד אותם לביתי, היא החלה לשאול מהיכן קניתי נעליים כאלו שתמדוד אותם לביתי, היא החלה לשאול מהיכן קניתי נעליים כאלו 
היא  השאלות  כדי  תוך  וכהנה,  כהנה  שאלות  ועוד  ויקרות  היא איכותיות  השאלות  כדי  תוך  וכהנה,  כהנה  שאלות  ועוד  ויקרות  איכותיות 

מדדה את הנעלים לבתי שהתאימו לה כמו כפפה ליד!!!מדדה את הנעלים לבתי שהתאימו לה כמו כפפה ליד!!!
נפעמת  עמדה  היא  הנעליים  לידינו   הגיעו  כיצד  לה  נפעמת כשסיפרתי  עמדה  היא  הנעליים  לידינו   הגיעו  כיצד  לה  כשסיפרתי 
כבר  היא  כי  עד  מפנה  חל  דומים  סיפורים  ועוד  אז  ומני  כבר מהתרגשות  היא  כי  עד  מפנה  חל  דומים  סיפורים  ועוד  אז  ומני  מהתרגשות 
את  לראות  פלאים  ופלא  עולם  בורא  לפני  תחינה  להפיל  בי  את מאיצה  לראות  פלאים  ופלא  עולם  בורא  לפני  תחינה  להפיל  בי  מאיצה 

הישועות ולהודות עליהם בשמחה ובטוב לבב..הישועות ולהודות עליהם בשמחה ובטוב לבב..
בעל המעשה:מ.קבעל המעשה:מ.ק

'מלאכת מחשבת''מלאכת מחשבת'
אלפי שירים וסיפורים אבדו במחשב הנייד המשמש אותי לפרנסתי. מיהרתי אלפי שירים וסיפורים אבדו במחשב הנייד המשמש אותי לפרנסתי. מיהרתי 

לטכנאי מחשבים שלאחר נסיונות כושלות אמר כי כנראה שהכל אבד...לטכנאי מחשבים שלאחר נסיונות כושלות אמר כי כנראה שהכל אבד...
הדבר חרה לי מאוד ובתפילת מנחה של אותו יום פניתי לה' בשפת הדבר חרה לי מאוד ובתפילת מנחה של אותו יום פניתי לה' בשפת 
את  לשחזר  לי  שיעזור  מה'  ובקשתי  האידיש  שפת  שהוא  שלי  את האם  לשחזר  לי  שיעזור  מה'  ובקשתי  האידיש  שפת  שהוא  שלי  האם 

החומרה שהוא מקור פרנסתי...החומרה שהוא מקור פרנסתי...
אחרי התפילה ניגשתי למחשב והנה באופן מפתיע הכל עובד כרגיל... אחרי התפילה ניגשתי למחשב והנה באופן מפתיע הכל עובד כרגיל... 
מכוח  אם  כי  מצידי  פעולה  שום  וללא  טכנאי  שום  ללא  ממש  מכוח כרגיל  אם  כי  מצידי  פעולה  שום  וללא  טכנאי  שום  ללא  ממש  כרגיל 

התפילה מעומק לב נשבר ונדכה!!!התפילה מעומק לב נשבר ונדכה!!!
בעל המעשה: א.כבעל המעשה: א.כ
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נעימה  לנסיעה  מהודר  באוטובוס  תיירים  קבוצת  יצאו 
שוצפים,  נהרות  בין  לטייל  נהנים  כשהם  הטבע.  בחיק 
להנאתם  מסתובבים  שביניהם  נאים,  ופרחים  אילנות 
טרף  חיות  אף  ומגוונים.  נדירים  ועופות  חיות  מיני  כל 
משוחררות, כמו אריות נמרים וזאבים מתהלכים בשדות, 
איום  במראה  האוטובוס  חלון  עד  לפעמים  ומתקרבים 
ומפחיד, שולפים שיניים חדות, בצימאון עז לטרף קל... 
שמבעדם  האוטובוס  שחלונות  מגלים,  מאוד  מהר  אך 
נשקף האדם, אטומים ומוגנים היטב מתקיפת חיות אלה 

ושכיוצא בהם...
חובבניים,  צלמים  כמה  גם  היו  התיירים  קבוצת  בין 
שהמצלמה לא משה מתוך ידם, לכל אורך הטיול הנאה 
צילומים  יפים!  צילומים  אחר  רק  הם  חיפשו  והמהנה 
שהיא  איזו  גם  נשימה,  עוצר  נוף  מלבד  בהם  שיש 
פעילות חייתית וכיוצא... – עיניהם ולבם נתונים כל העת 
משמורת  גם  ומלואו,  עולם  שוכחים  כשהם  למצלמתם, 
האוויר  עם  עתה  זה  בה  מטיילים  שהם  עצמה  זו  טבע 
דבוקים  מצידם  הם  ליהנות...  שכחו  שבה  והנעים  הצח 
זה  מדור  [ראה  ועוד...  עוד  ולצלם  לצלם  היחידה  במטרתם 
בגיליון 'טיב הקהילה' 'טיב הקהילה' פרשת פנחס דהאי שתא, שהובאו דבריו המתוקים 

את  המייבשים  בימינו,  המצלמות  בענין  זצ"ל,  יוסף  רבי  זצ"ל,הגה"צ  יוסף  רבי  הגה"צ  של 

פנימיות רגשי החיים עצמם, עיין שם].

מפעם לפעם פותחים הטיילים את חלונות האוטובוס פה 
נזהרים  כשהם   – יפה.  במחזה  מקרוב  לחזות  כדי  ושם, 
פתיחת  כל  בסביבה.  טורפת  חיה  אף  תהיה  שלא  כמובן 
חלון וקל וחומר דלת בנסיעה שכזו כרוכה בסכנה, שלא 
סביב  השורצות  הטרף  מחיות  אחת  בפתאומיות  תגיח 

סביב.
פני  על  מאוד,  איטית  בנסיעה  האוטובוס  לו  חולף  והנה 
שיח של פרחים ססגוניים ומלבלבים, מדהימים ביופיים. 
לרגע  פתח  כנראה,  מנוסה  בלתי  תייר  הנוסעים,  אחד 
יקרים ונדירים... –  כמה פרחים  לקטוף  את החלון, בכדי 
לא  שם  ששרצה  טרף  בחיית  הבחין  לא  מזלו,  לרוע  אך 
הרחק, ועקבה בעיניה כל העת אחר התקדמות הרכב. בו 
ברגע ששלף האיש את ידו החוצה, זינקה החיה בקפיצה 
שיני  המגלה  פעור  ובפה  המושטת,  היד  עבר  אל  ישירה 
בכל  שבאוויר  היד  את  באכזריות  נשכה  תוקפנית  ענק 

כוחה.
מכאבים  קולות  בקולי  לצעוק  החל  המותקף  האיש 
הכוח  בכל  ידו  את  למשוך  וניסה  עצום,  ומפחד  נוראיים, 
אך  התוקפת,  החיה  משיני  ולהצילה  לשחררה  בניסיון 
כאן החל מאבק קשה ומלחמה אכזרית בין האיש לחיה, 

למשוך  ברצונה  החוצה,  מושכת  וזו  פנימה,  מושך  כשזה 
את כל האיש אחר ידו, ולטרפו כולו מכף רגל ועד ראש! 
מרגע  גברה  והסכנה  השמים,  לב  עד  הגיעו  הצעקות 
לא  אך  האיש,  של  לעזרתו  חשו  מהנוסעים  חלק  לרגע. 

יכלו לעשות מאומה...
הנסיעה  עת  כל  רתוק  שהיה  צלמים,  מאותם  אחד  והנה 
בצילומים מדהימים בחלון אחר שבאוטו, כששמע וראה 
לנגד  ועכשיו  כאן  המתחוללת  הגדולה  המהומה  כל  את 
עיניו, רץ היישר עם המצלמה המשוכללת שבידו, והחל 
שחבל  משעשע'  'מראה  הרי  זהו  המחזה,  את  להסריט 

לפספס, חשב...  
קמעא  פתח  ומנוסה,  וותיק  צלם  בהיותו  מסוים  בשלב 
גם  הכל  את  לצלם  כדי  בזהירות,  האוטובוס  דלת  את 

מבחוץ... 
כך עומד לו הצלם מסריט ומסריט, בעת שהאיש הנתקף 

מתלפף מכאביו הנוראיים בוכה וזועק להצלה!
צלם  אותו  של  שבחגורתו  הנוסעים,  אחד  לב  שם  והנה 
מקרים  עבור  בדיוק  המיועד  ציידים'  ציידים''רובה  'רובה  לו  תחוב 
שכאלו! הוא צעק תיכף אל הצלם, שלוף מהר את הרובה 
מן החגורה! ותירה היישר בחיה הטורפת, כדי להציל את 

האיש הנאבק על חייו!

עסוק  שהנני  רואה  אינך  וכי  הצלם,  עונה  עכשיו!  עסוק לא  שהנני  רואה  אינך  וכי  הצלם,  עונה  עכשיו!  לא 
אפשר  אי  ונפלא!  מדהים  סרט  הרי  זהו  במלאכתי,  אפשר כעת  אי  ונפלא!  מדהים  סרט  הרי  זהו  במלאכתי,  כעת 

לפספס כאן כלום!לפספס כאן כלום!
כך המשיך המותקף להיאבק לו על חייו בבכיות וצעקות 
המומחה  הצלם  עומד  כשלידו  שמים,  לב  עד  נוראות 
בהנאה מיוחדת על הסרט המדהים שבעדשת מצלמתו...

נורא ואיום! שומו שמים! איזו אכזריות! כיצד מסוגלות נורא ואיום! שומו שמים! איזו אכזריות! כיצד מסוגלות 
מיד  קפוץ  אחד?  לרגע  במצלמה  להחזיק  מיד אצבעותיך  קפוץ  אחד?  לרגע  במצלמה  להחזיק  אצבעותיך 

הסתער על הטורף לחסלו עם הרובה שברשותך!הסתער על הטורף לחסלו עם הרובה שברשותך!
אתה  מסוגל  כיצד  משהו!  עשה  לעזרה!  ידך  נא  אתה הושט  מסוגל  כיצד  משהו!  עשה  לעזרה!  ידך  נא  הושט 

לעמוד כך באדישות שכזו???לעמוד כך באדישות שכזו???
רגשי  כל  בו  כהו  נבזה,  גוי  צלם  שאותו  אלא  זאת  אין 
בתוך  בעצמו  לו  שחי  כנראה  מינימאליים,  אנושיות 
עיניו,  לנגד  טופחת  ופועלת  חיה  כשמציאות  גם  סרט... 

נראה הכל בעיניו כמו 'סרט' בלבד...  
מעורר  זה,  מעשה  כשמספר  זצוק"ל  יוסף  רבי  מעורר והיה  זה,  מעשה  כשמספר  זצוק"ל  יוסף  רבי  והיה 
ומזהיר, עד כמה צריכים אנו להוציא מזה טיב לקח מוסר, ומזהיר, עד כמה צריכים אנו להוציא מזה טיב לקח מוסר, 
כל  שקהו  עד  רח"ל,  שבדורנו  האדישות  מנגע  כל להתרחק  שקהו  עד  רח"ל,  שבדורנו  האדישות  מנגע  להתרחק 
מכל  נשאר  ולא  לחבירו!  אדם  שבין  הפנימיים  מכל הרגשות  נשאר  ולא  לחבירו!  אדם  שבין  הפנימיים  הרגשות 
האדם רק כעין 'בובה' של צלםהאדם רק כעין 'בובה' של צלם [דחליל], העומד ומתקתק  העומד ומתקתק 

תמונות במצלמת...תמונות במצלמת...
 [שם]

• ~ • ~ •
מסופר על הגאון הנודע רבי דוד קליין זצ"ל, בעל מחבר הגאון הנודע רבי דוד קליין זצ"ל, בעל מחבר 
בעל  בעל הגה"ק  הגה"ק  של  המובהק  תלימדו  ארזים',  'בית  ארזים',ספר  'בית  ספר 
נישואיו  שלאחר  זצוק"ל.  ממונקאטש  אלעזר'  זצוק"לה'מנחת  ממונקאטש  אלעזר'  ה'מנחת 
לא אבה ליהנות מכספי אחרים כי אם מיגיע כפיו, ומשום 
כך ניסה לשלוח ידו בעסקי מסחר שנים. הגם שכל עיקר 
הקדושה,  התורה  בעסק  תמיד  היו  לבו  ומשוש  עיסוקיו 
שהיא עיקר חייו תמיד. – מחמת ההכרח היה מוצא זמני 
מעט  להתעסק  הרבים  לימודיו  קביעות  שבין  הפסקות 

גם במסחר. 
אך לאחר תקופה עזב את כל עסקיו כולם, והכניס עצמו 
סיבת  על  כשנשאל  בלבד.  הקדושה  בתורה  כולו  כל 
סחר,  עסקי  בכמה  לעסוק  שניסה  שלאחר  אמר  עזיבתו, 
כשר  שיהא  מסחר  שום  כמעט  למצוא  ניתן  שלא  ראה 
לחלוטין בעניינים שבין אדם לחבירו, בלא שום רבב של 
לפיכך  בהם.  וכיוצא  ושקר  וחנופה  אונאה  של  או  גזל, 
עסק  אל  ושב  מסחרו,  עסקי  כל  את  מיד  לעזוב  החליט 
אהבת חייו, להכניס את כל כוחותיו במיצוי הנפש אך ורק 

בלימוד התורה, כי טוב סחרה מכל סחורה!
[פרטיות קובץ 24]
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל (אפשר גם ישירות לדפוס) בקובץ להדפסה.
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