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בס"ד, כ"ה מנ"א, ב' לפרשת ראה 
 תשע"ו

 "ואעפ"כ אלול"

דברים )פרק יד כג(; "ְלִיְרָאה ֶאת 
ִמיםהשם ֱאֹלֶקיָך  ל ַהיָּ ", הנה התורה כָּ

מחייבת את עם ישראל להיות ביראת 
ה חכמי ה' כל הזמן, ואם כן למ

המוסר עושים "עסק" גדול מחודש 
 אלול.

מהג"ר יהושע חנן טורצ'ין  שמעתי
ז"ל, ששאלו זאת לר' ישראל סלנטר, 
ויען להם, אמנם, ראוי שיהיו כל ימות 
השנה כמו באלול, אבל אלול "איז 
דאך אלול" )בהיגוי של העברית 
בימינו הוגים "דוך אלול"( כלומר, 

 ל".אעפ"כ, אלול זה בכל זאת "אלו

שהרי אלול הם ימי  ביאור הדברים,
רצון ומסוגלים יותר לקנות מדת 
היראה מתוך פחד של יום הדין 
המתקרב, וא"כ רק מי שהשכל שלו 

 פגום אינו מתעורר באלול.

"ִעְבדּו ֶאת ה'  - ב' וכתוב בתהלים
"ִעְבדּו ֶאת  -", ובפרק ק' כתוב ְבִיְרָאה

הה'   י הדברים אין בהם, ושנ"ְבִשְמחָּ
סתירה, אדרבה כאשר בימים אלו יש 
יותר קרבת אלקים, זה הכי משמח, 
כתינוק בחיק אמו, ככתוב תהלים 

ִאם ֹלא ִשִּויִתי ְודֹוַמְמִתי ַנְפִשי "קל"א, 
 ."ְכגָֻּמל ֲעֵלי ִאּמוֹ 

והשי"ת יעזרנו להכנה נכונה לקראת 
 ר"ה, וכן יה"ר.

 בעזהשי"ת 

 
 

  ראהפ'  ,צ'וגליון 
 ע"ו ה'תש א' דר"ח אלול

 השרון -רמת 

 

 

 אלול

ִגילּו ִגילּו 
ְרָעָדה ְרָעָדהּבִ   ּבִ

  [[יותר קרבת אלקים   ]]

 

בישיבת מיר, אלול שנאמרה שיחה 
 תשע"ה

 

שכל אדם  ברור הוא ומוכרח להיות
מישראל יתעורר באלול. כמו שר' חיים 
וואלז'ינר דיבר באלול בפני הציבור ואמר את 
הפסוק 'סמר מפחדך בשרי וממשפטיך 
יראתי' כשאמר את המשפט התעלף מרוב 

 אינו מפחד סימן שהוא לא בסדר.פחד. ומי ש

על הסבא שלי,  סיפר לי אבי מורי זצ"ל
שהיה מעשרת התלמידים המצויינם 
בוולאז'ין בימי ר' חיים בריסקר והנציב 
מוולאזין. ובוואלז'ין לא היה אז סדר מוסר 
בתור לימוד בסדרי הישיבה. היה זה עוד לפני 
שר' ישראל סלנטר זצ"ל הנהיג את לימוד 

יבות. אמר לי אבי מורי זצ"ל המוסר ביש
שהוא זוכר שהסבא שלי היה יוצא לדרך 
לנסוע לפעמים, היה גם בימי אלול שהיה 
יוצא למרחקים לקנות אתרוג לסוכות, נסיעות 
של כמה ימים. ברוסיה הכל היה בנסיעות 
למרחקים. והיה לוקח עמו טלית ותפילין 
וספר שערי תשובה. ה'שערי תשובה' היה 

 כלים בכל יום ויום באלול.כמו הלחם שאו

ם ִכְדֵגי ַהיָּם אומר הפסוק ", א"ַוַתֲעֶשה ָאדָּ
הדגים הם כל הזמן בתוך המים. אבל כשיש 
טיפת מים מן החוץ הם צמאים גם לה. אבל 
במקרה הזה זה לא כ"כ דומה, כיון שהמים 
שהדגים טועמים מן החוץ במשל, אלו מים 

ים שאין להם בתוך הים. מים שבאים מן השמ
ומן הגשם. אבל דברי התורה שכל הלומדים 
כאן בישיבה הקדושה הזו מקבלים, זה כל 
יום ויום דברי תורה חדשים ואינם צריכים 

 לדידי ולדכוותי.

                                                           
 א', יד חבקוק א

דברים ששמענו  נשתדל למסור כאן
השיחות  מרבותינו. שמעתי מאבא באחת

ישעיה הנביא  –שהיה נותן ברמת השרון כך 
רֹון ַאל תַ  א ְבגָּ ֵרם אומר "ְקרָּ ר הָּ ְחֹשְך ַכּׁשֹופָּ

 –. הקב"ה אומר לישעיה 'כשופר' בקֹוֶלָך"
דהיינו שהקול שלך כמו שופר. ומה המשל 

אז  –של שופר? בפשטות הוא 'הרם קולך' 
לא היה רמקול, ולכן 'הרם' תאמר בקול רם 
כדי שישמעו. אלא שדברי תורה 'כפטיש 
יפוצץ סלע' לכל מילה כמה פירושים וכולם 

כשהנביא ישעיה מדבר הוא בעצם  –נכונים 
לא זה שמדבר. כמו הקול שיוצא מן השופר, 
הרי לא השופר הוא התוקע אלא שאדם תוקע 
בשופר. והשופר הוא צינור דרכו עובר הקול 

אומר הקב"ה אל  -לאלה ששומעים.. 'כשופר'
ישעיהו הנביא, מה שאתה מדבר לעם 
ישראל, אתה מעביר את קול השם, את 

קב"ה. ואתה השופר שמעביר הדיבור של ה
את הדיבור הזה. ומבחינה מסויימת עניין זה 

 שייך בכל דור ודור.

את זה כי לפעמים יכול  ישעיה הנביא אומר
אדם לומר, וכי אתה ראוי לומר ולמסור לנו 
את המסר הזה? ואנשים יכולים למצוא 
פגמים בזה שמדבר. אבל בעצם מה שהוא 

ביר מדבר זו רק העברה, וככה אני מע
מאחרים את מה שהם אמרו. אני מרגיש את 
עצמי פה שאם אני מדבר כאן, זה רק מפני 
שזיכני הקב"ה שבצעירותי הייתי קרוב 
לצדיקים ששמעתי מהם את הדברים. אלו לא 

 דברים שלי בכלל.

 

  'קול דודי דופק''קול דודי דופק'

 
כל בר דעת  וכשאנו עומדים כעת באלול,

רועד מפחד הדין. הקב"ה נותן סיעתא 
יא והקב"ה מדבר אלינו כדי שנשמע את דשמ

, דודי זה גקולו. "קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק ִפְתִחי ִלי"
הקב"ה והוא דופק על הלב שלנו, מה הוא 
דופק. הקב"ה אומר פתחי לי אחותי רעיתי 
יונתי תמתי, כל הלשונות של חיבה. הקב"ה 
דופק פעם עם פיצוצים מהדרום, פעם עם 

ים האחרים טילים מהצפון ופעם עם הפחד
שהוא מטיל עלינו. הוא דופק בזה שמדי פעם 

 אנחנו שומעים דפיקות קשות מאוד. 
                                                           

 נח, א' ישעיה ב
 ה', ב' שה"ש ג

בהרבה מאוד אמצעים ומכות, הקב"ה דופק 
כל מיני כלי התעוררות. פעם רח"ל המעורר 
זה סרטן הדם, ואם זה קורה אצל אדם אחד 

תראו  –הקב"ה מדבר בכך אל כל עם ישראל 
גוי שהורג מה זה. ופעם הקב"ה מדבר ע"י 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
אברהם, אבנר בן רפאל, הילדה בת זראדה, עובדיה בן גורג'יה, ברטין בת רחל, בן ציון בן בנימין, שרה בת מנחם, סימה שמחה בת משה, שמעון בן ר'  לעילוי נשמת:

יעל בת משה אלפרד בייה ברטה בת בנימין, משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסים, נעמי בת רומיה, חי בן יעקב בובה מימון, ניסים ני בן נח משה, יהודה בן אליס, שמואל ד
 ז"ל ל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתרסופר, לאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, איטה בת רח

יהודי אם זה ברחוב או בבית. ופעם זה ע"י  
כביכול תאונה. זה קול השם שמדבר, הקב"ה 
מדבר... קול דודי דופק ואומר, דע כי עוה"ז 

 לא דבר בטוח.

'פתחי לי'. ומה  - מה אומר לנו הקב"ה
הפתח הראשון שאדם צריך לפתוח כדי 
להגיע להכרה הזו? הפתח הראשון הוא מה 

ת 'כל חותמי ברכות אומר דשהמשנה
שבמקדש אומרים מן העולם'. כשמברכים 
במקדש כל ברכה, 'ברוך אתה השם מגן 
אברהם', או 'מברך השנים' היו אומרים נוסח 
ברכה ארוך יותר, 'ברוך אתה השם אלקי 
ישראל מן העולם. וכשקילקלו הצדוקים 
ואמרו אין עולם אלא אחד, התקינו שיאמרו 

תחזקה מן העולם ועד העולם'. כשה
ההשפעה של הצדוקים שחשבו רק על עולם 
אחד, רק על העוה"ז, ושכחו שהעוה"ז הוא 
עולם חולף, התקינו שיאמרו בחתימת 

 הברכות 'מן העולם ועד העולם'.

 

  על שם סופועל שם סופו

 
. בן סורר שמענו ממורנו הרב דסלר זצ"ל
. למה על הומורה הורגים אותו על שם סופו

עכשיו, יתרגל שם סופו, שאם לא יהרגו אותו 
להיות שיכור וירצה לשתות את היין שהתרגל 
וזולל את הבשר, מגמר נכסי אביו, גונב 
מאבא שלו ואח"כ כשלא יהיה לו כהרגלו 
יהיה שודד, יעמוד על פרשת דרכים ושם 
כשיעבור מישהו עם כסף, הוא יהרוג וישדוד 
אותו. בימינו הרבה פעמים הפרשת דרכים זה 

נכנס עם רובה מישהו שהתמכר לסמים ו
לבנק, הולך לגזבר הבנק אומר לו לפתוח את 
הכספת ולהביא את כל הכסף ואם לא נותן 
לו, הורג אותו. לכן, הורגים את הבן סורר 
ומורה כשהוא עוד צעיר, רק לפני כמה 
שבועות הוא נהיה בר מצווה, ועוד לא 
הספיק לעשות את כל העבירות האלה וכבר 

 הורגים אותו.

הרי ראינו שהורגים  רב דסלר,אומר אם כן ה
אותו על שם סופו. אבל האם האבא והאמא 

ו, אומרים להם שלו שהם בעלי רחמים עלי
אלא מפני שמרחמים עליו  תרחמו עליו. לא...

אומרים מוטב ימות זכאי ואל ימות חייב. טוב 
יותר לילד שימות כעת אם יהרגו אותו, אנו 

הרי נהיה מזה יותר רגועים שימות זכאי. אבל 
אם ימות להם הילד לא יהיה להם כלל ילד 

                                                           
 פ"ט, ה"ה ברכות ד
ס"ח, ע"ב,  סנהדריןפ"ח מ"ה, גמ'  סנהדרין ה

 בפרשה. ברש"יוהובא 

מה כ"כ טוב בזה. אלא שזה כ"כ פשוט לאבא 
ואמא, שהילד הזה יהיה מקולקל כל כך. הם 
מבינים שהעולם הוא לא עולם הזה ואם ימות 
עכשיו כשעדיין זכאי יזכה ויחיה לעוה"ב. 
אבל אם יחכו עוד, ואז יהרגו אותו, מתי 

הרי עבירות שכבר ירצח אנשים, אז ישנם 
שבזה מפסיד את העוה"ב בכלל... אז לא 

 יחיה לעוה"ב אלא יהיה מת.

בא  המשגיח ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל
לנחם אבלים, הורים של בחור בישיבה. 
הבחור הזה נכנסה בו רוח אחרת, באותם 

והבחור היה בעל  ימים הייתה מלחמת סיני
רגש וחברים לשעבר חיילים לוחמים שכנעו 
אותו להתגייס והלך ונהיה חייל. הוא הקפיד 
שם על כל המצוות קלה כבחמורה ואם לא 
היה מספיק להניח תפילין, והיה צריך להיות 
שעות שלמות על הטנקים, היה מקפיד להניח 
בתוך הטנק. והיה כך מדקדק בכל המצוות 

 נהרג.ובסופו של דבר 

את ההורים ואמר להם,  ר' חצק'ל בא לנחם
תדעו לכם שהקב"ה ריחם עליכם. אם הילד 
היה נשאר בחיים ולא נהרג, ברור שלפי 
האופי שלו היה מדרדר, וכשהיה גומר את 
הצבא לא היה חוזר לישיבה והיה מתרחק 
מאוד, היה מתחבר לחברים כאלה, מפסיק 

ים להניח תפילין וכו'. הקב"ה ברחמים גדול
סילק אותו מהעוה"ז כשהוא עדיין שומר 

 מצוות. כדי שהבן שלכם יהיה חי לעוה"ב.

 

  מלחמת מוסרמלחמת מוסר

 
לעולם ירגיז  ואנו מסיימים במאמר הגמרא:

אומרים  –אדם יצר טוב על היצה"ר. 'לעולם' 
המפרשים שלא יאמר לעצמו אדם שכבר עבר 
את גיל שלושים ושש של רוב שנותיו שלא 

ק לכל החיים, לא. יחשוב שישאר צדי
'לעולם' כל החיים ועד זקנה ושיבה. כמו 
שאומר רש"י, יעשה מלחמה, ילמד מוסר כדי 

 להתעורר כנגד היצר הרע. 

אּו" ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל  ִרְגזּו ְוַאל ֶתֱחטָּ
ה" 'ודמו סלה', יזכיר לו  – זִמְשַכְבֶכם ְוֹדּמּו ֶסלָּ

ע ... הקב"ה ריחם עלי וכל שבוחיום המיתה
אני הולך לשיקום בבית החולים, ושם בכל 
פעם מזהירים אותי, תדע לך שאם לא תעשה 
כך וכך... מזכירים לי מה שמזכירים. אני 
רואה בזה מתנה מהקב"ה. כמו כן הקב"ה 
עושה חסד עם כל יושבי ארץ ישראל. אין 

                                                           
 ה', ע"א ברכות ו
 ד', ה' תהלים ז
 , שםברכות ח

מדינה בעולם שהחיים בה כ"כ בסכנה כמו 
 בארץ ישראל. אין שום מקום כזה. אנחנו
נמצאים בבית סוהר. אם רוצים לנסוע מעיר 

 לעיר אי אפשר. 

הייתי גר במת השרון, השכן  כשהייתי ילד
שלנו רצה לקנות פרה מעזה. לשם כך הוא 
נסע באוטובוס של חברה ערבית לשוק בעזה 
והביא את הפרה לרמת השרון, בשקט בלי 
הפרעות. היום אנחנו כמו בבית סוהר ולא 

ם סכנה של אקדח בית סוהר רגיל, אלא ע
 לראש באיומים של סכנת מוות.

 

  יזכיר לו יום המיתהיזכיר לו יום המיתה

 
רצה לקיים את המאמר הזה  החפץ חיים

'ודמו סלה', אז הלך מחוץ לעיר למקום בית 
הקברות, חפר בור באורך של קבר נכנס לבור 
ואמר, אני צריך להרגיש את יום המיתה. 
רואים שהח"ח היה צריך לעשות עבודה קשה 

בשביל זה. יש צדיק אחד בירושלים, וטרחה 
אורי זהר. הוא עבר לגור בדירה קטנה שיש 
שם רק חדר אחד עם עוד פינה איפה שהוא 
אוכל, הוא אומר לעצמו שזה כמו בקבר, זה 
מזכיר לו את יום המיתה. הוא עשה את זה כי 
את כל הכסף שהרוויח וכל העושר שהיה לו 

ך מלפני כן, לא רצה להנות מזה והיה צרי
לפרנסה ובשביל הדרשות שלו הוא לא לוקח 
כסף. לכן הוא מכר את הבית וקנה לעצמו 
מקום שהוא קורא לו קבר קטן, ודירה אחת. 
הוא משכיר את הדירה ההיא שקנה ביתרה 
ומתפרנס כך. הקב"ה עושה אתנו חסד והוא 
מזכיר לנו את יום המיתה בארץ ישראל. ננצל 

 גדול.  את זה שהקב"ה עושה איתנו חסד כ"כ

את הבקשה 'זכרנו  ראש השנה אומריםב
לחיים'. אמר לי חברי ר' ברל פוברסקי 
שליט"א כשהרב דסלר היה בישיבה, והיינו 

של הרב  צעירים, אמר לי תראה את הכח
דסלר. פלוני חברנו כשאמר 'זכרנו לחיים' מה 
הוא ביקש? הוא ביקש שבראש השנה אם זה 

אה, לטובתי הנכונה שלא אחיה עד שנה הב
אז שהקב"ה יקח את נשמתו. כי אלה חיים 
אמיתיים. כך שמענו מהרב דסלר זצ"ל 

 ששוחח על "ביטול היש" של עוה"ז.

היא שאנו  והכוונה של 'זכרנו לחיים',
מבקשים תן לנו סיעתא דשמיא לעשות רצון 

 ה', ואז נהיה ראויים לחיות גם בעוה"ז.

שיהיו לנו חיים שיש בהם  הקב"ה יעזור
ה ויראת שמיים, ומובטח מהקב"ה אהבת תור

שמי שדבוק בתורה, הקב"ה עוזר לו, ותזכו 
 שלשנה טובה תכתבו ותחתמו אמן ואמן.


