
 

  

תשע"ז - תבואפרשת כי 

 בגודל מעלת השלום
", תן לך נחלה וירשתה וישבת בהויך נוקאל ה'והיה כי תבוא אל הארץ אשר "

ורומז הוא על זמן שעם ישראל "כי תבוא" נאמר בלשון יחיד,         )דברים כ"ו, א'(.
הם שוהיינו  –וישבת בה" תה ועל זה נאמר "וירשיחד כאיש אחד, מאוחדים 

עד שנדמה כאילו הארץ באה אליהם ב"ירושה"  בנקלכובשים את אויביהם 
ביניהם למחנות אבל כשהציבור מפולגים מאבותיהם בלא שום טירחה, 

קשות  מלחמותלערוך צריך זוכים לסייעתא דשמיא אלא איננו מחנות, אז 
              .בכדי להצליח בכיבוש הארץ

בספרים מבואר שאם עם ישראל יהיו מאוחדים יחדיו בזמן שקודם ביאת ו
לביאת  זכהאת קושי מלחמת גוג ומגוג ונ מעלינוהמשיח, יועיל הדבר להקל 

אגודות ל עם ישראל מפולגים, אבל כשקול רינה ושמחהמשיח מתוך 
מבואר בחז"ל עוד ו .קשות אגודות צריך ח"ו לעבור חבלי משיח ומלחמות

והיינו שאליהו שלום, ביא בא אלא לעשות שאין אליהו הנעדויות פ"ח מ"ז( )
הנביא יבוא קודם ביאת משיח להכשיר את ישראל להיות ראויים לביאת 

  כי משיח צדקינו לא יבוא כל זמן שאין שלום בעולם.משיח צדקינו, 

 מעלת ראש השנה וחובת ההכנה לראש השנה
אדם יורד  -מראשית "פירש"י      )כ"ו, ב'(.", ולקחת מראשית כל פרי האדמה"

ה גמי לסימן ואומר הרי זו שבכרה כורך עלי לתוך שדהו ורואה תאנה
בדומה ואת ה"ראשית" לקב"ה,  א להביאיסוד מצוות ביכורים הו       ".בכורים

ור קדוש לה' וצריך הבכ –שהבן הראשון בפדיון הבן לזה מוצאים אנו 
כשנכנסו בני ישראל לארץ ישראל, כבשו בתחילה  וכך גםלפדותו מהכהן, 

שום חרם וקודש לה', ומ עשוהואת העיר יריחו, אבל לא נהנו משללה אלא 
 והראשית הוא הדבר החשוב ביותר, וכאשר, "הכל בתר רישא גריר"ש

 ה."האדם מוכיח בזה שמבחינתו הכל שייך לקבהרי ה, "הראשית מיועד לקב
וזהו רמז גם לראש השנה שהוא תחילת השנה, שכל היום כולו קודש לה' 

וראיתי אצל מרן הגרי"ז  .קדוש היום לאדוננוכי בזבז בו אפילו רגע ואין ל
, שיש בכוונה ובתחנוניםבמשך יום ראש השנה נהג לומר תהילים שזצ"ל 

אינו לומד  מדועושאלו אותו בזה גם בקשת כפרה מחילה וסליחה ותשובה, 
כשאני לומד תורה אני מוכרח להפסיק באמצע ", והשיב כהרגלו תורה

הלימוד בשביל לחפש ספרים וכדומה, ובאמירת תהילים אני בטוח שכל 
 ."היום כולו קודש לה' בלא איבוד רגע אחד

על לראש השנה להתכונן ומוטל עלינו  ,חודש אלולימי ועכשיו אנו נמצאים ב
 אין האדם משנה דרכיו לטובהאם , כי לטובה דרכינו שינוי וידי תשובה 

שהוא עומד ובדיבורים בהבטחות רק בחודש אלול, ומגיע בראש השנה 
מאן יימר שהוא אכן כי  - , אינו מובטח שיקבלו את תשובתולשנות דרכיו

שהוא אכן  בחודש אלולוכיח כאשר האדם מ , אבלעתיד לקיים את דיבוריו
קב"ה שמסוגל לשנות דרכיו, ועי"ז הבזה הוא מוכיח , שנה דרכיו לטובהמ

 ם.ודן אותו לטובה ולשנת חיים ושלומקבל אותו כאדם חדש בראש השנה 

 חובת הכרת הטוב עד כמה
 ופירש"י "ואמרת)כ"ו, ג'(. אליו",  ואמרת ההם בימים יהיה אשר הכהן אל "ובאת

ממו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל  שמעתי      טובה". כפוי שאינך - אליו
מתלמידי הגר"א או עכ"פ  עשרה תלמידי חכמיםשזוכר מימי נערותו 

ולילה בקלויז של הגר"א מתלמידי תלמידיו שהיו עוסקים בתורה יומם 
, ולא היה להם מה לאכול זולת לחם יבשבווילנא מתוך עניות ודלות נוראה, 

קניות הסכימו , ונשיהם הצדמכל טוב ולעיתים קיבלו ירקות, וביתם היה ריק
לביתם רק וישובו  –שבמשך כל ימי השבוע הם יהיו ספונים בבית המדרש 

היו יוצאים כולם לבית החולים בווילנא כדי וביום שישי קודם השבת, 
לראות שאע"פ שהם סובלים כל כך מעניות ודלות נוראה, אבל יש אנשים 

, יוכלו להודות לקב"ה ולשמוח במצבםשסובלים יותר מהם ממחלות, וכך 
אנו אומרים ו       לקיים חובת הכרת הטוב והודאה לקב"ה מתוך מצוק וצרה.ו

שמלבד מה שצריך רש הגר"א קראו בשמו", ופייום בתפילה "הודו לה'  בכל
"לקרוא בשם ה'" בפיו, האדם להודות לקב"ה על חסדיו בליבו, צריך הוא גם 

בפה מלא הכריז כל דבר בימי חייו יש לאדם לקרוא את שם ה' ולעל שוהיינו 
שמעתי על נפלא ודבר                 ו על כך.הודות לשהכל מאתו יתברך ול

 מאמריקה,מנתח הגרי"ש אלישיב זצ"ל שבימי חוליו הביאו לו רופא מובהק 
ברצונו לומר כי  - באנגלית תודהורצה להודות לו, ובירר איך אומרים 

לטרוח בעצמו והרי  מעונייןוכששאלו אותו מדוע הוא , לרופא המנתח תודה
ה לומר תודהיודעים ר את תודתו אליו על ידי מקורביו העביהוא יכול ל

ולא על דה תו ו לומר בעצמו מחייבתהכרת הטוב חובת השיב שאנגלית, ב

שבחזרת הש"ץ הציבור עונים אמן על כל ברכה ידי שליח, והביא לזה סמך 
רת אמן אלא כל אבל בברכת מודים אין מסתפקים באמיוברכה ודי בזה, 

כי מאחר שברכת מודים היא ברכת הקהל אומרים יחד "מודים דרבנן", 
 .על ידי שליחולא בפה מלא ההודאה, צריך כל אחד לומר בעצמו תודה 

 כל יום בעבודת ה' חיוב נפרד
)כ"ו  ,את החוקים האלה ואת המשפטים" היום הזה ה' אלוקיך מצווך לעשות"

 בו ביום נצטווית עליהם".פירש"י "בכל יום יהיו בעיניך חדשים, כאלו          .ט"ז(
החפץ חיים הק' פירש בזה, דהנה מדרכו של יצר הרע, שבשעה שרוצה 
האדם להתחזק באיזה עניין בעבודת ה', בא היצר ודואג שהאדם ידחה את 
חובתו למחר, ומשכנע אותו שיתחיל ממחר בבוקר להשתנות, ובדרך זו 

פעם דוחה היצר  דוחה היצר את האדם מיום ליום, כי בהגיע יום המחר שוב
ולהורות בזה ליום המחר, ולכן אמרה תורה "היום הזה ה' אלוקיך מצווך", 

שבכל יום ויום יש חיוב נפרד לקיים את מצוות ה', ואין מקום לדחות את 
 חיובו ליום המחר, שהרי היום הזה מה יהא עליו.

 ומצבינו בעת הזאת –חובת מחאה 
לעשות אותם ואמר כל העם  ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת"

איתא "רבי אחא בשם ר' תנחום )פ"ז ה"ד( בירושלמי בסוטה      .ו("כ, ז"כ)", אמן
אומר, למד ולימד ושמר ועשה והיה סיפק בידו להחזיק ולא החזיק הרי זה 

 הוסיף וכתבבכלל ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת", והרמב"ן כאן 
ה ביד הרשעים להחזיק התור צדיק גמור במעשיו והיה יכולאפילו היה "

שיש לו וביאר הרמב"ן שמדובר על מי  ",ארור ההמבטלים אותה הרי ז
רות למנוע מהרשעים לעשות עבירות, וכמו בית דין או השופטים אפש

ים את התורה ביד המבטלים אותה, שבכל דור שיש להם סמכות וכח להק
 .הוא בכלל ארור אם לא פעל למנוע מהם לחטואו

ומו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל היה רגיל להביא את דברי הירושלמי 
האלו, והיה אומר שמכאן נלמד מהו גודל חובת מחאה בזמנינו, שמאחר 
ששונאי התורה מבקשים להרוס את הדת, ויש כח ביד המחאה לסייע כדי 

מחות ואינו מוחה, עלול להביא לביטול גזירותיהם, אזי כל מי שיכול ל
להיכנס ח"ו לכלל ארור אשר לא יקים, ואפילו אם הוא לומד הרבה וכלשון 
חז"ל "למד ולימד ושמר ועשה", מ"מ הרי הוא בכלל ארור אם אינו מסייע 
לביטול הגזירה על ידי מחאה כנגדם, ומו"ר זצ"ל הוסיף ואמר "אם אנו 

ולכן לחמו גדולי          ".מרימים קול מחאה, אנו ממתיקים בזה את הדינים
כי אפילו צדיק גמור  ישראל בכל דור ודור נגד הרשעים במסירות נפש,

שלמד את כל התורה וקיים את כל המצוות, הרי הוא בכלל ארור אם בידו 
 ה ולמנוע מהרשעים לבטל את התורה.להחזיק התור

ומה נאמר היום, הרשעים מרימים ראשם בכל הארץ, מחללים את השבת 
עכשיו  וכפי הנשמע ,ול מחאה כראויקאנו עים מו"ל, ולא שבאופן נורא רח

ולעקור  שעשוע בשבת קודש רח"ל,המרכזי את כל לפתוח הם דורשים 
למנוע בעדם, ואם אין בידינו לפעול  לאבד שמירת שבת בארץ הקודש ה"י,ו

עת מהכאב על חילול שבת, ששבת קודש נאמר בו עכ"פ אסור לנו להסיח ד
מו"ר הגה"צ רבי משה שמירה, וכל מקום שנאמר שמירה אין להסיח דעת, ו

נוע מהרשעים לעשות אף אם איננו יכולים למ"שניידער זצ"ל היה אומר 
שמו חילול ולכאוב על עכ"פ חייבים אנו להצטער כפי העולה על רוחם, 

כ"ש בזמנינו שאנו שומעים שברצונם לעקור ו.     הגדול, וזה יעלה לנו לזכות
 .ולפעול ככל יכולתינוהזדעזע ולהצטער לאנו צריכים  בת,לגמרי את הש

 שקיעות בלימוד
כם והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצוה את"

וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר וגו',  היום בהר עיבל
נוהג בהגה"צ רבי אליהו דסלר זצ"ל,  דבר נפלא אמר               ח(.-)כ"ז, ד", היטב

שכאשר האדם מגיע למקום חדש הוא בתחילה מחפש אכסניה  שבעולם
בא לאחר נדודים קשים הוא לעצמו את כל צרכיו, ואם ונפנה לסדר 

ומלחמות קשות, הוא תחילה מספר למכריו את מה שעבר עליו ואיך הצליח 
אמנם עם ישראל מיד כשבאו לארץ התעסקו מיד לבוא למרות כל הקשיים, 

כן שאת התורה על האבנים ולבארה באר היטב, לכתוב  -וד התורה לימב
תורה תתפוס את כל ראשו עד שה -חובת האדם להיות שקוע בלימוד 

מה שאמר מרן הגרי"ז זצ"ל על  אמרבדומה לזה ו       ומחשבותיו בכל עת.
מ"ה  בראשית)אל תרגזו בדרך", " -יוסף לאחיו לאחר שנודע להם שהוא יוסף 

אל תתעסקו בדבר  -אמר להם יוסף לאחיו )תענית י' ע"ב( "ופירשו חז"ל , כ"ד(
רק , ואמר מרן זצ"ל שאע"פ ש]תטעו[ עליכם הדרך"גזו הלכה, שמא תר

  ע"ה  ת יצחק הלוירחל דינה במרת נ נתרם לע"
 אלול  נלב"ע כ"ג

 

 שליט"א  החפץ בעילום שמו ממקורבי רבינונדבת ידידינו עוז 
 וכל מילי דמיטבזכות המצווה תגן עליו ויזכה לשנה טובה ומתוקה 
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ישה עם עתה נודע להם שהוא יוסף, והיו וודאי עמוסים בסיפורים על הפג
צרים ועל המאסר של בנימין ועל ביאתם למ יוסף וכל השתלשלות המכירה

לא יעסקו לו זמן לספר סיפורים אמ"מ יוסף היה בטוח שהם לא יבטוכו', 
עד כדי שפחד שמא מתוך שקיעות בלימוד בעיון הם יאבדו את  -בתורה 
מרן הגרי"ז, שמי שמבין מהו גודל קדושת האבות איננו תמה  וסייםהדרך, 

על זה כלל, כי האבות הקדושים היו שקועים לגמרי בתורה הקדושה, ולמדו 
וכשבא הגאון        אצל יעקב אבינו לא להסיח דעת כלל מהתורה הקדושה.

ביקר אצל מרן הגרי"ז זצ"ל, החל מיד לדבר עם מרן  מטשעבין זצ"ל לארץ
שנים שאל אותו כשנפגשו בחתונה לפני הגרי"ז שהגרי"ז זצ"ל על קושיא 

הגרי"ז זצ"ל התפעל מאוד שלא דיבר ומרן , ואמר שמצא איזה תירוץרבות 
 בד שם כמה מילדיו, ישאובשנות המלחמה כלום על הצרות שעבר בסיביר 

מוסר השכל לנו להיות שקוע בעסק וזהו        .אלא דיבר בדברי תורה בלבד
 התורה ולא לבזבז הזמן בסיפורים מהמתרחש בעולם.

 הקב"ה בעולם הזה לשומרי מצוותיו שנותןתכלית הברכות 
 )כ"ח, ב'(.", יךוקאל ה'ך כי תשמע בקול וברכות האלה והשיגובאו עליך כל ה"

מה שאמרו חז"ל "שכר מצווה בהאי עלמא נראה בביאור הפסוק, דהנה ידוע 
כל תאוות ותענוגי ותפנוקי העולם הזה אינם שטעם הדבר הוא ליכא", ו

כדי שווי הנאה רגע אחד בחיי העולם הבא, ועל כן אין שום מגיעים ל
לעולם הבא בקבלת שכר בעולם הזה.  אפשרות להמיר את השכר המוכן

אין זה  אשר נשמע בקולו, שיבואו עלינו כומה שהקב"ה בירך הרבה ברכות 
, אלא זהו בכדי לסייע לנו לעבוד את ם על המצוותותשלו שכר''בתורת 

זה מנכה ואין  - הקב"ה בעולם הזה בלא דאגות והפרעות מעבודת השי"ת
באו עליך כל , וזהו מה שנאמר "וכלל מהשכר המוכן לנו לעתיד לבוא

תכלית הברכות כל  -גוך, כי תשמע בקול ה' אלוקיך" הברכות האלה והשי
ליבנו פנוי מכל דאגה, אבל אין שיהיה  -הוא כדי לסייע לנו לשמוע בקול ה' 

זה בתורת שכר, כי שכר מצווה בהאי עלמא ליכא.

 שיחה שנאמרה השבוע בהיכל הישיבה על חודש אלול

לסייעתא דשמיא החודש שקבע הקב"ה לחצי מחודש אלול, הגענו כבר 
ועלינו לפשפש במעשינו ולבדוק את עצמינו כמה דאגנו להכין  בתשובה,

למרום עלה כשם שמשה רבינו בספרים מבואר ש         את עצמינו ליום הדין.
היה שם ולהתחנן לפני הקב"ה שיסלח על חטא העגל, אלול אש חודש בר

, תעניתבים בתפלה וישרוהיו ישראל  עד יום כיפור שאז עם –ארבעים יום 
", כך גם בכל דור ודור קבע הקב"ה את סלחתי כדבריךואז אמר לו הקב"ה "

רצון ואת ימי האלול לימי תפילה ורחמים ויום הכיפורים לסליחה ומחילה 
בכדי  שבסוף עונה מוכרים בזולכשם שבעולם המסחר מקובל ולדורות, 

קבע הקב"ה גם ך , כים להישאר עמהלהיפטר מהסחורה הישנה שאין רוצ
, כזמן קודם יום הדין השנה האחרון בסוףשהוא החודש  –את חודש אלול 

חטאים בשנה הבאה עם מיוחד לכפרת עוונות בכדי שאנחנו לא נישאר 
בשנה האחרונה, ולכן בחודש אלול הקב"ה כביכול 'מוכר  בעוה"רהצטברו ש

בזול' ונותן לנו אפשרות לכפר על עוונותינו בנקל, ושלא כמו כל השנה 
מאידך גיסא מבואר ו       .להתנקות מעוונות צריך טורח מרובהשכדי 

הללו ואינו מנצל את ההזדמנות להשיג  מזלזל בימיםש קדמונים שמיב
רבינו יונה  שכתבדוע מה י              בעונשו. ריצוי מהקב"ה, מחמירים עליו

לבאר את רעת המתאחר לשוב בתשובה עפ"י משל )שערי תשובה שער א' אות ב'( 
לחבורת לסטים גנבים שתפסום והניחום בבית הסהר, והם חתרו מחתרת 

בא שר ווהצליחו לברוח מבית הסהר, ורק אחד נשאר נאמן למלך ולא ברח, 
ההוא עודנו עצור, והכה אותו  בית הסוהר וראה מחתרת חתורה והאיש

פניך ואיך לא מהרת קשה יום, הלא המחתרת חתורה ל"אמר לו, ובמטהו, 
שאם לא ברח מבית הסוהר, הרי זה הוכחה שהוא עדיין יכול ]והיינו , המלט על נפשך"

לסבול בנקל את הצער של בית הסהר, ואין זה בגדר עונש אצלו, ולכן הכביד עליו את עונשו 

ועפ"י משל זה נוכל להבין כמה סכנה טמונה במי        [. עונש מהו כדי שירגיש
הוא זמן מסוגל של  חודש אלולשב בתשובה בחודש אלול, שהרי  שאינו

 רחמים ורצון להשיג ריצוי מהקב"ה לכפר על כל חטאותינו ולהיגאל מכל
צרותינו הנגרמים לנו על ידי חטאותינו, ואם אין אנו עושים תשובה הרי 

ואין אנחנו מרגישים כלל  -בזה שטוב לנו במצבינו הקיים אנחנו מראים 
טעם והרגשה של עונש על חטאים, ולכן בראש השנה עלול הקב"ה לגזור 
עלינו ח"ו גזירות קשות כדי שנרגיש מהו את טעמו של עונש על חטא, ולכן 
מאוד יש להיזהר לשוב בתשובה בחודש אלול כדי שלא נבוא למצב כזה 

"ובכתה את )דברים כ"א, ט"ז( איתא על הפסוק תצא כ"ו ע"ב( )כי ובזוה"ק               ח"ו.
אביה ואת אמה ירח ימים", "דא ירחא דאלול", והיינו שבכל חודש אלול 

שלנו לקב"ה  צריכים אנו לבכות בתשובה על העדר השייכות והקשר
" משמע שההסתכלות על ימיםשנאמר "ירח ומלשון המכונה אבינו ואמינו, 

והיינו  –ימים" בכללות כחודש אחד, אלא כחודש של "חודש אלול אינו רק 
 כל יום ויום בחודש זה נחשב במיוחד בפני עצמו כיום סגולי.ש

לם שבראש השנה דנים את האדם על חיי העו ידוע מה שמובא בראשונים
ם עכשיו על חיי העולם טעם יש לדון את האד הבא, ולכאורה תמוה מה 

 הבא והלא אין זה נוגע כלל למעשה בשעה שהאדם עדיין חי בעולם הזה.
אמנם העניין יבואר עפ"י מה שנאמר בתורה "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם 
חיים כולכם היום", ומבואר שהאדם נקרא חי רק כאשר נשמתו דבוקה 

כי כשם אין האדם נקרא בגדר חי כלל,  קב"האינו דבוק באבל אם בקב"ה, 
שהגוף תלוי במזונו בכדי להתקיים, כך גם הנשמה תלויה במזונה הרוחני 
בכדי להתקיים, ומזון הנשמה זהו קיום התורה והמצוות ומעשים טובים 
שעל ידם מתדבק האדם ביוצרו, ומבלעדיהם אין לנשמה שום קיום והיא 

וזהו מה שאמרו                   מהקב"ה. –מתה ומתנתקת ממקור חיותה 
על חייו בעולם הבא, והכוונה הקדמונים שבראש השנה דנים את האדם 

או שהוא שנשמתו דבוקה בקב"ה,  –שדנים אותו אם הוא "בן העולם הבא" 
שנשמתם כבר נתנתקה מהקב"ה, שאם רובו  –הם בעצם מתים מאותם ש

זכיות אלא שנכשל לפעמים בחטא, הוא עדיין נקרא "חי", וזוכה ליכתב 
 –וליחתם בספר החיים, משא"כ אי רובו עונות נכתב ונחתם לאלתר "כמת" 

שמנותק ח"ו מקב"ה, ואם הוא בינוני אין פוסקים גמר דינו אלא ביוה"כ, אולי 

עפי"ז ו               יחזור בתשובה בעשרת ימי תשובה ויזכה להיות בין החיים.
סא יכשבראש השנה הקב"ה יושב על )ר"ה ל"ב ע"ב( מה שאמרו חז"ל יש לפרש 

", והכוונה שחיי האדם ומעשיו לפניו םוספרי חיים וספרי מתים פתוחי" ,דין
בעולם הזה נכתבים בספר, ועל דרך מה שנאמר "זה ספר תולדות אדם", ויש 

כי הוא חי בחייו  –ספר חייו שמעשיו נכתבים בו נקרא "ספר חיים" אדם ש
", בדבקות בקב"ה, אבל יש אדם שספר החיים שלו נקרא "ספרי מתים

וספרי שניהם  נחשב כמת שניתק מקור חיות נשמתו מהקב"ה,ומשום שהוא 
האדם בעצמו משנה את מצב  - "וחותם יד כל אדם בו"פתוחים לפני הקב"ה, 

על נשמתו ניכר רישום נשמתו מחיים למוות או ממוות לחיים מכח מעשיו, ו
חיים" בשם ה"חפץ שמעתי מפי הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל ו   מעשיו.   

"אלקי נשמה  :לדייק מנוסח ברכת אלוקי נשמה שאנו אומרים בכל יום
שנתת בי טהורה היא, אתה בראת אתה יצרתה אתה נפחתה בי ואתה 
משמרה בקרבי ואתה עתיד ולהחזירּה בי לעתיד לבוא", שמהלשון 
"ולהחזירּה" במפיק ה"א משמע שהקב"ה יחזיר לכל אחד לעתיד לבוא את 

ק באותו המצב כפי איך שהוא השאיר את נשמתו כשעזב את נשמתו בדיו
העולם הזה בשעת פטירתו, וביאר החפץ חיים, שכמו שהגוף משתנה אם 
האדם לא זן את גופו במאכלים, כן גם הנשמה משתנית אם האדם אינה זן 

והיינו בתורה ומעשים טובים, ובאותו הצורה  –אותה במזונה הראוי לה 
שאר ית נשמתו לאחר שנותיו בעולם הזה, כן תוהדרגה שהאדם החזיר א

נשמתו לעד ולנצח נצחים ללא שום שינוי, וא"כ אוי לו לאדם שישאר לנצח 
עם נשמה בדרגה פחותה כיון שלא זן אותה בחייו, ועלינו להתעורר שלא 

 ומעש"ט.ה כמה שיותר בתורה ללכלך את הנשמה, אלא אדרבה, לזון אות
בענגיס זצ"ל סיפר שבעירו כשבירכו חודש אלול יג הגאון רבי ראובן זעל

הגר"ח מוואלז'ין זצ"ל מקובל על ושמעו מבעלי בתים בכיות מאימת הדין, 
עורר את הציבור ו ,בימי הסליחות דרשה בעיר בפני בעלי בתיםשדיבר 

תבע בדרשתו בפרט כש, ולבכיות עד שלפי השמועה היו מהם שהתעלפו
בזמן קצר ם בגודל חשיבות הזמן, שהרי על שאנחנו מזלזלים ולא מכירי

אדם לזכות לתענוגים של נצח, ואנחנו מזלזלים בזה, והביא את דברי היכול 
"כי דבר ה' בזה הכרת תכרת )במדבר ט"ו ל"א( על הפסוק )צ"ט ע"א( הגמ' בסנהדרין 

הנפש ההיא", שזה נאמר על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, 
ת זמנו לדברי הבל במקום לעסוק בתורה, הרי הוא והיינו שבזה שמבזבז א

מבזה דבר ה' וחייב כרת ונשמתו נכרתת ונאבדת מעולם הבא, והתחיל 
"כולנו הרי מצפים לעולם הבא, ומי יודע מה הוא  -הגר"ח לבכות וזעק 

ומי המצב האמתי שלנו בעולם הבא, שהרי אנחנו מבזבזים מידי יום זמן, 
אנו עוסקים בתורה, ועל זה נאמר הכרת תיכרת  איןיאמר ניקתי לבבי, והרי 

הנפש ההיא מישראל לעולם הנצח", וכל הבעלי בתים שהיו שם געו בבכייה 
מרוב התעוררות, והגר"ח עצמו כמעט התעלף מרוב הבכיות והפסיק את 

שמי שצריך להשביע את  כתבה"חתם סופר" בתשובה         דרשתו באמצע.
שאפילו הדיוטות מפני בועה באלול שאת הטיל חבירו בדין תורה, יעדיף לה

רבי ישראל סלנטר זצ"ל מתלונן הגאון ו         יראים לנפשם ביותר באלול.
שמי בטעם הדבר ופירש שבדורו כבר אין זוחלים ורועדים מיום הדין כראוי, 

ששקוע בגשמיות מאבד את הלב הטהור לפחד מהקב"ה, כי מי שנהנה 
מתאוות העולם הזה נשמתו מאבדת את נקיותה ואיננה מרגשת בפחד ה' 

 והדר גאונו, ומחמת זה לא מפחדים מיום הדין כראוי. 
אין לו להסיח דעת אמיתי רבי דוד פוברסקי זצ"ל אמר, שבן תורה הגאון 

מאלול בכל רגע, בשעה שהוא קם בבוקר יחשוב "עכשיו זה אלול, קמים 
עכשיו זה בבוקר כמו באלול", וכן הלאה בתפילה ובתורה לא יסיח דעתו ש

נשארו לנו עוד כשבועיים ו                אלול וכל ההנהגה צריך להיראות אחרת.
שבועיים יכולים לעשות מהפכה ממש, שהאדם יכול להוכיח עד יום הדין, וב

נידון אלא לפי מעשיו שבאותה שעה. צריכים  שהוא רציני, ואין אדם
ת להקב"ה שעשינו שינוי לטובה, התעורר שנשאר לנו רק שבועיים להראול

והקב"ה יחזירנו בתשובה שלמה ונקבל פני  ועי"ז נזכה לעת רצון למעלה,
 בקרוב בימינו אמן.ו במהרה ומשיח צדקינ


