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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת כי תצא תשע"ז

וראית  בכתוב,  התורה  לנו  רמזה  הדרך  וזה 

בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה, ופירש רש"י 

מדכתיב אשת בסמוך, היינו אשת של איש. פירוש 

מטרוניתא,  נקראת  והנשמה  הקב"ה,  זה  איש 

והיא יפת תואר מקדושתה, והיא בשביה. וחשקת 

לך  ולקחתה  אז  עליה,  רחמיך  שיכמרו  דהיינו  בה, 

דלבא  מעומקא  תשובה  ידי  על  שאפשר  לאשה, 

לשוב לקחתה לאשה.

אמנם על פי התנאים, וגלחה את ראשה, דהיינו 

לפרוש  סייגים  לעצמו  לעשות  התשובה  ראשית 

ממותרות... והמותרות מכונים בשם שערות שצריך 

לגלחן מאחר שאינן מן הצורך. ועשתה את צפרניה, 

דהיינו לנוול את עצמו ולבזות את עצמו על מעשיו 

הרעים. ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, דהיינו 

עוונותיו, אשר על  לבכות על  צריך  כל חודש אלול 

ידם נפרד מאביו זה הקב"ה, ואמו היא כנסת ישראל, 

ואחרי כן תבוא אליה וכו', כי אחר התמרמרות והבכי 

והפרישות יודע לך מעלת הנשמה".

מוסיף על כך ה"עבודת ישראל" לפרש המשך 

הכתוב: "והיה אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשה 

תחת  בה  תתעמר  לא  בכסף,  תמכרנה  לא  ומכור 

אשר עניתה".

"אמנם מדרך העולם לשוב בתשובה עד אחר 

אחרי  אבל  הגדול,  הדין  יום  שהוא  הכיפורים  יום 

הרעה  לדרכו  שב  האדם  כל  הרבים  בעוונותינו  כן 

כבראשונה, לכן הזהיר הכתוב, והיה אם לא חפצת 

ושלחתה  ח"ו,  לחטוא  עוד  תוסף  אם  פירוש  בה, 

אליך  תבוא  ולא  ממך  תיפרד  הנשמה  אז  לנפשה, 

אשר  כל  האדם  יראה  רק  עניתה,  אשר  תחת  עוד, 

יקבל עליו לשמור ולעשות, יהיה לו חק ברית עולם 

לעשות רצון השי"ת אמן".

 המלחמה תל אשקב אבאנו להו אא
 א  חודת אלול מאדו תל שתו

בקודש,  דרכם  פי  על  לפרש  טוב  דבר  לבי  רחש 

מה שרמז לנו הקב"ה על חודש אלול בפסוק: "וראית 

בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאשה", 

והעצה  ידי החטא הנשמה מסתלקת ממנו,  כי על 

"והבאתה אל תוך ביתך", שתחזיר את  על כך היא, 

הנשמה למקומה על ידי תשובה, "וגלחה את ראשה 

ועשתה את צפרניה", כדי לזככה ולטהרה מכל סיג 

ופגם, "וישבה בביתך" בתוך הגוף.

דא  ימים,  ירח  אמה  ואת  אביה  את  "ובכתה 

דביה סליק משה לטורא למבעי  ירחא דאלול,  היא 

רחמין קמי קב"ה, בגין דישתביק לישראל על חובא 

דעגלא". פירוש, ירח ימים הוא רמז על חודש אלול, 

לפני  עוונותיו  על  לבכות  ישראל  איש  צריך  שבו 

הקב"ה אבינו שבשמים ולפני השכינה הקדושה אם 

של  לתפלתו  הקב"ה  נתרצה  זה  בחודש  כי  הבנים, 

משה לרבינו למחול לישראל על חטא העגל.

 דב"אם חו בא להבו  את 
תל הרשבוד  את"אלר

בענין זה דבר בעתו מה טוב להעלות על שלחן 

המגיד  של  אש  להבות  חוצבים  דברים  מלכים, 

הקדוש מקוז'ניץ זי"ע ב"עבודת ישראל", שמפרש 

פסוקים אלו בדרכם של הזוהר הקדוש והאריז"ל. 

הנה הדברים בלשון קדשו:

"כי תצא למלחמה על אויביך... כי עיקר המלחמה 

וצריך  דדינא,  יומא  דהוא  השנה  ראש  על  נאמר 

דדינין,  ומארי  הרע  היצר  עם  ומלחמה  קרב  להעריך 

ועיקר המלחמה הוא על ידי התשובה, שהאדם משים 

והגעגועים  הרחמנות  מגודל  לה'...  לשוב  לבו  על 

המגיעים לו על נשמתו שבקרבו, כי היא חלק אלוק 

ממעל, והיתה למעלה חצובה תחת כסא הכבוד...

וירדה אל עומק הבור הזה, לגוף וחומר לעשות 

נחת רוח ליוצרה, כאשר יזכך החומר ויסכים לרצון 

הנשמה, לעשות רצון קונם וחפץ צורם. ועתה ח"ו 

בשרירות  וילך  האדמה  פני  על  האדם  הרע  כאשר 

הקדושה,  הנשמה  נגד  יד  הרים  אשר  וי  אוי  לבו, 

ונתעב  המוסרח  החומר  ממשלת  תחת  והכניעה 

ונאלח, על כן מהראוי על כל פנים עודנו האדם חי 

בכוחו, ישים אל לבו לשוב להטיב אחריתו.

לקראת שבת קודש הבאה עלינו לטובה פרשת 

הנה  אלול,  בחודש  תמיד  קוראים  שאנו  תצא  כי 

להתבונן  יחד,  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה 

על  הפרשה,  בתחילת  הקב"ה  לנו  שרמז  במה 

עבודת הקודש המוטלת על איש ישראל בחודש 

אלול )דברים כא-י(:

ונתנו ה' אלקיך  "כי תצא למלחמה על אויביך 

יפת  אשת  בשביה  וראית  שביו,  ושבית  בידך 

והבאתה אל  לך לאשה,  ולקחת  תואר וחשקת בה 

צפרניה,  את  ועשתה  ראשה  את  וגלחה  ביתך  תוך 

בביתך,  וישבה  מעליה  שביה  שמלת  את  והסירה 

כן  ואחר  ימים,  ירח  אמה  ואת  אביה  את  ובכתה 

תבוא אליה ובעלתה והיתה לך לאשה".

 רוב  ה א  אבאה וא  אמה
 א"ח אמאם דא האא א"חא דאלולר

פתח דברינו יאיר במה שדורש רבינו האריז"ל 

שהיא  הנשמה  על  אלו  פסוקים  תורה"  ב"לקוטי 

הגוף  בשבי  הנמצאת  תואר",  יפת  "אשת  בבחינת 

השביה  בשמלת  ומלובשת  עוונותיו,  רוב  מחמת 

שהוא  אלול  ובחודש  האדם,  מעוונות  שנוצרה 

לבכות בתשובה על חטאיו, כדי  צריך  "ירח ימים" 

מעליה  ולהסיר  היצר  משבי  הנשמה  את  לשחרר 

הדברים  מקור  לפנינו  והנה  שביה.  שמלת  את 

בזוהר חדש )פרשת כי תצא דף נח טור ד(:

יצר  איהו  דא  אויביך,  על  למלחמה  תצא  "כי 

הרע דאנן צריכין למיפק לקבליה במילין דאורייתא 

כמה  נש,  דבר  בידא  יתמסר  וכדין  ליה,  ולקטרגא 

דאתמר ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית שביו". פירוש: 

"כי תצא למלחמה על אויביך, זהו יצר הרע שאנו 

צריכים לצאת כנגדו בדברי תורה להילחם עמו, ואז 

ימסר בידי האדם, כמו שנאמר ונתנו ה' אלקיך בידך 

ושבית שביו".

ממשיך הזוהר חדש לפרש: "וראית בשביה אשת 

יפת תאר, דא היא נשמתא, כמה דאת אמר )משלי לא-

ל( אשה יראת ה' היא תתהלל". פירוש, כאשר אדם 

בשבי,  היא  שלו  שהנשמה  בכך  גורם  הוא  חוטא 

“ו"אא  בתבאה את  אז   וא"”

 חודת אלול תמפלו ב ולה הוא את  אז   וא"
תאנו  "א אם להו אא מהתבא א ל ת"ו תל שתו
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שהתפייס  אחרי  וישלח  בפרשת  שכתוב  מה  פי  על 

)בראשית  עשו  לו  אמר  הרשע  עשו  עם  אבינו  יעקב 

לג-יב(: "ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך, ויאמר אליו 

עלי  עלות  והבקר  והצאן  רכים  הילדים  כי  יודע  אדוני 

ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן, יעבר נא אדוני לפני 

לפני  אשר  המלאכה  לרגל  לאטי  אתנהלה  ואני  עבדו 

ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני שעירה".

וכתב ב"שער המלך" )שער א פ"ו( כי יעקב אבינו רמז 

על חודש אלול באומרו: "ו'אני א'תנהלה ל'אטי ל'רגל" 

מלעשות  להמתין  יכול  שאינו  אלו"ל,  תיבות  ראשי 

היצר  עלול  אז  כי  השנה,  בראש  אחד  ביום  תשובה 

וזהו  כראוי.  תשובה  יעשה  שלא  עליו  להתגבר  הרע 

"הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי", עלי  שאמר: 

מוטל לתקן כל נשמות ישראל צאן קדשים. "ודפקום 

יום אחד ומתו כל הצאן", אם ימתינו מלעשות תשובה 

עליהם,  להתגבר  הרע  היצר  עלול  השנה,  ראש  עד 

ימותו ח"ו  ואז  למנוע מהם מלעשות תשובה כראוי, 

לעשות  להתחיל  יותר  טוב  לכן  קדשים,  הצאן  כל 

תשובה לאט לאט מחודש אלול.

הקדושים,  לדבריו  תבלין  להוסיף  ונראה 

אחרי  זה  דבר  אמר  אבינו  שיעקב  הטעם  לבאר 

שהביא  יקרה  הקדמה  פי  על  עשו,  עם  שהתפייס 

ה"בני יששכר" )תמוז אב מאמר א אות ו( בשם ה"מגלה 

והבין  שלמד  כפי  קז(,  )אופן  ואתחנן  על  עמוקות" 

מתוך דברי הזוהר הקדוש )פרשת יתרו עח:(, כי יעקב 

ועשו חלקו ביניהם את החדשים, יעקב אבינו לקח 

לחלקו בקדושה את שלושת החדשים: "ניסן אייר 

סיון", בחודש ניסן יצאו ישראל ממצרים, בחודש 

ופגם  סיג  מכל  ישראל  נטהרו  הספירה  בימי  אייר 

לקראת קבלת התורה, בחודש סיון קיבלו ישראל 

את התורה בחג השבועות על הר סיני.

לחלקו  לקחת  עשו  רצה  זה  לעומת  זה  והנה 

וכאשר  אלול",  אב  "תמוז  החדשים:  שלשת  את 

ראה עשו שנפל בחלקו חודש אלול שמח שמחה 

גדולה, שיוכל למנוע מישראל לשוב אל ה' בחודש 

עוברים  עולם  באי  שכל  השנה,  ראש  לפני  זה 

אבינו  יעקב  עמו  ונלחם  מרון,  כבני  הקב"ה  לפני 

אלול  חודש  ממנו  והוציא  מלחמה,  בתחבולות 

ונטלו לחלקו, כדי שיוכלו ישראל לעשות תשובה 

בדין  זכאים  יצאו  זה  ידי  ועל  זה,  בחודש  כראוי 

בראש השנה, ולא נשארו לעשו רק שני החדשים 

לחלקו  נשאר  לא  הללו  מהחדשים  וגם  אב,  תמוז 

ימי בין המצרים מי"ז בתמוז עד ט' באב,  רק כ"ב 

שבהם חרבו שני בתי המקדש.

 רא"וממך ה'  א דלא נא 
ולא תמח  אואבא לאר

מה  )שם(  יששכר"  ה"בני  מפרש  האמור  פי  על 

שאמר דוד המלך )תהלים ל-ב(: "ארוממך ה' כי דליתני", 

"ולא  שפתחת לפני דלת של תשובה בחודש אלול, 

ושרו  למטה  עשו  שלי  האויבים  לי",  אויבי  שמחת 

למעלה, הוא הס"מ הוא היצר הרע, שביקשו לשמוח 

למנוע  שיוכלו  בחשבם  בחלקם,  אלול  חודש  שנפל 

מישראל מלעשות תשובה, אולם הקב"ה הפר עצתם 

וקלקל מחשבתם, כשסייע ליעקב אבינו להחזיר את 

חודש אלול אל הקדושה עכדה"ק.

מעתה יש לומר, כי אחרי שיעקב אבינו התפייס 

עם עשו ונתן לו דורונות, אמר לו עשו הרשע: "נסעה 

ונלכה ואלכה לנגדך", ופירש רש"י: "בשוה לך". כלומר 

מאחר שאתה רוצה להתפייס עמי הבה ניסע ונלכה 

לחלקך  לקחת  שאתה  כמו  לכן  בשוה,  שוה  לנגדך 

שלשה חדשים, תן לי לחלקי גם כן שלשה חדשים, 

ותחזיר לי את חודש אלול שלקחת ממני.

על כך השיב לו יעקב אבינו דברים כדרבונות: 

והצאן  רכים  הילדים  כי  יודע  אדוני  אליו  "ויאמר 

זרע  הם  והבקר  הצאן  כלומר  עלי",  עלות  והבקר 

ישראל צאן קדשים, ועל כך אמר יעקב: "ודפקום 

יום אחד", אם יצטרכו לחזור בתשובה רק יום אחד 

בשנה שהוא יום הכיפורים, כי אז "ומתו כל הצאן", 

כי לא יוכלו לתקן ביום אחד אשר פגמו כל השנה, 

קח  עבדו",  לפני  אדוני  נא  "יעבר  היא,  עצתי  לכן 

נא את חלקך בשני החדשים תמוז אב שהם לפני 

חלקי בחודש אלול.

על  לוותר  יכול  שאינו  הטעם  לבאר  והוסיף 

חודש אלול: "ו'אני א'תנהלה ל'אטי ל'רגל", ראשי 

תיבות אלו"ל, אני צריך להתחיל בעבודת התשובה 

לפני  אשר  המלאכה  "לרגל  אלול,  מחודש  החל 

ולרגל הילדים", כלומר לרגל המלאכה הרבה שיש 

אבוא  אשר  "עד  בתשובה,  הכל  לתקן  ולילדי  לי 

בזה  שהכוונה  רש"י  ופירש  שעירה".  אדוני  אל 

הנביא  דברי  יתקיימו  אז  אשר  המשיח  ימות  על 

לשפוט  ציון  בהר  מושיעים  "ועלו  א-כא(:  )עובדיה 

את הר עשו והיתה לה' המלוכה", ולפי המבואר יש 

לומר שרמז בכך, כי בזכות התשובה בחודש אלול 

"גדולה  פו:(:  )יומא  כמאמרם  שלימה  לגאולה  נזכה 

תשובה שמקרבת את הגאולה".

  ל ארב החדתאם תאא אם
 לקדות  ארב התבטאם

הרשע  עשו  הסכים  איך  ביאור  צריך  אמנם 

לוותר ליעקב על חודש אלול, כי הן אמת שיעקב 

בא בטענה שהוא צריך את זה לחלקו כדי שיוכלו 

ישראל לעשות תשובה כראוי לפני יום הדין, אולם 

ולפי דעתו הגיע לו חודש  עשו שהיה רשע גדול, 

שלושת  את  לקח  שיעקב  אחרי  לחלקו,  אלול 

החדשים ניסן אייר סיון, מה ראה על ככה שהסכים 

לוותר ולא נלחם על כך. זאת ועוד צריך ביאור, כי 

לעשו,  יעקב  בין  החדשים  חלוקת  סדר  לפי  אם 

הגיע לעשו שלושת החדשים תמוז אב אלול, איך 

הוציא ממנו יעקב חודש אלול שאינו שלו.

כאשר  כי  אמת,  בדרך  זה  ענין  ליישב  ונראה 

י"ב  כל  דבר  של  לאמיתו  כי  להבין,  נשכיל  נתבונן 

שהרי  הקדושה,  לצד  רק  שייכים  השנה  חדשי 

"כל מה  כלל גדול שנו חכמינו ז"ל )אבות פ"ו מי"א(: 

שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו". זאת 

ועוד, שהרי י"ב חדשי השנה לא נבראו אלא בזכות 

ד  )פרשה  רבתי  בפסיקתא  שדרשו  כמו  השבטים, 

אות א( על מה שכתוב )מלכים א יח-לא(: "ויקח אליהו 

שתים עשרה אבנים כמספר שבטי בני יעקב".

"כל מה שברא הקב"ה בזכות השבטים ברא, אתה 

מזלות  עשר  שנים  בשנה,  חודש  עשר  שנים  מוצא 

עשרה  ושתים  ליום  שעות  עשרה  שתים  ברקיע, 

שעות לילה. אמר הקב"ה אפילו העליונים והתחתונים 

לא בראתי אלא בזכות השבטים, שכך כתוב )ישעיה סו-

ב( את כל אלה ידי עשתה, בזכות )בראשית מט-כח( כל 

אלה שבטי ישראל שנים עשר".

כאן  נכנס  איך  ופלא,  הפלא  לתמוה  יש  זה  לפי 

עשו לקחת לחלקו מספר חדשים כמספר החדשים 

שלקח יעקב אבינו לחלקו. ונראה ליישב ענין זה על 

פי מה שגילה לנו רבינו ה"חתם סופר" זי"ע ב"תורת 

בריאת  תכלית  כי  גוים(,  שני  ד"ה  תולדות  )פרשת  משה" 

יעקב ועשו כאחים תאומים, היתה כדי שיעקב וזרעו 

יהיו בבחינת ממלכת כהנים וגוי קדוש, שיעסקו כולם 

 מגלה שמוקו  בתם הפוה": אשקב אבאנו לקח לחלקו
נאסן אאא" סאון, שתו לקח לחלקו  מופ אב אלול

 שתו ה"תש תמח תנזל אלול לחלקו ואו ל למנוש מאת"אל
לשתו   תובה ול קן ה ל בחודת הפה

 אשקב אבאנו נלחם שם שתו והו אא ממנו א  חודת אלול
 דא תאו לו פ"שו לשתו   תובה לק"א  "את התנה

 בנא אתת ": רא"וממך ה'  א דלא נאר, תז ח  לא דל   תובה
בחודת אלול, רולא תמח  אואבא לאר
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בתורה בבחינת יששכר, ואילו עשו וזרעו שהם אומות 

העולם יהיו בבחינת זבולון, שיפרנסו את יעקב וזרעו 

שיוכלו לשבת במנוחה על התורה והעבודה.

על פי האמור מבאר החתם סופר, מה שסיבב 

הקב"ה שעשו יהיה הבכור ולא יעקב, כי כן מצינו 

השבטים  את  אבינו  יעקב  שבירך  הברכות  אצל 

יששכר  לפני  זבולון  את  שהקדים  פטירתו,  קודם 

)בראשית מט-יג(: "זבולון לחוף ימים ישכון... יששכר 

חמור גרם רובץ בין המשפתים". וכן כשבירך משה 

הקדים  מותו,  לפני  ישראל  בני  את  האלקים  איש 

את זבולון לפני יששכר )דברים לג-יח(: "שמח זבולון 

בצאתך ויששכר באהליך".

לו  יש  ביששכר  התומך  זבולון  כי  מבואר  הרי 

חשיבות יתירה על יששכר עמוד התורה, לכן סיבב 

הקב"ה שעשו יהיה הבכור, כי כך היה ראוי להיות אם 

הרשע  עשו  אולם  בקודש.  תפקידו  את  ממלא  היה 

בגד בתפקידו ולא הסכים לתמוך ביעקב אבינו, לכן 

הוצרך יעקב אבינו להעמיד את זבולון במקום עשו 

שלקח  הענין  וזהו  התורה.  עמוד  ביששכר  שיתמוך 

את הברכות מעשו ואמר ליצחק אביו )בראשית כז-יט(: 

"אנכי עשו בכורך". כלומר אני בעצמי צריך למלא את 

תפקיד הבכורה של עשו לתמוך בלומדי תורה.

מעתה נראה כי גם התחלקות החדשים בין יעקב 

היה  שעשו  בתנאי  רק  להיות,  ראויה  היתה  לעשו 

לעסוק  שיוכלו  וזרעו  ביעקב  לתמוך  תפקידו  ממלא 

בתורה בלי שום מניעות. אולם אחרי שבגד בתפקידו 

הרע,  היצר  שהוא  הס"מ  את  למעלה  לשרו  ובחר 

ה', מאז  ישראל למנוע מהם לעבוד את  הנלחם עם 

אינו ראוי לקחת לחלקו שום אחד מחדשי השנה.

המצרים  בין  ימי  לחלקו  לקחת  שהצליח  ומה 

עוונות  מפני  רק  הוא  ואב,  תמוז  החדשים  בשני 

עשו  לכן  המקדש.  בית  לחורבן  שגרמו  ישראל 

שהבין דבר זה באותה שעה שהתפייס עם יעקב, 

שמח  כי  אלול,  חודש  על  יעקב  עם  נלחם  לא 

שיוכל  אב  תמוז  חדשי  לחלקו  נשארו  שלפחות 

להחריב בהם את שני בתי המקדש.

 המאבק באן ת"ו תל שתו
 שם אשקב של חודת אלול

ועתה בא וראה כי על פי האמור יפתח לנו פתח, 

להבין המלחמה הגדולה שמנהל שרו של עשו הוא 

מלעשות  מישראל  למנוע  שנה,  בכל  הרע  היצר 

תשובה בחודש אלול, כי מאחר שלפי דעתו היה ראוי 

הצליח  שיעקב  אלא  לחלקו,  זה  חודש  לקבל  לעשו 

לכן  הזה,  החודש  את  ממנו  להוציא  בתחבולות 

משתדל שרו של עשו בכל כוחו, להחזיר את החודש 

לחלקו על ידי שימנע מישראל מלעשות תשובה.

להחזיר  הקודש  עבודת  מוטלת  עלינו  אולם 

מלחמה השערה, שלא נהיה ח"ו בכלל מה שאמרו 

בגמרא )חגיגה ד.(: "איזהו שוטה, זה המאבד כל מה 

הטובה  המתנה  עם  נשתמש  אלא  לו".  שנותנים 

בכל  עבורנו  שנלחם  אבינו,  מיעקב  לקבל  שזכינו 

כוחו עם עשו הרשע להוציא ממנו את חודש אלול 

שלקח בגניבה, כדי שנוכל לתקן את דרכנו בחודש 

הזה, ולשוב בתשובה שלימה לפני הקב"ה על כל 

מה שפגמנו במשך כל השנה.

זה במאבק שניהל שרו של  יומתק לרמז ענין 

עשו עם יעקב אבינו, כמו שכתוב בפרשת וישלח 

)בראשית לב-כה(: "ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו 

עד עלות השחר, וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו 

כך  על  דרשו  עמו".  בהאבקו  יעקב  ירך  כף  ותקע 

עמו,  איש  "ויאבק  צא.(:  )חולין  בגמרא  ז"ל  חכמינו 

מלמד שהעלו אבק מרגלותם עד כסא הכבוד".

ונראה לבאר הענין בזה על פי מה שהביא ה"שפת 

בשם  תרמ"ד(  תרמ"ב,  תרל"ב,  )אלול  פעמים  כמה  אמת" 

זי"ע, לבאר הטעם  זקינו הגה"ק בעל חידושי הרי"ם 

שחודש התשובה נקרא בשם אלול, על פי מה שכתוב 

)תהלים ק-ג(: "דעו כי ה' הוא אלקים הוא עשנו ולו אנחנו 

עמו וצאן מרעיתו". ונמסר שם במסורה כתיב וקרי, 

ואילו  "ולא אנחנו עמו",   - א'  "ולא" עם  הכתיב הוא 

הקרי הוא "ולו" עם ו' - "ולו אנחנו עמו".

ויש לומר כי הכתיב והקרי שניהם עולים בקנה 

עצמנו  בשפלות  מכירים  שאנו  ידי  על  כי  אחד, 

אנחנו  "ולא  הכתיב:  בבחינת  אנו  מעשינו  שמצד 

שלימה  בתשובה  לה'  להתקרב  זוכים  אנו  עמו", 

של  עמו  להיות  עמו",  אנחנו  "ולו  הקרי:  בבחינת 

שהוא  אלו"ל  החודש  בשם  הרמז  וזהו  הקב"ה. 

תכלית  כי  ללמדנו  ל"ו,  עם  ל"א  אותיות  צירוף 

התשובה באלול הוא לשלב בין הכתיב והקרי, כי 

בבחינת:  אנו  הרבים  בעוונותינו  כי  שנכיר  ידי  על 

"ולא אנחנו עמו", נזכה לתקן הכל בתשובה שלימה 

ולהיות בבחינת: "ולו אנחנו עמו" עכדה"ק.

התואר  בזה  לבאר  פרפרת  להוסיף  ויש 

ובין  "לא" עם א'  "תשובה", כי ההבדל בין הכתיב 

בשעת  והנה  ה',  במספר  הוא  ו'  עם  "לו"  הקרי 

וזכו  הקב"ה  של  עמו  ישראל  נעשו  תורה  מתן 

להיות בבחינת: "ולו אנחנו עמו" עם ו', אך על ידי 

ל"ו,  ממילת  ה'  מספר  נחסר  והעוונות  החטאים 

ונעשה מזה ל"א בבחינת: "ולא אנחנו עמו".

שהיא  "תשובה"  מצות  הקב"ה  לנו  נתן  לכן 

עלינו  מוטלת  שהחובה  לרמז  ה'",  "תשוב  אותיות 

להיות  שוב  שנזכה  למקומו,  ה'  מספר  להשיב 

בבחינת: "ולו אנחנו עמו". וזהו שכתוב )בראשית ב-ד(: 

ופירש  בהבראם",  והארץ  השמים  תולדות  "אלה 

כי  בראם".  בה'  "בהברא"ם  המדרש:  בשם  רש"י 

שיזכו  למקומו,  ה'  מספר  להחזיר  הבריאה  תכלית 

ישראל להיות תמיד בבחינת "ולו אנחנו עמו".

"ויותר  לפי זה יש לומר כי זהו פירוש הכתוב: 

השחר",  עלות  עד  עמו  איש  ויאבק  לבדו  יעקב 

מרגלותם  אבק  שהעלו  "מלמד  בגמרא:  ודרשו 

ששנינו  מה  פי  על  בזה  הכוונה  הכבוד",  כסא  עד 

בגמרא )יומא פו.(: "גדולה תשובה שמגעת עד כסא 

על  יעקב  עם  שנאבק  עשו  של  שרו  לכן  הכבוד". 

חודש אלול חודש התשובה, העלו אבק מרגלותם 

עד כסא הכבוד שהתשובה מגעת עד שם.

הנה כי כן זהו פירוש הכתוב: "וירא כי ל"א יכול 

ל"ו" - מילת ל"א עם מילת ל"ו הן אותיות אלו"ל, 

והנה ראה שרו של עשו: "כי ל"א יכול ל"ו", אין בידו 

הכח למנוע מיעקב עצמו לתקן את עצמו בחודש 

אלו"ל על ידי התשובה צירוף ל"א לצירוף ל"ו, על 

כן חשב עצה רעה, "ויגע בכף ירכו", למנוע לפחות 

תשובה  מלעשות  ישראל  בני  יעקב  ירך  מיוצאי 

בחודש אלול, "ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו". 

מזה נשכיל להבין שאנו צריכים לרפאות את יעקב 

בחודש  תשובה  שנעשה  ידי  על  מצליעתו,  אבינו 

אלול שלקח יעקב מעשו. 

 רמ א אתה מ א טובר 
חודת אלול מפל ב ולה

הפסוקים  רמז  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

בפרשתנו על חודש אלול, על פי מה שידוע ומפורסם 

 ת"ו תל שתו נלחם שם אשקב להו אא ממנו א  חודת אלול:
רוא"א  א לא א ול לור - לרא לרו או או  אלורל

 ב ל תנה נלחם ת"ו תל שתו הא " ה"ש שם פ"שו תל אשקב,
להו אא מהם א  חודת אלול תלקח אשקב משתו

 הקברה מ חנן אלאנו: רותבא  תבאור,  ו אא מהא " ה"ש
א  חודת אלול תגפל ולקח בתבא מהקדותה

 רו"אא  בתבאה את  אז   וא"ר, "מפ של חודת אלול
תמפלו ב ולה, תהאא בתבא א ל ת"ו תל שתו
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ולפעמים תגדל  הצדיקים שלא טעמו טעם חטא, 

מעלתן כמו שאמרו רבותינו ז"ל". 

ה"בני  שהוסיף  מה  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

)משלי  הכתוב  רמז  בזה  לפרש  ג(  אות  )שם  יששכר" 

יח-כב(: "מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה'". ויש 

שהוא  בתולה,  מזל  אלול  חודש  על  שרומז  לומר 

עת רצון שנתרצה הקב"ה לתפלתו של משה רבינו 

משה  על  ופקד  העגל,  חטא  על  לישראל  למחול 

לעלות בשמים לקבל הלוחות השניים.

"מצא אשה", כאשר מגיעים  וזהו רמז הכתוב: 

טוב",  "מצא  אשה,  בבחינת  שהיא  אלול  לחודש 

ולגלות מהו הטוב שראוי לעשותו,  יכולים למצוא 

ומהו הרע שראוי להתרחק ממנו, "ויפק רצון מה'", 

בחודש זה יכול כל אחד להמשיך עת רצון מהקב"ה, 

כמו שנתרצה הקב"ה לישראל בימים ההם.

 רו"אא  בתבאה את  אז   וא"ר
"מפ של חודת אלול מפל ב ולה

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

תמיד  קוראים  שאנו  בפרשתנו  הקב"ה  לנו  שרמז 

אויביך",  על  למלחמה  תצא  "כי  אלול:  בחודש 

כנגד  למלחמה  לצאת  כוחך  בכל  תשתדל  כאשר 

וכל  הרע  היצר  הוא  עשו  של  שרו  שהם  אויביך, 

כוחותיו, מבטיח הכתוב שהקב"ה יעזור לך לנצח 

הכתוב  אולם  בידך".  אלקיך  ה'  "ונתנו  במלחמה: 

מוסיף לצוות: "ושבית שביו", שתוציא מהיצר הרע 

את השבי שלקח בגניבה בשבי מהקדושה.

מדבר:  הכתוב  שבי  איזה  על  ואומר  ומפרש 

"וראית בשביה אשת יפת תואר", שתראה בשבי את 

חודש אלול שמזלו בתולה, והיא בבחינת אשת יפת 

תואר בבחינת: "מצא אשה מצא טוב", כי בחודש זה 

אנו יכולים להתרצות לפני הקב"ה בתשובה להיות 

וכוחותיו  הרע  היצר  ואם  ופגם,  סיג  מכל  נקיים 

תשובה  לעשות  מישראל  למנוע  ח"ו  מצליחים 

"אשת  נמצא שהם מחזיקים בשביה  הזה,  בחודש 

יפת תואר", חודש אלול שמזלו בתולה.

לך  ולקחת  בה  "וחשקת  הכתוב:  אומר  כך  על 

את  שלקח  אבינו  יעקב  של  בדרכו  שנלך  לאשה", 

חודש אלול שמזלו בתולה מעשו הרשע, "והבאתה 

תוך  אל  אלול  חודש  את  שתכניס  ביתך",  תוך  אל 

ביתך, שכל הנהגת הבית תהיה כפי שמתאים לחודש 

את  "וגלחה  תואר,  יפת  אשת  בבחינת  שהיא  אלול 

מותרות  מכל  שיברח  צפרניה",  את  ועשתה  ראשה 

ותאוות הגוף כדי לתקן עוונותיו בתשובה.

וישבה  מעליה  שביה  שמלת  את  "והסירה 

בביתך", שתסיר את שמלת השבי שהלביש הס"מ 

על האשת יפת תואר שהוא חודש אלול, "ובכתה 

את אביה ואת אמה ירח ימים", כמו שפירש בזוהר 

עוונותיו  על  אלול  חודש  כל  לבכות  שצריך  חדש 

בבחינת סור מרע, "ואחר כן תבוא אליה ובעלתה", 

על ידי שתעבוד את ה' בעשה טוב בעסק התורה 

לך  לסייע  לאשה",  לך  "והיתה  המצוות,  וקיום 

ויפק  טוב  מצא  אשה  "מצא  בבחינת:  ה'  בעבודת 

רצון מה'". ובזכות זה נזכה לכתיבה וחתימה טובה 

ושנת גאולה וישועה במהרה בימינו אמן.

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

'  - נדבת משפחת מהדב הי"ו - לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי

 תובה של תאל  "באם בקת" לש ם הלופ

קיבלנו שאלה מהרבה חברים בקשר למה שהארכנו במאמר לפרשת ראה בדברי רבינו האריז"ל כי עצם הלוז שממנה יקומו לתחיית המתים נמצא בעורף 

כנגד הקשר של תפילין, והיא מקבלת את חיותה מהקשר של תפילין, דרך שתי הרצועות היוצאות מד' הבתים של תפילין של ראש, שיש בהם ד' פרשיות כנגד 

ד' אותיות השם הוי"ה. על כך שאלו אם כן נשים הפטורות ממצות תפילין איך מקבלת עצם הלוז שלהן חיות.

באקרויי בנייהו לבי  ]במה הן זוכות לעולם הבא[,  "אמר ליה רב לרבי חייא, נשים במאי זכיין  תשובה ברורה על כך על פה ששנינו בגמרא )ברכות יז.(: 

כנישתא ]רש"י: "תינוקות של בית רבן היו רגילים להיות למדים לפני רבן בבית הכנסת"[, ובאתנויי גברייהו בי רבנן, ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן". 

רש"י: "ממתינות לבעליהן ונותנות להם רשות ללכת וללמוד תורה בעיר אחרת".

הרי לנו דברים ברורים כי על ידי הסיוע שהנשים מסייעות לבעליהן ולבניהן לעסוק בתורה הרי זה נחשב כאילו הן עצמן עסקו בתורה, וכך יש להן חלק בכל המצוות 

שבעליהן וצאצאיהן מקיימים אף שהן פטורות מכך. נמצא כי על ידי שבעליהן ובניהן מניחים תפילין, הרי זה נחשב כאילו הן עצמן הניחו ומקבלות חיותן כמו האנשים.

ויש להוסיף רעיון נכבד על פי הידוע כי נשים יש להן מצוות מיוחדות: חלה, נדה, הדלקת הנרות. מעתה נראה כי הנשים מקבלות חיות בעצם הלוז 

לקום בתחיית המתים ממצות הדלקת נרות לשבת, שהרי ידוע כי אות שבת היא במקום אות תפילין, ונרמז בשם שב"ת שהיא ראשי תיבות ש'בת ב'מקום 

ת'פילין, לכן על ידי מצות הדלקת נרות לשבת הן מקבלות חיות בעצם הלוז.

ונראה להביא סימוכין לרעיון זה ממה שדרשו במדרש רבה )בראשית יז-ח( הטעם שנשים מדליקות נרות בשבת: "ומפני מה ניתן לה מצות נר שבת, אמר להן 

על ידי שכבתה נשמתו של אדם הראשון לפיכך ניתן לה מצות נר שבת". הרי שמצות הדלקת הנרות היא כדי לתקן מה שגרמו מיתה בעולם, ולפי דברינו הרי 

זה תיקון לעצם הלוז, כדי שתוכלנה לקום בתחיית המתים לתקן מה שגרמו מיתה בעולם.

בספרים הקדושים ומקור הדבר בספר יצירה )פ"ה מ"ב( 

כי מזלו של אלול הוא בתולה. ומבאר ה"בני יששכר" 

תשובה  ידי  על  כי  בזה,  הענין  ו(  אות  א  מאמר  )אלול 

ברית  את  לחדש  ישראל  כנסת  זוכה  אלול  בחודש 

הנישואין עם הקב"ה כבתולה, ובלשון קדשו:

"כנסת ישראל דומין תמיד לבתולה שלא שלט 

בה עדיין שום איש, וכביכול חביבה על דודה בכל פעם 

כשעה ראשונה, והנה החודש הזה המיוחד לתשובה 

מזלו בתולה, דעל ידי התשובה נעשים כבריה חדשה 

וכאילו לא שלט עליהם היצר הרע".

על פי האמור הוא מביא )שם אות ה( מה ששמע 

מש"ב הרה"ק רבי אלעזר מליז'ענסק בנו של הרבי 

)ירמיה לא-יב(:  זי"ע הרמז בדברי הנביא  ר' אלימלך 

עצמו  אלול  שחודש  במחול",  בתולה  תשמח  "אז 

מוחל  שהקב"ה  במחול  שמח  בתולה,  שמזלו 

עוונותיהם של ישראל, ובלשון קדשו:

וכו'. שמעתי מאת  "אז תשמח בתולה במחול 

אלעזר  מוהר"ר  הקדוש  החסיד  הרב  בשרי  שאר 

בתולה,  תשמח  אז  בליזענסק,  כבוד  מנוחתו  זצ"ל 

הנה  בתולה,  מזלו  אשר  אלול  לחדש  רמז  היינו 

של  עוונותיהם  השי"ת  כשימחול  במחול,  תשמח 

לפי  הפסוק  פירוש  סיימתי  והנה  עכ"ד.  ישראל 

שהיו  אותן  היינו  זקנים  יחדיו,  וזקנים  בחורים  זה 

תשובות  הבעלי  היינו  בחורים  מעיקרא,  צדיקים 

יהיו  נולדו מחדש, כולם  דהוו כבריה חדשה כאילו 

יחדיו, שגם הבעלי תשובה יהיה מדריגתן כמדריגת 


