
  
(ראש ישיבת  ר' יחזקאל סרנא זצ''ל הגדול שמעתי להקשות בש� הגאו�

 ,משבת נחמושבע השבתות המתחילות ( למה הי' שבע דנחמתא חברו�)
) בחודש אלול, ע''ש ההפטרות דנחמה הנקראות בה� ,נקראות שבע דנחמתאה

הלא אלול הוא זמ� של יראה ופחד מאימת הדי� של ראש השנה, ולא זמ� של 
וכ� אי� ישראל נגאלי� אלא בתשובה,  )צ''ז(סנהדרי� עפ''י הגמ' וי''ל נחמה. 

 דהשבע דנחמתאדהטע�  ולפ''ז י''ל .פסק הרמב''� בהלכות תשובה (ז', ה')
 וי''ל עוד. רק ע''י תשובה יהי' הנחמה לעתיד לבואלרמז ש ,בחודש אלול הוא

דלחד מ''ד עתידי� להיגאל בתשרי, לכ� הי' הפטרות אלו  )י''א(ר''ה עפ''י הגמ' 
ואנו מקוי�  הי' הגאולה בתשרי,נו תע''י תשובתדשרק לרמז  ,באלול של נחמה
מוצאי שב � , ובפרט בשנה זו כדאיתא בפרק חלקבא משיח צדקנוי שבקרוב

  שביעית ב� דוד בא אכי''ר. 
  

ו�, לכ� מנהג הספרדי� ימי חודש אלול ה� ימי רצ –איתא בטור (תקפ''א) ב) 
לקו� באשמורת הבוקר לומר סליחות ותחנוני� מר''ח אלול עד יוה''כ, ומנהג 

והטע� שנהגו מר''ח הוא משו�  בני אשכנז לתקוע אחר תפילת שחרית,
שנחשבי� ימי רצו� (משנה ברורה ריש סי' תקפ''א) שאז עלה משה בהר סיני 

 ,י לדודי ודודי לי ר''ת אלוללקבל לוחות האחרונות, ואיכא אסמכתא מקרא אנ
 �וס''ת עולה מ' כנגד הארבעי� יו� מר''ח אלול עד יוה''כ, כי באלו ארבעי� יו

ואז דודו קרוב לו לקבל  ,התשובה מקובלת להיות לבו קרוב אל דודו בתשובה
תשובתו מאהבה, ועוד סמ  מקרא ומל ה' אלקי  את לבב  ואת לבב זרע  ר''ת 

  אלול. 
  

אמר רשב''ג לא היו ימי� טובי� לישראל כט''ו באב נית (ל') איתא בתע
וכיוה''כ, בשלמא יוה''כ יו� סליחה ומחילה, יו� שניתנו בו לוחות האחרונות 

שבי''ז בתמוז ירד משה מ� ההר בתחילה ושבר הלוחות,  –לישראל. פרש''י 
�ונשתהה ש� שמוני� יו�,  ,וביו� י''ח טח� את העגל, וביו� י''ט עלה למרו

 וארבעי� יו� ארבעי� יו�,אתנפל לפני ה' דכתיב ו ,ארבעי� יו� עמד בתפילה
ב מתשעה עשר בתמוז, שני� עשר מתמוז, דההיא שתא וחשכבראשונה,  עמד

מלא, ול' דאב הרי מ''ב, ותשעה ועשרי� דאלול הרי אחד ושבעי�, ותשעה 
  דתשרי הרי שמוני�, וביו� הכיפורי� ירד. 

  
ואתנפל לפני ה' כראשונה ארבעי� יו� וארבעי�  (ט', י''ח) בפרשת עקב אמרנ

שנאמר (שמות ל''ב, ל') ועתה אעלה אל ה' אולי אכפרה, באותה  –פרש''י  �  לילה
עליי' נתעכבתי ארבעי� יו�, נמצאו כלי� בכ''ט באב, שהוא עלה בשמונה עשר 

פסל ל  שני לוחות, בו ביו� נתרצה הקב''ה לישראל, ואמר לו למשה  ,בתמוז
רש'י במסכת או כלי� ביו� ארבעי� (וזה שלא כפעשה עוד ארבעי� יו�, נמצ

ונשתהה ש� שמוני� יו� וירד  ,תענית שמשה עלה רק פע� אחת בי''ט בתמוז
ביוה''כ) ובו ביו� (יוה''כ) נתרצה הקב''ה לישראל בשמחה, ואמר לו למשה 

 ,ני� שנתרצה ברצו� של�ומ ,סלחתי כדבר , לכ  הוקבע למחילה ולסליחה
שנאמר בארבעי� של לוחות אחרונות, ואנכי עמדתי בהר כימי� הראשוני�, מה 

  הראשוני� ברצו� א" האחרוני� ברצו�, אמור מעתה אמצעיי� היו בכעס.  
  

שהקב''ה נתרצה לכלל ישראל על חטא העגל בר''ח אלול, ובו ביו�  מבוארהרי 
א''כ למה לא הוקבע ר''ח צ''ע אמר הקב''ה למשה פסל ל  הלוחות האחרונות. 

דהריצוי של ר''ח אלול לא הי'  המזרחי תי'אלול ליו� מחילה וסליחה כיוה''כ. 
י� נאמר בו אלא לנתינת הלוחות, אבל לא לעני� חטא העגל, ואילו ביו� הכיפור

א" לעני� חטא העגל, לכ� הוקבע יו� הכיפורי� למחילה  ,סלחתי כדבר 
  ולא ר''ח אלול.   ,ולסליחה

  
ר''ח אלול לא נקבע ליו� סליחה ומחילה כיוה''כ, אבל כיו� ש אע''פשנראה 

שבר''ח אלול נתרצה הקב''ה לישראל, שאז עלה משה להר סיני לקבל לוחות 
י� יו�, ומה הראשוני� היו ברצו� א" האחרוני� ונשתהה ש� ארבע ,האחרונות
דורשי רשומות אני לדודי ודודי לי ר''ת , וכבר אמרו ימי רצו� ה�היו ברצו�, 

דהיינו באלול הקב''ה הוא דודנו, והבעלי מוסר אמרו בדר  משל שהוא  ,אלול
והוא יותר קל  ,והול  בי� אנשי� הפשוטי� ,דומה לזמ� שהמל  יוצא מביתו

  . לידבק בו
  

אמר ריש לקיש גדולה תשובה  ביומא (פ''ו) , עפ''י הגמ'ואולי י''ל בדר� חידוש
שזדונות נעשות לו כשגגות, איני והא אמר ר''ל גדולה תשובה שזדונות נעשות לו 

שהחידוש של חודש  ולפ''ז י''לכזכיות, לא קשיא כא� מאהבה כא� מיראה. 
אלול הוא שאפילו מי שעושה תשובה רק מיראה, נחשב כאילו עשה תשובה 

שה ומי שמתקדש עצמו וער''ל מאהבה, וזה מרומז בפסוק הנ''ל אני לדודי 
תשובה אע''פ שהוא רק מיראה, אז דודי לי ר''ל הוא נחשב בעיני הקב''ה כאילו 

  עשה תשובה מאהבה.  
  

דלות האד� מצידו ת, שעיקר השה''ק ר' בער זצ''להמגיד הרוכעי� זה אמר 
צרי  להיות עיקר ביראה, כמ''ש מה ה' אלקי  שאל מעמ  כי א� ליראה, 

אח''כ ממילא מצד  ה(ויראה האמיתית הוא כמדריגת אהבה) והאהבה בא
  השי''ת בתורת מתנה. 

   
שחו# מ� הטע� שצרי  לעשות תשובה בימי אלול כדי להכי� ליו� הדי�, נמצא 

ר''ת  � שאג מי לא יירא  אריהעל הפסוק (עמוס ג', ח')  הקדמוני�וכמו שאמרו 
ושענא רבה, כי בד' זמני� הללו, ראוי לכל איש הו� כיפור, יאש השנה, רלול, א

ישראל לגשת אל עבודת הקודש פנימה, ולעורר לבו בקרבו, ולהעלות על זכרונו 
 �עוד טע� לעשות תשובה יש  הדי�, ולתק� את אשר פג� בכל השנה,אימת יו
וכדאי כיו� שה� ימי רצו�, ואז הקב''ה קרוב לנו לקבל תשובתנו.  ,בימי אלול

כיו� שמר''ה ועד יוה''כ התחיל הקב''ה  – להזכיר דברי הר''� בריש מסכת ר''ה
וביו''כ נתרצה לו לגמרי, לפיכ  רצה הקב''ה לדו� בריותיו  ,להתרצות למשה

 הפסוק בתהלי� (פ''ט, ט''ז, י''ז)י''ל ולפ''ז  בזמ� שהוקבע לכפרה וסליחה. 
ר''ל מי  ני  יהלכו� בשמ  יגילו� כל היו�אשרי הע� יודעי תרועה ה' באור פ

שמבי� שטע� התרועה בחודש אלול הוא לעורר האד� לתשובה בימי הרצו� 
 .�  האלו, הוא בשמחה בר''ה כל היו

  
ק (נ''ד) מפני מה אי� אות ט' עפ''י הגמ' בב'', וי''ל עוד עפ''י דברי הבני יששכר

בדברות ראשונות, שלא יאמרו ישראל בשבירת הלוחות שח''ו פסקה טובה, ע''כ 
מי אלול, ונתרצה הקב''ה לישראל, בלוחות אחרונות שעלה משה לקבל� בי

 �נכתב בלוחות (דברי�, ה', ט''ז) למע� ייטב ל , הנה הימי� האלה מסוגלי
מאהבה על חטא  כיו� שבנ''י עשו תשובה, יש להוסי  על דבריולמצוא הטוב. 

לוחות שניות יותר מראשונות, לכ� זוכי� בכזכיות,  העגל, וזדונות נעשות
, דזה גופא ההטבה ואולי י''ל בדר� חידושלמע� ייטב ל .  –דבשניות נאמר 

הקב''ה קרוב לנו לקבל שנית� לנו בלוחות שניות, שימי אלול ה� ימי רצו�, ו
  . תשובתנו

  
טע� שמרבי� בתחנוני� בימי אלול, עפ''י דברי המש  , האופ� אחרוי''ל ב
, ובני ישראל בשעת של תפלה, רק שירהשאצל מלאכי� לא מצינו עני�  � חכמה 

מת� תורה היו במדרגת מלאכי�, וכמ''ש אני אמרתי אלקי� את� ובני עליו� 
כולכ�, לכ� לא הי' אצל� עני� של תפלה כלל, רק כשחטאו בחטא העגל 

עני� של תפלה, שאז הי' ההתגלות הנבואה של הי''ג מדות של ה השנתחד
רחמי�, ורק ע''י תשובה יכול בעל תשובה להתקרב להבורא, וכהקדמה 
להנתינה של לוחות האחרונות נית� לבנ''י עני� של תפלה, לכ� בזמ� הזה 

  אנו מרבי� בתפלה ובתחנוני�.  ,העני� של תפלה השנתחדש
  

עפ''י הפסוק (דברי�, ג', כ''ג) ואתחנ� אל ה' , הבני יששכרעפ''י דברי  וי''ל עוד
בעת ההוא לאמר, והנה דקדקו המפרשי� מהו ''בעת ההוא'' ומהו ''לאמר''. 

� אל ואתחנשהנה ידוע כפי המקובל שמלחמת סיחו� ועוג הי' באלול, וזהו  וי''ל
ול, ת סיחו� ועוג, שהמלחמה היתה באלמחה' בעת ההוא, דהיינו אחר מל

, מסוגל לתפלה יהי' דהיינו לדורות שאותו זמ� –ובאותו זמ� התחננתי לאמר 
  .  תפלה מועלת ביותרדהיינו באלול 

  
זה אחד מעשרה  –שהנה פרש''י (דברי�, ג', כ''ג) ואתחנ� אל ה'  וי''ל עוד

הלא בפרשת עקב נאמר בפירוש צ''ע לשונות שנקראת תפלה כדאיתא בספרי. 
 ''ואתחנ�''נאמר בלשו�  ט', כ''ו) ואתפלל אל ה', ולמה כא�(שנאמר לשו� תפלה, 

בחטא דכיו� שהעני� של תפלה נתחדשה  ולדברינו י''ל. מפורש ולא לשו� תפלה
  בפירוש לשו� של תפלה, לרמז שאז נתחדשה.  הנאמראז , לכ� רק העגל

  
אד� , עפ''י המדרש (ויקר''א, כ''ה, א') ר' הונא אמר א� נכשל וי''ל באופ� אחר

 " אחד,בעבירה חייב מיתה בידי שמי�, מה יעשה ויחי', א� הי' למוד לקרות ד
כוונתו הלא צ''ע ת פרק אחד, ישנה שני�. וקורא שני דפי�, וא� הי' למוד לשנ

וי''ל עפ''י דברי רבינו יונה (שערי תשובה, השער אי� כפרה בלי תשובה. 
ות ב''ד, ועשה תשובה, א� עבר אד� על כריתות, ועל מית הרביעי, ס''ק י''א)

אחרי כי לא נרצה העו� בלי יסורי�, כי התשובה תולה, ויסורי� ממרקי�, לכ� 
יכי� לבו לעשות מצות המגינות מ� היסורי�, כמו מצות הצדקה וכו' וכנגד כול� 
מצות תלמוד תורה לש� שמי�, ואמרו רז''ל (משלי ג', י''ח) ע# חיי� היא 

ות או מיתות ב''ד, א� הי' רגיל לקרוא פרק עבר אד� על כרית –למחזיקי� בה 
�קרא שתי י ,יקרא שני פרקי�, א� הי' רגיל לקרוא פרשה אחת ,אחד ביו

כי ארז''ל תלמוד  –פרשיות, ומשני פני� תג� עליו התורה מ� היסורי�. האחת 
כי ישית עמלו בתורה וטרחו בה, ואשר תדר שנתו  –תורה כנגד כול�. והשנית 

מעיניו יעלה במקו� יסורי�, כמו שאמרו רז''ל כל הגופי� לעמל יולדו, אשרי מי 
 .�שהיגיעה שלו בתורה, ואמרו למה נקרא שמה תושי', שמתשת כחו של אד

ל העבר וקבלה ע''י תשובה, דהיינו חרטה ע בודאי העיקר כפרה באש ולפ''ז י''ל
וכ� איתא  מ� היסורי�, עצמו לתורה כדי להצילעסוק ב צרי  ד, אבלעל העתי

ת כבפסחי� (פ''ז) אני חומה זו תורה, שהתורה מקפת את לומדי' ומגינה וסוכ
  .יה�על
  

  

 

  אלול
  ''ועתש

  לפ''ק



אמר רב שמואל בר נחמני אמר רב יונת�,  מוב� הגמ' בראש השנה (י''ח)ולפ''ז 
לכ� נשבעתי מני� לגזר די� שיש עמו שבועה שאינו נקרע, שנאמר (שמואל א', ג') 

לבית עלי א� יתכפר עו� בית עלי בזבח ובמנחה, אמר רבא בזבח ובמנחה אינו 
, שע''י לימוד התורה לשמה וזהו כדברינו הנ''למתכפר, אבל מתכפר בתורה. 

  . ומכל דבר רע לתו מיסורי�ירה מצורה גמורה ע''י תשובה, שהתהאד� זוכה לכפ
  

עפ''י דברי הבני יששכר , באופ� אחר (בהמדרש הנ''ל) וי''ל כוונת רב הונא
א קרה של תשובה הויעש (מאמרי חדשי תמוז אב, מאמר ה', נחמה ג', ס''ק ז')

שבודאי כולי עלמא מודה שעיקרה , נראה לפרש כוונתו. לימוד התורה לשמה
, אבל כמבואר בדברי חז''ל חרטה על העבר וקבלה על העתידשל תשובה הוא 

הוא ע''י לימוד תורה  מאהבההמעולה שהוא  הדר  המעולה להגיע לתשובה
תדבק בהקב''ה, וכידוע זוכה לה ע''י לימוד התורה לשמה האד�דהיינו לשמה, 

ש של תורה לשמה הוא דבקות, ומביא ראי' ושהפיר זצ''ל, בש� תלמידי בעש''ט
לי� יחשב המל  ע''ה מלפניו ית' שהעוסק בתהשבקש דוד  –מדרש לזה מה
כאילו הי' עוסק בנגעי� ואהלות (עיי� בנפש החיי� שער ד' פרק ב' וג'  אצלו,
וזה שדוד ביקש מי יודע א�  ''לש� תורה''ש תורה לשמה הוא מפרו ,שחולק

ב''ה הקבו הסכי� הקב''ה ע''י בזה, כי לא מצינו בדבריה� ז''ל מה תשובה השי
וזה  ,כה להתדבק בהקב''הוזע''י לימוד תורה לשמה האד� מצא שנלתו) על שא

, כי א''א לאד� החוטא מאהבהתשובה  � שלימה מעורר לו לעשות תשובה 
  . שלימה להתדבק בהקב''ה בלי תשובה

  
איתא שער התורה פרק א')  –וי''ל עוד עפ''י דברי החפ! חיי� (שמירת הלשו� 

 ,�בספרי (עקב) יפוצו מעינתי  חוצה (משלי, ה', ט''ז) נמשלו דברי תורה למי
מה מי� חיי� לעול�, א" דברי תורה חיי� לעול�, שנאמר (משלי, ד', כ''ב) כי 
חיי� ה� למצאיה� ולכל בשרו מרפא, ומה מי� מעלי� את הטמא מטמאתו, 

לי�, י''ט, י') כ  דברי תורה מעלי� את האד� מטמאה לטהרה, שנאמר (תה
יראת ה' טהורה, ומה מי� משיבי� נפשו של אד�, כ  דברי תורה משיבי� נפשו 
של אד� מדר  רעה לדר  טובה, שנאמר (תהלי�, י''ט, ח') תורת ה' תמימה 

 ע האד� לעשות תשובהמסיי , שלימוד התורהוזהו כדברינו הנ''למשיבת נפש. 
  תדבק בהקב''ה. הול שלימה,

  
לאד� להכי� עצמו  ישראודברי הנפש החיי� (שער ד', פרק ז')  וי''ל עוד עפ''י

כל עת קוד� שיתחיל ללמד, להתחדש מעט ע� קונו ית' שמו בטהרת הלב 
בהרהורי תשובה, כדי שיוכל להתקשר ולהתדבק  ,ולהטהר מעונותיו ,ביראת ה'

בעת עסקו בתורה הקדושה בדבורו ורצונו ית' שמו, וג� יקבל על עצמו לעשות 
� ככל הכתוב בתורה שבכתב ובעל פה, וכ� באמצע הלימוד הרשות נתונה ולקיי

 �להאד� להפסיק זמ� מועט, טר� יכבה מלבו יראתו ית' שמו שקבל עליו קוד
� תלמודו יהתחלת הלימוד, להתבונ� מחדש עוד מעט ביראת הש�, כדי שתתקי

  בידו. 
  

שאאמו''ר זצ''ל כשהי'  �  קלויזבורג זצ''ל � צאנז וכדאי להזכיר דברי הרה''ק 
, מזקנו הדברי חיי� זצ''ל, לשמוע שיעורי� על מסכת בבא מציעא אבר  זכה

כר את הגמ' ופרש''י ותוס' בעל פה על הלשו�, והיו� העול� וואחר השיעור ז
העיד על לפליאה רבתי, אול� אאמו''ר  זה ר כזה כבר נחשבומגוש� כ''כ שבד

עיניו כאילו היו ת השיעור נדמה בובטהרה, ובשמעו א עצמו שלמד בקדושה
כר כל תיבה ומדברי� מפורשי� ויוצאי� מפי כה� גדול, לכ� אי� כ''כ פלא שז

הגי� כהוג�, וחוטפי� את הלימוד נששמע מפי זקנו זצ''ל, אבל כאשר אי� מת
  ד, וע� כל זה התורה משתכחת רח''ל.בהבלעה, לא יפלא כי לומדי� עוד ועו

  
לוחות על למשה  צוהנתרצה הקב''ה לישראל, ואלול כיו� שבר''ח  ולפ''ז י''ל

דא''א לקבל התורה בלי קבלת שניות, שהוא היסוד של תורתנו הקדושה, ה
לימוד  ע''יבודאי , שלכ� ימי� אלו מסוגלי� ביותר לעשות בה� תשובההלוחות, 

  לעשות תשובה שלימה. האד� עוררתי ,התורה בימי� אלו
  

שכבר אמרו תלמידי בעש''ט זצ''ל, , באופ� אחר הנ''ל וי''ל כוונת רב הונא
ל ופשי להיפ , והוא שהאד� צרי  לעבוד את ה' בשמחה תמיד, ועצת היצר הוא

לכ� אמר רב שהוא מדה רעה שמביא אד� לידי חטא רח''ל,  ,האד� לעצבות
 יהי' בשמחה, כמ''שו שתנה מצבוי הונא דמי שחוטא צרי  לעסוק בתורה, ועי''ז

�תורת ה'  � י� משמחי לב, וג� נאמר ש� ) פקודי ה' ישרי''ט, ט'( בתהלי
 בדר� דרוש ולפ''ז י''לתשובה שלימה. ל ש, וזה יעורר אותותמימה משיבת נפ

כה לשמחת ועבדו את ה' בשמחה, דהיינו מי שז כוונת הפסוק בתהלי� (ק')
  זוכה להיות עבד ה'.  , הואהתורה

  
יצר הרע בראתי  )ל'עפ''י הגמ' קידושי� (, באופ� אחר הנ''ל וי''ל כוונת רב הונא

החטא נגר� ע''י ביטול תורה, דבודאי מי ש ולפ''ז י''לתורה תבלי�.  לו תיאובר
וכמו שאמרו חז''ל שלימוד כראוי א''א ליצרו להתגבר עליו,  תורה שלומד

להוסי" ולעסוק בדברי התשובה היא לכ� התורה הוא התבלי� כנגד היצ''ר, ו
שאמר דמי  וכ� משמע מדברי ר' הונא, עי''ז יזכה לעשות תשובה שלימה,תורה, ו

אלא צרי  להוסי" בתורתו, וא� הי'  ,שלא די לעסוק בתורהשנכשל בעבירה 
שצרי  להוסי" בלימוד  הנ''ל, שני�, וזהו כדברינו שנות פרק אחד ישנהרגיל ל

  התורה להשלי� התורה שלא למד. 
  

להראות שחו#  שצרי  להוסי" על לימודו, דהיינושלא די ללמוד אלא  וי''ל עוד
ממה שצרי  ללמוד כדי לקיי� החיוב של לימוד התורה, צרי  ללמוד כדי לבטל 

, ולפ''ז י''ל בדר� חידושא התבלי� כנגד היצ''ר. שהתורה הי, היצ''ר מלבו
" על לימודו לא הי' לפע� אחת, אלא כל יא דזה שצרי  להוסשכוונת ר' הונא הי

, דהיינו שפרק ד מיוחד כנגד היצ''רימי חייו, שפרק זה שהוא מוסי" הוא לימו
אה היצ''ר וכשרד וי''ל עוד. זה שמוסי" יהי' השמירה כנגדו שלא יחטא עוד
יסיתו עוד לחטוא, כדי שלא שכל פע� שחטא הוא מוסי" בלימודו, בודאי לא 

  תר. ויילמוד 
  

החילוק בי� תשובה ש ברי מר� הגר''מ פיינשטיי� זצ''ל,וי''ל עוד עפ''י ד
דכששב מאהבה ודאי מתחרט על מה שעבר,  ,הואמאהבה לתשובה מיראה, 

אבל השב מיראה הוא רק שלא יעבור עוד מיראתו, אבל לא מתחרט על מה 
שעבר, ואיתא ביומא (פ''ו) שמי שעשה תשובה מיראה, נחשב לו הזדונות שעבר 

א משו� דכיו� דלא עליה� כשגגות, אבל כששב מאהבה נעשות לו כזכיות, והו
הרי לא תיק� את המעשי� שעשה, אלא את עצמו תיק�,  ,נתחרט על מה שעבר

 �מכיו� שמהיו� ולהבא גמר בלבו שלא לעבור, א  מ''מ נעשו כשגגות דהרי א
הי' מבי� לירא ג� אז כמו עתה לא הי' עובר, אבל כששב מאהבה שנתחרט על 

�ולפ''ז השכר דנעשו כזכיות. , לכ� יש לו מה שעבר, הרי תיק� ג� את המעשי
שני�, דהיינו דלא די  א� הי' רגיל לשנות פרק אחד ישנה, י''ל כוונת ר' הונא

שעי''ז הוא מראה ללמוד, רק צרי  להוסי" כדי להשלי� התורה שלא למד, 
תשובה  –הוא עושה תשובה שלימה שהוא מתחרט על מה שעבר, ועי''ז 

  מאהבה. 
  

לימוד התורה עצמה הוא באמת ש אחר,באופ�  הנ''ל כוונת ר' הונא וי''ל
עי''ז הנה הפשט בתשובה הוא חרטה על העבר וקבלה על העתיד, ודהתשובה, 

שע''י שהוא התבלי� כנגד היצ''ר, נחשב כאילו עשה תשובה,  שאד� לומד תורה
שלא  על עצמו מראה שהוא מתחרט על עבירתו, ומקבללימוד התורה הוא 

לא ובזה יהי' בטוח שכנגד היצ''ר,  תבלי�הא לעשות אותה יותר, שהתורה הי
  עוד.  בה כשלי
  

י מי אתה עתיד לית� די� וחשבו�. נולפ עפ''י המשנה באבות (ג', א') עוד וי''ל
 הוא , וחשבו�שדי� הוא העבירה עצמה וי''למהו השני דברי� די� וחשבו�.  צ''ע

שודאי ר'  י''לולפ''ז מצותי'. בבתורה ו אז שלא עסקדהיינו הזמ� שעשה עבירה, 
רק כשמוסי"  ,הונא מודה שצרי  לעשות תשובה, אבל לא נחשב תשובה שלימה

בשעת עשיית  שלא למד שלו, ביטול תורהדי לעשות תשובה על ועוסק בתורה, כ
  העבירה. 

  
מעשה בר''א בתענית (כ''ה)  באופ� אחר, עפ''י הגמ' הנ''ל כוונת ר' הונא וי''ל

ברכות ולא נענה, ירד ר''ע אחריו ואמר שירד לפני התיבה ואמר עשרי� וארבע 
ומיד נענה,  ,אבינו מלכנו חטאנו לפני , אבינו מלכנו אי� לנו מל  אלא אתה

לא מפני שזה גדול מזה,  ,יצתה בת קול ואמרה ,כסבורי� הע� שזה גדול מזה
החכמת מנוח פי' אלא שזה מעביר על מדותיו, וזה אינו מעביר על מדותיו. 

מדותיו ר''ל שר''ע הורגל לעשות כמה דברי� לפני� משורת  שר''ע הי' מעביר על
 – אבינו מלכנו האחרו�ולפ''ז י''ל הדי�, דהיינו שעשה יותר ממה שנצטווה. 

 � � האי  יכול צדיק כמו ר''ע לומר  שלכאורה צ''ע �חננו ועננו כי אי� בנו מעשי
ברינו וי''ל עפ''י דשה מעשי� טובי�. וע הוא ודאיבשאי� בנו מעשי�, הא 

לא חשב בעיניו שיש לו מעשי�,  ,כיו� שהקפיד לעשות לפני� משורת הדי� ,הנ''ל
 ,כוונת ר' הונאולפ''ז י''ל שלא עשה לפני� משורת הדי� כראוי. כל פע� שחשב 

א� הי' למוד לקרות ד" אחד, קורא שני דפי�, דהיינו שא� נכשל אד� בעבירה, 
 הוא כמו ר''ע, לפני� משורת הדי�שה ולעשות יותר ממה שרגיל לעשות, דמי שע

  שמי�, וניצול מגזרות רעות.  מעורר רחמי
  

ה� מסוגלי� ביותר שימי אלול ' אופני� הטע� הלפרש ביש  – סיכו� הדברי�
 כ� ימי� אלולקוד� יו� הדי�, שהוא החודש כיו�  א) שובה.לעשות בה� ת

כיו� שבר''ח  ב)כדי להכי� ליו� הדי�.  ,מסוגלי� ביותר לעשות בה� תשובה
לוחות שניות, ה� נחשבי� ימי ה משה עללצוה הקב''ה לישראל, ואלול נתרצה 

, עד כדי כ  שאפילו עושה הקב''ה קרוב לנו לקבל תשובתנורצו�, ובזמ� הזה 
שבר''ח אלול כיו�  ג) תשובה מיראה, נחשב כאילו עושה תשובה מאהבה.

לא גת מלאכי�, ובמדריקוד� חטא העגל בנ''י היו שדש העני� של תפלה, חנת
� נפלו ממדריגת�ש רק שירה, ורק ע''י חטא העגל ,תפלה המושג של הי' אצל
נתרצה הקב''ה  ע''י תפלותינו, והעני� של תפלה אצל� נתחדש ,הגבוהה

 תשובהלזה מעורר לנו בתפלה ובתחנוני�, ו לכ� בזמ� הזה אנו מרבי�לישראל, 
לוחות על המשה לצוה הקב''ה לישראל, וכיו� שבר''ח אלול נתרצה  ד). שלימה

שא''א לקבל התורה בלי ו מסוגלי� ביותר לעסוק בתורה, שניות, לכ� ימי� אל
אד� להתדבק בהקב''ה, ולעשות תעורר המ וע''י לימוד התורהקבלת הלוחות, 
וע''י לימוד כיו� שימי� אלו מסוגלי� ביותר לעסוק בתורה,  ה)תשובה שלימה. 

דחה י לב, ועי''ז נלשמחה, כמ''ש פקודי ה' ישרי� משמח תעורר האד�מ התורה
 האד� זוכה ועי''זמתגבר עליו במדה הרעה של עצבות, הוא היצ''ר מלבו, ש

   . אכי''ר לעשות תשובה שלימה

  
  

והביט בפניו זמ� רב, שאלוהו החידושי הרי''� מדוע אתה עומד  פע� אחת חסיד אחד עמד בדלת חדרו של הרה''ק החידושי הרי''� זצ''ל -ראה אנכי 

בפני שיביטו ויסתכלו עליו אז ישפיע עליה� ברכה, לכ� ברור שיש מעלה בהסתכלות  -פרשת ראה אנכי החסיד ראיתי באוה''ח הקדוש בומסתכל, ענה לו 
  )הצדיק, השיב לו הרה''ק הנ''ל הלא כתוב (ישעי' ס' כ''א) ועמ� כול� צדיקי�, וג� אתה צדיק, אז מוטב כי תסתכל לתו� עצמ�. (לקוטי יהודה

 

, נלב''ע כ''ה אב פמא� בת הרה''ח ר' יעקב זצ''ליקו רבקה מרת גליו� זו מוקדשת לזכר נשמת האשה החשובה
  ברו�.  שמתה צרורה בצרור החיי�, יהי זכרהזכה לראות דורות ישרי� ומבורכי�, תהא נ תשע''ג,
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