Mail@beerhaparsha.com

לשמיעת השיעורים בקול הלשון718-906-6444 :
לקבלת הגליון בפקס1-877-843-3049 :

íéðéðòä ïëåú
àöú éë úùøô

 ב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íìåò éø÷îá åéìàî äùòðä øáã ïéà Y êø÷ øùà
 ז. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åîöòá äîåàî úç÷ì øùôà éà Y äðùä ùàøî åì íéáåö÷
 ח. . . . . . . . . . . . . . . . äðùä ùàøì äðëäë ìåìà ùãåç Y õøàä úà èåôùì àá éë 'ä éðôì
 יג. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åìà íéîéá úåìéôúä úìá÷ ¯ áåø÷ åúåéäá åäåàø÷
 יח. . . . . . . . . . . . . . . . äùåã÷ä úøéîù úãéîá äéåìú äðéëùä úàøùä Y ùåã÷ êðçî äéäå
 כד. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ìá÷úú éàãååá òøä øöéäî ìöðéäì äìéôúä Y ïåäúåìö ìá÷úú
 כז. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ììë ùåàééì íå÷î ïéà Y éîå÷ øôòî éøòðúä

:סדר ועימוד
 אשדוד.ש.י.א
052-7627127 :טל

á

באר הפרשה  פרשת כי תצא – אלול

ìåìà Y àöú éë úùøô
אשר קר – אי דבר הנעשה מאליו במקרי
עול

äùò øùà úà øåëæ' ,(çé¯æé äë) ïúùøôá
,'êøãá êø÷ øùà ...÷ìîò êì
åúôéì÷ éäåæ éë íéøôåñå íéøôñ éôî òåãé
'÷ìîò' åîùá æîåøîë ,÷ìîò ìù
úà øø÷ì ¯ (240) '÷ôñ' àéøèîéâá
íúðåîà úà ïðöìå 'úçúåøä äéèáîà'ä
ìòå .íäéðéîì 'úå÷éôñ'ä éãé ìò 'äá
úå÷éôñ åìéèäá ¯ êø÷ øùà äðìåë
åøîàé å"çù ,'úéèøô äçâùä'á íúðåîàá
ìë ìòô ä"á÷ä àìå äø÷ äø÷î êà éë

ìë ìò ú÷ã÷åãîå úéèøô äçâùäá úàæ
.äéøáå äéøá
äøåúä äúååéö åæ 'äôéì÷' ãâðëå
øå÷òì ,'÷ìîò øëæ úà äçîú' (èé
ùøéôù åîëå ,åæ ìåâéô úáùçî ùøåùäî
(å øåëæ) ò"éæ 'ìàåîù úøàôú'ä ÷"äøä
''íéîùä úçúî ÷ìîò øëæ úà äçîú
¯ éëéùîîå ÷ìîò ìù åøëæ úà äçîú
àîìò éàäá äùòðä ìëù íéøîåàä ,åëøã
äçâùä ïéàå ,íéîùä úçúî åéìàî äùòð
 èøôå èøô ìë ìò äðåéìòאàìà åðì ïéà .
)÷åñô

א .כעי זה איתא מהרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע ,על הפסוק )איכה ג סו( 'תרדו בא
ותשמיד מתחת שמי ה'' ,שיש לרדו ולהשמיד את המחשבה שכל הנעשה
בזה העול הוא רק 'מתחת שמי ה'' ,ואינו מבי שהכל מהאלוקי אשר בשמי
ממעל ,על פי סיבה וטע העליו.
וג א 'עמלק' מערי ספיקות על גבי ספיקות ,עד אשר אי אפשר להבי בשו
אופ את הנהגת הבורא ית"ש ,ונראה כ'בירה דולקת' ממש בלא השגחה ח"ו ,ג
אז יתחזק באמונה ברורה שהקב"ה הוא בעל הבירה ,והכל נעשה על ידו בחכמה
ובתבונה ,וא שאי אנו יכולי להבי מחמת קוצר דעתנו ושכלנו.
והנה ,אמרה תורה בפרשת שופטי )יז יא( 'לא תסור מ הדבר אשר יגידו ל
ימי ושמאל' ,וברש"י' ,אפילו אומר ל על ימי שהוא שמאל ועל שמאל שהוא
ימי' שמעתי מחכ אחד להקשות ,מדוע נקט ימי ושמאל ,ולא נקט 'הפכיי'
אחרי כגו אפילו הוא אומר ל 'על לילה שהוא יו' וכיו"ב ,אלא ביאורו ,הבה
נתבונ ,הרי כששני יושבי זה למול זה נמצא שמאל האחד כנגד ימינו של השני
וימי האחד כנגד שמאלו של השני ...עתה ,יושב לו התלמיד למול רבו ,ורבו מראה
על ימינו שזה 'ימי' ,לעומתו נענה התלמיד ,רבינו ,לא כ ,אלא זה שמאל ,מהי
האמת ,על התלמיד להבי שרבו יושב ב'מקו אחר' והוא רואה את הדברי בעי
שונה ,בראיה אמיתית – לפי מקומו ועליו להיכנע ולקבל דעת רבו ,וכאשר יתבטל
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ïë æøëåä àì íà åøáçì ïëåîá òâåð
íãà ìù åéúåðåæî ìë íâ ,ìòîî ùøåôî
÷åà çéååøî íãà ïéàå ä"øî åì ïéáåö
àì íà ,'çìöåé àì' åà çéìöî ,ãéñôî
 íéîùî ïë òá÷ðדåà ù÷ æåæé àì óà ,

אליו יהיה א הוא 'במקומו' של הרב ,וממילא יראה את 'הימי' שהיא 'שמאל'.
ומכלל הדברי למדנו ,לעני אמונת האד ,א א נראה לו דברי הפוכי בהנהגת
ה' עמו ,הרי הקב"ה ש'משמי הביט ה' ,ראה את כל בני האד ,ממכו שבתו השגיח
אל כל יושבי האר' )תהלי לג יא-יב( ,וממרו מושבו הוא יודע כיצד והיא יש להתנהג
עמנו ,ואי כא שמאל אלא ימי...
וכבר הבאנו את דברי 'בעל הטורי' )פר' ניצבי ד"ה את לבב( לולא האמנתי לראות
בטוב ה' )תהלי כז יג( לולא אותיות אלול ,שמאלול ואיל חרדתי נגד ה' .יש שביארו
מדוע נרמז בתיבת לולא שנכתבה בהיפו מאלול ,כי זהו תכליתנו – לולא האמנתי
– להאמי בה' א כשנראה שהכל מתנהל עמו בהיפו ובהסתרה...
ב .ומה רב שכרו של זה המאמי בהקב"ה שהוא 'סיבת כל הסיבות' ,וכמו שאמר
הרה"ק ה'בית אהר' זי"ע על הפסוק )תהלי קיח כג( 'מאת ה' היתה זאת היא
נפלאת בעינינו' ,כי העול הזה נקרא בש 'זאת' ,ומי שאומר בכל מה שיארע לו
– מאת ה' היתה מה שאירע בהאי עלמא הנקרא זאת ,היא נפלאת בעינינו  -זוכה
לראות פלאות בעיניו )בית אהר לר"ח ניס ד"ה מאת(.
ג .רמז נאה רמז לה הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע כי לאחר שנתגלה יוס לאחיו שלח
לאביו 'עגלות' ,וברש"י  -סימ מסר לה במה היה עוסק כשפירש ממנו ,בפרשת
עגלה ערופה ,זהו שאמר וירא את העגלות אשר שלח יוס ולא אמר אשר שלח
פרעה )רש"י מה כז( .ופי' הרה"ק ,כי רמז לו שבעגלה ערופה נאמר לא נודע מי הכהו
)דברי כא א( ,כיו"ב אמר לו יוס ליעקב אפילו א יהיה נראה ל שהאחי מכרו
אותי ,אבל באמת לא נודע  -לעול לא תדע מי הכני ומכרני ...כי הכל מיד ה' היה.
ד .כללו של דבר ,הכל בכל מכל תלוי במאמר פי ה' ,ואי מעשינו כא בעול ,ה
בנוגע לעצמנו ה בנוגע לאחרי ,א בפרנסה או בשאר ענייני עול אלא כגול
שאי בו כל כח והוא נמש בחוטי ע"י בעליו ,הוא המוליכו לכא ולכא ,וכל המעשי
הנעשי בעולמינו משמי ה נעשי.
ונציגה עובדא אחת המלמדת לאנוש בינה בעני זה – שמעתיה מחכ וצדיק
אחד שליט"א ,ששמע ממכירי בעל המעשה 'מעשה שהיה' באבר יקר ובר אוריא,
שבנו הבחור כליל המעלות הגיע לעת דודי ,ודברו עבורו נכבדות לשדכו עב"ג
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כראוי לו ,והחל במסכת ארוכה של חקירות ובדיקות עד שנתברר לו כי אכ בתולתא
דא היא מהוללה בתשבחות .והנה ,לאחר שנתרצו שני הצדדי הוחלט כי לעתותי
ערב יבא הדבר לידי גמר וישברו צלחת כנהוג ,אול בצהרי היו חישב אבי החת
דרכיו ונזכר שלא נמל כלל בשוויגער )חמותו( האלמנה בכל הקשור לשידו ,ואי זה
מ הנכו לקיי בה 'והתעלמת' ,ע"כ נדברו אבי החת ואמו שיעלו 'לבקרה' בביתה,
ובתו כדי הדברי יעלו על השולח שמציעי כעת הצעה זו לבנ ,ובזה ינת לה
ההרגשה הטובה שרוצי לשמוע חוות דעתה ,אע"פ שאצל כבר היה הדבר ברור
ומוסכ .מדיבור למעשה ,ההורי באו ועלו לביתה ,באופ שהיה נראה כאילו כל
ביאת אינו אלא לביקור סתמא ,ש דיברו על הא ועל דא ,ובי הדברי ספרו ג
שבאה הצעה טובה לפתח עבור בנ התכשיט המהולל ,התרגשה השוויגער מאוד
מהצעה זו ,מכיוו שהכירה היטב את המשפחה המדוברת ,לקחה את העני לידיה
במלוא הרצינות והחלה לברר בקרובותיה ,ומששמעה שבחה של עלמה זו הפטירה
לבתה וחתנה יחד  -א תצייתו לקולי 'היו היו' תגמרו את השידו על צד היותר
טוב ,אחר הרהור קמעא הוסיפה ,היות וחמותה הסבתא רבא )עלטער באבע( אוהבת
שמערבי אותה בענייני אלו ,ע"כ ,למע כבודה ,למצוה רבה תחשב א יעלו אצלה
ולהימל ג בדעתה ,א תעשו בחכמה  -עלו אליה כבדר מקרה וביקור ,ובי הדברי
תזכירו אודות השידו ותשאלו את פיה ,וכ תרגיש הבאבע )הסבתא( בטוב ,שמתחשבי
בדעתה .שמעו וכ עשו ,וכמעשהו בראשונה כ היה באחרונה אותה 'הצגה' ,ואכ ג
ה'סבתא רבא' אמרה שהיא מכירה היטב את המשפחה ,עדיי שמורי בזכרונה כל
הבאבעס של המדוברת עמה שיחקה בילדותה )והאריכה בסיפורי סבתא ,(...לא זו בלבד,
אלא א היא עצמה טרחה לברר בי מכריה אודות המדוברת ומשפחתה ,ולבסו
אמרה 'ועתה בני שמע בקולי לאשר אני מצווה אות'  -בעיניי עצומות ובידיי
פתוחות מהרו לידי גמר השידו ,ומאד תגדל שמחתי א תתקשרו עוד 'היו' ששוברי
צלחת בשעטו"מ ,ויהי א יצאו מביתה ,הפטיר אבי החת לבני ביתו ,ונענה כשחיו
רחב על שפתיו' ,נס גדול' עשה עמנו הבורא שאי לנו עוד סבתות ,כי לולא כ ,לא
היינו מסיימי מסכתות ה'בבא'ס עד דורו של יהושע ,כל אחת מה ע המעשה'ל
משלה ,בטוחה כאילו אי לנו אלא פקחותה ושכלה הישר ,הרי אנחנו בדקנו ו'חרשנו'
היטב עול ומלאו עד שהגענו להחלטה זו ,וכאילו שה מחליטי בדבר.
לא עברו כמה דקות התעמק האב והשיג אור בשכלו הישר ,כי ג כל תבונתו
וידיעותיו יתירות לגמרי ,שהרי ממילא ארבעי יו קוד יצירת הולד כבר החליט
בורא כל היצורי שזיווג זה יעלה יפה ,וג א לא היינו חוקרי ובודקי ,ומכניסי
את אפנו לכל סדק וחרק ,הרי מזווג הזיווגי כבר היה מזווג ג יחד ,אלא מאי
הקב"ה ברוב רחמיו ריח עלינו כמו שאנחנו ריחמנו על הבאביצ'קעס )הסבתות( שלנו,
ונות לנו להרגיש 'הרגשה טובה' כאילו אנחנו הבאנו לידי גמר השידו ,אבל באמת

באר הפרשה  פרשת כי תצא – אלול

ä

åðéà ÷ìîò úà úåçîì '÷ùðä éìë' ,ïëàå äðä êì' êìîä íäì äååéö àì íà ïáú
 'äðä åàה...
,äøåäèä äðåîàä ÷åæéçá àìà
לא צריכי 'לא לדיד ולא לדידהו'

)וביתר עומק ילמד מהנעשה ע

השוויגער  -שבטוחה

בעצמה כי היא היא שהביאה את השידו ל'כי טוב' ,אלא שב'טוב ליבה' גמלה חסד ע חמותה להכניס
אותה לסוד הענייני  ,וא יעצה בדעת ובחכמה כיצד 'לסבב' אותה ...ואינה מעלה על דעתה שא אותה

'סיבבו' בשביל לתת לה הרגשה טובה בלבד(.
ומכא למד אחד מצדיקי הדור ,הבנה חדשה )א נייער דערהער( ב'מה הוא רחו
א אתה רחו' )שבת קלג ,(:כי בא לומר עד כמה גודל רחמנותו של בורא עול,
ש'א אתה רחו' ,הוא נות ל ההרגשה כאילו אתה הוא הרחו ,ובאמת אותה
רחמנות שאתה מרח על אחרי ,באותה מידה ממש הקב"ה מרח עלי.
ולא רק ב'בת פלוני לפלוני' הדברי אמורי  ,אלא בכל עני הנעשה עמנו ,ב'בית
פלוני לפלוני' או ב'שדה פלונית לפלוני' )כל אלו לשו הגמרא באותו עני  -סוטה ב (.מסבבי
מ השמי שייראה לנו כאילו השתדלותנו הביאה לנו הפרנסה ,או בדיקתנו אחר
ה'דירה' והחלטתנו לקנותה היא שגרמה לנו להיות בעליה ...וכיו"ב בשאר ענייני,
ובאמת הכל 'צחוק' ו'חוזק' גדול ,הכל ממילא היה נעשה ללא שינוי כלל – אפילו
בכחוט השערה – לא פחות ולא יותר .מעתה תבי ,שאי כל מקו להיבהל ולעשות
השתדלות יתירה או מאמ יתר על המידה ,אלא יעשה הכל בישוב הדעת בשו
שכל והקב"ה את שלו יעשה – להשפיע עלינו כל מיני ברכה ושפע רב.
ובעניי זה יש להביא דברי מעוררי לב שכתב הגה"צ רבי יצחק מרדכי זילברשטיי
שליט"א לרפו"ש בהקדמה לספרו 'רמזי מחשבה' ,וזה לשונו ,אחיי ורעיי ידידיי היקרי
אומר לכ זאת מתו נסיו חיי ,זה לי כחמשה שני שהקב"ה שלח לי מעדני ממרו,
במה שהרופאי מגדירי אותו כחשוכת מרפא ,ללא אפשרות להניד אבר ולעשות
שו תנועה ,א אחד אינו יכול לומר לי זה לא יקרה ,לא אחד אי הדבר מגיע לו
מאיליו ,מי שיכול לעשות כל פעולה שהיא שידע באופ הברור ביותר כי אתה פעלתו,
זו מתנה שקיבל מהקב"ה שיכול להפעיל ידיו ורגליו ,מתנה שקיבל מהקב"ה שיכול הוא
לנשו בכוחות עצמו ,הקב"ה אינו חייב לא אחד כלו וברגע אחד הכל יכול להיעצר
רח"ל .לכ הדבר הראשו שצרי לדעת זה האמונה השלימה 'כי אתה פעלתו' ,רק הקב"ה
הוא הפועל ומפעיל של כל דבר ,כפי שנהגו לומר בקאברי 'מיט אייבערשטי קע מע
אריבערגיי דע גרויסע י ,או א דע קע מע נישט אריבערגיי דע שוועל פו
טיהר' )ע הרבש"ע אפשר לעבור את הי הגדול ,ובלי הרבש"ע אי אפשר לעבור את מפת הדלת(.
ה .הנה נאמר )תהילי קיח טו-טז( 'קול רינה וישועה באהלי צדיקי ימי ה' עושה חיל,
ימי ה' רוממה ימי ה' עושה חיל' ,וצרי לבאר מדוע כפל הכתוב לומר פעמיי
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'ימי ה' עושה חיל' .ומבאר הגה"ק ה'כתב סופר' זי"ע )שו"ת או"ח סי' כט( כי הנה
פעמי שמנהיג הקב"ה את עולמו מחו לדר הטבע בדר נס הנראה בעליל ונגלה
לעיניי ,והמאמי באותה שעה כי 'מאת ה' היתה זאת' אי בזה שו חידוש ורבותא,
ומהי עיקר מצוות האמונה ,בשעה שעול כמנהגו נוהג ובדר הטבע ,אז יאמי כי
הקב"ה הוא העושה את כל המעשי ,ובכלל זה ,בשעה שאד 'משתדל' לפרנסתו,
'טורח ויגע ,חורש וזורע ,קוצר ומאס ובזיעת אפו יאכל לחמו' ,ג אז יאמי כי הוא
הנות ל כח לעשות חיל  -הקב"ה הוא 'נות לח לכל בשר' והוא הצמיח את
התבואה ,ואי שו שייכות בי צמיחת התבואה למעשה ידיו ,אלא כל מעשיו ה
רק בגדר השתדלות בלבד ובגזירת מל .ובזה יתפרש מאמר הכתוב ,קול רינה וישועה
באהלי צדיקי – הצדיקי מהללי ומכריזי תמיד כי ימי ה' עושה חיל ,ולא רק
בעת ש'נראה עי בעי' שהוא מיד ה' ,אלא אפילו כשימי ה' רוממה ,כלומר שהנהגתו
מרוממת ונעלמת מעיני כל חי ,בשעה שנראה שהכל הוא כטבע העול ח"ו ,ג אז
ממשיכי להודות ולהלל ,ולהכריז בתוק אמונת כי ימי ה' עושה חיל.
בדר זה מבאר הכתב סופר כל עניינה של 'ברכת המזו' ,שלאחר האכילה
והשתייה והשביעה מצוי מאוד שתזוח דעתו עד שיאמר 'כוחי ועוצ ידי עשו לי
את החיל הזה' ,וכדכתיב )ח יב-יד( 'פ תאכל ושבעת ...ור לבב ושכחת את ה'
אלוקי המוציא מאר מצרי' ,על כ ציוותה תורה לבר ברכת המזו למע נזכור
כי כל מזונות אלו לא הגיעו אלא ברצו השי"ת.
ביסוד הדברי מבאר עוד את דברי הגמ' )ברכות נא (.לגבי כוס של ברכת המזו
נוטלו בשתי ידיו ונותנו לימי ...ראשוני שאלו שמאל מהו שתסייע לימי )הא מותר
לאד לתמו ביד שמאל את הכוס הנתונה בימינו( ומסיק ש שאי לעשות כ ,ומרמז ,שעל
האד ליטול את הכוס בשתי ידיו כי בה עושה את כל פעולותיו ,ולאחמ"כ יעביר
את הכוס לימי ,להורות כי ימי ה' עושה חיל .א עדיי הסתפקו בגמ' הא 'שמאל
תסייע לימי' – הא מותר ליד שמאל לתמו ולסייע ליד ימי להחזיק את הכוס
הנתו בה ,ולרמז ,שהרי רצונו ית' שיעשה האד השתדלות ,ורק אז יש מקו
לברכת ה' על מה שתחול ,וכדכתיב וברכתי בכל אשר תעשה ,ונמצא שפעולת
אד כביכול מסייעת להשפעת הפרנסה ,וממילא הרי היא כ'יד שמאל' כלפי הקב"ה
ש'ימינו' עושה חיל ,וכביכול היא מסייעת לימי ,על כ מותר ליד שמאל לסייע ליד
ימי להחזיק את הכוס הנתונה בה .א לאיד גיסא יש לומר – וכמו שמסקינ
למעשה ,כי באמת עשיית האד אינה נחשבת אפילו כיד שמאל ,כי הא אומנ
שעליו להשתדל לפרנסתו ,מ"מ לא היא המביאה את התוצאות כלל וכלל )ואי
ההשתדלות אלא גזירת מל( ,וראיה ברורה לדבר ,כי פעמי שאד משתדל במקו אחד
והקב"ה מזמי לו פרנסתו ממקו אחר לגמרי ,וממילא אסור לסייע ביד שמאל,
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íòèå äáéñá àìà äø÷îá åðéà íìåòá (àé æé úåîù) '÷ìîò úîçìî'á áéúëãëå
.ïåéìò
,'ìàøùé øáâå åãé äùî íéøé øùàë äéäå'
äùî ìù åéãé éëå' (.èë ä"ø) àøîâá åøîàå
úò ìëáù ,'çëùú àì' øîàð êë ìòå àìà ,äîçìî úåøáåù åà äîçìî úåùåò
'íåçìì' åðà íéååöî äòù ìëáå
ïéìëúñî ìàøùé åéäù ïîæ ìë ,êì øîåì
,'äìòî éôìë ìëúñð'ù éãé ìò ÷ìîòá íäéáàì íáì úà ïéãáòùîå äìòî éôìë
äçâùäá íä åðúåà úåøå÷ä ìëù ïéîàðå åéä åàì íàå íéøáâúî åéä íéîùáù
.åðéòåø åðéáà úàî àìôð ïåáùçá úãçåéî
.'íéìôåð
ä"á÷ä çëù øîåì åãéá ùéù éî ïéàå
ìë ìò äçå÷ô åðéò úò ìëá éë  וåðîî åøîàù åîëå ,íéàáä úåøåãá íâ åðéöî ïë
.å÷éæçäìå åáéèéäì ìàøùéî éùà
úìéâîá ÷åñôä ìò (ä ç ø"úñà) ùøãîá
øùà ìë úà éëãøî åì ãâéå' (æ ã) øúñà
 קצובי לו מראש השנה – אי אפשר לקחתïá ,äì øåîà êì ,êúäì øîà' ¯ 'åäø÷
מאומה בעצמו
àåä àãä ,íëéìò àá åäø÷ ìù åðá
êñéëá êì äéäé àì' ,(ãé¯âé äë) ïúùøôá úà éëãøî ñðéë ïëìå .'êø÷ øùà áéúëã
àøåáá íúðåîà ÷æçì éãë íéãåäéä ìë
àì ,äðè÷å äìåãâ ïáàå ïáà
äìåãâ äôéàå äôéà êúéáá êì äéäé ìù ÷ìîò úôéì÷ù åòãéù ,íéîìåò ìë
úéùò íà ¯ êì äéäé àì ,é"ùøáå .'äðè÷å òøàé øùà ìëå ,äãåñé ø÷ùá 'äø÷î'
 להראות תוק אמונתנו כי רק ימי,אלא צרי להחזיק את הכוס בצד ימי בלבד
. והוא לבדו עשה ועושה ויעשה את כל המעשי,ה' עושה חיל
 ומצוה לישא הכוס בב' ידיו שבה עושה כל,ולחיבת הקודש נעתיק לשונו
השתדלות ופעולות ובכל זאת נוטל כוס של ברכה לבר את ה' על הטוב שגמלנו
 ומיבעי. להורות כי ימי ה' עושה חיל, ובשעת ברכה אוחז הכוס בימינו.כי ממנו הכל
, דפעולת אד היא כיד שמאל שמסייעת קצת לימי,להו א שמאל תסייע לימי
או לא תסייע כלל כי פעולת אד בלי ימי לא היה בו ממש אפילו כעושה ביד
 ולפעמי ג אשר לא שאל ולא עמל בה ימציא לו ה' בטובו,שמאל יד כהה שלו
. עכ"ל.וברוב חסדיו
 בפסוק, וכמו שכתב ה'אור החיי ' הק' בפרשת,' ואדרבה 'קרוב ה' לנשברי לב.ו
)כא טו( 'כי תהיי לאיש שתי נשי האחת אהובה והאחת שנואה והיה הב הבכור
 אלא אמר הכתוב בדר ודאית, ומדוע לא כתוב 'א' יהיה הבכור לשנואה,'לשניאה
 כי ה' יראה בנשברי לב לסומכ על,– שבוודאי יהיה הבכור לשנואה ולא לאהובה
.(דר וירא ה' כי שנואה לאה )בראשית כט לא
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úåéøáä ìë äðäå .'ïéáåö÷' ïåùì åäî ë"à
,ô"òáù äøåúá íéðéîàîù íäéôá ïåòéáé
øîàðä 'ïéáåö÷' úìéîá åðéîàé àì òåãîå
óéñåäì ùéàì øùôà éà íâå ...ãåîìúá
íãàì áåö÷ ìëä éë ,åúáö÷ ìò åäòøì
íãà åðãéñôé åà åð÷éæé íàå ,àéîù ïî
åì åîéìùé ïåîî ïåøñç åéìò øæâð àìùë
úåìãúùäá äáøé íà ïëå ,íéîùä ïî úàæ
ïàë çéååøéù äî éë äîåàî åì ìéòåé àì
åãéñôä àìù àöîð ,øçà íå÷îá ãéñôé
.äæî äæ åìæâ àìå äæ úà äæ
לפני ה' כי בא לשפוט את האר – חודש
אלול כהכנה לראש השנה

ìò äîçìîì àöú éë' ,(é àë) ïúùøôá
éøîà'ä ÷"äøä áúë ,'êéáéåà
é"à ä"ã àöú éë) ò"éæ ÷ñé'æãàøâî 'êìîéìà
ùé äøéúé äìòî éë åðãîì ïàëù (áåúëäã
øáë ùãå÷ä úãåáò úà ìéçúîì åì
úîçìî ìò éà÷ã .ì"æå ,ìåìà ùãåçá
åàåáé øùà ,ïéãä íåé ¯ ä"ø íåéá íãàä
éðá ìò áéø áéøìå áöééúäì íé÷åìà éðá
àì äîçìîä íåé ä"øá éàãå äðäå ,íãà
àåä æà éë äîçìîì 'àöú'ù øîåì êééù
úàöì åéìò àìà ,ì"ðë äîçìîä ÷îåòá
íåé ¯ ïéãä íåé íãå÷ ãåò äîçìîì

ç

ø÷éò åðãîì ïàë ,íåìë êì äéäé àì ,ïë
ìë'ù àììë éàäá ÷öåî ãåñéå ìåãâ
ùàøî åì íéáåö÷ íãà ìù åéúåðåæî
éàå ,(.æè äöéá) 'äðùä ùàø ãòå äðùä
øúåé äîåàî åîöòì úç÷ì íãàì øùôà
ãéñôäì àåä ïëåñî ,äáøãàå) åì áö÷ðù äîî
åéúåðåæî ìë éøäù ,(÷ãöá àìù åîöòì ç÷é íà
äáøéù øùôà éà åì íéáåö÷ íãà ìù
,åðîî èéòîé åà ç÷é øçàù à"àå ,åîöòì
äðùä ùàøá åøôñá áúëðä ìë àìà
...åãéá íéé÷úéå àåáéå äìòé
÷"äøäì 'äãåáòä ãåîò' øôñá áúë ïëå
ïåçèéáä ùåøã) ò"éæ áåñà÷î êåøá éáø
íìåòä úàéøá íåéî ,àúìéîã àììë ,(âé¯è
àìå úçà äèåøô óà íãà ãéñôä àì
úéîùâ ïéòáù óàå .úçà äèåøô çéååøä
øééåöé àì úîàá ,ïåîî ãéñôäù äàøð
åøîà äðäå .íãà íåù ìöà ãñôä íåù
íãà ìù åéúåðåæî ìë (.æè äöéá) ì"æç
,äúòî øåîà ,ä"ø ãòå ä"øî åì ïéáåö÷
éãé ìò óéñåäì íãàä ìåëéù øééåöé íà
åúáö÷î øúåé 'úçà äèåøô' åìéôà åúòéâé
ïëå .ãåîìúáù 'ïéáåö÷' ïåùì åäî ë"à
åöîàúé íà óà Y íìåòáù úåéøáä ìë
åìëåé àì ,åéúåáö÷î úåçôì íçåë ìëá
úåçôì åìëåéù øééåöé íàù ,åðîî úåçôì

 ולזה,  להודיע כי הש"י משגיח בשפלי.כעי"ז כתב רלב"ג )שמואל א' סו פ"ז( וז"ל
מפני שראה הש"י כי חנה היתה האהובה אצל אלקנה נת לפנינה ילדי ולחנה אי
 מכא ילמד כל איש. עכ"ל, וכמו שנזכר בתורה בדומה לזה בעני רחל ולאה, ילדי
, לא ירע לבבו לחשוב עזבני ה' וה' שכחני,לדעת בשעה של"ע מצבו 'שפל' ואפל
. ישמח ויגל שהרי אז הקב"ה משגיח בו ומשמרו ביותר,כי אדרבה
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å"ç íà óà ùåøéô ,äìàä íéèôùîä
êà íà ,äðùä ìëá úååöîá åìùøúú
ìå÷á ïåòîùú äðùä óåñá ¯ á÷ò òéâäá
åéúååöî øåîùìå åéëøã ìëá úëìì ,'ä
. זåéèôùîå åé÷åç

é"ò áø÷å äîçìî êéøòäì ,äîçìîä
äîçìîá çöðé äæáå ä÷ãöå äìôúå äáåùú
'äîçìîì àöú éë' åäæå .ïéãä íåéá äëæéå
,äîçìîä àá íãå÷ åúàéöé ìò äøåî
æà ...äìàä ïåöøä éîé ìåìà ùãåçá
,êãéá êé÷åìà 'ä åðúðå áåúëä åçéèáî
éèå÷éì) øîà ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä ïåçöð úà ä"á íå÷îä êì ïúéù åðééä
ìåìà ùãåç éë ,(ëú 'åîò í"éøä
êúåùøå êãéá 'éäéùå ,ïéãä íåéá äîçìîä
ח
àøåáä åðì ïúåð øùà , àåä äáåè äðúî íå÷îì ãçà ìë ïéãäå íéîçøä úåèäì
ùàø úàø÷ì åðîöò ïéëäì ìëåðù ù"úé
.ø"éëà ,êðåöøë äì éåàøä
ט
ò"éæ ÷ñéøèî ÷"äøä øàéá äæáå , äðùä
(åë àé ìéòì) ÷åñôä úà (äàø úùøôá à"âî) ,ìåìà éøîàî) ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä
äæ 'íåéä' ,'íåéä íëéðôì ïúåð éëðà äàø' ïåùìá ùøéô ('ë úåà 'à øîàî
'íëéðôì' åäæå ,(:áì á"ç ÷"äåæ) äðùä ùàø úà ïåòîùú á÷ò äéäå' (áé æ ìéòì) áåúëä
åëæúå ,'ä ìà åáø÷úä ïéãä íåé íãå÷ ïåùì àåä äéäå éë ,'äìàä íéèôùîä
íéáåè íééçì øúìàì ïéãá íéàëæ úàöì åéðôì äéäú äçîùå ,(â áî ø"øá) äçîù
. יë"ò ,íåìùìå
úà ïåòîùú á÷ò ÷ø íà åìéôà ,ù"úé
,' כתב ב'אגרא דכלה' )וארא ד"ה ולקחתי( כי 'ולקחתי אתכ לי לע' ר"ת 'אלול.ז
רמז שבחודש אלול לוקח השי"ת את ישראל לע על ידי התשובה שמתעוררת
.בחודש זה
 כה אמר הרה"ק ה'אמרי חיי' זי"ע שהרה"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זי"ע.ח
 ואיזה פני, כי ב'עול הבא' אי אלול,אמר שאינו חפ להסתלק מ העול
.( ב"ב,יש לה לחיי מבלי חודש אלול )שרפי קודש
 וכפי שתחזינה עינינו שאפילו מאה איש יחדיו אי ביכולת להגביה קיר העשוי.ט
 א כהיו המציאו את ה'מנו' )קרעי"( שאפשר,מבטו )סעמענ"ט( ולהסיטו ממקומו
 ולכ דומה,על ידו להגביה כהנה וכהנה בלחיצת כפתור אחד ללא שו עמל ויגיעה
 שיש בידו ה'מכונה' )מאשי"( שעל ידה יכול 'רוקע ווענט' )להזיז,האד בחודש אלול
. ואשרי המשכיל לנצל זמני היקרי האלו,('דברי הנראי כ'קיר
 כי ה, יש ל לדעת כי אחריות גדולה מוטלת על כל אחד ואחד מאתנו, לאיד.י
 אומר היה המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לעווינשטיי,ימי הזריעה לכל השנה הבאה
 וכמו שבזריעת השדה – מי, ימי אלול כ'ימי זריעה' בעבודת השדה ה,זצוק"ל
 כיו"ב הוא לעני עבודת...שאינו זורע א ב'טענת אונס' לא יהיה לו מה לאכול
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אלול ,החכ עיניו בראשו – יזרע כעת ויאכל פירותיו במש השנה הבעל"ט
ימי רצו(.
סיפר הרה"ק מקאברי זי"ע שפע נסע הרה"ק מלעכוויטש בימי אלול ובדר
נכנס לקרעטשמע בכדי שינוח הסוס והיו ש ערלי יושבי ומשוחחי 'ושמע אחד
אומר לחברו מי שאינו עמל כדבעי למיהוי בחודש הזה לא יהיה לו מה לאכול כל
השנה ,מיד קרא לאנשיו ואמר לה שמעו מה שזה אומר' )הובא בתורת אבות אלול(.
וכבר המשילו את הדבר ל'קבל' הבונה בניני לרבי ,שהיה מ ה'טועי' החושבי
כי ה'פרנסה' תלויה ביד האד ,ולאו דווקא במה שנקצב לו ב'ראש השנה' ,אי לכ
כשהיה משלח את בנו לקנות לו אבני חימר וסיד היה מצווהו לקנות מ הגרועי
שבשוק – העולי כמחצה מהטובי שבשוק ,והיה אומר – מה איכפת לי הרי כל
החורי והסדקי שיתהוו בכותלי הבית ,וכ צינורות המי שיתפוצצו ,הכל יקרה
רק בעוד כשנתיי ימי – אחר שכל המעות יגיעו לידי...
יומא חדא ,בא בנו בברית האירוסי ,ויפ האב לבנות לו ארמו כראוי וכיאות
לב 'עשירי' שכמותו ,וישלח את הב לקנות אבני וחימר וכו' ,כששב הב מ
השוק ראה האב שא בפע הזאת קנה מה'זיבורית' שבשוק ,שאלו האב מדוע
עשית שטות זאת ,אמר לו הב ומה נשתנה בני זה מכל שאר בניינ ...אמר לו
האב' ,שוטה שבעול' ,הרי כל הבנייני אינ אלא לש ממו ,וא בידי להרוויח
אותו הממו ע"י הזיבורית ,מדוע לא אעשה זאת )שהרי לא היה מ ה'יראי ' את ה'( ,אבל
בני זה הרי הוא ארמונ שאתה בעצמ עתיד לדור בו ימי ושני  ,וכי ברצונ
שבעוד שנתיי יתפוצצו כל צינורות המי ,ויתגלו שברי וסדקי בכל פינות הבית...
א אנ נאמר ,א א ח"ו במש השנה – פעמי שהאד לומד מלומדה'דיג,
או מתפלל שלא כראוי כל כ וכו' וכו' – אבל בזו העת – עליו לידע שכל מצבו
ומעמדו בשנה הבעל"ט תלוי ועומד בימי הללו ,וכמו שהוא בעצמו עומד לדור
במדורו הנבנה באלול דהאי שתא ,וכמה עליו להיזהר שתהא עבודתו עידית שבעידית
כדי שג השנה הבעל"ט תהיה עידית שבעידית.
בספה"ק 'שבט מוסר' )פרק כ"ז( מובא משל נורא הוד שהעול דומה לבור עמוק
מאד ,אשר בתוכו כמה אריות רעבי ועוד חיות רעות ,נעמד לו האיש מעל הבור
והחל לשחוק מ האריה ולהתגרות בו ,עד שלפתע מבלי משי נפל אל תו הבור,
אמנ בדר נפילתו הזמי לו הבורא קלח של עשב הצומח בכותלי הבור ,נאחז בו
האיש והציל את חייו ,וכ נשאר תלוי מעל שיני האריות ,בעודו נאחז בקלח מצא
חור ובו דבש והחל מתעסק בו בידו האחת )בעודו מחזיק בקלח רק ביד אחת( ,והנה
הגיעה חולדה והחלה לכרס בקלח העשב סביב סביב ,ומכיוו שזה עסוק בדבשו
לא ש על לבו ...עד שגמרו החולדות לאכול הקלח ונפל הלה לתוככי פיה של
אריות המשחרי לטר )עיי"ש הנמשל(.
)קונטרס
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íìò÷î àáñä äæá øîà ãåä àøåð øåàéá
éîá äøîà äøåúäù åðéàø ïàë éë ,ì"öæ
äèð úö÷å ,áåè àì âäðúäì ìéçúäù
áéåçî åðéà ïééãòù ô"òà ¯ äøåúä êøãî
ïåãì ïééãä àåáá î"î äæ øåáò äúéî
äãåî íéîçøä úãî åìéôà ¯ 'åðéã' úà
àìù éãë éàëæ åéùëò úåîé 'áèåî'ù
,äúòî øåîà ,áééç àåäùë ë"çà úåîé
àìà ãîåò åðéà íà óà åéùòî áéèéîä
êøã ìò åîöò ãåîòì ìéçúî àåäå çúôá
åáúëì ùéù íéàðåùä íâ åãåé Y áåè
øçàì éàëæ úåîéù éãë íééçì øúìàì
ìéçúäù ïåéëù ,íéðùå íéîé úåëéøà
÷éãö óåñáì äéäé éàãåá äáåùú úåùòì
øáë åìéàë åúåà íéàåø íéîùáå ,øåîâ
åéìò ìá÷îùë ,ïåâëå) äîéìùä åúâøãîì òéâä

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäî àúéà
éøùà ,ì"æå (ùøãîá ä"ã à"ñøú àåáú
íåé éúåúìã ìò ãå÷ùì éì òîåù íãà
òîùî 'íåé íåé' áéúëãî ,(ãì ç éìùî) íåé
úçéúô ùé (äðùä úåîé ìëá) íåé ìëáù
íé÷éãöì ¯ úåúìã 'á íäå ,åìà úåúìã
äøéúç øúåç ä"á÷äù ...äáåùú éìòáìå
øåîùì' (áéúëãî ,äðäå) .äáåùú éìòáì
íéðîæ ìò éà÷ã òîùî (íù) 'éçúô úåæåæî
åîë 'íéìåãâ íéøòù' çúôðù íéãçåéî
åéîé ìë íãàä êéøöù ÷ø ...éøùúå ìåìà
íéøòùä úçéúôì ÷÷åúùäìå øåîùì
ùéâøî åìà ïåöø éîé åàåáéùë æàå ,äìàä
úåúìãä ìò ã÷åùù äî éôëå ,äøàä íäá
íéçúôðä úåçéúôì äëåæ êë íåé íåé
.ì"ðë íéãçåéî íéîéá
éë)

øáë åìéàë åúåà íéàåø ãåîò åà óã íåé ìëá ãåîìì

äàìôð äøòä éäåæå (á"åéëå ñ"ùä úà øîâ ïá ùéàì äéäé éë' ,(çé àë) ïúùøôá
åéùòî ï÷úìå áéèéäì ìéçúäì ãçà ìëì ïéøãäðñ) ì"æçáå ,'äøåîå øøåñ
ïøôñá áúëéäì ïéãä íåéì äëæðù éãë íù ìò ïåãéð äøåîå øøåñ ïá' åøîà (:àò
.( יאïúùøôá øñåî éëøã) íéøåîâ íé÷éãö ìù ,'áééç úåîé ìàå éàëæ úåîé áèåî åôåñ
 כי האריה מרמז על יו הדי אשר א מלאכי,ואפשר נמי להמשילו לחודש אלול
 והקב"ה נת לנו את חודש אלול שהוא הקלח,ושרפי מעלה חיל ורעדה יאחזו
 החולדה היא הימי,שנאחז את עצמינו בו ועל ידי זה ננצל ממלתעותיו של הארי
 ואי,של חודש אלול שה מתקדמי 'סביב' השעו יו אחר יו בזה אחר זה
 ואי לו אלא עצה אחת, ועוד מעט ונכנסי אנו כבר ליו הדי,השעו נעצר לרגע
 ואשרי,לאחוז היטב בקלח – היינו בתשובה תפילה וצדקה המעבירי את רוע הגזירה
 כי בזה ירוויח לעצמו שנה טובה ומתוקה,המשכיל לנצל את הימי כדת וכנכו
. וייטיב לעצמו בכל הענייני פי כמה וכמה,יותר מעד השתא
– ' למל שהחליט לרדת 'מ ההר אל הע, משל נפלא הובא בספרי מוסר.יא
ובכל שנה הקדיש עשרה ימי רצופי לבקר בבתיה של אנשי פשוטי
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מתושבי מלכותו ,למע דעת צרכי הע מה ה ,וכ היה מנהגו ,שלושי יו לפני
אות עשרת הימי שלח מכתב לאלו האנשי שבדעתו לבקר בזו השנה כדי
שיהא סיפק ביד להכי עצמ ואת בית כראוי ,ויוכלו להכניס את המל לבית.
באחת השני נמנו בי ה'זוכי' שהמל יבקר בני זוג ערירי וזקני אשר אית
מושב בביקתה עלובה ורעועה בפאתי העיר ,משקבלו השניי את המכתב המבשר
על בוא המל לבית ,אחזתו 'התרגשות' וחיל ורעדה לבעל הבית ,באמרו לבני
ביתו ,וכי לביתנו נית להכניס את המל ,והרי כתלי הבית שחורי ה לגמרי וזה
לה כשבעי שנה שלא באו במגע ע סיד לב ,חלונות הבית שבורי ומנופצי
– וכול מכוסי בחתיכות נייר שיירי בדי וחתיכות ע שבורות הצמודות זה לזה
בדבק ) ,(Glueהכיסאות רעועי וכל היושב עליה נופל מיד על האר א אינו
מבני הבית הקבועי היודעי 'כיצד' משתמשי בכיסאות הללו ,..ומי מדבר על
השולח אשר לו ארבע רגליי שאחת איננה נראית כרעותה ...על כ ,שמעי נא
רעייתי ,תיכ ומיד אזמי את כל בעלי המלאכה ,זה יצבע את הבית בציור וכיור
נפלא ,זה יחלי את החלונות הישני בחדשי – יקרי ונוצצי ,ג שולח וכיסאות
חדשי יובאו הנה ,ובכ יבוא המל כדת לביתנו ,אמרה לו האשה ,והרי זה לי
כשלושי שנה שהנני טוענת כי כ ראוי לעשות ,ובכל עת ענית לי 'כס מנל' ת
הכס ולרש אי כל ...ומאי יבוא עזר עתה בזו השעה ,אמר לה בעל הבית ,נו,
אבקש משכנינו הלוואה מכובדת ובמעות שיתקבלו נשל על כל אלו ההוצאות,
אמרה לו האשה ,וכי תקח על עצמ לשל חובות במש שלושי שנה עבור
מחצית השעה שהמל מבקר באהלינו ...ומה בכ שהמל יראה את צורת חיינו
היו יומיי )טאג טעגלעכע לעב( ,א"ל בעה"ב ,זאת הייתי אומר א המל היה מגיע
הנה בפתע פתאו ,לא כ ,כאשר שלח להודיענו זה כשלושי יו בטר יבוא אלינו
בוודאי כוונתו שנתק ונכשיר את הבית כראוי לבוא המל אליו ,אמרה לו האשה,
לא ולא ,ג המל יודע היטב כי דלי ורשי אנו ,ג הוא מכיר במצב הע
שבשדות ,ולא הודיע קוד בואו אלא מכיוו שהוא רוצה לראות מה יש בכוחנו
להכי בתו ל' יו ,ישבו וטיכסו עצה ,עד שהחליטו ,את כתלי הבית נכסה בסדיני
לבני ,על החלונות נעמיד ציורי נאי אשר יכסו את שברי החלונות ,את השולח
נכסה במפה ,את הכיסאות נעמיד בסמיכות לשולח ,אבל זאת אנו מחוייבי להכי
לכה"פ כסא אחד של כדי שיוכל המל לישב עליו ,ובזה לא יועילו לנו כל מיני
תיקוני למראית העי ,שהרי המל יתיישב עליו בפועל ומסוכ הוא ליפול ממנו.
והנמשל פשוט ,הקב"ה בא לשכו בתוכנו בעשרת ימי תשובה – בהמצאו ,והוא
מודיע אותנו על כ ל' יו קוד – מר"ח אלול ,אמנ ,פעמי הרבה שומעי אנו קול
בקרב המחנה ,וכי אוכל לתק את עצמי בחודש זה עד תכלית המעלות והמידות ,תשובתו,
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קראוהו בהיותו קרוב  -קבלת התפילות בימי  ìåìàã àçøé àéä àã ,íéîé çøéיב äéáã
אלו
éî÷ ïéîçø éòáîì àøåèì äùî ÷éìñ
 'ä"á÷ úàå äéáà úà äúëáå' ,(âé àë) ïúùøôáיגìàèéåå íééç éáø ÷"äøä øàéáå .
ø÷éòå ,ì"æå (æåîøé åà ä"ã úòãä õò) ò"éæ ç"åæ) ÷"äåæá .'íéîé çøé äîà
ùãåçá 'éäú úìáå÷î äúåéäì åæä äáåùúä ,äáåùúä ïééðò ìò åìà íé÷åñô ùøãð (.áò
æà éë íéàøåðä 'íéîé çøé' àø÷ðä ìåìà äîà úàå äéáà úà äúëáå' íù åùøéôå
לא ,אי הקב"ה דורש ומבקש ממ בשלושי יו אלו לעלות לרקיע השביעי ,רק לראות
מה יש ביד עשות בל' יו  ,מה תוכל לתק בה  ,לכה"פ כסא אחד ,ואכ ,א מתק
עצמו לכה"פ בעני אחד מילא בזה אחר רצו המל ובוודאי יכתב ויחת לאלתר לחיי
טובי ושלו.
יב .כתב ה'ב איש חי' )אדרת אליהו ל ל( על הפסוק הפרד נא מעלי ,וז"ל ,רמז לנ"א
יו שיש מר"ח אלול עד הו"ר שה ימי נוראי וקדושי ימי סליחה וכפרה,
וה סימ ועזר לכל ימי השנה ,שא האד יזהר וישמר באלו הימי מכל חטא בטוח
הוא שיתגבר על יצרו כל ימי השנה כולה ולא ילכד ברשת היצר הרע ,וא באלו
הימי לא ישמר כראוי אזי ילכד ברשת היצה"ר וקרוב הוא לחטוא הרבה בכל השנה,
כי אלו הימי דוגמת הלב והמוח שבאד שא נזוקו הוא היזק כל הגו וא ה
בריאי אזי יהיה כל הגו בריא .וזהו שאמר הפרד נ"א מעלי ,שלפחות תפרד ממני
נ"א ימי הנזכרי ולא תחטיאני ,ומה שאנכי שואל על נ"א ימי דוקא יע שהימי
אלו ה עיקר ימי השנה ,שא 'הימי' ר"ל שא אל לצד הטוב שהוא בימי אזי
'ואשמאילה' אות שאכניע אות ואניח כשמאל נכנע ולא שתהיה מיומ בימי.
'וא אשמאילה' ח"ו לחטוא באלו הימי ,אזי 'ואימינה' אות שיש חשש פ תתגבר
בימות השנה ,כי נ"א ימי אלו ה המבח.
כתב ה'בית שמואל' )באב העזר קכו ז( ,שב'כתובה' יש לכתוב 'כ וכ לחודש' ,ואילו
בגט כריתות כותבי 'כ וכ לירח' ,ונלמד מהפסוק )להל לג יד( 'גרש ירחי' שבגירושי
כותבי ירח ,ואפשר לומר שלכ כינתה התורה את חודש אלול 'ירח ימי' ,לרמז
לנו שחובתנו בחודש זה  -לגרש ולבער את יצרנו הרע הבוער בקרבנו תמיד ,לבערו
מאתנו בגט כריתות לצמיתות.
על כ כבר רמז הרה"ק בעל ה'דמשק אליעזר' מויז'ני זי"ע בדברי חז"ל 'אי
אד חוטא ולא לו' נוטריקו אלול ,כי בחודש אלול אי ביכולת היהודי לחטוא
ולפשוע בנפשו.
יג .נוראות כתב הגר"א זי"ע )סוד החדשי שבסו הליקוטי בספר יצירה( וז"ל חודש אלול
כולו רחמי .
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,íéçåúô äáåùú éøòùå .úòîùð êúìôú
éðà' ãåñáå ,'åàöîäá 'ä åùøã' ù"îë
êôäð æà éë ,'ìåìà' ú"ø 'éì éãåãå éãåãì
áùä íãàä ìà áäåàå ãéãéì ä"á÷ä
 äáåùúáיד.

,ô"ëäåéì ìåìà ç"ø ïéáù íéîéá åðééäå ,'íåé
íåìë äùò àì íåé íéòáøà íúåàáù
,(íãòá 'ä éðôì ììôúäå) íäéìò ìôðúä àìà
 íéðåðçúì íåé 'îä åìà åð÷úð ë"òטו Y
.íäì ú"éùä äöøúð ë"äåéáå

é"ôò øàáî (ä"ô à øòù) 'êìîä øòù'ä éë 'øô åäéìà úøãà) 'à"øâ'ä áúë ùøåôîå
íéòáøà'áù (.ñ úåëøá) ì"æç éøáã
'øôá øîàðù äîù (æ â"ìô ,àùú
åîàå åéáà íéìåëé 'ãìåä úøéöé éîé íéòáøà ''ä éðôì ìôðúàå' (äë è) á÷ò
ושמעתי לבאר ,שהנה אמרו חז"ל )בר"ר יב טו ,הובא ברש"י בראשית א א( שבתחילה
עלה בלבו של הקב"ה לברוא את העול במדת הדי ,וכשראה שאי העול מתקיי
הקדי מדת רחמי ושיתפה למדת הדי .נמצא קיו העול הוא על ידי שיתו
די ורחמי ג יחד ,אמנ כל זה אינו אלא בכל השנה ,אבל בחודש אלול כולו
רחמי  ,אי בו שיתו די כלל ,אלא הקב"ה מנהיג עולמו בהנהגה שכולה רחמי.
יד .איתא בתשובות מהרי"ל )תשובה ל"ג( אודות הרוצה להוסי בערב ר"ה מחול על
הקודש  -ולקבל על עצמו קדושת יו טוב קוד חשיכה ,ומסיק שלא יקדש
'קידוש היו ' קוד צאת הכוכבי  ,כדי שלא יאמר 'מקדש ישראל ויו הזיכרו',
ויתחיל את 'יו הדי' קוד זמנו ,ואפשר להעמיס בדבריו שלא ימעט מימי ה'רחמי '
של חודש אלול ,ודי בהערה והארה זו...
טו .בספר 'חסד לאברה' )ראדאמסק( הביא רמז לכ ,כי התיבות ל'מתי א'עתיר ל'
ו'לעבדי )שמות ח ה( עולה ר"ת 'אלול' – כי זה הוא עיקר הזמ להעתיר ולהתפלל
על עצמו ועל הרבי.
וכ איתא ב'שפת אמת' )בפרשת כי תצא ,תר"מ הדיבור הב'( וז"ל ,בפסוק )כג י-טו( 'כי
תצא מחנה ...ונשמרת מכל דבר רע ...כי ה' אלוקי מתהל' ...רמז לימי הללו
קוד ר"ה שהוא יו מלחמה כידוע ,ולכ יו תרועה כמ"ש במלחמה 'והרעות
בחצוצרות ונזכרת' )במדבר י ט( כמ"ש בזוהר ,לכ יש חודש אלול מקוד להיות
נשמר לזכות לסיוע משמי כמ"ש ה' אלוקי מתהל – ל'הציל ו'לתת א'ויב ל'פני
ר"ת אלול ...שבוודאי בנ"י צריכי עזר משמי ,רק כפי הקרבות אליו ית' כמו כ
עוזר לנו השי"ת ,וצריכי רק הכנה לקבל השראת שכינתו ית' .וכמו שבנ"י מכיני
עצמ בימי הללו לשוב אליו ית' .כ הבורא ית' מגלה הארות הקדושה בלבות
בנ"י בימי הללו .ז"ש ואני תפלתי ל ה' עת רצו ,כי בנ"י מכווני ויודעי להתעורר
בתפלה בימי אלו .שג בשמי מתעורר שערי רחמי כי 'אני ה' הוא שמי ו'כבודי
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ïééãò æà éë ,øëæ ãìååä àäéù ììôúäì
äá÷ðî ãìåä úà (åúìéôúá) êåôäì åãéá
íåé íéòáøà íðéä íäì äîåãáå ,øëæì
,íéøåôéëä íåé øçàì ãò ìåìà úìéçúîù
äðùä ìù 'ãìåä úøéöé' éîé íä éë
íéîçø ù÷áì íãàä ãéáå .è"ìòáä
ìåëéáë êôäúéù íå÷îä éðôìî íéðåðçúå
àåäù àøëåãì ,ïéã úðéçá ¯ àá÷åðî
.íéîçø úòôùä åìåë
ò"éæ 'àéðúä ìòá' ÷"äøä äîú øáëå
)(éãåãì éðà ä"ã äàø 'øô ,äøåú éèå÷éì

úåãéî â"é' úåìâúä ìåìà éîéá ùéù ïååéëî
 'íéîçø ìùטז,äðùä éãòåîå úåúáùáë ,
ìë úà âåçì åð÷éú àì òåãî ,ïë íà

åè

ìùî éô ìò øàáîå .'áåè íåé'ë ùãåçä
ø÷áì ïîæ åì òá÷ øùà àùðå íø êìîì
ùé åëøãá êìîäù ãåò ìë äðäå ,øéòá
àåäå ,åéðô ìéá÷äì úàöì ãçà ìë ãéá
äàøîå ,úåôé íéðô øáñá íìåë úà ìá÷î
ë"îçàì êà .íìåëì úå÷çåù íéðô
øáëå íéøòùä íéøâñð åðåîøàì ñðëðùî
íéðôìå éðôì ñðëéäì ãçà ìëì úåùø ïéà
íéøùä íà éë êìîä éðô úà ìá÷ì
àìá åñðëé àì íä íâ óàå ,íéáåùçä
÷äîåã êëìå ,ïëì íãå÷ úåùøå ïîæ úòéá
øåà ìéá÷äì ïéàöåé åððäù ìåìà ùãåç
áùééúð àì ïééãòùë ¯ äãùá 'úé åéðô
åìöà ìåòôì ãçà ìë ãéáå ,ïéãä àñë ìò
 åáì úåìàùî ìëיז.

לאחר ל'א א'ת' )ישעיה מב ח( ר"ת אלול – כי מסירי בימי אלו הסתרות הקליפות
וסט"א ויש התגלות הקדושה כנ"ל.
טז .הרה"ק רבי פנחס מקארי זי"ע אמר שא שאיתא מהאר"י הקדוש )שער המצוות
פ' ואתחנ( שאי לומר 'מקרא' בלילה )ובכלל זה ספר תהלי ( ,מכל מקו בחודש
אלול מותר לומר תהלי בלילה )אמרי פינחס החדש ,חודש אלול אות תכ"ז( .ואפשר לומר
כי הטע שאי אומרי תהלי בלילה מכיוו שבלילה שורי 'דיני' ,אבל חודש
אלול כל כולו רחמי ורצו.
יז .כה ביאר הרה"ק ה'שר שלו' מבעלזא זי"ע בכתוב )תהילי כ י( 'ה' הושיעה המל
יעננו ביו קראנו' ,משל לאב ,שהיה 'מלמד' לבנו ,יחד למדו מקרא משנה
ותלמוד ,והנה בכל אות שעות אשר היה לומד ע בנו היה מתנהג אליו כ'מלמד'
לכל דבר ,וא לא היה הב לומד כראוי היה מענישו ומכהו שילמד בחשק והתמדה
גדולה ,משסיימו ללמוד והלכו לבית חזר האב להתנהג אליו כ'אב' באהבה וחיבה
'כרח אב על בני' .וכ נשנה הדבר מידי יו ביומו ,כעבור כמה ימי ,פנה הב
אל האב בהיות בבית ואמר לו 'אבי' – אנא ממ ,השתדל נא אצל ה'מלמד' שלי
שיפסיק להכות בי כל כ )מעשה זה היה אצל ה'שר שלו ' בעצמו ע אביו( .כיו"ב ,בימי
הרחמי ורצו מתנהג עמנו אבינו שבשמי בחסידות ומוחל עוונות עמו ,ואז אנו
מפצירי ומבקשי ממנו' ,הש ' כעת בעת הנהגת הרחמי הגלויי הנרמזי בש

æè
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íåé úàø÷ì äðëää éîé ¯ íéîéä åìàá
êåúçú' åá íåé Y ìåãâä ïéãä
÷øá' ìëì øùåéä ïî ,'êúåéøá ìëì äáö
äãåáòäå äòéâéä úçú éë úòãì 'úòã
ìòå äéçîä ìò' Y äñðøôä ìò äù÷ä

øåîàëù äðùä úåîé êùîá 'äìëìëä
åì óéãò ,äîåàîá úìòåî äððéà àìéîî
øôñ'á ùãåçä äæá òâééúäìå òéæäì
 'íéìäúäיח 'íéçååø' øåö÷é äæáå ,úåìéôúáå
,è"ìòáä äðùä ìë êùîì íéìåãâå íéàð

הוי"ה הק' ,שאלתנו ובקשתנו 'הושיעה' הושיענו נא בזאת שתדבר ע 'המל' שבעת
הדי כאשר יהיה בבחינת 'המל' המשפט ,ג אז נזכה ש'יעננו ביו קראנו' ,יתנהג
עמנו כאב ויעננו לכל בקשותינו ומשאלותינו כרח אב על בני .
יח .נהגו ישראל ע קדושי להרבות באמירת תהלי המסוגלי ביותר באלו הימי.
וכבר אמר הרה"ק הרש"ב מליובאוויטש זי"ע )למשמשו כאשר שלחו לקנות עבורו ספר
תהלי ( דער סאזא פו חודש אלול איז דער תהלי )ה'עונה' של חודש אלול הוא ספר תהלי (.
כתב הגה"ק רבי חיי פאלאג'י זי"ע )הובא באבות הראש מבנו של הגר"ח פאלאג'י ,חלק
נפש יתירה אות קפג( שג' זמני מסוגלי ללמוד בספר תהלי  -ואלו ה ,בשבת קודש,
ובימי טובי ,בראשי חדשי ,ולמעלה מה בימי חודש אלול .והוא היה נות בה
סימני ,כי פתח בפרק ראשו באשרי שהוא ר"ת אלול שבת ראש חודש יו טוב,
ולכ אמרו בגמרא )ברכות י' (.כל פרשה שהייתה חביבה על דוד פתח בה באשרי
וסיי בה באשרי'.
המהר" שפירא מלובלי זצוק"ל שלח פע בחודש אלול מכתב אל הרה"ג ר' דוד
הלחמי זצ"ל )שהיה הגבאי בישיבת חכמי לובלי( ,שיורה לכל בני הישיבה ,שמלבד עשרת
פרקי תהלי שאומרי בחודש אלול בכל יו כמובא בפוסקי ,יוסיפו לומר בכל יו
ויו בחודש אלול את פרק קי"ט אשר כולו בקשות על רוחניות ,תורה וקרבת ה',
וזהו כוונת הזמ של חודש אלול להתקרב אל ה' ,ועלינו להשתדל לומר לכל הפחות
פע אחת בשבוע פרק זה.
וכ נמי תקנו לומר בכל יו את המזמור 'לדוד ה' אורי וישעי' ,וכתב ב'סידור האר"י
– סידור ר' שבתי' )סדר כוונת ר"ח אלול( וז"ל .כל האומר מזמור כ"ז 'לדוד ה' אורי וישעי'
וכו' מר"ח אלול עד אחר שמחת תורה ערב ובוקר דבר יו ביומו אזי הוא מובטח
שמוציא שנותיו בטוב ויערב לו ,ואפילו גזירה רעה כתובה על האד מ השמי יכול
לבטל ,ומעביר מעליו כל המקטרגי ושטני ומארי תריסי ומבטל מעליו כל גזירות
קשות ורעות ויוצא בדימוס זכאי בדי ,ועי"ז יכניע כל המקטרגי  .כי מר"ח נפתחו י"ג
מקורות מי"ג מכילי דרחמי וה מתגלי ומאירי למטה ...וע"י אמירה זו אנו פועלי
ומבטלי מעלינו הבי"ד של מעלה ומארי תריסי ומקטריגי – שאי לה רשות לקרב
כלל לדו אותנו ,אלא 'מלפני' משפטינו יצא ואז יוצאי אנחנו זכאי בדי.
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àìà ,íéøåîà íéøáãä 'äñðøô'á ÷ø àìå
ìòôé äîëå äîë éô ,ïéðòå ïéðò ìëá
åðåàå åçåë åöøî ìë òé÷ùé øùà íãàä
åîöòî êåñçéå åìà íéîéá éåàøë úåìéôúá

æé

äðùä ìë êùîá úåøéúé úåòéâéå úåçøéè
 è"ìòáäכ(àô÷ú 'éñ) 'øåè'ä ìù åðåùìëå ,
'àåä úåëæ íéîçø ù÷áì óéñåîä ìëå
 'åìכא.
יט

ובכמה קהילות נהגו לומר בכל יו בחודש אלול את פרק קמ"ג לפי שכתוב ש
'אל תבא במשפט את עבד' ,וכמו כ יש אומרי פרק נ"א שהוא 'מזמור התשובה'
)כלשונו של רבינו יונה בספר שערי תשובה שער הראשו אות לג( .ובכלל ,יש קהילות הנוהגי
לומר כל ספר התהלי בכל שבת קודש מימי אלול ,ונהרא נהרא ופשטיה ,זה הכלל
חלילה לו לאד לבטל את הזמ בשינה ותרדימה ,אדרבה ,יקו נא ,ויזעק אל ה'
אלוקיו – כל חד וחד לפני מנהגו וירווח לו.
בדר צחות ביארו את דברי חז"ל )שבת נג' (.חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא ליה'.
ולכאורה צרי ביאור ,הרי שלהי דקייטא קשה מקייטא )יומא כט (.פירוש ,שהחו בחודש
אלול  -בסופו של קי קשה מאמצע הקי ,וא כ היה לומר חידוש גדול יותר –
שלחמור קר אפילו באלול ,אלא י"ל .כי אכ אפילו החמור איננו קר בימי אלול...
יט .שמא תאמר הרי צרי לעשות השתדלות ...הרי תשובת בדברי הרה"ק ה'מאור
ושמש )בשלח ד"ה ויאמר( ...שלא לרדו אחר פרנסה כל היו ,רק ממעט בעסק
ועוסק בתורה ותפילה ,ובוודאי הקב"ה יזמי לו פרנסתו בכל יו ויו  ,הג שנאמר
)טו יח( 'וברכ בכל אשר תעשה' ,שמעתי הפירוש מהרב הקדוש מו"ה מרדכי אב"ד
דנשכיז זצוק"ל שעקימת שפתיו הוי מעשה לעני מלקות )כריתות ג ,(:בוודאי מדה
טובה מרובה שעקימת שפתו הוי מעשה לעני זה שיקוי בו וברכ בכל אשר תעשה,
שיתבר ל הפרנסה על ידי עקימת שפתיו בתורה ובתפלה .עכ"ל .וא בכל השנה
כולה ייאמר כ ,עאכו"כ בימי הרחמי והרצו הללו.
כ .הגה"צ רבי חיי פרידלנדער זצ"ל )משגיח דישיבת פוניבז' המעטירה בבני ברק( ,החל
ביו מ הימי )באמצע השנה( לסבול מכאבי שיני חזקי מאד ,בפנותו אל הרופא
עקר לו הלה כמה משיניו א עדיי לא פסקו הכאבי ,אחר כמה בדיקות מצאו
שאי החולי בשיני אלא חולה הוא במחלה הנוראה ל"ע ,תיכ כאשר שמע רבי
חיי את הבשורה הנוראה ,נענה ואמר ,אילו הייתי קורע שערי שמי באלול העעל"ט
הייתי מונע ג זה מעלי ...כי כל מכאוב הבאי לו לאד מש ימות השנה בידו
לבטל בימי הרחמי והסליחות הקודמי לזה הגזירה.
כא .וכבר אמרו שלכ איננו רואי כהיו את 'פחד הדי' שורר בקרב בני ישראל
בימי הנוראי ,כי אבדה האמונה ואיננו מאמיני די הצור בכוחה של תפילה,
שבידי כל איש ואיש לבטל כל מיני גזרות ולקרוע גזר דינו ע"י התפילה ,על כ
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'åéúåâùä' úà áåæòì àìà íãàì åì ïéàå
äàáä äðùä úàø÷ì ùâéå ,úåðè÷ä
øåöòî ïéà éøäù .úåáçøå úåìåãâ úåâùäá
äìåçä úà êåôäì íìåò àøåá éãéá ìåëéáë
¯ øéùòì ¯ ãåøîä éðòä úà ,íìåà àéøáì
÷éãöì ¯ (ò"ì øùåð) 'ãøåé'ä ïáä úà ,âìôåî
 Y 'ìåàùì òãåé åðéàù íú'ä úà ,ãéñçåוהיה מחנ קדוש – השראת השכינה תלויה
במידת שמירת הקדושה
äù÷úîä ùàøä úà ,ç÷éôå íëçì
êìäúî êé÷åìà 'ä éë' ,(åè âë) ïúùøôá ìéëùîå ïéáîä çåúô ùàøì Y åéãåîéìá
úúìå êìéöäì êðçî áø÷á
Y åâååéæì ïéúîîä úà ,ãîìðä ìë úà
àìå ùåã÷ êéðçî äéäå êéðôì êéáéåà Y ÷"ùæì ïéúîîä úà ,äçôùî ìòáì

àìà íãàäî ùøãð ïéà .íàå áà úåéäì
áìä é÷îòî äàáä äìéôúá åéô çåúôì
÷åñôä ïåùìëå ,åááì úåìàùî ìë åàìîéå
) 'åäàìîàå êéô áçøä' (àé àô íéìäúכב.

מתייאשי מעיקרא ,וממילא מסירי מעל עצמ כל פחד ...א א אתה לו שמענו,
יאמינו כראוי בכוחה של תפילה ,ויסור מה ייאוש ופחד שווא ,וממילא ראו נראה
את הפחד ולאיד את התקווה אשר ה תולי בתפילת שעל ידה יהפכו כל רע
לטוב וכל מר למתוק.
וכ איתא במדרש )דב"ר ה ב( 'ל אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכ' )משלי ו ו( ,כי
אי אור ימיה של 'נמלה' יותר מששה חדשי ,ואי מאכלה בה יותר מחיטה
ומחצה ,ואעפי"כ היא אוגרת וכונסת הרבה הרבה תבואה ,ולמה היא עושה כ,
שאמרה שמא יגזור עלי הקב"ה חיי ויהיה מוכ לאכול ,אמר ר"ש ב יוחאי מעשה
היה ומצאו בבור שלה שלש מאות כור מה שמכנסת מ הקי לחור .היינו א
שיודעת שאינה חי' כל כ ,עכ"ז מאמינה באמונה שלימה בהשי"ת שמא יגזור עלי
חיי למעלה מכל סיכוי ודר הטבע ,כי לא יפלא מה' דבר .א אנו נאמר ,אתה
ב אד מה ל נרד – הנמלה מתייגעת ביגיעה עצומה בעד 'שמא יגזור עליה
הקב"ה חיי' ואתה לא תשכיל להתייגע בעד וודאי יגזור עלי הקב"ה חיי וברכה
וכל מיני ישועות – א א תבקש ממנו )ויאמי לכה"פ כאמונתה של נמלה זו שהקב"ה
יושיענו למעלה ומחו לדרכי הטבע(.
כב .מאמר נורא היה שגור בפי הגאו רבי שלמה זלמ אויערבא זצ"ל בכוחה הגדול
של תפילה ,כי הנה מצינו שחז"ל )ברכות לא (.למדו כמה וכמה הלכות ב'הלכות
תפילה' מתפילתה של חנה ,ולכשנתבונ נראה כי חנה ניגשה לתפילתה בכל העוז
והתעצומות ,כי היא הייתה אשה עקרה שאינה בת בני ,ובבואה לבקש על הב,
החלה לבקש שיהא בנה הנולד לה 'שקול כמשה ואהר' ,ומ הנראה היה לנו לומר
על כ ,וכי כ היא הדר הראויה – דיי א תוושעי בב ,מני העוז לבקש 'כמשה
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 ìàøùéî ùéà ìëכדúàøùä äéåìú äá éë ,
 åðáø÷á äðéëùäכה.
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ואהר' ,ואינו דומה אלא לעני מרוד המתדפק על דלתי בית העשיר הגדול ומבקש
ממנו 'נדבת ידו' כמה מיליוני דולר ...אלא כא למדנו פרק נכבד ב'הלכות תפילה'
כי אכ ,כ היא דרכה של תפילה – ביד המתפלל להפו ע"י את מצבו מבירא
עמיקתא עמיקתא לאיגרא רמא רמא .א לדיד ייאמר ,אל תאמר ,עברה עלי שנה
בה היה מצב פרנסתי קשה ,וכיו"ב בבריאות ,בנחת וכו' כיצד אבוא עתה לבקש
בהשגות גדולות – דיי א ישתנה מצבי לטוב ,לא כ ,אלא יגש בתפילתו לקראת
שנה טובה ומתוקה ,שנה של מהפיכות לטובה וברכה ,א א יפתח פיו בתפילה
כראוי יגיע לידי כ.
כג .הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )תרל"ט ד"ה ובמ"א( ביאר 'ולא יראה ב ערוות דבר
ושב מאחרי' ,לא יראה – ס'זאל דיר נישט געפעל )לא ימצא הדבר ח בעיני(,
אלא התקדש עד שתמאס את הרע...
כד .הגאו הגדול רבי יחזקאל אברהמסקי זצוק"ל ,היה אומר שיעור בחומש  -רש"י בכל
שבוע )בעת מגוריו בלאנדא( ,בשיעוריו היה מבאר במתיקות ועריבות את המקראות ע
פירוש .חלק משומעי השיעור היו נוטי בהשקפת ל'השכלה' וממילא א הנהגת לא
הייתה כראוי .בהגיע פרשת כי תצא ,שמחו הללו ,שכ עתה יוכלו לקנטר את הרב ולהוכיח
את צדקת דרכ מזה שהתורה התירה יפת תואר – ופירש"י 'שלא דיברה תורה אלא
כנגד יצר הרע' ,ומכא יש מקו להתיר את כל הענייני שקשה לאד להתגבר על יצרו
בה ,ועל כ מוטל על הרב להתאי את חוקי התורה לפי רוח הזמ והמקו ה"י .ר'
יחזקאל שהכיר אות הבי מעצמו שעל זה יסובו דיבוריה בשיעור ,לכ פתח מיד בריש
דבריו להוכיח כנגד מדברי רש"י גופא ,באמרו הנה מצינו כא ביפת תואר שהתורה
הקדושה התירה לעבור על איסור מאחר שאי האד יכול להתגבר על יצרו בזה ,ומכיוו
שרק בזה מצינו שהתורה התירתו ולא בשו איסור נוס ,מוכח מכא שירדה תורה לסו
דעתו של האד ,ואי עוד אפילו איסור אחד שיוכל האד לומר אי בכוחי להתגבר על
יצרי בנסיו זה ,ומוכרחי להתירו לי .ובדבריו אלו סת כל טענותיה של אלו.
מה נעמו דבריו של הרה"ק רבי מאיר מפרימשלא זי"ע )מלי יקירי משנת תרס"ב ,פר' כי
תצא( ,וכ איתא ב'חת סופר' )ליקוטי בפרשת ד"ה כי תצא השני( על דברי רש"י אלו ,כי
הנה הבורא מכיר בדרכי היצר ,שתמיד מפתה את האד לעשות כנגד רצונו ,בדבר
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איסור יאמר לו 'עשות את הדבר' ,ובדבר היתר או מצוה יאמר לו 'אל תעשהו' ,ומכיו
שרצו הבורא הוא שלא ישא אד מישראל יפת תואר ,על כ התירתו התורה ,וממילא
יפתהו היצר בכל כוחו שחלילה לו לקיי את היתר התורה ולישא אותה לאשה ,ובאנו
לתכלית הרצויה.
כה .באחד מהאספות הגדולות שהשתת בה הגה"ק ה'חפ חיי' ועוד הרבה
אדמורי" ורבני )בווינא אלול תרפ"ג( הכינו עזרה גדולה כ'עליה' וקומה שניה
עבור הנשי ...והנה כשנכנסו לש משמשי הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע אמרו שרב
לא ייכנס לאול עד שיתקינו למעלה יריעות וילו לכיסוי כראוי ,ונתעורר ויכוח גדול
בי הנאספי ,כי היו רבי שענו כנגד שעזרת הנשי גבוהה מספיק ואי"צ ג
מחיצה ...לבסו נמנו וגמרו לשאול את ה'חפ חיי' וככל היוצא מפיו כ יעשו.
לאחר ששמע את דברי שני הצדדי אמר החפ חיי ,אכ ,מצד הדי ,מותר לשבת
כא מבלי מחיצה ,אמנ כיו שבאי כאלה המבקשי להחמיר בזה חייבי אנו
להיענות לה ,ולהתקי את היריעות .באמרו ,התדעו ,מהו האסו הגדול ביותר שיכול
להיות לכלל ישראל ח"ו – שהקב"ה יעזוב אותנו רח"ל ,שהרי כל זמ שהוא יתבר
אתנו אזי 'ג כי אל בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי' )תהילי כג ד( ,אבל א
חלילה יעזבנו הבורא ,הרי 'הסתרת פני הייתי נבהל' )ש ל ח( ...המשי החפ חיי
ואמר ,מה גור שהקב"ה יעזוב את כלל ישראל – כדכתיב 'ולא יראה ב ערות דבר
ושב מאחרי' ,א כ ,כל הידור שאפשר לעשות ב'ולא יראה' הכל כדאי ,כדי שלא
יהיה 'ושב מאחרי' ,שהרי אנו זקוקי לעזר הש יתבר ,על כ עלינו להחמיר .מעשה
זה סיפר כעד ראיה פעמי הרבה הגאו רבי אברה קלמנובי זצ"ל נשיא ישיבת מיר.
הוסי בנו הג"ר שרגא משה זצ"ל ,הח"ח חידש בדבריו חידוש גדול ,שלא תאמר,
שהקב"ה או נמצא אתנו או שלא נמצא אתנו ,אלא יש בזה מדרגות רבות ,כפי
ההוספה וההידור ב'ולא יראה' כ תוספת השראת השכינה ...וה'שמירה' הבאה
עמה ...א ח"ו ממעט קצת ב'הידור' זה הרי הוא ח"ו ממעט בהשראת השכינה –
עוד קצת 'ושב מאחרי' רח"ל .ומפורש אמרו חז"ל )ויק"ר כד ו( 'כל מקו שאתה
מוצא גדר ערווה אתה מוצא קדושה' .כלומר כל הוספת גדר קדושה פירושו עוד
קירבת אלוקי.
כה כתב ג"כ הגאו רבי אלחנ וואסערמא זצוק"ל )קוב מאמרי ואגרות ,גלות וגאולה
עקבתא דמשיחא( החפ חיי זצ"ל היה אומר ,הקב"ה נקרא שומר עמו ישראל ,כלו
שומר שכר הוא ,לא – הרי איננו משלמי לו בעד שמירתו .וע"כ שמירתו כשומר
חנ ,והנה ,שומר חנ ברצותו בידו לסרב ולהפסיק את השמירה ,אימתי הוא מסרב
ח"ו  -כתוב בתורה 'ולא יראה ב ערות דבר ושב מאחרי' ...ומידה טובה מרובה
כשנוסי קדושה יוסי לשמור אותנו בשמירה מעולה יותר.
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כו .המשיל הגרי"ז מבריסק זצ"ל )פניני רבינו הגרי"ז עמוד ע( לעיירה אחת ש'בעל העגלה'
שלה הגיע לגיל ה'גבורות' ,וכבר לא עמדו לו כוחותיו לעבוד כראוי ב'מסעותיו',
החליטו בני העיר להחליפו ב'בעל עגלה' חדש ,צעיר לימי שעדיי כוחו במתניו,
וכ עשו ,הדבר חרה מאד לבעל עגלה דמתא הוותיק ,לכ פנה לבעל העגלה
הצעיר ,ואמר לו אכ מבי אנכי כי זקנתי וכבר נדרש להביא 'כוחות חדשי' ,אבל
רצוני לבחו אות עד כמה בקי הנ במלאכת החדשה ,א תצליח ב'בחינה' מה
טוב ,וא לאו לא תוכל למלאות מקומי .החל הזק לשאלו ,מה תעשה א תשקע
העגלה באמצע הנסיעה בבו עמוק ,השיב לו הצעיר ,ארד מהעגלה ואדחו את
העגלה להוציאה מ הבו .חזר הזק ושאלו ,ומה תעשה א העגלה כל כ שקועה
בבו ,עד שאי אפשר ל לדחו את העגלה ,ויע לו ,במצב זה אבקש מכל הנוסעי
שירדו מהעגלה ויעזרו בהוצאת העגלה מ המיצר .חזר אותו הזק ושאלו ,מה
תעשה א אחרי ככלות הכל עדיי תישאר העגלה תקועה בבו ,כא כבר לא ידע
הצעיר מה לענותו .אמר לו הזק א כ אינ ראוי להתמנות במקומי לזכות בתואר
'בעל העגלה דמתא' .הצעיר שרצה ללמוד את רזי 'תורת העגלונות' שאל את הזק,
א א לא אתמנה לבעל העגלה מ"מ 'תורה היא וללמוד אני צרי'  -הגידה נא
לי מהי הדר הנכונה להוציא את העגלה מהבו ,נענה לו הזק – 'בעל עגלה'
מומחה נזהר מעיקרא שלא להיכנס אל הבו ...וכ יש לנו להתנהג בדעת ובתבונה,
שלא להימש ליפול לתו הבו ,אלא יתרחק מ הרע.
לאיד גיסא ,אמר פע הרה"ק ה'צמח צדק' זי"ע שלכאורה צ"ב מדוע מחירו
של סוס חזק שבכוחו לרו הרבה ובמהירות גבוה יותר מהסוס החלש המהל
לאיטו ,והלא חסרו גדול יש לו לסוס המהיר ,שא יתעה בסב עצי היער ,ימצא
את עצמו במהרה 'עמוק עמוק' במעבה סב היער ,ואילו הסוס החלש הרי א
לאחר זמ מרובה עדיי יימצא בתחילת 'הטעות' .אלא ,מבאר ה'צמח צדק' ,שמעלת
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הסוס המהיר הוא שברגע שיתפוס עצמו כי 'תועה' הוא ,שוב יצא 'במהירות' תו
כמה רגעי מסב היער ,ואילו החלש לאחר שיתוודע – זמ רב יאר לו עד שיחזור
לדר המל .כמו"כ במלחמתנו נגד יצר הרע' ,מעלת האד' תלויה ביכולתו לנוס
מהר מתו ההפיכה ,ולשוב בזריזות לדר התורה.
כז .סיפר לי אחד 'המשגיחי' בישיבות הקדושות ,שפע דיבר ע אחד מתלמידיו
בעני עשיית גדרי לשמור עצמו בשמירה מעולה מכל מיני משחיתי ...ומיא
אותו בחור לקבל הדברי ,והנה בדר הליכת ראו שני אנשי מהלכי ,האחד
חובש כובע לראשו ואילו רעהו מהל כשרק כיפה מכסה את ראשו בלא כובע
עליו ,לפתע פרצה רוח סערה עזה ולזה ע הכובע למרחקי ולמשנהו העיפה הרוח
את הכיפה ונשאר גלוי ראש ,אמר המשגיח לבחור ,אתה הראית לדעת על החובה
להיות מהמוסיפי מ החול על הקודש ,כי לא הרימה הרוח ל'בעל הכובע' אלא את
הכיסוי העליו ,אול עדיי נשאר בכיסוי ראש כדת וכדי ,אול חברו שלא חבש
כובע אזי בשעת 'נסיו' באה רוח ועוקרתו על פניו.
כח .בכלל הדברי לשמור על מצוות התורה בכל פרטותיה ודקדוקיה ומבלי
שיסתמ על קולות והיתירי שוני .וכה רמז הרה"ק מהר"ש מבעלזא זי"ע
)ריש פרשת( בלשו רש"י בריש פרשת 'לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע' ,שהנה
ידוע כי קיו מצוות ציצית היא הנותנת כח באד להתגבר על יצרו ולהיות כ'עבד'
לפני הקב"ה ,וכדכתיב )במדבר טו לט( 'וראית אותו וזכרת את כל מצות ה' ועשית
אות' ,והנה מתחילה יש ל"ב חוטי בציצית )ארבע כנפות שבכ"א מה יש ח' חוטי (,
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 ìëä úà ì÷ì÷ì åãéáכטíéòåãéä 'íéìë'ë çåúô çúô íåù åîåçú ïéà' éëä íåùîå ,
 ïäéúåãìåú úåãìåú àìå ïäéúåãìåú àì ó÷åú ìëá ãåîòì àìà 'äðåáú ïéàå äöòל,
 àááå äæá å÷ìç éøùà ,æàå ,åäééøæéáà åà êåúá àöîé àìù éãë ,äøåöá äîåçëלא.
אמנ בדיעבד א נפל חוט אחד ונשאר ל"א עדיי יוצא הלובש ידי חובתו ,אלא
ש'סגולת' המצוה אינה אלא כשמקיי את המצוה כתיקונה ובכל הידוריה כשיש בה
ל"ב חוטי .וזהו שאמר רש"י' ,לא דיברה תורה'  -מי שבבגדו ל"א חוטי ציצית אכ
קיי מה ש'דיברה תורה' ,אבל 'אלא' בגמטריא ל"ב – כשיהא בבגדו ל"ב חוטי ,אזי
מועילי ה 'כנגד יצר הרע' ,שנותני כח להתגבר כנגד היצר .ומהאמור כא למד
הרה"ק לכל מצוות התורה ,שהרוצה שיתקיימו בו סגולותיה של כל מצוה ומצוה יקיימנה
באופ של לכתחילה ע כל כללותיה ודקדוקיה ,ולא יסמו על התרי וקולות שעל
ידי זה אכ 'יצא ידי חובתו' אבל הפסיד לעצמו לקבל את 'סגולת' המצוה והשפעתה.
כט .משל אמרו בש הרה"ק ה'תולדות יעקב יוס' זי"ע ,לעני ואביו מרוד שהתקיי
מ'קיבו נדבות' ,פע אחת ניגש לאחד מגדולי העשירי וביקש ממנו שרוצה
לקבוע מסמר בביתו בעד סכו נכבד של מאה זהובי ,בתחילה דחהו העשיר ,א
משבא הלה והפציר בו יו יו נענה לו העשיר וכתב שטר מכירה כדי ונתנו בידי
העני .ויהי ממחרת ,בא העני וביקש לתלות אחד מבגדיו על המסמר ,מיד פתחו לו
הבית ונתנו לעשות בו כרצונו  -שהרי שלו הוא המסמר ,למחר הגיע העני בבקשה
שברצונו לקחת את בגדו מאתמול ותחתיו תלה חפ אחר ,וכ הטריד את מנוחת
בני הבית יו יו בעני אחר ...עד שיומא חדא בא העני ותלה במסמרו נבלת בהמה
שהחלה תו כמה שעות להריח בריח נורא ואיו – והיו עיני בני הבית כלות והולכות...
אבל ,מה יעשו הרי שלו מסמר זה ,ולגודל הצחנה נאלצו לעזוב את הבית בבושת
פני ,וכ נהפ כל הבית להיות תחת רשותו של העני...
והנמשל מוב ,שהיצר הרע מפתה את האד שיפתח עבורו סדק צר מאד כדי
שיוכל לתת ש דבר קט ,והג שבתחילה דוחה אותו האד ,מיהו השט חוזר
ומפציר בו שוב ושוב ,עד שלבסו מסכי האד לוותר על דבר של מה בכ ולתת
'שעיר לעזאזל' עבור השט כדי שבכ ית לו מנוחה לנפשו ,א סופו שיתלה היצר
באותו 'מסמר' כל סוגי נבילות וטריפות שאי אד יכול לעמוד במחיצת ,והוא
שולט בו מראשו ועד רגליו וכובש אותו להיות נכנע תחתיו בשלימות ,ומפסיד את
הכל ,וכ אמרו )שבת קה' (:כ אומנתו של יצר הרע ,היו אומר לו עשה כ ,ולמחר
אומר לו עשה כ ,עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והול ועושה'.
ל .בי באי ביתו של הרה"ק ה'חוזה מלובלי' זי"ע היה בחור שהחל פורק מעליו עול
תורה ומצוות ל"ע ,והחוזה ריחקו מעליו בכל מיני ריחוק ...פ"א בא לבקר בבית

ãë

באר הפרשה  פרשת כי תצא – אלול

תתקבל צלותהו – התפילה להינצל מהיצר
הרע בוודאי תתקבל

àì øùà øáã ìò...' ,(ãë áë) ïúùøôá
ïàëî ãîì úåàøåð ,'ä÷òö
éúôùá àáåä) ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä
÷åòöì ìåëéä éë (áë úåà àáø àðòùåä ÷éãö
åðéàå øáãá äöåøù éîë áùçð ÷òåö åðéàå

ïë ìò ,'ñðåà' úðòèá åîöò øåèôì ìåëé
àì øùà øáã ìò (äúéî) äúåà íéùéðòî
àìà 'ñðåà' ïàë ïéàù äæá äúìéâå ä÷òö
ìãåâ ìò åðãîìì åéøáã úðååëå .'ïåöø
åðìéöéù íéîùáù åðéáà ìà ÷åòöì áåéçä
úåùòì åððåöø éë ,òøä øöéä ééåúéô ìëî
éøä ììôúäìîå ÷åòöìî ùéøçîäå ,êðåöø

החוזה אחד משרי הגויי ,והחוזה קיבלו בסבר פני יפות וקירבו בכמה מיני קירוב,
משיצא שאלו הבחור ,ילמדני רבינו ,במה נשתניתי לרעה מאותו השר ,וכי עדי הגוי
על פני שאני יהודי אלא שהנני עושה במקצת מעשה גויי ,נענה החוזה ואמר לו
'הפקרות' גרועה מהכל ,כלומר ,גוי זה איננו מופקר – אינו אלא גוי המתנהג כגוי,
אבל אתה בהנהגת הנ מופקר -העושה ככל העולה על רוחו זה גרוע מכל דבר
אחר.
וכ מצינו בפרשת בדי 'ב סורר ומורה' ,שכבר הקשו חז"ל )סנהדרי עב' (.תניא
רבי יוסי הגלילי אומר ,וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יי האיטלקי
אמרה תורה יצא לבית די ליסקל ,אלא הגיעה תורה לסו דעתו של ב סורר
ומורה ,שסו מגמר נכסי אביו ומבקש למודו ואינו מוצא ויוצא לפרשת דרכי
ומלסט את הבריות' ,ונודע להקשות ,שהרי רוצח נענש ב'מיתת הרג' ,שהורגי
אותו בסיי ,ואילו ב סורר ומורה נהרג בסקילה שהיא מיתה חמורה יותר ,וא
אכ נידו על ש סופו שילסט את הבריות א כ מדוע חמור עונשו יותר מרוצח
בפועל ממש ,אלא מכא שה'הפקרות' קשה היא יותר מכל העברות החמורות ,וב
סורר ומורה 'בהפקרא ניחא ליה' ,על כ אחת דינו לסקילה.
הא אומנ כי יתכ שבדורות הקודמי היו צריכי להשקיע ולבאר דיבור קדוש
כזה ,אבל כהיו 'דור הטעכנאלאגיע' )כלי טכנולוגיי ממיני שוני ומשוני ( אשר כל באיה
לא ישובו ,אי כל צור לבאר 'הפקרות' וחורבנה מהו...
לא .איתא ב'אור החיי' על הפסוק )יב כח( 'שמור ושמעת את כל הדברי האלה אשר
אנכי מצוו ,למע ייטב ל ולבני אחרי עד עול' וז"ל ,שמור  -קיי את מצוות
התורה ,וא תוסי ושמעת  -לשמוע בקול דברי חכמי שעשו גדרי וסייגי על דברי
תורה ,את כל שבאמצעות הגדרי יהיו הדברי )המצוות עצמ( נשמרי בשלימות ,והוא
אומרו 'כל הדברי' כי זולת זה אי המצווה נעשית כולה בשלימות כי באמצעות הגדר
אי נגרע ממנה דבר .וזהו אומרו למע ייטב ל ולבני כי גדרי וסייגי שעשו רבותינו
ז"ל היא דבר המעמיד דורות ע בני ישראל לעול להבדיל מכל כיעור והדומה לו.
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äë

øçà êìäì å"ç äéì àçéðù çéëåî êëá
.åøöé
ä"á÷ä ìà åùôð øîá ÷òæé íà íðîà
ìá÷úúù àåä çèáåî åìéöéù
 åúìéôúלבúôù'ä ÷"äøä áúëù åîëå ,
ìò àìà ø"äöéäî ìöðéäì øùôà éàå éúòîùã ,ì"æå (úåëåñá ä"ã â"ñøú úåëåñ) 'úîà
øåà'ä ìù åøåàéáëå ,äìéôú éãé
äøòðä ä÷òö' (æë) ÷åñô ìò ì"æ æ"åîî
ì"æç åùøãå 'äì òéùåî ïéàå
åùôðá åìéôà ìéöäì áééç òéùåî ùé àä
êéøöå 'äá òùåð ìàøùéå ,óãåø ìù
ìèáìå óãåøä ìù åùôðá åìéôà åðòéùåäì
.ì"ëò ,à"èñä ìë
)(.âò ïéøãäðñ

לב .וכבר כתב בספר חסידי )קלא( ,א שואל אד דבר שהיא שבח לבוראו כגו
על למוד תורה או דבר אחר מחפצי שמי ושופ את נפשו עליו הקב"ה שומע
תפלתו א על פי שאי בידו מעשי טובי .
מעשה היה לאחרונה בבחור אשר לדאבו לב לא נתבר ב'כשרונות' ,ובקושי גדול
היה מצליח להבי את דברי הגמרא ,ג את אשר 'תפס' בקושי גדול שכח עד
מהרה ...ואכ היה ניכר הדבר בתשובותיו ב'מבח' )פארהער( השבועי ,כאשר היה יודע
לער חצי מהתשובות ...ויהי היו ,ה'מגיד שיעור' בודק את ה'מבח' ,והנה הפלא
ופלא ,התשובות נכונות וכתובות בבהירות עצומה ,ומעידי על 'הכותב' כי הוא מכיר
את סוגיות הגמרא על כל נבכיה ישר והפו ,א משנשנה הדבר במש כמה שבועות
שטח המגיד שיעור את פליאתו בפני ה'מנהל הרוחני' ,והלה פסק כי ללא כל ספק
הוא מעתיק את תשובותיו מהבחור המצטיי היושב בסמו אליו ,או הוא 'מזכה'
אחד מידידיו למלאות עבורו את התשובות ...בשבוע הבא השגיח המג"ש היטב על
בחור דנ ,ולנגד עיניו נגלה המחזה ,אי שהבחור כותב במו ידיו את התשובות
מבלי להביט הנה והנה ,אלא התשובות 'נשלפות' מידו כזק ורגיל ,וג הפע היה
'הציו' מאה ...נדה המג"ש לראות את המהפכה המתחוללת בבחור לנגד עיניו,
והל לברר אצל ההורי א יודעי ה 'סוד הדבר' .אז גילתה הא שלפני כמה
וכמה שבועות סיפר המג"ש ,שכאשר היה נער ר בשני הל לראות את עבודת
הקודש של הרה"ק מסאטמאר זי"ע בתפילתו וראהו גועה בבכיה ב'אהבה רבה',
נכנסו הדברי בלב הבחור ,וא הוא רצה להתפלל באופ זה ,ובא להיווע בהוריו
– היות ואי בידו לעשות כ בהיכל הישיבה ,יעצה לו אמו ,השכ בבוקר ,ותתפלל
'אהבה רבה' בבית בלא ש ומלכות – ש תשפו שיח לפני בורא עול שיאיר
עיני בתורתו וכו' ...וית בלב בינה להבי ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד ...ואכ
כ עשה ,ובכה בדמעות שליש לאבינו אב הרחמ ,ומני אז נפתח מוחו והחל לראות
הצלחה גדולה ,וראו הכל כוחה של 'אהבה רבה' ושל תפילה מעומק הלב על ענייני
רוחניי הגורמת 'מהפכות' עצומות לטובה ולברכה מעלה מכל גדרי הטבע.
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÷åñôá ùåã÷ä 'íééçä
'íù øâéå äîéøöî ãøéå éáà ãáåà éîøà
áøå íåöò ìåãâ éåâì íù éäéå èòî éúîá
éîøàù ,'åðéúåáà é÷åìà 'ä ìà ÷òöðå 'åëå
äîùðä úà ãáàì äöåøä òøä øöé äæ
éúîá øöéä àá äìéçúáå ,éáà úàø÷ðä
)(æ¯ä åë àáú éë 'øô

êë øçàå ,íéèòåî úåçåëá ùåøéô èòî
åøîåà àåäå åîöò íãàá åéúåçåë íéáøúî
åøîåàå .áøå íåöò ìåãâ éåâì íù éäéå
íãàä êéøöù æîø ïàë 'ä ìà ÷òöðå
øöéî åäìéöéù íåé ìëá 'äì ììôúäì
 òøäלג.

לג .הנה נאמר )דברי יד כב( 'עשר תעשר את כל תבואת זרע' ,ודרשו חז"ל
ט' (:עשר בשביל שתתעשר' .והקשה הרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע )סיו מאמר ה
אות יד( שהרי אסור לשמש את הרב על מנת לקבל פרס )אבות א ג( אלא צרי לקיי
את המצוות רק לש שמי ,מעתה יקשה ,כיצד היא התירה התורה לעשר בשביל
להתעשר .ומבאר הבני יששכר ,כי כבר אמרו חז"ל )עירובי מא (:שדקדוקי עניות
מעבירי את האד על דעתו ועל דעת קונו ,ונמצא שבקשת העשירות היא בקשה
על יראת שמי ,שהאד מבקש במר נפשו שאינו רוצה בדוחק העניות המעבירה
אותו מעל דעת קונו רח"ל ,אלא חשקה נפשו בעשירות בכדי שיוכל לעשות רצונו
ית' מתו הרחבת הדעת ,וממילא כשמעשר בשביל שיתעשר אי זה בשביל לקבל
פרס בעול הזה ,אלא למע יוכל לעבוד את השי"ת ,והרי זה משאלת לב שכולה
רוחנית .ובזה מבאר הבני יששכר בלישנא דקרא 'עשר תעשר וגו' למע תלמד
ליראה את ה' אלוקי כל הימי' ,שעשר תעשר ר"ל בשביל שתתעשר ,והרי זו
עשייה לש שמי ,כי על ידי ריבוי הפרנסה תלמד ליראה את ה' אלוקי כל הימי
]ועיי"ש עוד במה שמארי בזה[.
ובכלל דבריו אפשר להוסי )כי לאו דווקא בענייני ממו ועשירות ,אלא ב(כל קשיי החיי,
צרות וייסורי העוברי על האד רח"ל ,שנית לבקש ולהתחנ שיסור ממנו כל
מחלה וצרה 'למע ילמד ליראה' – בכדי שיוכל ללמוד ולהתפלל ולעבדו בלבב של
מתו מנוחה ושלווה ,כי כל אות הייסורי מעבירי אותו על דעת קונו ומונעי
ממנו להיות ירא שמי ,והבקשה על רוחניות ודאי נענית מיד.
מעשה באחד מבני החבורה בעי"ת בית שמש יצ"ו ,בקי שנת תשע"ה בא בנו
בקשרי אירוסי והוקבע זמ החתונה לחודש חשו תשע"ו ,משקרב מועד הנישואי
ולרש אי כל ,הוחלט בלית ברירה שהנ"ל יסע בחודש אלול לארה"ב לזכות אחינו בני
ישראל במצוות צדקה שתעמוד לה לזכות בימי הדי של תשע"ו .נפשו של האבר
עגמה עליו מאד שיצטר להתגלגל בצידי דרכי בנסיונות ברוחניות ובגשמיות בחודש
נשגב זה במקו לשבת כדרכו ב'אלול' על התורה ועל העבודה ,ע"כ החיש פעמיו לציו
הרשב"י ש התפלל מעומקא דליבא שלא יצטר כלל לנדוד בדרכי בחודש אלול...

)תענית
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התנערי מעפר קומי – אי מקו לייאוש כלל

ïá ùéàì äéäé éë' ,(çé àë) ïúùøôá
àøîâáå ...'äøåîå øøåñ
)øøåñä ïáä äæ úåãåà å÷ìçð (.àò ïéøãäðñ
äéä àì äøåîå øøåñ ïá åøîàå äøåîå
àìù ,øáãì êîñ åðàöî ïàëî .äéäé àìå
ìëåà äëëéà ¯ éúåå÷ú äñôà íãà øîàé
øùàë Y êìîä êøã ìò êåìäì áåùì
ùàø ãòå ìâø óëî ,éëøã úåúååòî ë"ë
åðîî çãé àì' úîàá éë .íåúî éá ïéà
ãåò ùé øúåéá ìåãâä àèåçì óàå ,'çãð
ïáä éøäù .åàøåáì áåùì áåè úåå÷ú
åôåñã ,åôåñ íù ìò ïåãéð äøåîå øøåñ
úà íèñìéå íéëøã úùøôá áùéù
ìàå éàëæ úåîé äøåú äøîà'å ,úåéøáä

æë

àì åøîà úàæ ìò .(:àò íù) 'áééç úåîé
ìàøùéá úàæë àäú àì Y äéäé àìå äéä
àìà ,ïåãáàì åôåñù íãà ìò èéìçäì
ïá åìéôà ìàøùé éðáî ãçàå ãçà ìë
åéëøã úà úåðùì ìåëé ,äøåîå øøåñ
ùãçî ãìåðù éîë øåîâ ÷éãöì êôäéìå
.àèçå ì÷ì÷ù ùéàä àåä àìå
øöåð êëì Y äîçìîì àöú éë ,ïëàå
íìåòá áòå ñâ øîåçë íãàä
íà óàå ,äîçìî ùéà úåéäì éãë éîùâä
áåæòé àì ,åúîçìîá ìùëéå ìåôé ìåôð
éøöé øáâ øáë äðä øîåì åúãîò úà
ãåîòì ÷æçúé àìà ,éúåå÷ú äãáàå éìò
ìëáå úò ìëá åúîçìîá ùéîìçä øåöë
¯ äîçìî ìù äëøã àéä êë éë ,áöî

אחר שפרק מועקת לבו וסיי לומר תהלי נכנס ל'קאווע שטיבל'
שבחצר הציו הקדוש ,והנה נפגש ש ע ידיד נעוריו הדר בארה"ב שזה עיד
ועידני לא ראהו ולא שמע ממנו ,אחר ברכת 'שלו עליכ – עליכ שלו' נענה
ידידו מאליו ללא כל בקשה ורמיזה מצידו ,הנה שמעתי כי הינ עומד להשיא את
בנ ,הרי ל טשעק )צ'יק( על ס עשרת אלפי דאלער ...סכו שסייע והציל את
האבר ,וא ניצול מגזירת גלות ,ולא הוצר ליסע לארה"ב )האבר מוסי שממילא לא
היה מרוויח יותר מזה בנסיעתו ,וכא הרוויח ג את דמי הכרטיס שנמנעה ממנו הוצאה זאת(.
ויעידו רבי שנושעו כהנה וכהנה בזכות תפילת בימי אלו ,וכעי מעשה הנ"ל
שמעתי מבני הרה"ח ר' שלו הלל שטער זצ"ל )נפ' כ"ג טבת תשע"ט( כי מעת שחלה
ל"ע ,במש שנה ומחצה עבר טיפולי קשי ומרי כשהוא נכנס ויוצא מביתו לבית
החולי וחוזר חלילה רח"ל ,בשבת ר"ח אלול תשע"ח השתת בשבת התאחדות
והתעלות במירו ,ושמע את המעשה הנ"ל ,מיד גמלה בלבו החלטה לבקש על כ
שאינו רוצה לשהות ארוכות בבית החולי ,עלה לציו הרשב"י וגמר את כל התהילי
ואכ ,תפילתו פעלה פעולתה לטוב ,ובמש כל החודש לא הוזקק לאשפוז עד שמחת
תורה) ,אז נכנס לדאבו לב לביה"ח ,עד יומו האחרו( ללמד כוח של תפילה מעומק הלב,
ובפרט כשכל תכלית הוא על 'יראת שמי'.
)חדר קפה(
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äëøòîá ãéñôî åîöò àöîéå ìåôé íà óà
óéñåé äáøãà àìà åúëàìîî äôøúé àì
äîçìî åáéåà ãâðë áéùäì íéìééç
 äøòùäלד ùéà åäæå ,åñéáäì øåæçì Y
 äîçìîלה.

úùøô'á äùøôä íåéñá íâ æîøð äæ ïéðò
ìôèð ÷ìîò éë ,'÷ìîò úééçî
(é àöú àîåçðú) íèìåô ïðòäù 'íéìùçð'ì
'ìùçð' øáë äðä íäì øîåìå íùàééì
äæáå Y 'äî êúìçåúå êøáñ ãáà ,äúà

לד .וכ איתא מהרה"ק ה'תפארת שלמה' זי"ע )וירא ד"ה וירא( וז"ל ,כי הרשע כאשר
רואה בעצמו כי מרה והעציב את רוח ה' מאד ומתייאש מלשוב ,עי"ז הנה
גדול עונו האחרו מכל אשר חטא וכו' .וע"ז הזהירו חכמי בדבריה )ברכות ל(:
'אפילו נחש כרו על עקבו' לרמז על הרשע הנכר בזוהמת הנחש ר"ל ,אעפ"כ לא
יפסיק מעבודתו וימשי להתחזק ,כי רב חסד הוא ומרבה לסלוח בלי שיעור ובלי
תכלית.
ושמעתי מחכ אחד ,דכיו"ב יש ללמוד מתקנת חז"ל לתקוע בכל חודש אלול –
דבר יו ביומו ,בכדי לעורר את הע שיחזרו לתשובה ,ולא הסתפקו בתקיעות
בראש החודש ותו לא ,כי א לא התעורר ביו הראשו מעוררי אותו ביו השני,
ואפילו א כבר עבר עליו כמעט כל החודש ,ולמעלה מעשרי פעמי עוררו אותו
ועדיי נשאר בשנתו ,מ"מ לא התייאשו ממנו חכמי ועדיי אנו שבי לתקוע ,כי
עד הרגע האחרו ממש עדיי נית להתעורר ולשוב בתשובה.
וכבר נדברו ביניה כמה מחסידי ברסלב ובתו שיחת נשאלה 'שאלה' ,מיהו החסיד
הגדול ביותר ,נענו כול פה אחד ואמרו – ה"ה ה'יצר הרע' ,...שהרי הוא אינו מתייאש
לעול ,ובכל יו ויו יצרו של כל אד ואד מתגבר עליו להכשילו ,א לא יצליח
ממקו זה יבוא ממקו אחר ,ממזרח ממערב מצפו ומי ,א אתמול לא הצליח
להכשילו וקיבל מכה מוחצת ,מ"מ יבוא היו שוב כאילו לא היה דבר מעול ,ומכל
הצדדי וסוגי הטענות ינסה להפיל שוב בפח יקוש ...וממילא 'מאויבי תחכמני' ,עלינו
ללמוד מדרכיו ועל ידי זה לנצח אותו ,באותה מידה שהוא זומ בה להפילנו בפח יקוש,
באותה מידה ננצח אותו כשלא נתייאש.
לה .הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע ,המשיל את העני לחייל הלוח בשדה הקרב וחרבו
שלופה בידו ,ואחד מחיילי האויב ירה בו באצבעו וד רב החל לזוב ממנו ,מה
עשה זה ה'שוטה' ,נבהל והשלי את כלי הזיי מידיו ...מיד צעקו לו חבריו ,שוטה
שכמות ,מדוע הנ משי את עצמ בסכנת מוות ,והרי עתה אפשר לאויב להרג
או להכות ב מכה רבה ועצומה ,המש נא לישא חרב ביד אולי תוכל להשיב לו
מנה אחת אפי ותפילהו לגמרי .כמו"כ ,במלחמת היצר ,ה'נופל' שמתייאש ומשלי
את כל אשר לו ,בזה גופא הצליח היצר עליו – שהרי זוהי כל מטרתו ' -לייאש' את
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øáã úà àøéä êà ,éøîâì åçåø úà øáùì
ùéù úîà ïä ,åì øîåàå åøöéì äðåò 'ä
åìà ìò ÷ø ìáà ,'úå÷ãö' èòî êà éì
,úå÷æçúäå äçîù áàùà íäîå èéáà
øáã äæå ,åçöðîå åøöé ìò øáåâ àåä úàæáå
èòî ìò èéáéù '÷éãöì èòî áåè' áåúëä
úåéòùø ïåîä' ìò èéáäì øùàî ,åéúå÷ãö
.åéðéò ìåî ìà áéöî øöéäù 'úåáøä
,éåàøë íéîéä åìà úà àìîì äëæðù ø"äé
êìîä éðôì ïåëðëå úãë ïðçúäì
íåé úàø÷ì àåáìå ,åììä íéîéä úáåçë
íéð÷åúî ,íéçîùå íéùù àøåðä ïéãä
äðùá ,íéðùä úëøáì äëæðå ,íéøåäèå
.ä÷åúîå äáåè

íéååöî åðà ìáà ,éøîâì íìéôäì äöåø
÷åòæì Y '÷ìîò øëæ úà äçîú äçî'
ìöà àåä ø÷é éãåäé 'ìë'ù ìåãâ ìå÷á
ïëéäî åéìà áø÷úäì åãéáå ,íéîùáù åéáà
øáâúé åúøåáâá ùéà ïë ìò , לוàöîð àåäù
.åé÷åìà 'ä ìà áåùìå ùãçúäì
úåñðì ¯ øöéä éñéñëèî ãçà åäæ éë òãéå
åúòã áåùééî åãáàì íãàä úà
'úîà úôù'ä ÷"äøä áúë ïëå .åùàééìå
(êáéåà ìò äðçî àöú éë ä"ã ã"ìøú) ïúùøôá
áåè' (æè æì íéìéäú) áåúëä éøáã øåàéáá
äðäù ,'íéáø íéòùø ïåîäî ÷éãöì èòî
äáøä åì äàøîå íãàì åì àá òøä øöéä
äöåø àåä äæáå ,äùò øùà 'úåéòùø'

 וכ יזכה שיבוא יו ויכה את היצר הרע, אלא יתרומ ויתחזק בכל כוחו,הנלח בו
.(לגמרי )ח"ח על נ" קהלת י ד
, שמלחמת עמלק 'מלחמה תמידית' היא, הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע היה אומר.לו
,וא א נכשל ונפל במלחמה יתחזק מיד ויחזור לעמוד על משמרתו כבתחילה
 או אמאל,וזה מרומז בש 'עמלק' שהוא נוטריקו 'אמאל לייגט ער מיר אראפ
 א,( ולפעמי האד מנצחו, לייג אי איה אראפ' )לפעמי היצה"ר מנצח ומפיל את האד
. וימשי בכח וגבורה למלחמה הבאה,העיקר הוא שלא יפול ברוחו מנפילותיו

