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úåçéìñ ¯ àåáú éë úùøô
כי ממ הכל – חיזוק האמונה שכל אשר לו
הוא מיד ה'

ìë úéùàøî úç÷ìå' ,(á åë) ïúùøôá
àéáú øùà äîãàä éøô
øåàéá ,'êì ïúåð êé÷åìà 'ä øùà êöøàî
(íéòùúå äðåîù øòù) 'äãé÷ò'á åðéöî àìôð
éãë íéøåëéáä úàáäá äãåáòä ø÷éòù

àìå ,õøàä úà åðìéçðä ä"á÷äù øéëðù
òôùä ìë åðì ùé åðéãé íöåòå åðçåëá
íãàä øåáñ äáøä íéîòô éë ,ìåãâä
ìáà ,åöøà àéäù Y êöøàî àéáú øùà
êé÷åìà 'ä øùàî àåä ìëäù òãé ,úîàá
úåáùçî åáéìî øå÷òì åéìò ,êì ïúåð
 ìëä êãéî éë ïéîàé ÷øå ,åìàא.

א .בפרשת )כז יב(' ,אלה יעמדו לבר את הע ' ,וברש"י ,הפכו לוי פניה כלפי
הר גריזי ופתחו בברכה' ,ברו האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה מעשה ידי
חרש וש בסתר' )פסוק טו( ,ואלו ואלו עוני אמ .הקשה הגאו רבי משה פיינשטיי
זצ"ל ברכה זו על שו מה ,והרי לא עשה שו מצוה או מעשה טוב ,אלא רק
שאינו מאמי בע ואב ,ואינו עושה ע"ז ומניחה בסתר ותו לא מידי ,וכי על זה
יש לברכו בברכה יתירה.
ומבאר ביאור נפלא ,כי הנה יש אנשי הסבורי כי עמל ועבודת להשיג
מחיית ה המה המביאי לה את הפרנסה ,ועל כ 'מרבי בעבודה' כל ימיה
ברצונ להשיג עוד ועוד ,וכל שעות היו טרודי ה במרוצת אחר הממו ,ואי
לה מנוחה אפילו רגע אחד ,ומלאי רוגז וקנאה באחרי המצליחי יותר מה .
ומאחר שבטוחי ה ב'חכמת ' שרק על ידי זה הצליחו במלאכת על כ אינ
מסכימי לספר לאחרי ומסתירי את 'סודות המקצוע' לבל 'יגנבו מה ' ...ושומרי
עליה מכל משמר ...נמצא שה מאמיני בפסל ומסכה מעשי ידי חרש ...וש
בסתר – שמטמיני ומסתירי את תחבולותיה כיצד להגדיל את הונ .
וכנגד זה אמרו 'ברו האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה מעשה ידי חרש' ,כי הקב"ה
יצווה את ברכתו למי אשר אינו מאמי באותו 'פסל ומסכה' ובמעשה ידיו להתפאר...
אלא מאמי הוא בחי העולמי אשר ז ומפרנס אותנו ,ויודע הוא כי כל עבודתו אינה
אלא כ'השתדלות' גרידא לצאת ידי חובת גזירת מל 'בזיעת אפ תאכל לח ' ותו לא,
ולכ אינו 'ש בסתר' את סודות פרנסתו.
באמת אמרו ,כי מלבד העני שמברכי את המאמי או ח"ו להיפ ,הרי עצ
מהות והווית חיי האד מבורכי ה כשהוא מאמי ולהיפ כשאינו מאמי ,כי אי
ל 'ארור' וקללה יותר מהמשועבד אל עצמו ,שהרי אי לו רגע אחד ביישוב הדעת,
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'÷ä 'êéùìà'ä øáãá áéçøä
õôç' ä"á÷ä éë ,ì"æå (ïúùøô
÷éæçðù ÷ø åðúàî ù÷áî åðéàå ,'áéèéäì
ïåãà àåä éë øéëðå ,äáåè êøáúé åì
,ãéîú åðì áéèéîäå áåèä àåäå ìëä
äàøé éë ,äðäå .êøáúé åì ììäðå êøáðå
,ùáãå áìç úáæ õøàá åîöò úà íãà
ïéàå åúðàú úçúå åðôâ úçú ïùãå ïîù
àì øùà áåè ìë íéàìî íéúá ,ãéøçî
,òèð àì øùà íéúéæå íéîøë ,àìéî
åðçéãéù øùôà ,ãàî áåøì äøåòùå äèç
íöåòå éçåë' øîàì åáéì úåøéøùá åøöé
åëøãå ,'äæä ìéçä ìë úà éì åùò éãé
áåùçé å"ç øùàëù êøáúé àøåáä ìù
)ùéøá

â

àá åçåëá ùëø øùà åðééð÷ éë íãàä
äáåèä ìë úà åúàî 'ä øéñé ,åì
ïëì ,ì÷ä åì ïúð øùà íéîù úëøáå
,íéøåëéá úååöî êøáúé àøåáä åðååéö
úéá ìà äðùá úçà íãàä àåáéù
àðèá åéùòî éøåëéá éøôùë åðé÷åìà
øîàéå ,êøáúé 'ä éðôì åäçéðéå ,åéãéáù
êîî úàæ ìë ,êéðôì 'êìù' éøä ,åì
ìë úà éìò úàáäù àåä äúàå ,àåä
ìëä ú"éùä åì ïúé æà ,áåèä ìåáéä
 äáåè éåôë åðéàù øçà äøåîâ äðúîáב.
úåìòì ,íéøåëéá úååöîì äáø àîòè åäæå
éðééð÷î åðéãéá éåöîù äî ìëù åððåøëæá
 åðì àá 'ä úàî ìëä íìåòäג.ë"ò ,

ואפילו כשעומד בתפילה ,הרי במקו שיתפלל למי שהעושר שלו שיזו ויכלכל אותו,
אזי נדמה לו שמפסיד בכל רגע ורגע את ה'ביזנעס' הבוערי ומחכי  ,ותמיד הוא
מקנא באחרי  .לאיד ,אי ל 'ברו' יותר מהמאמי שפרנסתו קצובה לו כבר מראש
השנה ,ולא תועיל שו השתדלות מבוהלת ומטורפת יתר על המידה להביא לו
אפילו פרוטה אחת יותר .ג א"א לשו בריה שבעול 'לחטו' לו ממה שנגזר עליו
להרוויח ,ממילא כל ימיו בשלווה השקט ובטח ,ואינו מעלה על דעתו ח"ו לעשות
השתדלות שלא על פי רצו ה' כגו למהר בתפילה או להימנע מקביעת עיתי
לתורה וכיו"ב ,והנה כי כ יבור גבר ירא ה'.
ב .וממשיל ש ה'אלשי' את הדבר ,למל ר או שר גדול אשר ברשותו כר
נחמד והוריד בו אריס לעבדו ולשמרו ,ובראות האריס שהגפ ראשונה ביכרה
או שהתאנה חנטה פגיה ,הרי הוא מביאה אל פני אדונו ואומר לו ,הנה נוע פרי
זה של הוא ,ולא ערב ללבי לאכול ממנו טר הצגתיו לפני ,כי לא לי היה הזרע
כי א ממ הכל ,וכראות המל או השר כי מופלג האריס בהנהגת 'דר אר' ,נות
לו שישאר לו בידו כל אותה הטובה וא מוסי לו כהנה וכהנה ,כיו"ב לדיד החיטה
והשעורה גפ ותאנה וכו' הכל משלו המה ,כי אדו הכל הוא ,אמנ כאשר נביא
אליו ית לנו את הכל במתנה...
ג .כי לעול יש לאד לישא עיניו לשמי  ,וא א השפיע עליו הבורא רוב טובה
לא ישכח ולא יסיח דעתו מאי בא לו עזרו ,כי הכל מ השמי  ...משלו משל
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,ìéç úåùòì çë åì ïúåðå äòù ìëáå úò úà âéäðî àåä ä"á÷ä éë ïéîàîä
 'äëùç' úòì íâ åáì àøéé àì éæà ìëá åúåà äééçî àåäå ,íìåòäדéë ,
לרופא שבא והתלונ לפני הרב ,רבי ,יושב אני בבית רפואתי ו)כמעט( אי איש דורש
ומבקש לעזרתי ,וכי לזה נעשיתי 'רופא' – לשבת באפס מעש ...יע לו הרב ,איעצ
ויהא ה' בעזר ,בשעה שפונה אלי 'חולה' אל תית לו 'תור' לאותו היו או
למחרתו ,אלא דחהו בג' ירחי  ...וכ יצא הקול ותעו לה השמועה כי 'רופא מומחה'
בשכונתנו – שהרי אי זמנו פנוי מהיו למחרת רק אחר המתנת זמ של ג' חדשי ...
וא ממרחק ימהרו להזמי תור אצל המומחה הגדול ...וכ הווה ,עברו כמה חדשי
והרב עצמו החל מרגיש שלא בטוב ,מיד פנה אל מיודעו – הרופא הנ"ל ,וקיבל
תור לסו ששה חדשי  ...אמר לו הרב ,וכי ג לי אי אפשר ל לפנות מזמנ
ה'יקר' ,זכור היטב ואל תשכח מי עשה אות כל כ 'עסוק' ,הרי כל זה לא היה
ל אלא בעצתי...
והנמשל פשוט ,עומד לו איש מבני ישראל ,מתפלל ומתחנ על פרנסתו ,ואכ,
שמע ה' לקול תפילתו ובירכו בשפע ברכת שמי  ....תו זמ קצר נעשה היהודי
'עסוק' וטרוד למעלה ראש ,וכמעט שאינו נראה בביהכנ"ס בעת התפילה ,לזה אמרינ
'זכור ואל תשכח' מי עשה אות כל כ טרוד ומוק בעסקי ,הלא אנכי ה' ,מדוע
שכחת ממני לגמרי.
ד .אדרבה ביתר שאת וחשיבות תיחשב אמונתו של אד בשעה שאי השגחת
השי"ת נגלית ומאירה ,וכמו שכתב הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )עיי' חיי שרה תרנ"ב,
ועוד( בביאור דברי הגמרא )ברכות יב' (.כל שלא אמר אמת ויציב שחרית אמת ואמונה
ערבית לא יצא ידי חובתו ,שנאמר )תהילי צב ג( להגיד בבוקר חסד ואמונת בלילות',
ודייקא נקטו עני האמונה ב'לילה' ,כי עיקר מצות האמונה היא ב'ערבית' – לעת
אשר החוש יכסה את האד ושרוי בבחי' לילה אז צרי להתחזק באמונתו כי הכל
הוא בהשגחה עליונה ,וא לא אמר אמת ואמונה ב'ערבית' לא יצא ידי חובת מצות
האמונה.
על כגו דא אמרו בדר צחות – וליכא מידי דלא רמיזי באורייתא] ,והרי התורה
נכתבה בשבעי לשו )סוטה לב [(.לרמז בפסוק )ירמיה ז כח( 'אבדה האמונה נכרתה
מפיה ' ,כי ידוע שבלשו ענגליש )אנגלית( נקראי השעות שמ 12בצהרי ועד 12
אי.אמ.
ïי.אמ ,(PM) .ואילו מחצות לילה עד ל 12בצהרי נקרא בש ֵ ֶ
ֶ
בלילה בש
) ,(AMנמצא שכל אותו הזמ שהשמש פונה מערבה כדי לשקוע עד שנהפ היו
.אמ .ואילו הזמ שבו קרבה השמש לזרוח ,וכצאת
ללילה )עד חצות ליל( נקרא ïי ֶ
אי.אמ .מעתה יש לרמז באופ נפלא ,אבדה האמונה
השמש בגבורה נקרא הוא בש ֵ ֶ
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ä

åéìò àéáé øùà 'äá çåèá åáì êåîñ
äàøð íà íâå ,äëøáäå äáåèä úà ãéîú
ïééòì åðéìò äîåù 'úåçéìñ úáù' úàø÷ì åúáåèì àìà äæ ïéàù àåä òãåé 'äòø'ë åì
 äîéìùäהäëæé úàæä äðåîàä éãé ìòå .
éøòùá 'äðåé åðéáø' éøáãá
 àåáú éë 'ä úòåùéá äøäîá úåàøìוäîäî øúåéå' ,ì"æå ,(á"é úåà à"ù) äáåùú .

ל ה' הצדקה – בקשת 'סליחות' בהכרה כי
הבורא אדו הכל ,כיצד חטאנו לפניו

.אמ ...'.כלומר שבשעה שהתהפ עליו גלגל
מאי טעמא כי נכרתה מ'פיה' מלשו 'פי ֶ
החמה ,ועול חש בעדו לא התחזק לעמוד אית באמונה ברורה .אלא זאת עשו
וחיו להחדיר האמונה בפיו ובלבבו ,וא א עדיי לא עומד בדרגא זו יאמר וישנ
וישלש עד שתתיישב אצלו האמונה .וזהו מה דאיתא בגמ' )ר"ה טז' (.אמר הקב"ה,
אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכ ' ,אמרו לפני ,א א אי האמונה מאירה
כשמש ,מכל מקו אמרו וחזרו ואמרו עד שתמליכוני עליכ.
ה .כה אמר כ"ק האדמו"ר מסטריקוב זי"ע ,כי בכל מקו שבתורה יש איזה קשר
ושייכות בי ה'קרי' וה'כתיב' ,וכגו )בפר' כי תצא( שהכתיב הוא 'נער' )נערה בלא אות
ה'( והקרי ע ה' ,לא כ ה פני הדברי בתוכחה ,שהקרי והכתיב הינ תיבות
אחרות לגמרי )כגו עפולי  -טחורי( ללמד שלא כפי שנראה ל כ הוא האמת...
ולדיד ,בבוא על האד זמ או מצב של 'תוכחה' ,עוברי עליו זמני קשי ,ידע
שג א 'רואה' מציאות לנגד עיניו הרי 'הקריאה' היא אחרת לגמרי ...והנראה כ'צרה'
אינו אלא 'חסד ורחמי ' ...ורמז לדבר ,שהנה הבעל קורא אסור לו לקרוא התיבה
בעל פה ועליו להביט בתו 'ספר התורה' ולקרוא את ה'קרי' מתו ה'כתיב' הג
שאינו רואה את אשר הוא אומר ,כי בא לומר לנו ,עיי היטב ואו אז תראה שאי
זה כפי שנראה ל רק טובה וברכה.
ביאור נפלא הביא בעל ה'אלופי יהודה' בש אחיו הגאו ר' יעקב ש .פריינד זצ"ל
על דברי רש"י )בראשית יח טז( 'כל השקפה שבמקרא לרעה חו מהשקיפה ממעו
קדש מ השמי' )פרשת כו טו( ,כי הנה המשקי ומביט על הנעשה בעול פעמי
ייראה לו כי יש כא הנהגת די ורעה ...אבל כשמשקי 'מ השמי ' ש רואי כי
הכל לטובה ,ואי כא כל רעה כלל וכלל.
ו .וכ איתא בחז"ל )דב"ר ד א ,מס' סופרי פי"ב א ב( 'אי מפסיקי בתוכחה' ,היינו שאי
מפסיקי באמצע קריאת התוכחה להעלות אחר לתורה .וביאר הרה"ק ה'שפת
אמת' זי"ע )ראה תרל"ה( ,פירוש ,אי מפסיקי להעמיק ולחשוב מחשבות על ההרפתקאות
דעדו עליו ,והוא עני 'מדת ההשתוות'  -שיקבל את כל הבא עליו בשווה – בחסדי
מגולי או בדי .כי א אי האד משתנה בפגעו בו מידת הדי ,אי לה קיו
להקללה וחולפת ועוברת ממנו )א א ח"ו האד מתפעל יותר מדי ,בזה נוס קיו וחיזוק
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)¯çðàéå øòèöéù éåàø (åéñëð ìëî é÷ð àöéù éîî
áéòúäå úéçùäå ú"éùä úà äøîäù éî
åàøá øùà åøöåé øëæ àìå ,åéðôì äìéìò
åäçðú åãéå ,åîò äùò ãñçå ,ïéàî ùé
êéàå ,òâø ìëá åùôð øöåðå ,úò ìëá
úåàøî çè êéàå .åéðôì ñéòëäì åáì åàìî

ìéëùîäå .åááì ìéëùäî ,àèåçä éðéò
äìàä íéøáãä å÷çåé åéðéò åç÷ôð øùà
 'åçåø éøãç åàåáéå åáìáז.
'ïøäà úéá'ä ÷"äøäã äéîåôá àìâøî
íãàì ïéàù (:æì÷ ïøäà úéá 'ééò) ò"éæ
'.'úåçéìñ ù÷áì' åéìò àìà ,'úåçéìñ øîåì

להרע( ,וזהו אי מפסיקי  -שלא יפסיק מדביקות ובטחו שיש לו בהקב"ה א שיעבור
עליו מה שיעבור ,ע"כ.
נמצינו למדי שבמה שהאד מקבל את הבא עליו באמונה ובטחו ,בשלוות הנפש
הוא מבטל מכל וכל ,אבל א הוא מתפעל מה יותר מדי וכל היו חופ עליה
במחשבתו ,אזי אינו כי א 'שומר' עליה לבל יסתלקו מאתו .והיינו טעמא כי כל
תכלית ה'הסתרה' שהקב"ה מסתיר עצמו בכדי שנדרוש אחריו ,וברגע שהאד 'גילה'
את בוראו בתוככי ההסתרה ,תיכ ומיד יסיר הקב"ה את הסתרתו מעמו.
ז .בתחילת הסליחות אומרי פסוקי שבח בגדלות השי"ת ,וא שכבר נאמרו בזה
כמה טעמי להבי מה עניינ של 'פסוקי דזמרה' אלו קוד בקשת הסליחות,
מ"מ נביא בזה ביאור נפלא ,הגע בעצמ ,הול לו אד מ השורה ברחובה של
עיר ,כשהוא נחפז וממהר מאד ל'עבודתו' ,מרוב מהירות לא נזהר כראוי ובדר
מרוצתו פגע באחד העוברי והשבי והפילו ארצה ,והנה ,מתחילה היה נדמה לו
שפגע בילד קט ,ע"כ נענה לקראתו בשפה רפה 'מחל נא '...וכמעט שהמשי
במנוסתו .אלא שלפתע הבחי כי לא נער קטו הפיל בפחזותו אלא אד מבוגר
ובא בימי  ,מיד התחנ לפניו 'אוי ,מה עשיתי ,מחל נא' ...ומרבה בסליחה ומחילה
בכל פה ובאופ יותר מכובד ,תו שהוא מתר עצמו במאה ואחד תירוצי מדוע
לא ש לבו לכל הנעשה ,והנה משא החל לפייס את הנופל ,פרצה זעקה קורעת
מגרונו כי ראה לתדהמתו הגדולה שאי ה'נופל' סת אד מכובד מ השורה ,אלא
אחד מגדולי זקני וצדיקי הדור ....כעת כבר לא מצא מנוח לנפשו אשר נבהלה מאד,
ובקושי רב הצליח לחל מפיו בלב נשבר ונדכה בקשת סליחה ומחילה בתחנוני
ודמעות ,על אשר בפזיזותו השפיל את כבוד גדול הדור עד עפר.
עתה ,נחזי אנ ,א היה זה האיש ממשי באותה בקשת סליחה למחצה לשליש
ולרביע כבתחילה – א לאחר שנתברר בפניו שהנופל 'רשכבה"ג' הוא ,הרי היה
מוסי בזה חטא על פשע ,בהראותו כי אינו מתייחס בכל חומר העני הראוי למעשהו
הנלוז ,נמצינו למידי שעצ הידיעה וההכרה במי שחטא כנגדו היא הנדרשת תחילה
בטר יגש לבקשת הסליחה והמחילה .לכ מקדימי תחילה פסוקי המדברי
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êáéì íéîë éëôù' (èé á äëéà) áéúëã àäë äøéîàá úåçéìñä øîàé àìù åðééäå
 àîìòáח ''ä éðô çëåð áàì åáì úåéîéðôî ù÷áé àìà ,יïçåá éðôì åùôð êåôùéù ,
 øáòä ìë ìò åì çìñéå ìåçîéù ïîçøäט.
.áìå úåéìë
בגדולת ה' ונוראותיו ,ובחסדיו העצומי עמנו ,למע תהיה בקשת הסליחה כראוי
וכנכו .וה ה דברי רבינו יונה שצרי לזכור יוצרו 'אשר בראו יש מאי ,וחסד עשה
עמו ,וידו תנחהו בכל עת ,ונוצר נפשו בכל רגע'.
ח .הדבר דומה לדרכי בני אד  ,שהמפייס את חברו יבא אליו בהכנעה ,ובשפה
רפה יבקשנו 'סלח לי' ,א פעמי שכל כוונתו היא רק לעורר את העומד על
א הדר ומפריעו מלהל על כ אומר לו 'אנטשולדיקט' ' -סלח לי'  -אל תעמוד
בדרכי ות לי לעבור הלאה .כ לעני ימי הסליחות יש ב' כיתות ,יש הבאי אל
בורא ומתחנני אליו בהכנעה שיסלח לה על עוונ כשכוונת היא לטהר עצמ
מכל טינו ועוו ,א יש מי שאינו אלא אומר ,אל תעמוד בדרכי ,כאומר ת לי
לעבור את אלו הימי וכבר יעברו ויחלפו לה כל הימי הנוראי...
וכ כתב בספה"ק 'אור פני משה' )ואתחנ ד"ה בדברי( לבאר בדר צחות מה דאיתא
במדרש )דב"ר ז י( שכשאמר משה אל הקב"ה 'אעברה נא ואראה את האר הטובה'
)לעיל ג כה( אמר לו הקב"ה 'א אעברה נא אתה מבקש לקיי בטל סלח נא וא
סלח נא אתה מבקש לקיי בטל אעברה נא' ,שהנה יש נ"א יו מר"ח אלול ועד
שמחת תורה ,והרשעי אומרי אעברה נא – שיעברו נ"א יו אלו ,אי לנו כח
לימי 'קשי ' אלו) ...כי ברצונ 'לראות' את האר הטובה ולהתענג מתענוגי ארציי ושפלי(,
א א כ אי 'סלח נא' ...שלא יאבה הקב"ה סלוח לה  ,ומאבדי בידיי את כל
קדושת הימי  .ומי האיש החפ חיי ורוצה לזכות ל'סלח נא' -שיזכה לסליחה
ולטהרה שיש בנ"א הימי אזי מחויב הוא לאחוז בימי ולנצל לבל יעברו נ"א.
ט .סיפר הרה"ח רבי יוס שטערביצער זצ"ל שהיה 'בעל תפילה' אצל הרה"ק מהר"א
מבעלזא זי"ע ,פע אחת קוד אמירת הסליחות ביו ראשו של סליחות קראו
הרה"ק מהר"א אליו ואמר לו ,בא ואלמד כוונת אמירת הסליחות ,ר רבי יוס
בהתרגשות רבה ,מאחר שהיה בטוח שהנה ישמע עתה רזי מעלה ,א הרה"ק אמר
לו בגשת אל העמוד תכוו דבר אחד ,להתפלל בקול ר  ,ובהתעוררות ,ובלשו
קדשו 'הויע ...הויע ...הויע) '...בקול ר( ,כדי שכל הע ישמע ויתעורר ,ואל תית
דאגה לנפש שמא יצרד קול ,כי אפילו א כבר לא יהא ל קול ר יש מי שיחלי
אות ,כי העיקר באמירת הסליחות הוא שימת הלב וההתעוררות לתשובה שלימה.
י .מעול לא נראו חוצה רגשות לבו של הגה"צ רבי יעקב לנדא זצ"ל אב"ד בני
ברק ,זולתי בהגיע מוצאי מנוחה ליל א' דסליחות היה נכנס לבית הכנסת הגדול
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והכינו – הכנה לקראת יו הדי
äàøéä åéìò êéùîäì ãçàå ãçà ìë êéøö
 íéîéä åìàá íéáöð) ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøäî àúéàיא ùéùë ¯ äéäéù ïôåà äæéàá
ùåøéô åäæå ,äìòîì ïéã ïéà äèîì ïéã ø÷éòäå .ì"æå ,(ìéçúä ä"ã :ì÷ 'åîò

בבני ברק לאמירת הסליחות ,החל באמירת 'אשרי' כדרכו ,בהגיעו ל'תהילת ה' ידבר
פי' כבר היה נחנק קולו מבכי עד שלא היה אפשר לשמוע את התיבות היוצאות
מפיו מרוב הבכי ,וכ בכה ללא הר עד גמר הסליחות.
יא .נפלאי דברי ה'כלי יקר' בפרשת על הכתוב )כח יב( 'יפתח ה' ל את אוצרו הטוב
את השמי'  -היינו אותו אוצר שהקב"ה עושה בשמי מיראת ה' אשר ב כי
היא אוצרו כמ"ש )ישעיה לג ו( יראת ה' היא אוצרו ,ר"ל )היראה מונחת באוצרו( של הקב"ה,
כמו שפירש רבינו בחיי )שמות יט ה( ש'אוצר וסגולה' עושה כל אחד כפי מדרגתו –
ממה שאינו מצוי כל כ בידו ,העני יטמי בכספת )סעי"(  ,$ 1,000ובעה"ב רק ,10,000
העשיר הקט יטמי  100,000והגדול יותר  ...1,000,000ואילו ה'מל' יטמי דבר שאינו
מצוי בידו בכל עת כמו אבני יקר ,כ הוא כביכול כלפי שמי – שהרי כל העול כולו
שלו ,חו מ'יראת שמי ' שהיא נחשבת כמי שאינה מצויה בידי הקב"ה שהרי 'הכל
בידי שמי חו מיראת שמי ' )ברכות לג ,(:ולכ ,עושה הקב"ה 'אוצר' מיראת ה' אשר
באד  .ושמא תטעה לומר שיש אליו ית' איזו צור באוצר זה ע"כ אמר יפתח ה' ל
את אוצרו הטוב .אי לו ית' שו צור באותו אוצר כי א ל הוא שמור  -לית ל
מש כל צרכ ולפרנס מש ,ואי הקב"ה מוסר מפתח של אוצר זה אל השליח אלא
הקב"ה בעצמו ובכבודו מחזיקו בידו כי האוצר הלזה חביב עליו מאד )עיי"ש עוד(.
והנה ,ב'ברו שאמר' הננו אומרי 'ברו המרח על הבריות ברו משל שכר
טוב ליראיו' ,ויתבאר על פי משל ל'בטל' שלא דאג לפרנסת אנשי ביתו ,ואפילו
פרוטה אחת להחיות משפחתו לא הביא ,עד שהודיעו לו ב"ב' ,צא נא השדה'
להביא טר ומזו ,וא לאו לא תראה יותר את פני הבית ...בצר לו פנה לידידו
אשר בבעלותו מפעל גדול בבקשת רחמי שיעביד אותו כ'פועל' ותמורתו ית לו
שכרו משל  ,נכמרו רחמי הידיד ופתח לברר אצלו באיזו מלאכה הנו בקי ...והנה,
א יתברר שאינו יודע לעשות כלו אזי בטוב ליבו ימצא לו בעה"ב עבודה מזדמנת
וית לו דמי מועטי חל 'עבודתו' וכגודל רחמנותו ,אמנ א יתברר כי אומ בקי
הוא במלאכתו וביכולתו 'לקד ' את המפעל ולסייע בדברי הטעוני שיפור ,בוודאי
ישל לו בעל המפעל שכר נאה ומכופל ,שהרי הוא זקוק לו לטובת עסקיו .ובדר
זה יש לפרש בלשו הברכה ,כי הקב"ה 'מרח' על כל בריותיו ונות לח לכל בשר,
אלא שאינו נות אלא ב'רחמנות' ,אבל לאיש אשר הוא מ'יראיו' אזי משל לו שכר
טוב ,כי כביכול הקב"ה 'צרי' לאותו אד  ,שהרי הוא 'מקד את המפעל' ומביא
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ãçôå äàøé íäì ùé éàãååá ú"éùäì ...èôùîä ïéùåò ìàøùéùë' ùøãîä
åàì íàå ,äàìéò äàøé ¯ íéîéä ïúåàá íà Y äàøéä ïôåàå .'ä÷ãö íîò äùåòå
 ìéçáú éùôð ïéãä úîéàî Y íéáåø÷å úö÷ íéøéëîä ïúåàî àåäיגãàî êéøö .
יב

חו מיראת שמי  ,ועל כ

יראת שמי ה'חסרה' למעלה ,שהלא הכל בידי שמי
הקב"ה משל שכר טוב ליראיו.
יב .עובדא הווה אצלו )ה'בית אהר' ,שמעתי עובדא זאת כמה פעמי מאאדמו"ר זי"ע( שקרא
פע לשני אברכי וציווה עליה לעסוק ב'ראשית חכמה' שער הגיהנו ובואו
אלי לאחר ג' ירחי )כידוע שחיל ורעדה יאחזו במי שלומד 'שער' זה בו מתואר בפרוטרוט כל
סדרי גיהנו( ...אחר כג' חדשי חזרו השניי אל הרבי ,נכנס הראשו שהיה אבר
בעל כובד ראש וענה לרבי ששאלו מה ראית ב'ראשית חכמה'  -נבהלתי כהוג ופחד
יאחזני ,הרגיעו הרבי כי 'אב הרחמי ' יושב במרומי  ...משיצא הראשו ופגש בשני
שהיה 'קל בדעתו' ...שאל את הראשו מה אמר ל הרבי ,ומסר לו דברי כהווית ...
כשנכנס השני ונשאל מהרבי מה למדת בראשית חכמה ענה בקור רוח מה שלמד
)וראו על פניו כי נקט בידו את הפסוק 'הנה קל ישועתי ולא אפחד' ,(...אמר לו הרבי ,לא ,לא,
כל מה שראית אינו אלא משל ...הרבה יותר ממה שכתוב כא מוכ בשמי למי
שממרה את פיו של הקב"ה ...משנכנס אבר שלישי שאל את הרבי 'ילמדנו רבינו'
מה האמת ,אמר לו הרה"ק ,אלו ואלו דברי אלוקי חיי ,כי המקבל את הדברי
כפשוט 'ויש די למטה' אזי אי די למעלה ,ואילו מי שמיקל ומזלזל בזה אזי ח"ו...
א לעני ימי הללו ייאמר כ ,המקבל כפשוט יינצל מהדי ,וינהגו בו מ
השמי בחסד וברחמי ויכתבוהו ויחתמוהו לחיי טובי ולשלו )וכ היה שגור בפי
הרה"ק הרמ"ח סלאני זי"ע לכל אלו שהיו מתייראי אימתא יתירא כי לא 'חברה גזלני' יושבי

למעלה ,אלא 'אב הרחמי' יושב בשמי ויש לנו לבטוח בו כי יציל את בניו מ הדי(.
יג .מלפני נהג ה'שמש' לנקוש על חלונות הבתי באשמורת הבוקר בימי הסליחות
להעיר את הדרי בו .והנה מי שכבר התעורר מעצמו לא היה נצר שיקיצו
אותו בדפיקות ונקישות על ביתו ,וא מי שלא התעורר מעצמו אבל לכה"פ היה
מתעורר כשדפקו בחלונות השכ הדר בסמיכות אליו לא הוצרכו לדפוק אצלו ,ומי
שלא ...הוכרחו לדפוק אצלו .והנמשל מוב – המשכיל יתעורר מעצמו לשוב בתשובה
קוד שיצטרכו מ השמי 'לדפוק' ולהכותו באיזה חלי ומכה ח"ו ,וא מי שלא
נתעורר מעצמו יתעורר לכל הפחות מהצרות אשר אירעו את אחרי  .ואז ימנע
מעצמו כל המכות...
וכ ביאר המלבי" מה דאיתא בתהילי )לב ח-ט( 'אשכיל ואור בדר זו תל...
אל תהיו כסוס כפרד אי הבי' ,וז"ל ,אשכיל ,עפ''ז אמר ,הלא א''כ טוב שלא
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ימתינו מלשוב בתשובה עד שיכ ה' בשבט מוסר ,כסוס וחמור שאינו מבי ללכת
בדר עד שמכי אותו במקל ,הלא טוב שבעת אשכיל ואור בדר זו תל ,לא
אצטר ליסר ביסורי רק איעצה עלי עיני שיהיה די בקריצת עי שתבי ע''י
ללכת בדר הישר ,עכ"ל.
וכבר נשאל הגאו רבי חיי קנייבסקי שליט"א ,על הרמז מקדמוני ארי"ה שאג
מי לא יירא )עמוס ג ד( הרומז ב'ראשי תיבות' על אלול ,ראש השנה ,יוה"כ ,הושענא
רבא .מדוע נאמר בלשו עבר 'שאג' ולא אמר ארי שואג בלשו הוה ,הרי בכל שנה
ושנה באי הימי הללו מחדש .השיב הגר"ח ,שהרי מאמיני בני מאמיני אנו
שכל הקורות עמנו בשנה שחלפה הכל נגזר בר"ה ,וכשמתבונני בדברי הימי –
כי פלוני שהיה עמנו לפני כשנה בימי הללו כבר איננו ,רעהו שהיה אשתקד בימי
הללו מ'עשירי העיירה' פשט את רגלו ועתה פושט ג ידו לקב נדבות ,זה חלה
ל"ע וזה הפסיד ...הרי אריה שאג בלשו עבר ,ר"ל האריה דאשתקד שואג ראו מה
נגזר ..כמה וכמה אנשי שלא 'חלמו' ולא חשבו שככה יארע אליה  ,וממילא מי
לא יירא לקראת השנה החדשה.
מעשה שהיה לפני כארבעי שנה ,בשני בחורי שיצאו לטייל בשדות ויערות
בדרומה של אר ישראל ,תו כדי הטיול אבדו את דרכ  ,וכבר פנה יו ולא ידעו
אנה יפנו בחשיכה המוחלטת שהשתררה עליה  ,עוד תוהי אינה ה' ליד ומצאו
שה עומדי בסמיכות לפסי רכבת ,והחליטו להל רק בסמיכות אל הפסי וכ
קיוו להגיע בעזהשי"ת למקו מבטחי בדרכה של הרכבת...
עוד מהלכי ותגבר עייפות עד מאד ,מה עשו ,נחו שניה על האר ,זה
נתיישב על שק עפר שמצא על האר וזה נתיישב על הפסי עצמ  ,לא ארכו
הרגעי והשניי נרדמו ושקעו בשינה עמוקה ...א ,אוי ,שוד ושבר ,כי באותו זמ
נסעה על פסי הללו – במרחק רב ,רכבת ארוכה טעונה משא של חומרי בניה
כבדי  ,לאחר זמ משהתקרבה קצת אל מקו ישיבת הבחורי הבחי מנהיגה מרחוק
כי יושב לו בחור על הפסי וחול חלומות נעימי באמצע שנתו ,מיד החל מצפצ
בכל כוחו ,טו ...טו ...טו ...בידעו ,שג א ינסה לעצור לא יצליח ותמשי הרכבת
הגדולה והכבדה בנסיעתה ...וההמש ברור שהיש הלז ימצא את עצמו בג עד
העליו ...וכ הווה ,כי הבחור לא שמע את קול הצפצו – הג שהצפצו בקע
ועלה בקול רעש גדול עד שהעיר את כל יושבי העיר הסמוכה משינת  ,א שנתו
של זה גברה על הכל ולדאבו לב אירע הגרוע מכל...
עתה הבה ונתבונ ,מה רצה המצפצ מאותו בחור ,וכי הוצר לזה שהבחור יקו
ויברח מש כל עוד נשמתו באפו למרחקי מרחקי  ,לא ולא ...וכי מרחק פרסה
אחת רצו להרחיקו ,לא ולא ...לא הוצרכנו אלא להרחיקו ס"מ אחד ותו לא ידי,
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אבל משלא זז ס"מ זה אירע לו הגרוע מכל .כיו"ב אפשר להמשיל לקול השופר
הבוקע ועולה ,וכי הוא בא לומר לנו לעשות שינויי אדירי – למעלה מכוחנו ,לא
ולא ...אבל זאת הוא הוא מכריז ,עורו ישני משנתכ  ,זוזו כל אחד ואחד ממקומו
לכה"פ תזוזה אחת )איי רוק(...
זאת ועוד ,יתכ שאותו הבחור התעורר מקול הצפצו אבל שב לשנתו באמרו,
אוי ,אי בכוחי לקו עכשיו ,עוד רגע ואקו משנתי ,ראה נא מה אירע לו ב'רגע'
זה ,א אנו ,בל ימצא מי שמתעורר שישוב לשנתו ,אלא אי ועתה אלא לשו
תשובה ,זוז ממקומ  1ס"מ ,אבל בזה הרגע...
על כל כגו דא אפשר להסמי את דבריו של הגר"ש פינקוס זצ"ל בבארו הפסוק
)משלי כו יד( 'הדלת תסוב על צירה ועצל על מיטתו' ,ומה שייכות יש בי הדלת
המסתובבת על צירה לעצל השוכב על מיטתו ני ותיר .ואמר הגר"ש בדר משל,
דהנה בישיבה שלומדי בה אל בחורי  ,הרי פותחי את דלת ביהמ"ד לפי החשבו
יותר מעשרת אלפי פעמי ביו ]שהרי יש שלשה סדרי ביו  ,ושלש פעמי
מתפללי וצרי ליטול ידיי תחילה ,ולפעמי צרי לצאת מחמת שאר סיבות[,
ובא נחשוב החשבו כמה מטר )מעטער( מהלכת דלת זו ביו אחד נגיע לסכו של
מרחק אדיר ,ולפי זה כבר הייתה הדלת צריכה להגיע למרחק מרחקי ,ולמעשה ,לא
זזה הדלת ממקומה אפילו לא בס"מ )סענטימעטער( בודד ,והטע לזה – מפני שהדלת
תיסוב על צירה  -שהיא מחוברת בראשה ובתחתיתה בצירי  ,ולכ הרי היא שבה
כל פע למקומה ,ואינה מתנתקת לעולמי  .וכ ה פני הדברי אצל העצל ,שהוא
מחובר למיטתו מלעילא ומלתתא ,בקשר בל ינתק ,ולכ אינו יכול לקו בעתו .וכ
ה ג פני הדברי בשאר ענייניו של אד  ,שהוא קשור להבלי העול ולהרגליו
שאינ טובי ולכ ישאר על עמדו ...לזה תבוא תקיעת השופר בימי אלו להורות
לנו לזוז ממקומנו – כל חד וחד בדיליה ,ואכ א א יתחיל וינתק עצמו ממקומו,
ויתחיל לזוז קמעא קמעא מהמקו שאסרו יצרו )כבבית האסורי( יעלה ויבוא ע
הזמ למעלה למעלה.
יד .הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע ,היה מזמר בכל חודש אלול ע תנועת ימי
נוראי המיוחדת כשאבריו הק' דא לדא נקש ,את לשו הפייט בתחילת יוצרות
לזכרונות יו ב' דראש השנה' ,אפחד במעשי ,אדאג בכל עת .אירא ביו די בבואי
לזיכרו' ,בהוסיפו באותה תנועה 'דער רמב" פאסקנט אז מ'דאר תשובה טוה,
או דער ראב"ד קריגט זי נישט דערוי ...וואס וועט זיי די סו וואס וועט זיי
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די תכלית] '...הרמב" פוסק שיש לשוב בתשובה באלו הימי  ,וא הראב"ד אינו
משיג עליו בפסקו זה ...מה יהא הסו ומה תהא התכלית[ .וא באותו קדוש וטהור
מצינו כ אנ מה נעני אבתריה.
הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע נסע פע דר רחוקה בימי אלול ,בעודו מהל בי
הרכבות נענה ואמר' ,אצל אבי ז"ל )הרה"ק השפת אמת זי"ע( היו כתלי הבית זוחלי
ורועדי בימי אלול ,ואילו אני ,א בא ארוי א בא אראפ ]יורד מרכבת ועולה על
חברתה[' .ואילו בנו הרה"ק ה'פני מנח ' זי"ע היה מוסי ואומר שבאמת א אצלו
הרגישו את הפחד ששרו בכותלי לבו וכותלי ביתו ולא היו אלו הדיבורי אלא מתו
ענווה )פני מנח ראה תשנ"ד(.
פע שאלו את הגה"ק רבי ישראל סאלאנטער זצוק"ל ,מדוע הנכ עושי מחודש
אלול אזא גרויסער בער ]דוב גדול כל כ[ .השיב רבי ישראל ,צדקו דבריכ  ,לא
לדוב הוא דומה אלא הרבה יותר מזה ...הבט וראה ,דוד המל לא התיירא מ הדוב
אלא שיסעו במו ידיו כמו"ש )ש"א יז לו( 'ג את הארי ג הדוב היכה עבד' ,מכל
מקו אמר )תהלי קיט קכ( 'סמר מפחד בשרי וממשפטי יראתי'.
אלא ,שהפרש והבדל יש בי הפחד והבריחה מדוב טור לפחד והבריחה בימי
חודש אלול .כי מדוב אורב ינוס ויתרחק עד כמה שיש לאל ידו להתרחק .ואילו
מפחד ה' ומהדר גאונו אי אנו נסי ומתרחקי ממנו אלא נסי אליו ...וכמו שכתב
הרמב" )פיה"מ ר"ה פ"ד ד"ה העובר( על ימי אלו ' -שה ימי עבודה והכנעה ופחד
ומורא מהש ויראה ממנו ומברח ומנוס אליו' .וכפי שיש בנוסח הסליחות 'אתכסה
מחמת בציל'.
אמנ 'מודעא רבא' כי הג שצרי להרבות ביראת שמי  ,א עצבות מא דכר
שמיה ,לא תיזכר ולא תפקד ולא תעלה על לב ,וכבר איתא ב'תנא דבי אליהו' )רבה
יראתי' ,כי היראה והשמחה באי כאחד
łמח ִôי מתו ִ ְ ָ ִ
łמחתי ו ָ ַ ְ
יראתי מתו ִ ְ ָ ִ
פ"ג( ָ ֵ ִ
ומשלימי זה את זה.
וכבר אמרה תורה בפרשת )כח מז( 'תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקי בשמחה',
ואיתא מהרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )תרמ"ג ד"ה בפסוק( ,וז"ל )בשינוי( .יש ללמוד מזה,
א על מיעוט השמחה מרוב כל תבוא 'תוכחה' קשה כל כ ,הרי 'מדה טובה
מרובה'  -כשבני ישראל עובדי את השי"ת בתו גלות מתו הקושי והייסורי
בחוסר כל ,ואעפי"כ ה שרויי ומקיימי התורה בשמחה מזה תבוא הגאולה בעזה"י.
לכ נכתב סיבת התוכחה בתורה – להודיענו כיצד לתק זה ,ע"י ההיפו להתחזק
בשמחת עבודת הש"י ג מתו היסורי.
ויש ללמוד ממקרא מפורש על חובת השמחה בימי אלול ,שכ נאמר )תהילי צז
יא-יג( 'ישמחו השמי ותגל האר ירע הי ומלואו ,יעלוז שדי וכל אשר בו אז
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ירננו כל עצי יער ,לפני ה' כי בא כי בא לשפוט האר' ,והרי שלפני זמ ה'משפט'
שורי כל העולמות בשמחה ,ומכא נלמד על השמחה הגדולה שיש בחודש אלול
שהוא לפני תשרי...
ואכ ,כל עבודת חודש אלול עיקרה מתו שמחה ,וכפי שהמליצו שאלול ר"ת
לעבעדיג או ווייטער לעבעדיג )להיות בשמחה יותר ויותר( ,כי על האד לשוב אל בוראו
בשמחה ובטוב לבב ,ואי תשובה אלא מתו שמחה – כמו שרמז הרה"ק ה'תפארת
שלמה' זי"ע )ויגש ד"ה ועתה ,וכ בדברי שמואל עמו' צה ,ועוד( בפסוק )בראשית מה ה( ועתה
אל תעצבו ,שהרי 'אי ועתה אלא תשובה' )בר"ר כא ו( ,אבל 'אל תעצבו' – אל
תקיימוה מתו עצבות.
כשנשאל הגה"ח ר' יעקב קאזליק זצ"ל מה חובת האד בעולמו בחודש אלול,
ענה ר' יעקב ,עלינו לשמוח שמחה רבה ,כי הצלחנו ללכוד את הגנב )כשכוונתו על
היצר הרע( ,וא אנ נענה אבתריה שא א עדיי לא לכדנוהו ,ואינו תחת ידינו,
מכל מקו על ידי השמחה נוכל לו...
וא שצרי לדאוג שלא לאבד רגע לבטלה ,א אי זה סתירה כלל לשמחה ,והדבר
דומה לא רחמנית הדואגת בכל עת על בנה יקירה לבל יארע לו מאומה ,שלא יפול
ולא יפצע ...ופשיטא שאינה בעצבות מחמת כ ...אדרבה ,מרוב אהבתה את בנה הרי
היא דואגת לשלומו ,ושומרת עליו מכל משמר ,כיו"ב עבודת הימי הללו ,שדייקא
לגודל ערכ על כ צרי לשמור על כל רגע ורגע ,א אי לזה שו שייכות לעצבות.
טו .כה ביאר הרה"ק ה'בית אברה ' זי"ע )נצבי ד"ה דתשרי( יהא רעוא – יה"ר מלפני
אבינו שבשמי  ,קמיה דתשרי – שעוד בטר יבוא חודש תשרי על עמיה –
יעוררו עצמ ע בני ישראל ,ואז דיתענג לשמיה במתיקי ודובשי – ירגיש מתיקות
בעבודתו יתב"ש ,ויזכה להשפעות טובות בבני חיי ומזוני רוויחי.
טז .נוראות אמר הגה"ק מהר"י אסאד זי"ע )דברי מהרי"א תהלי י( על הפסוק 'למה
ה' תעמוד ברחוק תעלי לעתות בצרה' ,כי הנה הכתוב אומר )שמות כג ד-ה( 'כי
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א לא עכשיו אימתי – חודש אלול הכנה
לשנה הבאה

 åùàøá åéðéò íëçäיח øùà úà òãéå
íéîé ìöðì êéøö äîë ãò åéðôì
÷ åìàë íéäåáâå íéùåãיטåðì åðúéð øùà ,
äðùä ìë úà íäá ï÷úì äáåè äðúîá
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תפגע שור אויב או חמורו תועה השב תשיבנו לו ,כי תראה חמור שונא רוב
תחת משאו ...עזוב תעזוב עמו' ,ובגמרא )פסחי קיג (:הקשו אי שיי 'אויב' ו'שונא',
והרי נצטווינו 'לא תשנא את אחי בלבב' .ותירצו בגמרא ,שמדובר שראה בחברו
דבר עבירה באופ שמותר לשנאותו ומצוה לשנאותו )עיי"ש( .ואמר המהרי"א ,הרי
הקב"ה מקיי את כל התורה כולה )שמו"ר ל ט( ,וא כ כביכול יש לו לקיי בנו בני
ישראל מצוות 'פריקה' לסייענו ולהקל מעלינו עול משא הגלות .וא"ת שכ עלתה
בידינו כי חטאנו ,ומצווה לשנוא את החוטא ,הרי א על 'חמור שונא' נצטווינו
בפריקה .אלא ביאורו ,כי די נוס נאמר ב'פריקה' והוא מה שאמרו בגמרא 'כי
תראה – יכול מרחוק ,תלמוד לומר כי תפגע' ,והיינו מקרוב ,אמור מעתה ,מתי יקיי
הקב"ה פריקה בבני ישראל ,כשיפסיקו 'לעמוד מרחוק' שהרי מיו שחרב ביהמ"ק
הפריש הקב"ה שכינה מ האר )ר"ה לא ,(.כיצד ייהפכו בני ישראל להיות קרוב -
ע"י התפילה ,כמו"ש )תהלי קמה יח( 'קרוב ה' לכל קוראיו' כי ע"י הקריאה זו התפילה
יהיה קרוב אלינו אז יקיי בנו הקב"ה 'עזוב תעזוב' ויפרוק מעלינו כל עול קשה
)עוד אמרו לבאר שהקב"ה יפרוק מעלינו את העול כשנקיי 'כי תפגע' מקרוב ומהי
ה'פגיעה' זו התפילה כמו שאמרו אי פגיעה אלא תפילה ,ברכות כו.(:
וביותר הדברי אמורי בימי אלו ,שהקב"ה אכ 'קרוב' אלינו ,וכמו"ש ה'מאירי'
)המובא לעיל( לדרוש על הימי האלו בפסוק 'קראוהו בהיות קרוב' ,ובוודאי א עתה
נזעק אליו ,יעננו ה' ביו קראנו למלא כל משאלות לבנו לטוב לנו כל הימי.
יז .הרה"ק ה'דרכי תשובה' ממונקאטש זי"ע מביא )דרכ"ת קע"ט סקי"ח( שזקנו הרה"ק
ה'בני יששכר' זי"ע היה עור שמחת נישואי בחודש הרחמי והסליחות אפילו
בסו החודש ,א שבחדשי אחרי היה נמנע מזה ,כי אמר שחודש אלול כולו
התעוררות רחמי ורצו ,ולא שליט ביה מידת הדי כלל.
יח .א כי ימי אלו נראי כ'סו' השנה ,מ"מ ידע שה כ'ראש' וראשית לשנה
הבאה – וכמו שגופו של אד תלוי בראשו ,כ כל השנה הבאה תלויה בימי
אלו ,א א ישכיל לנצל כראוי.
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וכבר הובא ב'תורת אבות' )אלול( וז"ל ,הרה"ק רבי יחיאל ממוש ז"ל היה אומר,
הלכה פסוקה מה"ק מלעכאוויטש ז"ל ,אלול איז דער אנהייב יאר' )אלול הוא תחילת
השנה ,ואל תביט עליו כ'סו' שנה( ,ע"כ ,וכלומר ,שהגו נגרר אחר הראש.
שמעתי מהרה"ח ר' יודל בערגער שבימי בחרותו הרבה להתאבק בעפר רגלי
'גדולי ישראל' מכל העדות והקהילות ,באחת השבתות נסע מישיבתו )שבעי"ת נתניה(
לשבות בעי"ת בני ברק בכדי לזכות לקרבתו של הגאו גאב"ד פוניבז' זצ"ל ,מה
עשה ,את תפילת ליל שב"ק התפלל בישיבת פוניבז' ,ואחר התפילה עקב מרחוק
אחר הרב ,משראה שהרב נפרד מהתלמידי סמו לביתו ונכנס הביתה ,וכבר עזבו
אחרוני התלמידי את המקו  ,נקש ר' יודל על הדלת ,והיא נפתחה ע"י הרבנית
ע"ה ,משראתה חסיד'שער בחור עומד בדלת שאלה אותו לרצונו ,ענה ר' יודל ,לא
הוכ לי מקו לסעוד בו סעודת שבת ,הא אוכל להתארח אצלכ  ,ענתה הרבנית,
ה ה ,בוא ברו ה' ,וקראה לרב ,ר' יוס שלמה ,יש לנו אורח היו ) ...ר' יודל מציי,
שנס עשה עמו הבורא שלא שלחה אותו לסעוד ב'ישיבה' ע שאר הבחורי ,כי אז כל תחבולתו הייתה

יורדת לטמיו( ואכ ,זכרונה של אותה סעודה לא מש מזכרונו של ר' יודל ,וסיפר
שבי הדיבורי סיפר לו הרב מעשה נורא שבדידיה הוה עובדא.
בתחילת דרכו כשהחליט גאב"ד פוניבז' על בניית הישיבה הוזקק לממו ודמי
מרובי  ,בס ריבי רבבות ,לש כ החיש פעמיו לגולה ,בהגיעו לארה"ב ע תכנית
)פלא( לשהות ש כמחצית השנה ,אחר כמה ימי החל הרב להרגיש כאבי עזי
ברגלו ,וככל שעברו השעות כ גדלו והתחזקו הייסורי נורא נוראות ,בלית ברירה
פנה לדרוש ברופאי  ,והללו בדקו אותו בבדיקה אחר בדיקה ,עד שהגיעו למסקנא
שה'סוכר' משתולל בגופו וכבר גר לנמק ברגליו ,ומוכרחי המה לכרות את רגלו
כי בלאו הכי יתפשט הנמק בכל גופו ,ויש בזה סכנת חיי וודאית ,והנה ,לא לבדו
שהה ש הרב ,אלא כל 'ראשי הישיבות' שבארה"ב עמו ,ויהיה בשמוע הרב את
מצבו הכריז קבל ע ועדה ,שמצדו אי כל הסכמה ל'טיפול' רק א יקבל הוראה
מפורשת על כ מהגה"ק ה'חזו איש' זי"ע ,לעומתו שאלוהו הרופאי מי הוא
החזו"א ,וכי 'רופא' או פרופסור הוא ...הסבירו לה ראשי הישיבות שהוא רב גדול
בישראל ודר באר ישראל והחולה סומ דעתו רק עליו ,הרופאי שמימיה לא
נתקלו בכגו דא ,יושב לו יהודי כשסכנה וודאית מרחפת על ראשו ,ועדיי זמנו פנוי
לשלוח שאלתו עד ארה"ק הרחוקה ,הודיעו הרופאי כי לדעת עד שתבוא התשובה
כבר לא יהא את מי לנתח בכלל ...לשמע דעת הנחרצת ,אמרו ראשי הישבות
לרב ,א כ ,עפ"י דעת תורה אסור לכ להתנגד ,פקוח נפש דוחה כל התורה כולה,
א הרב בשלו ,הודיע ב'עקשנות דקדושה' )שבה ניח מ השמי ,ורק בזכות עקשנות קדושה
זו הגיע להיכ שהגיע ,ובנה את הישיבה ושאר מפעלותיו בקודש( ה'דעת תורה' שלי הוא החזו"א,
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ולא אזוז כמלא נימא מבלי תשובותו ,משראו ראשי הישיבות כי המצב רציני ביותר
)דער מצב איז זייער ערנסט( שלחו בדחיפות טעלעגרא" )מברק( לארה"ק ,ואכ ,כעבור
כמה ימי חזרה תשובת החזו"א לא בא' רבתי – בשו אופ לא לכרות את רגלו
של הרב ...הרופאי שכאמור מעול לא ראו כזאת הודיעו שאינ נוטלי כל אחריות
על הרב ועל מצבו ,וחייבו את הרב להעלות על הכתב ולחתו על דבריו שכל
האחריות מוטלת עליו עצמו ,ג פסקו מלטפל בו ,וכי סת יעניקו טיפול למאבד
עצמו לדעת...
כעבור כמה ימי קרה הנס ,היסורי החלו פוחתי והלכי  ,עד שהרב החל
מהל טיפי טיפי על רגליו ...באותו היו רעשו וגעשו כותלי בית החולי  ,כי
מעול לא נראה בי כתליו 'נס רפואי' כזה אפילו במעי דמעי ...שוב עברו כמה
ימי והרופאי מצאו בבדיקות שהנמק פוחת והול – מצטמק ויפה לו ,עד שאחר
כמה ימי נוספי שוחרר הרב לביתו כשהוא בריא ושל  ,כעבור מחצית השנה
סיי הרב את מגביתו בארה"ב מתו הצלחה גדולה )בפרט אחר מעשה כזה( וחזר
לארה"ק .בהגיעו ארצה פנה מיד לביתו של הגה"ק החזו"א )בטר יפנה לביתו( ,החזו"א
קבלו בפני מאירות ,שאלו הרב ,ילמדנו רבינו ,הרי רבינו אינו נמנה על החסידי'שע
רבי'ס )אדמורי" חסידיי ,שהורגלו בכגו דא( מאי וכיצד ענה תשובה כזאת – כשכל
הרופאי עוני ואומרי פה אחד שאי להתעכב מכריתת הרגל אפילו שעה אחת,
ענה החזו"א ,אכ ,כשהגיע אלי הטעלעגרא הייתי באמצע הלימוד ,נשאתי עיני
השמיימה וחשבתי לעצמי ,אוי ,רבש"ע ,הנני יושב בבני ברק והשאלה באה מניו
יארק הרחוקה ,כיצד אענה על שאלה כזו ,כש'ה' שלי יהיה ה ו'לאו' יהיה לאו,
כלומר ,מוות וחיי תלויי עתה בתשובתי ,לכ בקשתי מאת הבורא יתב"ש ,אנא,
האר עיני בתורת ,והראני תשובה נכונה בדברי תורת ,מיד הבטתי בגמרא 'מסכת
שבת' שהייתה פתוחה לפני ,ונפלו עיני על התיבות 'פסיק רישיה ולא ימות' )והוא
לשו המתמה והול ,וכי יש ל אד שקוטעי את ראשו והוא עצמו נשאר בי החיי (...חשבתי
לעצמי ,הרי רגלו של גאב"ד פוניבז' אינה נחשבת כ'רגל' אלא כ'ראש' ,כי ברגלי
הללו תלוי ועומד כל המפעל ...א לא יכתת רגליו בי דלתי הנדיבי לא תשיג ידו
כדי בניית הישיבה וכו' והכל ירד לטמיו ,ובוודאי לזה כוונו מ השמי להראות,
שאי לכרות ולפסוק את רגלו של הרב הנחשבת כ'ראש' ורק כ ישאר לחיות ,וכ
הווה...
לדיד ייאמר ,בל נחשוב כי ימי הללו סו השנה כ'רגלו' של השנה המה ,אלא
אדרבה ,רגלי אלו 'ראש' לשנה הבעל"ט ,בימי אלו תלוי כל עתידנו ,א נמלא
אות בתשובה ומעש"ט בבקשת רחמי כראוי וכהוג ,בוודאי נשיג לעצמנו חיי
טובי  ,לאור ימי ושנות חיי.
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יט .כבר נודע לשונו של 'רבינו יונה' )שערי תשובה שער הראשו אות ב( המביא מדברי
המדרש )קה"ר ז לב( 'משל לכת של ליסטי שחבש המל בבית האסורי  ,וחתרו
מחתרת פרצו ויעבורו ,ונשאר אחד מה  ,בא שר בית הסוהר וראה מחתרת חתורה
והאיש ההוא עודנו עצור ,וי אותו במטהו ,אמר לו ,קשה יו הלא המחתרת חתורה
לפני ואי לא מהרת המלט על נפש' ,וידוע הדקדוק בלשונו ,מה עני 'קשה יו '
לאד זה ,והרי הסיבות שמנעוהו מלברוח ה עצלות או פחד שמא יתפסוהו,
לכאורה יותר נכו לקראו 'עצל' או 'פחד' .אלא רמז יש בדבר ,שג א יש לו לאד
קשיי רבי המקיפי את כל יומו ,א א 'מחתרת חתורה לפני' אי מקו לשקוע
בכל קשיי אלו ,כי עליו להתעלות ולהתרומ מעליה  ,להימלט על נפשו ולהציל
את עצמו .וזהו שאמר שר בית הסוהר 'קשה יו ' ,אמת כי הינ קשה יו א הלא
מחתרת חתורה לפני ,ולאו בכל יומא אתרחיש ניסא ...ואי לא מהרת לברוח.
ולדיד יאמר ,ימי אלול עתה ,ימי בוערי והמחתרת חתורה – זו ההזדמנות להימלט
מהיצר ,אל נתבוסס בקשיי שוני ובטרדות היו – יו ,אלא נמהר להימלט על
נפשנו...
כ .הנה זה מכבר נהגו אנשי השלטו הממוני על הדרכי להתקי 'מצלמות'
) (Camerasהרואות ומודדות את מהירות של הנוסעי בכביש ) ,(roadוכל הממהר
יותר מ המותר מקבל לביתו דו"ח ובו חובת תשלו 'קנס' .הגדילו עשות בכמה
מדינות בעול שהתקינו מצלמה אחת בתחילת כביש ארו וגדול ושניה לה בסו
הכביש ,וזה מעשי המצלמה ,כל רכב שעובר 'זוכה' לתמונה ה בתחילה וה בסו,
עתה ,א לפי המהירות המותרת ש אור הדר הוא כעשרה דקות וזה האיש
ער 'סיו ' על נסיעתו בארבע דקות הרי זה מוכיח בעליל שנסע כ'חיה רעה' ודינו
לשל קנס גדול .מה עשה זה שנהג כחיה רעה ש'טס' בחפזו ובתו שתי דקות
התקרב לערו 'סיו ' על הכביש ,מיד בראותו כי לפניו עומדת מצלמה בקירוב מקו ,
וברגע שיעבור דרכה 'אחת דתו '...ויישלח לביתו נאווה קודש 'דו"ח' ...מיד החל
להאט את דרכה כאות זקני העיירה המהלכי ד' אמות בכדי הילו מיל ...עקב
בצד אגודל ...עד שעבר שיעור הזמ שאמורה נסיעתו לארו על פי חוקי המדינה,
ורק אז המשי בדרכו.
ולדיד ,א מי של"ע התנהג כל השנה כחיה רעה ,מבלי לשמור את עצמו כפי
חוקי התורה והמצווה ,הרי עתה נראית כבר לנגד עינינו כביכול ה'מצלמה'  -שבעוד
כמה ימי נעבור לפניו כבני מרו ,כי זכר כל היצור לפני בא ,אתה זוכר מעשי אד
ותחבולותיו ויצרי מעללי איש ,וח"ו עלולי לקבל 'דו"ח' ,אי לו אלא עצה אחת,
לעצור עתה מבעוד מועד ,לשנות דרכיו לטוב ,ובזה ינצל ויכתב לשנה טובה ומתוקה
)מבעל 'נוע זיוו'(.
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 íéìâð íéãñçå íéîçøá ä÷åúîå äáåèכאòøàé øùà ìëå ,åðì øùà ìëù ,íéðéîàî ,
ùàøî Y è"ìòáä äðùä ìë êùîá åðì éììçå ïåä ìëî øúåé äååù òâø ìë éë
 àîìòãכבòá÷ð ìëä ,à"ôùú ä"ø ãò ô"ùú äðùä éðá íéðéîàî åðà éøäù ,
והרי ליכא מידי דלא רמיזי באורייתא ,ומצינו רמז לכ ,דכתיב )לעיל יא יב( 'עיני ה'
אלוקי בה מראשית השנה ועד אחרית שנה' ,שכביכול יש 'עיני ה'' בראשית השנה
ובסופה ...עומדי אנו לפני עיני ה' המביטי עלינו ביו הזכרו  -אי חכמה ואי עצה,
אלא לעצור את הריצה והמהירות – להעמיד עצמו ולחשב 'חשבו הנפש' בימי
האחרוני שעוד נותרו לפליטה עד סו השנה.
כי אכ ,עתה הוא זמ התיקו על כל מעשיו במש השנה ,וכמו שכבר הזכרנו
מה שכתב ב'פני יפות' )אחרי ד"ה ביד עתי( וז"ל ,שהחודש הזה מכפר על כל השנה,
ורמזו זה במשנה )כתובות נז (.נותני לבתולה שני עשר חודש' ,פירוש שמזל אלול
הוא בתולה ומכפר על שני עשר חודש.
כא .וביותר עתה כאשר עומדי אנו שתי שבתות קוד ראש השנה ,שהיה רגיל
הגה"צ רבי יחזקאל לעווינשטיי זצ"ל לעורר מדי שנה בשנה )ובשנתו האחרונה
כשכבר היה חלוש ולא היה בכוחו למסור שיחתו ברבי אזי שלח זאת בכתב ידו ע חתנו הגר"ז

מיד היו נגאלי,
הפרטית של כל
יקיי סגולה זו
איתא מהרה"ק

גינזבורג( בדברי חז"ל )שבת קיח (:אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות
ולאו דווקא לעני גאולה הכללית בביאת המשיח ,אלא ג לגאולה
אחד ואחד ,וכל הרוצה להיגאל בראש השנה לטוב לו כל הימי
לשמור שתי שבתות אלו כהלכת )אור יחזקאל ימי נוראי( .וכעי"ז
החידושי הרי" זי"ע )ליקוטי הרי" ר"ה בתחילה(.
כב .מסופר שאחותו של הרה"ק ה'אור המאיר' מז'יטאמיר זי"ע השיאה את אחד
מצאצאיה בחודש אלול ,והפצירה מאד באחיה הקדוש שיבוא לפאר את שמחת
הנישואי ,א הוא שלא רצה לאבד לבטלה רגע מחודש זה מיא ליסע לשמחת
הנישואי ,אול משהרבתה להפציר אמר לעצמו ,אצא לדר ,ומ השמי יורוני
הא אל או לא ,ויהי א יצא לדרכו ,ראה גוי העומד ומכה מכות נמרצות בגוי
אחר ,שאלו ה'אור המאיר' מדוע הנ מפליא בו את מכותי ,ענהו הערל ,זה האיש
אבי הוא והמכות באות לו 'ביושר' כי סיכמתי עמו שבחודש זה 'עת הזריעה' הוא
ישמור על בני הקטני  ,וכ אוכל להתאמ בעבודת השדה ,א למעשה הוא יש,
ובגינו לא יהיה לנו כדי צרכנו מש כל השנה הבאה ,מששמע ה'אור המאיר' דברי
אלו אמר ,מ השמי שלחוני לראות זה המחזה ,שאלמד שכל המניח לעצמו בזה
החודש ואינו מנצלו עד תו  ,הרי יחסר לו במש כל השנה הבאה ,ובאומרו זאת
חזר על עקביו ושב לביתו לעבודתו הקדושה.
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כג .משל נאה משלו ,לדייג שפרש בנהר באישו ליל רשת ע מזו לפתות את דגי
הי שייכנסו למכמורי הרשת )בכ רצה להרוויח את הזמ העובר לאלו שבאי לצוד רק
בבוקרו של יו( ,ויבוא בבוקר ,משה את רשתו מ המי ומצא בה דגי למכביר .הדגי
שברשת נענו ואמרו זה לזה ,אוי כמה טפשי היינו ,שנשארנו בתו הרשת לאחר
אכילתנו מהמזו שהיה בו ,הרי היה עלינו לצאת מיד מהמצודה הפרושה ולברוח ,ובזה
היינו נשכרי במאכל שאכלנו וא ניצולי מציפורניו של אותו צייד ,ובבערות כי
רבה אינ מביני שבשעת אכילת כבר היו 'ניצודי ' .כזאת יש לומר לדיד ,אי דבר
או מאורע קורי באמצע השנה – כי הכל כבר נעשה ביו ראש השנה ...וא לשחוק
הוא לומר באמצע השנה מתו חרטה – אוי ,מדוע לא עשינו 'עתה' פעולה זאת וזאת,
כי הכל כבר נגזר בתחילת השנה ,אי לנו אלא להשכיל לבא לפני המל ולהתחנ לו
בימי אלו קוד שנגזרה הגזירה ,שיוציאנו מ המיצר אל המרחב ,ויכתבנו ויחתמנו
לשנה טובה ומתוקה ,ובוודאי ננצל מ הכל.
כד .אמרו בעלי הרמז כי 'מזל אלול בתולה' – והנה 'בתולה' היא בכלל הנשי -
שניתנו לה בינה יתירה )נדה מה ,(:ובהקד הביאור הידוע מדוע אשה פסולה
לעדות ,ואי לומר שפסולה מחמת שאי בה דעת – שהרי בפירוש אמרו 'בינה יתירה
ניתנה באשה יותר מבאיש' .אלא אכ ,אדרבה ,מאחר שיש בינה יתירה והיא מבינה
דבר מתו דבר ,מטע זה גופא פסולה לעדות ,דחיישינ שמא כשתראה אחד רוד
אחר השני להרגו כבר תראה בעיני שכלה את כל המעשה ותבוא להעיד ,ובאמת על
העד לראות את המעשה בעיניו ממש ,על כ אמרו מזל אלול בתולה  -שננהג כאותה
אשה המבינה דבר מתו דבר ,וכבר עתה נראה בעיני השכל כי ממש בקרוב בוא יבוא
ר"ה ועמו כל השנה הבעל"ט התלויה בו ,ונבי כי הכל תלוי בהנהגתנו בחודש זה...
פע ראה הרה"ק מסאטמאר זי"ע בבית מדרשו בחודש אלול אנשי הנחפזי
לסיי במהרה את תפילת ולעזוב את כתלי בית ה' ,פנה אליה ואמר לה  ,הנה
אשתקד היו כא עמנו עוד כמה וכמה יהודי  ,וכבר עתה אינ בחיי אתנו ,אילו
היו הללו יודעי ב'אלול' דאשתקד שזו לה השנה האחרונה לימי חייה  ,ודאי
ללא כל ספק היו מאריכי יותר את שהות כא בבי כנישתא .ובדבר הזה יתעורר
כל אחד לנצל את אלו הימי .
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הרה"ק מסאטמאר זי"ע היה מספר בחודש אלול כשדמעתו על לחיו ,משל נפלא
מאוצרו של זקנו הרה"ק ה'ייטב לב' זי"ע ,משל למל שאחת בשנה ביו הולדתו
היה יוצא אל רחבי ממלכתו לבקר את נתיניו ,בעת ביקוריו היה כל אחד מנתיניו
כותב את בקשתו על גבי הכתב וזורקו למרכבתו של המל ,והיה המל ממלא את
משאלותיו ,וירא אחד מבני המדינה שבכל שנה הוא זורק 'פיתקא' אל המל ואי
בקשתו נענית ,וכ נשנה הדבר שנה אחר שנה ,עד שנתברר לו שכמה משונאיו ה
ממקורבי המל וה מדברי עליו סרה בעוד מלווי את המל ,ולכ אינו ממלא
את מבוקשו .מכיו שכ אמר לעצמו ,וכי שוטה אנכי להמתי עד שיבוא המל הנה
מוק במלוויו השונאי אותי ,אנכי אקדי להיכנס אל שער המל קוד שיתכנסו
שונאי מסביבו ,ואדבר עמו פני בפני ,אשטח את כל בקשותיי בפניו ,וכ עשה,
ואכ המל מילא כל משאלותיו לטובה ולברכה ,והיה מסיי ה'ייטב לב' את הנמשל
בבכיות נוראות ,יהודי אהובי  ,אל נא אחיי תרעו להמתי עד בא יו ראש השנה,
יו הדי שאז מסובב כביכול במקטרגי המריעי לישראל ,אלא הקדימו עצמכ
לדבר ע המל פני בפני בחודש אלול קוד שישב על כסא די ,בקשו ממנו
רוב רחמי שיחוס וירח עלינו ,ותפעלו לטובה ,ויגזור עלינו שנה טובה ומתוקה.
מעשה באיש שביקר בחו"ל לצור כמה ענייני  ,ובדר חזרתו עלה למטוס כשעייפותו
גוברת עליו ,והנה הוא רואה כי בתחילת המטוס )פירסט קלאס( ישנ כסאות רחבי
אשר אפשר להטות כמיטות ,והרי 'דבר בעתו מה טוב – מיטה לאיש עיי וייגע',
על כ התיישב ש באחד המקומות שמצא ריקי ושקע בשינה מתוקה ועמוקה ,לא
ארכו הדקות ,ומיד ניגשו אליו משרתי המטוס )דיילי( הקיצוהו מפרק היש שעסק בו,
ציווהו לעמוד ממקומו החדש כשה משלחי אותו למקו הראוי לפי התשלו ששיל
על ה'טיקעט' )כרטיס( ,מסכ זה שבקושי התעורר מעמקי חלומותיו היה מוכ לעשות
הכל למע שנתו בזו השעה ,ע"כ התחנ בפני הדייל שינחהו לנפשו ,וממילא זה נהנה
וזה לא חסר שהרי רוב הפירסט קלאס נשאר ריק ,ולא הסכי הדייל בשו פו"א כי
מקו זה שוויו פי כמה ,אמר לו הנוסע ,נו ,אשל ל כל ההפרש ,אמר לו הדייל ,לא
ולא ,כא בשמי רו אי כבר אפשרות לשל  ,רק בעוד על הקרקע בטר הנסיעה
אז תוכל לשל ולקנות מקו כאוות נפש ,אבל עתה ,איחרת את המועד )כ היה נוהל
הדברי מלפני( ...ולדיד ייאמר ,ימי אלו ה הזמ המיועד מ השמי לבטל את כל
הגזירות ולהכי לעצמינו שנה טובה ומתוקה ,ועלינו להיזהר שלא נאחר את המועד.
כה .הגאו רבי ירוח ממיר זצ"ל סיפר שפע שהה בעיירת מרפא בימות הקי ,והנה
שמע שיחת של שני אברכי בשעה שנכנסו ל'בית המלו' ,האחד אומר לחברו,
פונה אנכי להניח את חפציי בחדר אשר הוקצה עבורנו ולאחמ"כ נל אל המרח
הפתוח בשעה זו )שכ המרחצאות היו פתוחות רק שעות ספורות בכל יו( ,ענה לו חברו ,ה
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בזה הזמ שהינ מחזר ומחפש איה מקומו של אותו החדר ,ולכשתמצאנו תסדר את
כל חפצי ,הרי אתה מאבד בזה זמ יקר מאד שבו אפשר ל להברות את גופ
במרחצאות ,אבקש ,הנח הכל ובוא כעת עמדי אל המרח .מכא למדתי סיי רבי
ירוח  ,א ברפואת הגו כ – יש לנצל כל רגע ורגע ,עאכו"כ ברפואת הנפש  -בחודש
אלול כ ,עלינו לעזוב כל דבר הטפל ,ולעסוק א ורק בעבודת הבורא ית"ש.
כו .עצה טובה לקבלת התפילות הוא כשמקדי לה 'הודאה' ,כי בעת ההיא שהאד
מודה ומשבח לבוראו ,מתעורר עת רצו בשמי ממעל ,ובידו לפעול באותה
שעה ישועה ורחמי  ,והוכיחו כ מפרשת ,שאחר 'וידוי ביכורי ' שהוא הודאה על
כל הטוב והחסד נאמר 'השקיפה ממעו קדש' ,כי עת רצו היא שתתקבל תפילתו
מאחר שהודה לבורא תחילה .ולא זו בלבד שבכוחו לבקש על עצמו ,אלא גדול
כוחו להתחנ בעד הכלל כולו ,וכמו שאומר 'ובר את עמ ישראל'.
כז .כבר מילתנו אמורה בשבח ומעלת אמירת תהלי בכלל ובפרט בימי אלו ,הא
ל לשו 'שער המל' )שער הראשו פ"ב( הנה ראיתי בכמה מקומות מאז ומקד ,
ג אבותי סיפרו לי המנהג הזה הנכו היפה ,מראש חודש אלול עד יו הכיפורי ,
תיכ אחר התפילה לומר ספר תהלי בקול בכי ונעימה ,האחד היודע לזמר ולדבר
יעמוד לפני התיבה ,וכל הע עוני אחריו .אמרתי ג כ לעשות הטוב והישר הזה
למנהג בעירנו ,כי העיקר בחודש זה להכרית ולהבריח המסטיני הנאספי על חג
האסי לאסו אותנו ח"ו ,לכ אנו באי בחודש הזה ,שהוא יוס להוסי ,ומא
דיוסי מוסי ,ולא יאס ,ואי ל דבר שעומד בפני המקטרגי כמו ספר תהלי
הנקראי 'מזמורי' ,שבה יכול לזמר ולהכרית כל הקוצי והחוחי הסובבי את
השושנה העליונה ,ומחמת שאנו צריכי דווקא בזה החודש לבער הקוצי  ,ידרוש
על קו 'תהלי תהלי ' בכוונה ובבכיה ,לאמר התפילה שאחר כל הספר ,ושלא יהיו
פחות מעשרה שיאמרו השלש עשרה מידות בסו יהי רצו .ובא יש איזה מקו
ועיר שלא יודעי המנהג הטוב הזה ,ראוי להודיע שלא ימושו מ ספר התהילי
בכל יו מחודש הזה ,ויהא חשוב כאילו עסקו בנגעי ואהלות ,וזכות דוד המל
ע"ה יעמוד לה להוציא כאור משפט לחיי ולשלו.
אגב אורחא ,כתב הרה"ק ה'חת סופר' זי"ע )נצבי ד"ה את נצבי( כי בכח אמירת
התהילי לבטל 'פרשת התוכחה' ,שהלא מבואר בגמ' )פסחי קיז (.יש קמ"ז פרקי בספר
תהלי  ,וה מסלקי ומבטלי קמ"ז קללות הנאמרות בתורה הקדושה ,מ"ט שבבחוקותי
וצ"ח שבפרשת ,כי בשירות דוד מל ישראל ממתיקי את כל הקללות שבעול .
כח .כתב ה'חת סופר' זי"ע )ספר הזכרו – דרשת החת"ס עיו"כ( ,וז"ל .יותר רצוי התפילה
בימי אלו ימי רצו לה' ,וקראו לחדש אלול וימי תשובה 'ירח ימי ' גמטרי'
שיח  -לשפו שיח לפני ה' ,וירצה לפניו ,וה מ' יו של קבלת התורה מר"ח עד
י"כ ,וא תצר מ' לשי"ח נעשה משיח  -שמקרב הגאולה.
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'úåçéìñ' éîéì øòùä çúôá åðà íéãîåò
úàæë úòì ,'úåçéìñ úáù' Y
éøôîå åéëøãî áåùì øøåòúî ïáà áì óà

÷"äøä ìù åùã÷ úåøáãëå ,åéììòî
ìò ,(æè äáåùú ÷"ùù) ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä
,åòîù íéùøçä' (çé áî äéòùé) áåúëä
éëå ,àìôé àìäå ,'úåàøì åèéáä íéøååòäå
àåáé êéàäå ,åéðæàá 'ùøçä' òîùé êéà
'íéðîæ íðùé' àìà ,úåàø éãéì 'øååéòä
øååéòäå òîåù ùøçä åìéôàù íéäåáâ äë
 'äàåøלòéâäá ,íéøåîà íéøáãä ïãéãìå .

כט .כה אמרו צדיקי
לרמז בדברי חז"ל )ע"ז ג' (.מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת' ,כי חודש אלול
– חודש השישי למני החדשי )המתחילי בניס( הוא כנגד יו השישי – ערב שבת,
ואכ מי שטרח והכי עצמו בערב שבת – חודש אלול לקראת חודש תשרי – חודש
השביעי )שהוא כנגד יו השביעי – שב"ק( הוא יאכל בשבת – בחודש השביעי כשייגמר
דינו לטובה ולברכה לשנת גאולה וישועה.
הוסי ה'בית אברה ' )נצבי ד"ה הכל( וז"ל' .הכל הול אחר החתו '  -אלול הוא
בחי' ערב שבת ותשרי בחי' שבת ,וכמו שאמרו רבוה"ק זי"ע שכל ההשפעה היורדת
מש"ק לימי החול הוא ע"י 'תוספת שבת' ,מה שאיש יהודי מוסי מחול אל הקודש
 כי קדושת שבת עצמה גבוהה מאוד ,כמו"כ ההשפעה והברכה לכל ימות השנה הואממה שמוסי בתשובה ומעש"ט מאלול על תשרי ,וא עברו ימי אלול עד עכשיו,
ועדיי לא הוסי בה כלו ישתדל לכה"פ שאלו הימי האחרוני לא יעברו לריק.
ל .מש הרה"ק מקאצק זי"ע ביאר ש שהנביא צועק אלינו אל תהיו חרשי
ועיוורי  ,כי בידכ הדבר – שלא להיות חרשי ועיוורי .
כ"ק מר האדמו"ר מדז'מיגראד זי"ע כותב בהקדמה לספרו 'אריה שאג' שבעת
בריחתו )יחד ע עוד כמה יהודי( מצבאות הרשעי בימי מלחמת העול השניה נכנסו
לתוככי היער ,והנה למול אריה גדול ,וינוסו מפניו כל עוד רוח בנפש  ,א
לפליאת ראו שבצידי הדרכי יושבי כמה אנשי שאנני  ,אוכלי ושותי  ,ועושי
כל צרכ  ,כאילו שאי הסכנה עוברת לציד  ,ומה מאד תמהו על כ ,לאחר שהארי
עבר שאלנו אות היא לא נתייראת מהאריה הגדול שעבר לצידכ ושאג בקולו,
א לא ענו לנו האנשי  ,ונתברר לנו שה 'חרשי ' ולכ ג לא שמעו את קול
הארי ולא ידעו לנוס מפניו ,ועלינו לראות שלא להיות כאות ה'חרשי ' ,כי בימי
אלו אריה שאג מי לא ירא ,ורק ה'חרש' לא ירא ,כי לא שמע ולא השמיע לאזניו
)ער האט נישט 'דערהערט'( את שאגת הארי.
)עיי' משמיע שלו להרה"ק רבי שמעו מאמשינוב זי"ע  -אלול ,ועוד(

באר הפרשה  פרשת כי תבוא  סליחות

âë

'øùåé è÷ì'ä ïåùì äæå íåìù øîåì ñåðî ïéà øáë ,úåçéìñ úáù
åáø ¯ ) åðîî éúù÷á à"ô ,(ãé÷ 'îò
áèéä ÷éæçé ãçà ìë àìà ,éùôð éìò
úåçéìñá ìåëàì éì øéúäì ('ïùãä úîåøú'ä ,ä÷ãöå äìéôú äáåùú ¯ 'äìöää ùø÷'á
' 'íëéìà äáåùàå éìà åáåùלא.
,íéîé øàùá åîë ãåîìì ìëåàù éãë
),áé úåà úåéðòú 'ìä

עוד יש ל אד השומע שאגת ארי ואינו מתיירא ,ואיזהו ,זה המטייל ב'ג החיות'
סמו לכלוב שבו נמצא האריה מאחורי סורג ובריח ,שהארי שואג ונוה ומרעי
בקול נורא והלה עומד ושוחק ...כי יש דבר החוצ בינו לבי הארי ,כ זה השומע
את קול השופר ואינו נחרד ,שומע את שאגת ימי האלול ואינו מזדעזע ,סימ
שמחיצה של ברזל מפסקת בי לבבו לקדושת הימי...
וכבר הכריז פע חכ אחד 'כי אי אפשר לתר את השאגת אריה אלא על ידי
המסילת ישרי ' ...ותמהו הכל ,כי מה עניי 'מסילת ישרי ' שהוא ספר מוסר והדרכה
ליישב קושיא של ה'שאגת אריה' הנודע בחריפותו ובעמקותו בכל הש"ס והפוסקי ...
וביאר לה שכוונתו ל'שאגת האריה' של חודש אלול והימי הנוראי  ,שאי אפשר
ליישב את הקושיא 'מי לא יירא' אלא על ידי לימוד ספר מסילת ישרי ושאר
ספרי מוסר ויראה והליכה בדרכיה .
לא .משל אמרו בש הגר"ח מבריסק זי"ע ,לסוחר ממולח שהחליט להבריח סחורה
יקרה מגבולות המדינה למדינה השכנה ,וכ דרכה של ההברחה ,קובעי ע 'בעל
עגלה' מהי העת המוכשרת להברחה ,ומאז ועד היו המיועד הסוחר מכי את הסחורה
האמורה ,והנה מעת קביעת הזמ נודדת שנתו של הסוחר – א שעדיי רחוקה ממנו
ההברחה ,כי הסחורה שלו היא ,ואוי לו ולנפשו אילו ייתפס 'על ח ' ...שהרי הסחורה
ששוויה הו תועפות תוחר בידי השלטונות ,והוא עצמו 'ישב' בבור לאור ימי ושני ,
אכ בעל העגלה נ את שנתו בשלווה ,בידעו כי לא לו החטא ,הסחורה איננה שלו,
מה ג שהוא רגיל לעשות את דר הגבולות מפקידה לפקידה ומזמ לזמ ,אמנ  ,ככל
שמתקרבי לעת וזמ אשר נקבע ,מתחלת ג שנתו לנדוד בלילות ,היחידי שאיננו
מרגיש בכל הנעשה והוא יש את שנתו בשלווה בטוב ובנעימי הרי הוא הסוס בכבודו
ובעצמו הנושא את כל המשא הכבד הלז והוא יש כ'שינת הסוס '...ומדוע ,כי לגביו
שווי המסע ברחובה של עיר והמסע בהרי הגבולות שבי המדינות – מה לי הכא מה
לי הת ...אחיי ורעיי אהוביי וידידיי ,דוד המל מתחנ לפנינו )תהלי לב ט( אל תהיו
כסוס כפרד ,הנה ימי באי ימי הדי ,עומדי לפשפש באמתחותינו לראות איזה
'סחורה' נמצאת ברשותנו ,וכבר עומדי אנו ממש 'בתחנה האחרונה' סמו ונראה
למעבר הגבול ...אל תהיו כסוס שאינו מבי את משמעות הדברי  ,ונ לו בשלווה על
מיטתו ,וכשהוא מהל אינו 'תופס' א הוא ברחובה של עיר או במעבר גבולות המסוכ...

ãë
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íòèä äæ íéòãåé íéðåîã÷ä íâ ,øîàå
)åð÷ú íå÷î ìëîå ,(íéãåîéìäî òéøôî úéðòúäù
íéìåëé íðéàù é"ôòà ,úåçéìñá úåðòúäì
ïëìå ,äðùä úåîé øàùá åîë ãåîìì
íéîéä åìàù åðééäå .ì"ëò ,êì øéúî éððéà
 äðùä úåîé øàùî íúåäîá íä íéðåùלב,
íåéäëå íéðîæä åðúùð éë óà øîàé ïãéãìå
íå÷î ìëî ,úåðòúäì íéáøì íéøåî ïéà
ìëî íéîéä åìà åðúùðù úòãì åðì ùé
äðùé äéìéãá ãçå ãç ìëå ,äðùä úåîé
 áåèä úéìëúá íáéèéå åéëøãלג.
וכבר אמרו צדיקי

 úåçéìñã 'à íåéì òâåð øáãä øúåéáåלד,
(àô÷ú ïîéñ) 'øåè'ä áúëù åîë
ìù ïåùàøä íåéá ïéðòúî øåáéöä áåøù
,(äîú úåà) 'ñçðô éøîà'á áúëå ,úåçéìñ
øéîçä' ò"éæ õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøäù
,úøåîùàá úåçéìñã 'à íåé úìéáèá ãàî
ùàøå úøåîùàá äðùä ùàø áøò íåéå
ìëî ...ìé÷äù óà ,âåäðë íéîéä 'á äðùä
,ì"ëò 'éôè øéîç ì"ðä úåìéáè íå÷î
íä íéðåù íéîéä åìàù åðøáéã øùà àåäå
 íúåäîáå íðééðòá äðùä úåîé øàùîלה.

)עבודת ישראל ראה ד"ה עשר תעשר בש הרה"ק רבי אלימל מליז'ענסק

זי"ע ,ובעוד הרבה ספרי( על המשנה )ר"ה ב' (.באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה,
רבי אלעזר ורבי שמעו אומרי באחד בתשרי' ,שתנא קמא סבירא ליה שהמתמהמה
מלשוב בתשובה עד אחד באלול הרי הוא כעושה מעשה 'בהמה' ,ואילו רבי אלעזר
ורבי שמעו חולקי עליו ואומרי  ,שאכ זה השב באחד אלול עדיי בגדר 'אד '
הוא ,ורק מי שאינו נזכר לשוב עד ראש השנה 'נמשל כבהמות נדמו'.
לב .וכעי"ז הובא בשו"ת 'שלמת חיי ' )או"ח שכ"ה( להגאו הגדול רבי יוס חיי
זאנענפעלד זי"ע רבה של ירושלי עיה"ק ,שענה למלמד אחד ששאלו ,היות
ונפסק )יו"ד רמה יז ברמ"א( שאסור למלמד דרדקי להיות ניעור בלילה יותר מדי ,על
כ שאלתו בפיו כדת מה לעשות ע ה'השכמה לסליחות' ,ולא התיר לו להחסיר
מהשכמה זו )עיי"ש ,שנחשב כהתנו כ מעיקרא(.
לג .אחד אמר אל הרה"ק רבי מרדכי מנאדבורנא זי"ע אשר הינו משמש בקודש בר"ה
כ'בעל תפילה' ועליו איבער זעה דע מחזור )לעיי במחזור להכי עצמו( ,נענה לו
הרה"ק ה ה'מחזור' נשאר בדיוק כמו שהיה בשנה שעברה ואי בו שו שינוי ,מוטב
שתעיי ותבדוק בעצמ מאשר תבדוק במחזור...
לד .הרה"ק מסטרעליסק זי"ע היה אומר הכתיבה וחתימה של ר"ה ויוה"כ מתחיל
כבר מיו א' של סליחות )אמרי קדוש ימי נוראי(.
לה .צדיקי בית בעלזא לדורותיה זי"ע הורו וא נהגו ,כחוק ולא יעבור לגמור ביו
ראשו דסליחות את כל ספר התהילי בקהל ע  .ומסופר על הרה"ק המהרי"ד
מבעלזא זי"ע ,בימי שיבתו כאשר לא היה בקו הבריאות ,רצו המשמשי להניאו
מלהכנס לאמירת תהילי בציבור בבית המדרש ביו א' דסליחות ,א הוא התגבר
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äçåðî éàöåîá úåçéìñ øîåì íéìéçúîù êåúî äæ ìëì ùâéù 'øáã úéùàø' ,íðîà
íãàä äðôð ùãå÷ úáùä íåéá éë ,à÷ééã è÷ì'ä áúë ïëå ,äååöî ìù äçîù
âðòúî àåä ïëå ,äøåúá úåâäì åé÷ñò ìëî øáãä íòèá (ç"é÷ 'îò à"ç ç"åà) ò"éæ 'øùåé
מעל כוחותיו ונכנס לבית המדרש ,ולאחר מכ התבטא בקדשו ,האי חשבת למנוע
ממני את ההתעוררות הרבה של ה'יהי רצו' שלאחר אמירת תהילי .
עוד אמר הרה"ק מהרי"ד זי"ע שיגיעתו ב'עבודה' של יו זה גדולה מיגיעתו
בראש השנה ויו הקדוש.
פע בא יהודי לפני הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע )בימי שהיה דר בעיר תל
אביב( ואמר לו ,אספרה נא לרבי מעשה שהיה לזקיני ע זקינ הקדוש ,פע היל
הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע מלובלי אחר שהותו אצל רבו הרה"ק ה'חוזה' מלובלי
זי"ע אל עבר העיר לעלוב ,מרוב עניו ודלותו עשה את דרכו רגלי כי לא היה בידו
אפילו כמה פרוטות לשל ל'בעל עגלה' ,בעודו בדרכו עמד לכבודו יהודי שנסע על
גבי עגלה ושאלו ,לא פניו מועדות ,ענהו רבי דוד שפניו מועדות אל עבר העיר לעלוב,
אמר לו האיש ,יעלה נא מר על מרכבתי ונעשה את דרכינו בצוותא ,כי דר אנכי בכפר
הסמו לעיר לעלוב ,ובדר נסיעתי אעבור ש  ,בהגיע אל עבר העיר לעלוב הודה
לו הרה"ק ונענה אליו ,הנה יש לי בית מדרש כא בעיר זה ,ואבקש שתבוא אלי
ביו א' דסליחות .אותו יהודי חשב מיד לעצמו ,אה ,הנה רק עשיתי עמו חסד וכבר
ברצונו לנצל אותי שאבוא להשלי לו מניי בבית מדרשו ,והחליט על אתר שבהגיע
היו לא ישי פניו אל עבר העיר לעלוב.
אתא ובא יו ראשו של סליחות ,והרה"ק נכנס אל בית מדרשו כשהוא תר
בראשו אנה ואנה ,ומשלא מצא את מבוקשו חזר לחדרו וכ היה כמה פעמי בזה
אחר זה ,שיצא מחדרו וחיפש בי הקהל ,ומכיוו שלא מצא חזר אל חדרו .אדהכי
והכי נתעורר אותו יהודי וחשב לעצמו ה הרבי מלעלוב אד קדוש הוא ,ומה כבר
ביקש ממני שאכנס אליו ,מדוע לא אקיי בקשתו ,ובתו כ עלה על מרכבתו ונסע
אל עבר העיר לעלוב הסמוכה ונכנס לביהמ"ד .משיצא עתה הרה"ק וראהו עומד
ש ניגש מיד לאמירת סליחות ,ולאחר מכ אמר לו הנה בשנה זו עשית עמדי
טובה גדולה ,וברצוני היה לברכ ולהשפיע עלי שפע רב וכל טוב ,על כ קראתי
שתבוא אלי ביו א' דסליחות כי עתה עת רצו גדול בשמי ממעל ,וכעת אברכ
שתהיה ל ולזרע אחרי עשירות מופלגת ואריכות ימי ושני  .ואמר היהודי,
הריני נינו של אותו יהודי המתבר ,ומעיד אני שהברכה התקיימה במלואה ,באשר
בכל הדורות מני אז גדלה עשירותינו וכול האריכו ימי  ,ומזה נלמד מעלת האי
יומא רבה.
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íøåâ åéðá úà çîùîäå ,äçîùá ãéîú äøåù äðéëùä ïéà' éøäå ,'úáù âðåò'á åá
.ìòîî íéîùá çåø úçð
,(:ì úáù) 'äååöî ìù äçîù êåúî àìà
äùòð äçîùá àìîúðù øçàù àöîð
åäéìàù (.áë) úéðòú 'ñîá åðéöî ïëå
ïðçúäì Y êìîä øòù ìà àåáì éåàø
éðá íäù íéùðà 'á ìò øîà àéáðä
. לוäçîù êåúî äçéìñ úù÷áá
åøîà íäéùòî ìò åìàùðùëå ,àáä íìåò
ïëå ,éáéöò ïðéçîùîå ïðà éçåãá éùðéà
ãò íéçøåè åðà íéðù ïéá ú÷åìçî ùéùë שמח תשמח – להיטיב לאחרי ולשמח
ïééö ñ"ùä ïåéìâáå ,íäéðéá íåìùä ïåëùéù é÷åìà 'ä ìå÷á éúòîù' ,(âé åë) ïúùøôá
.(íúî åçìù ä"ã :çô ïéøãäðñ) íééç úøåúá ïééò ,'éðúéååéö øùà ìëë éúéùò
äøåàëìå ,åá éúçîéùå éúçîù é"ùøéôå
åäî äøåàëìã äù÷î 'íééç úøåú'á ,ïëàå êéà ,ãåòå .äæì äæ ïéðò äî ,øåàéá êéøö
íìåòä éðá' íä íéðùä åìàù åøîåà
éúéùò' øîåìå àåáì øîåçî õåø÷ ãéá ùé
íìåòì ÷ìç ùé ìàøùé ìë' éøä 'àáä
.'éðúååéö øùà ìëë
íäì ùé ìàøùé ìëã .ì"æå ,øàáîå ,'àáä
øá÷ä èåáéçá ïåãéðå úîù øçàì ÷ìç àöøúéî àãçã íé÷éãö åøàéá àìà
ïéùðåòäå äúéîäù ,íåðéäâ ìù åùðåòáå éúçîù' íéé÷îù éî éë ,äúøáçá
êà ,àáä íìåò ïá ;äùòðå åéìò ïéøôëî øîåìå æéøëäì åãéá 'íéøçà éúçîùå
,éç àåäù úåîë àáä íìåò ïá àåä ,äæ åðéáà ïåöø éë .'éðúååéö øùà ìëë éúéùò'
. לזíéøçà çîùîä ìù åøëù ìãåâ åäæ éë åéäé åáåø÷ íò ìàøùé åéðáù íéîùáù
 'אי נפתח לפני פה דר, דבר זה א מרומז במאמרינו בתחילת הסליחות.לו
 כי הרי אמרו ז"ל )בראשית רבה יא ב( 'ויבר,'  באלו פני נשפו שיחי, מתוחי
 'אינו, בירכו במאור פניו וקידשו במאור פניו,'אלוקי את יו השביעי ויקדש אותו
 וממילא אנו אומרי אחר,'דומה מאור פניו של אד בחול למאור פניו בשבת
, באלו פני דיקא נשפו שיחנו- שעבר עלינו יו השב"ק ונתברכנו במאור פני
.(כי ב'פני שבת' נוכל להיכנס לימי הסליחות )עיי' הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע נצבי
 שהרי 'כל האומר 'ויכולו' מעלה עליו,טע נוס ביאר הרה"ק המהרי"ד זי"ע
 ומדר העול שאי,(:הכתוב כאילו נעשה שות להקב"ה במעשי בראשית' )שבת קיט
 לכ תיכ לאחר השבת משהעדנו על בריאת שמי ואר,נועלי הדלת בפני שות
 כי בודאי, בידינו לחלות פניו בסליחה, ונעשינו כביכול שותפיו יתבר,באמירת ויכולו
. וישיבנו אליו אלוקינו המרבה לסלוח,יעננו ביו קראנו
 פע ניגש יהודי אל הגאו רבי אביגדור מילער זצ"ל לעת זקנותו בימי שלפני.לז
 ושאלו 'ילמדנו רבינו' במה אכי את עצמי כראוי לקראת יו הדי,ראש השנה
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äæéà åäòøì êøöð øùàë íà ,ïåîîá åì çîùî' úåéäì åúàî òðîðù éî ïéàå
íééðéù ïéáìîä ìåãâ' éë ,ãåãéòå ÷åæéç øáã åäòø úà çîùì åãéá éë ,'íéøçà
(:àé÷ úåáåúë) ,'áìç åä÷ùîî øúåé åøéáçì øñçé øùà åøåñçî éã åì ïúéù éãé ìò íà
הגדול והנורא ,אמר לו ר"א 'סמייעל' )לחיי ,להאיר פני של שמחה לכל אחד( ,הלה חשב
שלרוב זקנותו לא הבי ר"א את שאלתו  -שהרי לא ביקש ממנו הדרכה לקראת
'פורי ' אלא לקראת 'יו הדי' ,שב ושאלו ,מהי ההכנה לקראת יו הדי ,ושוב,
ר"א בשלו – סמייעל ...וביאר כוונתו ,את חושבי כי לרוב זקנותי לא הבנתי אל
נכו את שאלתו ,אפרש שיחתי ,בדר משל למי שעומד בראש 'רשת חנויות'
המפוזרות ברחבי העיר ,עול כמנהגו נוהג וכל חנות אשר ברשותו מתנהלת על ידי
עובדיו ומשרתיו ,עדי הגיע 'אחרית שנה' ,אז יקח בעה"ב זמ – יערו 'מאז' )באלנ'ס,
הכנסות כנגד הוצאות( ויברר היטב את כל הנעשה בכל חנויותיו ,ויגלה כי במקו פלוני
יש מידי הרבה 'עובדי ' ויש לשלח חלק מה  ,במקו פלוני צרי 'לפרס ' יותר
על קיו החנות למע ידעו דור אחרו שזכו לחנות כזאת בקרב  ,במקו שלישי
צרי להרבות ב'מיני' הסחורה ...מכיוו שנדבר ע יועציו ,אמרו לו א א נראה
שעלי 'לשחרר' חלק מ'פועלי' ,חוס נא חמול נא ,את פלוני אל תסלק ,כי עצ
שהייתו מביאה ל 'קוני ' רבי מחו  -ע"י החיו והארת פני שהוא מאיר לכל
הבאי בשעריו ...כ נמי האי יומא יו ראש השנה הוא יו שהקב"ה עור בו
כביכול 'מאז' – בוח ובודק את כל הנעשה בעולמו 'וכל באי עול יעברו לפני
כבני מרו' ,פעמי שהוא מחליט על כמה מ'עובדיו' שאפשר לשלח מ'עסק' זה
העול  ...אמנ את אלו המאירי פני לבאי עול אות ישאיר בכל אופ .מעתה
תבי כי עצה טובה והגונה נתתי לכ לקראת יו הדי.
כעי"ז ידוע כי הגה"ק רבי ישראל סאלאנטער זצוק"ל היה אומר במשל ל'בית
מלו' היקר בעול אשר השהות בו עולה כששת אלפי דאלער לשעה ,וא עשירי
גדולי אינ יושבי בו יותר מכמה ימי ספורי  ,והנה רואה אחד האורחי את
ידידו שמכבר הימי השוהה א הוא במלו ,ויתמה העשיר עד מאד מה לידידי
העני בבית יקר כזה ,וישאל את ידידו הגידה נא לי כמה זמ שהות כא ,ויענהו
העני ,זה לי כשנתיי ימי אשר אנכי יושב כא ,ותגדל תמיהת העשיר ...עד שהסביר
לו העני אני ממשרתי בית המלו ,ולצור עבודתי נית לי חדר ובית מדור בזה
המלו היקר ...כ כביכול העול הזה 'עול יקר' הוא עד מאד ,אבל מי שעובד
כא ,כלומר שיש בו תועלת לצור העול מחזיקי אותו כא כחלק מ'בית המלו'
ולא לצורכו אלא לצור גבוה ,ונוגע לכל מי שמאיר פני לבאי עול )וכיו"ב מצרכי
רבי( שמשאירי אותו לצור העול ...
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 àøåðäå ìåãâä ïéãä íåéì íéáåèלח.
íçøéå ñåçé ä"á÷äå ,è"ìòáä íéùåã÷ä
 åîò ìò äëæðù íéîùáù åðéáà éðôìî ø"äéלטä÷åúîå äáåè äðùì äëæðå ,
,ïúùøôá úåøåîàä úåëøáì
 â"åøá äòåùéå äìåàâ úðùמ.
לח .נודע מה שרמזו הקדמוני בתיבת אלול שהיא נוטריקו איש לרעהו ומתנות
לאביוני  ,להורות על ריבוי הצדקה בימי אלו ,ובכלל זה החיזוק בכל עניני
'בי אד לחברו' להיות 'גומל חסד' למנוע מה צער ולשמח כפי יכלתו ,ביתר
שאת ועז.
וכבר היה מעשה ,בישיבתו של הגה"ק ה'חפ חיי ' למד בחור שהיה כוחו בפיו
לעורר את הציבור בדרשותיו הנלהבות ,ובאו לבקשו מאחת העיירות הסמוכות לראדי
שיבוא לשהות בעיירת בימי ראש השנה ,לעורר את הציבור בדרשותיו קוד
התקיעות ובשאר הזמני המיוחדי לכ ,א הבחור מיא בכ באמרו שברצונו
לשהות בימי הנוראי בצלו של רבו הגדול ,קראו הח"ח ויצווהו ליסע לש  ,באמרו,
האד לא בא להאי עלמא בשביל עצמו ,כי א עבור אחרי )וכמובא בהקדמה לספר
נפש החיי בש הגה"ק רבי חיי מוואלאז'י זצוק"ל( ,וכיוו שרבי צריכי ל בעיירה ההיא,
א"כ מחובת ליסע לש  ,כי לכ נוצרת.
מעשה באיש מיקירי ירושלי בימיו של הרה"ק רבי דוד צבי שלמה בידערמא
זי"ע ,שהיו תחת רשותו 'כתבי ידות' של הרה"ק החידושי הרי" זי"ע ,הלה החשיב
כ'אוצר פז' ,ושמר עליה כבבת עינו ה מצד מחיר היקר ,ה מצד ה'שמירה'
שהרגיש שביתו שמור כשהכתבי שרויי בביתו ...ויהי היו  ,ונוות ביתו שלחה
בטעות את ה'כתבי ' לבית הגניזה יחד ע שאר 'שמות' ,משנודע הדבר למיודעינו
נתמלא כעס ועברה על נוות ביתו ,ותתלקח אש המחלוקת עד ...ביו השישי לפנות
ערב וכבר עמדו בבית המדרש אחר מנחה ,ניגש ר' דוד'ל לפני 'קבלת שבת' אל
האיש ופקד עליו – מצווה אני אות שתפנה מהרה לבית ותפייס כהוג את נוות
בית ,ורק לאחמ"כ תפנה לקבל שבת ,כי רק ב'פני ' כאלו ראוי לקבל שבת...
בי והתבונ ,במעשה זה ,כי הג שהוא היה צודק ,שהרי נוות ביתו ידעה על
קיו הכתבי הללו בבית  ,מדוע לא שמה על לב ועשתה מעשה בפזיזות כזו,
עכ"ז ,אסור לאיש מישראל לפגוע ברעהו ,יהיה מה שיהיה ,ובכל מצב ואופ ,בכל
זמ ועיד ,בכל דוד ודור ,חייב הפוגע לפייס את הנפגע.
לט .בפתיחת ה'סליחות' אנו אומרי 'הנשמה ל והגו פעל חוסה על עמל',
וביאר המגיד מדובנא זי"ע בדר משל ,לאיש אשר אחיו שבק חיי לכל חי,
והשאיר אחריו לאנחות ילד קט ,ריח הלה על ב אחיו שנשאר יתו בודד ואימ
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אותו לו כב ,גידלו וחינכו כשהוא משקיע בו כוחות עצומי לרוב אהבתו אליו.
ויהי היו ויגדל הילד עד שהגיע לפרק האיש מקדש ,ובו בעת א בת דודו הגיעה
לפרק האשה נקנית ,מיד הציעו השדכני את הבחור לדודו מאמצו ,ואכ נתרצה
בדבר באומרו 'טוב תתי אותה ל מתתי אותה לאיש אחר' .לא עברו ימי רבי
משמחת הנישואי והתברר כי אי הזיווג עולה יפה ,ואי הבעל נוהג כראוי לגבי בני
ביתו ,וכשבאו מי עד נפש נטלה את מטלטליה וחזרה לבית אביה .הל הבעל
לבית דודו ודפק על הדלת ,א אי קול ואי עונה ...דודו 'חותנו' אינו מעוניי לראות
את פניו לרוב כעסו על שכה נהג בבתו ,א זה המשי להקיש על הדלת ,עד שקרא
מאחורי הדלת הנעולה  -דודי אהובי ואוהבי ,אכ כעס בצדק הוא ,שהרי בת
היא ,א אנא ,זכור אל תשכח ,כי מלבד זאת הינ ג דודי ...כיוצא בדבר באי
אנו בבקשת רחמי ותחנוני  ,אכ 'הגו' החטיא את הנשמה שהיא חלק אלוק
ממעל ,א מבקשי אנו מהקב"ה ,אמת כי הנשמה ל ,א סו סו הגו פעל,
וממילא חוסה על עמל )הובא במשלי יעקב ויל אות תלב(.
מ .הצדיקי לבית אמשינוב זי"ע היו מברכי א גוטע אחרית שנה ,שג ה'אחרית
שנה' תהיה בטוב...

