
  א"אלול תשע ד"בס

        ימי אלול ונפש האדםימי אלול ונפש האדםימי אלול ונפש האדםימי אלול ונפש האדם
  ד של ישיבת הגולן כל יום במשך כחמש דקות לפני תפילת ערבית "שיחות הנמסרות בביהמ

  ומנסות להדריך לנחם ולעודד ולגעת בקצרה בנקודות עומק נפשיות 

  בעניינו של האדם הזמן והמקום

  

        

ץ; באלול' ב יואל מנובי   הרב 

        הקדמה הקדמה הקדמה הקדמה 

ומטכסים עצה כיצד יש לנהל את , גדולי ישראל היו מתכנסים, ראל גזירות או רדיפות באירופהכשהיו פוקדות את עם יש

הגיעו כל הגדולים והתחיל דיון מה צריך לעשות בעקבות הגזירות האחרונות שפקדו , באחד הכינוסים בוילנא. ענייני הכלל

הפך את , הוא ביקש את סליחת המסובים .שהיה אז ראש האסיפה, ינסקי'חיים גרודז' דומני שהיה זה ר. את אירופה

לפעמים יושבים לדון באיזשהו , ראו: הוא אמר להם. ואמר להם בואו נשב סביב שולחן הפוך עם רגליים למעלה, השולחן

במצב שכזה אי . אבל כאן יש דברים נוראים שעומדים על הפרק, והדברים נראים כאילו הדברים הם דברים רגילים, עניין

  !.. אנו חייבים להפנים את המצב לאשורו, דון כבדרך כללאפשר לשבת ול

נהוג לומר שפעם בעם . להרגיש שמשהו מתרחש סביבנו. דורש מאיתנו להפוך את השולחן, חודש אלול דורש מאיתנו שינוי

רק , האנחנו רוצים בישיב. היה עובר פחד בקהל, "אלול"רק מזה שהחזן בתפילת מוסף היה מקדש את החודש ואומר , ישראל

להפוך , להרגיש את השינוי, שהשינוי והדברים  יפעלו בנו, בזמן אלול לקיים שיחה לפני ערבית משהו מתומצת כחמש דקות

שיעוררו , בכל יום דברים חדשים מזווית אחרת. מרבני הישיבה אברכיה ובוגריה, בכל יום ידבר מישהו אחר. את השולחן

  .ך לעורר אותנוכמו שחודש אלול צרי, אותנו בכל יום מחדש

        לו לו לו לו     - - - - לא לא לא לא ; ; ; ; אלולאלולאלולאלול

   :כותב) ז, ג(ם בהלכות שופר "הרמב

 נרדמים והקיצו, משינתכם ישנים עורו עורו כלומר, בו יש רמז, הכתוב גזירת השנה בראש שופר שתקיעת פי על אף

 שנתם כל ושוגים, הזמן בהבלי האמת את השוכחים אלו. בוראכם וזכרו, בתשובה וחזרו במעשיכם וחפשו; מתרדמתכם

, הרעה דרכו מכם אחד כל ויעזוב; ומעלליכם דרכיכם והטיבו, לנפשותיכם הביטו - יציל ולא יועיל לא אשר וריק בהבל

  .טובה לא אשר ומחשבתו

מזכיר כל ' שפת אמת'ה, זמן אלול הוא זמן מיוחד. ולכן אנחנו תוקעים בשופר מידי בוקר כדי להתעורר והרגיש את הזמן הזה

אבל זמן אלול זה כאילו זמן סעודה . זמן סעודה שלישית כל אחד מרגיש. ואת סעודה שלישית ביחד פעם את זמן אלול

אלא כיוון שזה זמן ארוך קשה להרגיש כך כל הזמן ולהיות באווירה . התעוררות הרצון העליון, זה רעווא דרעווין, שלישית

  .עמים רבות את סעודה שלישית ואלול ביחדמזכיר פ' שפת אמת'אבל בכל זאת ה, במתח וביראה חודש שלם, מרוממת

כדי , ארבעים יום של התנתקות מהחומריות ועליה לגובהי שמים, ח אלול זה הזמן בו עלה משה רבינו לקבל לוחות שניים"ר

אני רוצה במילה אחת . מה שקרה עם משה רבינו חוזר ומתרחש אצלינו, לכפר על חטא המחול סביב עגל הזהב והחושניות

שהוא מבית מדרשו של ' שפת אמת'ה. צריך להשתמש בחריפות חסידית, וכדי לתאר במילה אחת, חודש אלוללתאר את 

המילה אלול , הוא אומר חודש אלול. שם יודעים לתמצת ולומר דברים עמוקים ומהותיים בדרך קצרה וחדה, הרבי מקוצק

  . 'ופעם לו בו' פעם לא בא". לו"; "לא: "מורכבת מהמילים
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יש ) ג, תהלים ק" (ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן  ַעּמֹו ֲאַנְחנּו ]ְולֹו[ ולא ָעָׂשנּו הּוא ֱאלִֹהים הּוא ְיהָֹוה ִּכי ְּדעּו"אנחנו אומרים ' ודהמזמור לת'ב

אומר השפת אמת אם אתה רוצה לדעת מה זה אלול אלול זה להיות קצת . הוא עשנו ולו אנחנו -בפסוק שם קריא וכתיב 

, מקליפות החיים, אם קצת נפחית מהעניינים החיצוניים. לולולולואז אנחנו נהיים  לאלאלאלאם אנחנו קצת ואז א, קצת פחות גוף לאלאלאלא

  .'שפת אמת'כדברי ה, בשם יש את כל המהות, זה כל עניינו של אלול. נגלה את פנימיותנו ושייכותנו לקדושה

תהיה סימן לכל , שך כל השנהפינה השונה ממה שאנחנו עושים במ, נקווה שהפינה הקצרה הזו שאנחנו עושים בזמן אלול

  . ושנגיע ליום הדין גדולים יותר וראויים יותר, שנזכה שחודש אלול ישפיע על השנה כולה. חודשי השנה

ן שוגרמן , ראש הישיבה; באלול' ה   הרב אמנו

טל את זה עדיין לא מב אבל, כאלול לו תהיה השנה שכל לשאוף צריך שאדם ,מסלנט ישראל רבי של מפורסמת אמירה ישנה

 לפעול צריך הזמן המיוחל שכשמגיע אבל ודאי, להגיע למעמד נפשי מסוים השנה כל שואף אתה, כלומר. אלול, היות אלול

   .אלול ממש זמן שזה מפני ,בהתאם

  : ואלו הם דבריו, התשובה בעניין' יועץ פלא'בספרו  פאפו אליעזר רבי של פשוטה הערה לקחתי

, ראשונים ואחרונים, בנביאים ומשולש בכתובים וכל חכמי ישראל די בכל דד ודרשנוי , בתורה מפורש התשובה חובת

, כי באמת אמרו שהעיקר הגדול להיכנס לדרכי התשובה הוא לימוד התורה... חדשים עם ישנים כולם מכריזים על התשובה

 לשמוע או ללמוד ,מדרשות בתי ,השם משכן אל הקרב הקרב וכל. שילמוד דינים הנצרכים וספרי מוסר ויראת השם

  .בתשובה ושוב הלוך, ביהידות וגדל הלוך ביום יום מדי ומתקרב והולך, השם אל יותר קרוב הוא, בלימודים

 ללמוד ,תורה ללמוד כדי לשוב בתשובה עלינו. בדברים אלו מאיר רבי אליעזר פאפו את עיננו בדברים פשוטים אך חיוניים

ות דבריו אלו הוא מבאר את סמיכות לימוד התורה אל התשובה כפי שהיא בעקב. ויראה מוסר וכן ספרי נצרכים דינים

  . מופיעה בתפילת העמידה

 שלמה בתשובה והחזירנו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך אבינו ל בתפילת שמונה עשרה השיבנו"על כן תיקנו לנו רבותינו ז

, לבו לב טהור לשוב בתשובה יתעורר כאשר ,השב תורת וזאת. דאי אפשר לתשובה שתתקיים בלי קדימת עסק התורה, לפניך

וישפוך נפשו לפני השם שיעזרהו ויחתור לו חתירה מתחת כסא ... יתענה מעט רק ,והתעניות מתחילה אל הסיגופים יפן לא

 ,וידרוש מפי ספרים ומפי סופרים את חוקי האלוקים ואת תורותיו, ובתחילה יעזוב רשע דרכו הרעה. כבודו להחזירו בתשובה

  .ואיזוהי דרך ישרה להתנהג במידות טובות והנהגות ישרות

תשובה "אלא זוהי , פתאומית מדובר כאן בתשובה אין) פרק ב(התשובה  באורות ל"זצ הרב בלשונו של משתמשים היינו אם

  . המוסר ההלכות ודברי, מלימוד התורה של האדם יוצא פועל תשובה שהינה, "הדרגתית

באורות התשובה  ל"בלשונו של הרב זצ. מפורשת בדברים אלו אינה תשובה' פלא יועץ'מדבר ההתשובה שעליה , בנוסף לכך

. החזירנו בתשובה >לעבודתך וקרבנו> השיבנו לתורתך : מַהָלכה של תשובה זו הינה". סתמית תשובה" נוכל לכנותה) פרק ג

פשטני  נשמע. אל התשובה מגיעים אנחנו אוממיל, תפילה זו, עובדים את ריבונו של עולם בלבבנו, אנחנו עוסקים בתורה

  .הזאת התפילה את ביום פעמים שלוש מתפללים אנחנו. האמת אבל זו? ותמים

 יום מידי .פשוטה לנו גם משימה יש, הנפש הנלווים אליה חיבוטי של הימים הללו עם המורכבת הרוחנית העבודה בתוך לכן

 ,חיזוק צריכים ודאי שעלינו לחזק בקרבנו מרגישים שאנו הדברים כל .ודינים וענייני מוסר הלכה בלימודי להרבות ביומו

 מלכנו קרבנו" ,ולעבודת התפילה שלנו, "השיבנו אבינו לתורתך", אלא שעלינו להמשיך זאת גם ללימוד התורה שלנו

  ".לפניך שלמה בתשובה והחזירנו"יתקיים בנו  וממילא" לעבודתך

 אותנו המוליכה והיא היא, אומר שהרב כפי ,סתמי ובאופן מדורג באופן .זו ותמימה ישרה עבודה ידי על תבוא התשובה

  .אל בית העולה בדרך

 



ל תשע   מי אלו  �    +    א"י

 

י, עוז מסוורי; באלול' ו   ב"שיעור 

        נקודת הראשית נקודת הראשית נקודת הראשית נקודת הראשית     - - - - אלולאלולאלולאלול

 השנה לחודשי האחרון הוא, אחד מצד. להתחלה הסוף שבין התפר קו. התפר קו על נמצא אלול. חדשה התחלה הוא סוף כל

 לכל סיכום המהווה ,לזמן מעל המרחפת נקודה כעין אלול הוא. שתבוא השנה לקראת ההכנה הוא ניש ומצד, שחלפה

 גם בה שיש מכיוון, ראשית נקודת גם היא אולם .נפש לחשבון אותנו ומעוררת, שחלפה בשנה עשינו אותם המעשים

  ?אלול מןבז נקראים אנו שאליה הרוחנית העבודה מהי. לטובה עלינו הבאה השנה אל התכוננות

        האלוקיהאלוקיהאלוקיהאלוקי    הרצוןהרצוןהרצוןהרצון    - - - - רצוןרצוןרצוןרצון    ימיימיימיימי

, מכן לאחר. הלוחות את ומשה רבנו שבר בעגל בני ישראל ז בתמוז חטאו"בי. רצון לימי להיות אלול ימי נקבעו קדם מימי

 עלה משה. 'כראשונים אבנים לוחות שני לך פסול': ואמר התרצה ה"הקב. 'ה וסליחה מאת רחמים לבקש ההר אל משה עלה

 את עמו והוריד מההר ירד הוא בתשרי 'בי. בתשרי' י עד, יום ארבעים שם ושהה אלול חודש בראש ההר ראש שוב אל

 לימי לדורות נקבעו אלו ימים ארבעים. הכיפורים יום זהו. ובשמחה ברצון לישראל ה"הקב שנתן לוחות, השניים הלוחות

  . חטא על ולכפרה לתשובה רצון

 עלינו' ה רחמי אלו שבימים מכיוון, התשובה לקבלת יותר ומסוגלים וכניםמ אלו ימים אולם, עת בכל מקובלת התשובה

. מתענים ויש שאף סליחות אומרים, בשופר תוקעים אנו אלו שבימים לכך הסיבה זו. שבים לקבל פשוטה וידו מתעוררים

  .קדם מימי אלו ימיםב שהתגלה ולכפרה למחילה האלוקי הרצון את לעורר, עלינו שמיים רחמי לעורר מבקשים אנו במעשינו

        האנושיהאנושיהאנושיהאנושי    הרצוןהרצוןהרצוןהרצון    - - - - רצון רצון רצון רצון     ימיימיימיימי

 של חלקם מנת שהינם להיים-הא והכפרה המחילה. האנושי הרצון בעקבות התעורר להי-הא הרצון כי לב לשים שעלינו אלא

 של התעוררותה. ישראל לעמו יסלח כי עולם של ריבונו לפני ותחינתו רבנו משה של התנפלותו בעקבות התעוררו אלו ימים

  . להית- הא המחילה את שאפשרה היא היא -ה"הקב, דודה אל ולהתקרב להתחזק ישראל תכנס

 וקרוניות עגלות שיהו פתחים לכם פותח ואני, מחט של כחודה תשובה של אחד פתח לי פיתחו, בני: לישראל ה"הקב אמר'

  )ה, רבה השירים שיר( 'בו נכנסות

. אולם של כפתחו פתח' ה לנו פותח כך ידי ועל, קטן פתח זה יהא פילווא, אליו תשובתנו ידי על בלבבנו פתח פותחים אנחנו

  ? מדוע! אנחנו? ראשונה הפותחים הם מי אולם

. 'כבודו הארץ כל מלוא' ;מקום בכל? פירוש מה: התלמידים לו ענו? ה"הקב נמצא היכן: תלמידיו את מקוצק הרבי שאל פעם

 המבקש האנושי הרצון קדם ומוחל הסולח האלוקי לרצון. להיכנסלהיכנסלהיכנסלהיכנס    לולולולו    שנותניםשנותניםשנותניםשנותנים מקום בכל נמצא ה"הקב: הרבי להם ענה

  . ומחילה סליחה

 רמז ,בגימטריא ארבעים תיבות וסופי. אלול ת"ר' לי ודודי לדודי אני': )ו, ג( השירים ממגילת שיר לקוח החודש מרמזי אחד

 החודש של לשמו תיבותיו בראשי הרומז זה פסוק. הכיפורים יום עד אלול חודש מראש לתשובה שנועדו הימים לארבעים

 לאורו ולתת' ה אל להתקרב האנושי הרצון. 'לי ודודי' כך ובעקבות' לדודי אני' -מתחיל  אני, פותח אני. מהותו את מבטא

, ואשה איש היו משל. 'דודי' נקרא שהוא עד קרוב כך כל הוא. אלינו מתקרב ה"הקב בה, שכנגד תנועה מחולל, בקרבי לשכון

  . עת סליחה ומחילה המכוונת לגלות את שורש הקשר שבינינו לבינו, זו עת דודים. ורעיה דוד

        חזרה אל הרצון חזרה אל הרצון חזרה אל הרצון חזרה אל הרצון     - - - - ימי אלול ימי אלול ימי אלול ימי אלול 

 ולנסות החודש של שמו אל לפנות ניתן זו לשאלה גם? זה בחודש לבנו את לשים עלינו מה אל. יתברך' ה אל נתקרב כיצד

 ל"חז של כמאמרם בבל עולי ידי על נקבע זה לחודש' אלול' השם גם זה ובכלל כולם החודשים שמות. (משמעותו את להבין

  ).ב"ה א"פ השנה ראש מסכת, ירושלמי תלמוד(מבבל  עלו החודשים שמות כי

 על נאמר) יג במדבר(' הארץ את ויתורו'. וחיפוש התבוננות משמעותו כי נמצא בתרגום. הארמית בשפה מקורו אלול

 לא. לבנו תוך אל להתבונן. והחיפוש ההתבוננות: זה חודש של מהותו זהו. 'רעאא ית ואלילו': זה פסוק ומתרגמים, המרגלים

  . שלנו המעשים פי על רק עצמנו את ולהעריך שולל ללכת



ל תשע   מי אלו  �    +    א"י

 

הקודמת להתפרטות , מכיוון שאלול מבקש לכוון אותנו אל נקודת הראשית. קודם חודש אלול לשנה החדשה, אולי בשל כך

במעשים שלנו שהם  ולא שלנו ברצון, הראשית בנקודת העוסקת תשובה היא ולאל של התשובה. ט"של ימי השנה הבעל

 אנו באמת רוצים רבות שפעמים מכיוון, אישיותנו את נאמנה מייצגים אינם המעשים. אישיותנו של החיצוניים הביטויים

 אל פנימה תבונןולה מבט להעמיק עלינו לכן. הזה בעולם לממשו מבקשים אנו כאשר אך הרצון מתעמעם טובים להיות

 בראש ,התשובה כי לעצמנו להזכיר עלינו אולם, מעשינו את לתקן צריכים אנו אין ושלום שחס לא. למעשים מעבר

  . שלנו ברצון לעסוק מבקשת ,ובראשונה

 זכות של גרידא התחשבנויות מבקשת אינה זו תשובה. הרצון אל, אישיותנו של הראשית לנקודת לחזור עלינו אלו בימים

 לכוון מבקש אני לאן? מהו הרצון העמוק ביותר שלי, שלי הרצונות מהם? רוצה אני מה: בשאלה מתעסקת אלא, חובה מול

 'התלכלך' הוא בטרם עוד שלי האמיתי' אני'ה את לחשוף זמן זהו. רצון ימי להיקרא אלול ימי זכו בכדי לא? אישיותי את

וזמן שנועד לגלות את הטוב האצור , אלי' עד לחשוף את קרבת הזמן שנו. הרצון להופעת זמן זהו. ואחרים כאלו במעשים

אך להתרצות האלוקית קדם , ה לעמו ישראל וקיבל את תשובתם"ימים שבהם התרצה הקב. ימי אלול הם ימי רצון. בנשמתי

. הרצון -ו בימים אלו אנו נקראים לחזור אל היסוד שעליו מושתתת אישיותנ. הרצון האנושי להיות ראויים למחילה ולכפרה

  . רצוננו להיות טובים

 לאחר גם. שלי האמיתית העצמיות את וחושפת אישיותי את מעצימה ,כוחו את מגבירה, טוב להיות שלי לרצון הלב תשומת

 שמונעים החוצצים והמסכים הקליפות לכל מעבר אל להביט אדע אם, שמיים רחמי לעורר ביכולתי, ביותר הנורא החטא

 לא, לוותר ולא להתנפל אדע אם, ולהתעודד לקום ביכולתי ביותר העמוקה הנפילה לאחר גם. יאישיות את לבטא ממני

וכמו שכתב מרן הרב . אישיותי ביסוד המונח טוב להיות הרצון את, שלי האמיתי' אני'ה את מלחשוף ולהתייאש ידיים להרים
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