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A    תשעד של אחרון שבוע החיתום, אחר הולך הכל 

 'מנוביץ יואל ראש הישיבה, הרבכב אלול; 

 עצם. בישיבה שקיימות, והיעילות החשובות, היפות המסורות חמש דקות של אלול, אחת את מתחילים שוב אנו
 הזמן של ערכו לכך מעבר, המיוחד לזמן לב ושל תשומת התעוררות של ערך בה יש מהשגרה והחריגה השינוי
 . דקות חמש בת שיחה כשנותנים מתעצם

. בשנה יום אותו כנגד יום לתקן ניתן שבו, מיוחדת משמעות לו יש השנה של האחרון שהשבוע לומר מקובל
 יהיה לא עולם ועד ומעתה, חמישי יום בליל אנחנו. השנה של האחרונים השבוע ימי את מתחילים אנו, הלילה

 . אלול של זה, האחרון בשבוע עלינו המוטלת גדולה אחריות זו. ד"תשע של חמישי שוב יום

 רב החליט כ"יוה ובערב, רב את העליב אחד יהודי. רב על מעניין סיפור מספרת( ב, פו) יומא במסכת הגמרא
 רב: הונא רב אמר, שוחט אותו אל הולך רב את ראה הונא רב כאשר. ולפייסו שוחט-טבח אותו אל בעצמו ללכת
 במריו עמד, הפוגע הגורם היה שהוא למרות, טבח אותו אך, מחילה ממנו וביקש הטבח אל הגיע רב. להרגו הולך
על גמרא זו ישנם  .אותו והרגה בו ופגעה עצם שחט שהוא מהבהמה עפה, רגע באותו מיד, להתפייס הסכים ולא

 רבות על השלכה בו זו, שיש גמרא על לוינס עמנואל של ומרתק מקסים הסבר לאחרונהקראתי מספר פירושים. )
  בהם(. מתלבטת ישראל שמדינת המוסריות מהדילמות

 רב. כ"יוה בערב מחילה לבקש הלך רב; העיתוי היא בסיפור המשמעותית שהנקודה אומר' שמואלביץ חיים ר'
 את להרוג הולך שרב אמר כן ועל, מתוחה הדין מידת זה שבזמן ידע ומאידך, יתפייס לא שהטּבח הבין, הונא
 בימים אבל. אחד דבר זה, מישהו עם בקטרוג או בעימות, במריבה השנה כל במשך נמצא אדם אם. טבח אותו

 נותן שלא מי מאידך, רוחניות, ולקפיצות לקבלות מסוגלים הסליחות ימי. אחר עולם זה, הדין ימי של האלה
 . כנגדו תביעה כתב מהווה עצמו הימים, זה של לגודלם דעתו

 (:ב, טז) השנה בראש הגמרא לשון על היא אלול של המפורסמות הקושיות אחת

 של ואחד גמורין צדיקים של ואחד גמורין רשעים של אחד ה"בר נפתחין ספרים שלשה יוחנן ר"א כרוספדאי ר"א

 בינוניים למיתה לאלתר ונחתמין נכתבין גמורין רשעים לחיים לאלתר ונחתמין נכתבין גמורין צדיקים בינוניים

 .למיתה נכתבין זכו לא לחיים נכתבין זכו כ"יוה ועד ה"מר ועומדין תלויין

, הזכויות לטובת הכף את והכריעו אחת מצווה עוד הוסיפו בינוניים שאותם, היא זכו ולא זכו של פשוטה הבנה
 אפילו, מעבירות מצוות יותר בו שיש מי, עברות כנגד מצוות הבודקים מאזניים שישנם אומרת שהגמרא כפי

 מצווה הוסיפו הכל בסך שהם היא המשמעות אם, תמוהה הגמרא לשון אולם. גמור כצדיק נחשב, אחת מצווה
 ".זכו" במלה משתמשים מדוע אחת

 כלומר". תשובה עשו" כתבו אלא" זכו" במלה השתמשו לא, הזו הגמרא את שהביאו ם"והרמב חננאל רבינו, אכן
 תשובה נצרכת מדוע אך. לחיים ועומדים התלויים הבינונים של דינם את שמהפכת המצווה אותה היא התשובה
 .רבות תשובות נאמרו זו שאלה על. אחת במצווה די ולא המשקל להטיית

, כלל בדרך. סלנטר ישראל' ר של תלמידו( פטרבורגר איצלה' ר) בלזר יצחק הרב של היא ואמתית פשוטה תשובה
, השנה לראש בינוני שהגיע מי. תשובה ימי בעשרת ולא באלול לא אבל. מכריעה אכן אחת מצווה, רגילים בימים

' אלול' של המיוחד הזמן משמעות ואת הימים משמעות את פספס שהוא מוכיח, לזכויות אחת מצווה של פער עם

T 

T 
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 לעשות צריך אלא הכף את להכריע אחת מצווה לו מספיק לא בינוני השנה לראש ומגיע אלול את שמסיים ומי
 . תשובה

 עורו כלומר בו יש רמז הכתוב גזירת השנה בראש שופר שתקיעת פי על אף( "ד ,ג תשובה הלכות) אומר ם"הרמב
 והם נעצמות לא שלהם העיניים, "מנקרים" לא האלו הישנים ,"מתרדמתכם הקיצו ונרדמים משנתכם ישנים
 להתנער בו, צריך לישון עת לא השנה של אחרון שבוע .יֵשנה הנפש אך, ופעלתנים ערניים להראות יכולים

 . ההכתרה יום - המשפט ליום ולהתארגן להתעורר

 ומצרכים כלים, הנעלה ביגוד, קונים רבים אנשים, החג לקראת רבה תכונה ישנה הארץ ברחבי הקניות במרכזי
 ובבגדים בנעלים ולהסתפק לשכוח אסור אבל, החדשה והשנה המועד לכבוד שמתחדשים ישראל אשריהם. לחג

 . המעשים וזיכוך המידות בתיקון, הנפש במלבושי להתחדש אלא חדשים,

 .זכאים ממנו ונצא מוכנים לדין שנבוא האחרונות, והשעות הימים את לנצל' ה שיזכנו

 

A    על מה אנו מבקשים סליחה ב"סליחות" 
 הרב אהרון איזנטלכג אלול; 

כמנהג ומסורת הישיבה, תעלה הישיבה הערב לאמירת סליחות בציונו של התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי. 
עדות ספרד נוהגים כבר מר"ח אלול לומר סליחות, והאשכנזים יצטרפו אליהם במוצאי שבת הקרובה. כשאנחנו 

תפילה הזאת נקראת "סליחות"? נגשים לסליחות, עלינו לשאול, מהו הרגש המרכזי שממלא אותנו? למה בכלל ה 
 על מה אנחנו מבקשים סליחה? 

בימים האלו אנו נמצאים בעיצומו של מסע בן ארבעים יום, הנקראים "ימי הרחמים והסליחות", מסע שהחל בר"ח 
אלול ויסתיים בתפילת הנעילה של יוה"כ. בתוך ארבעים יום הללו ניתן לציין שלושה פרקי זמן מובחנים: חודש 

אש השנה ויום הכיפורים. לכל אחד מן הזמנים הללו יש אופי וניגון מיוחד משלו. ברצוני לגעת בקצרה אלול, ר
 במאפייני אלול וראש השנה וביחס ביניהם.

 -הגדרת ראש השנה וייעודו פשוטים ברורים: המלכת ה', אנחנו ממליכים את הקב"ה. כך עולה מתוך התפילות 
ת, הפותחת את הברכות המיוחדות של החג, וכן מתקיעת השופר שמזכירה חתימת "המלך הקדוש", וברכת מלכויו 

את תרועת ההמלכה. ראש השנה, אם כן, הוא יום המלכת ה', והדבר בא לידי ביטוי ביחס שלנו עם הקב"ה 
כנתינים למלך. במערכת היחסים הקיימת בין מלך לבין ַעם, הנקודה החשובה והמרכזית ביותר היא המשמעת, 

קיום החוקים, גזירות המלך, שכן אם אין שמירת חוק, אין מלכות. בהתאמה לכך, כשמדברים על  הצייתנות,
המלכת הקב"ה בראש השנה, היום בו אנו ממליכים אותו, פירושו של דבר שאנו מקבלים על עצמנו ביום הזה את 

יים את מצוותיו, עול מלכותו, עול מלכות שמיים ומתוך כך עול מצוות. אמנם בכל השנה אנו משתדלים לק
"מלך העולם", אבל נקודת המוצא ליחס זה באה לידי ביטוי מיוחד בראש השנה.  –וממליכים אותו בברכותינו 

אם כן מתוך שאנחנו מקבלים על עצמנו בראש השנה את מלכות ה', אנחנו מבטיחים להשתדל לקיים את מצוותיו 
 כל השנה. 

ה לידי ביטוי מערכת היחסים שבין אב לבנו. והיא גם מערכת בחינת חודש אלול, היא אחרת. בחודש אלול בא 
מלכנו. ישנו פער מובחן בין יחסי אב  -"אבינו מלכנו", קודם אבינו, אחר  -יחסים הקודמת, שהרי כך הוא הסדר 

ובן לבין יחסי מלך ועם. אם היחסים בין מלך לעם מבוססים על צייתנות ומשמעת, הרי שהיחסים בין אב לבן לא 
סים על כך. אפילו בהלכות כיבוד אב וֵאם אין חיוב לשמוע בקול האב ולא כל מה שהאב מצווה חייב הבן מבוס

"כבד את אביך", הבא לידי ביטוי בהלכות מסוימות כמפורט  -לעשות. במערכת זו העניין המרכזי הוא הכבוד 
בן לאביו, הבן מעוניין  בהלכה. מערכת היחסים הזאת בנויה על מרכז כובד אחר, על קשר פשוט וקרוב של

לשמוע את מה שאביו אומר, מה הוא מייעץ לו, מה ניסיון החיים החשוב שלו ומה החכמה שלו מלמדת, הוא 
"שמע בני מוסר  -מבקש לקבל מאביו את דרכי החיים הישרות על מנת שלא יטעה. כך גם מלמדת לשון הכתוב 

נו מכבדים את רבש"ע, אבינו, ואנחנו מבקשים לשמוע אביך". ובהתאמה, לעבודת חודש אלול. בחודש אלול אנח 
ממנו מהי הדרך הנכונה, ואיך אנחנו אמורים לחיות. חודש אלול הרי הוא חודש של תלמוד תורה, וברוך ה' היה 

 חודש פורה בישיבתנו. 

ה כשם שביחס בין עם למלך, הטעות או ההחטאה באה לידי ביטוי בחוסר משמעת, הרי שביחס בין אב לבן, מ
אל תשכח שעלול לשמש כהחטאה הוא התעלמות הבן מאביו. "לך לדרכך ותצליח", אומר אב לבנו הבוגר, "אבל 
זכור אותי.  -אותי". הדבר הקשה ביותר להורים הוא כשבניהם מתעלמים מהם, בבחינת "אל תשליכני לעת זקנה" 

אותך מספיק, אבינו. אולי במשך השנה כשאנחנו באים אל הקב"ה באלול, אנחנו בעצם אומרים, אולי לא כיבדנו 
לא מספיק זכרנו אותך וממילא אף התעלמנו ושכחנו מההוראות שלך. התעלמות היא הדבר הכואב ביותר ועל כך 
אנחנו צריכים ומבקשים סליחה ותיקון. אנו מבקשים מהקב"ה סליחה על הזמנים שלא זכרנו שהוא מקור החיים, 

שאם היינו מודעים ל"דע מאין באת", שמתוכו מגיע הכבוד האמתי, אפשר  שממנו אנחנו מקבלים את כל החיים.
שלא היינו שוכחים גם את מה שהקב"ה מייעץ לנו. חלק מהמהלך של תשובה זאת הקבלה לעתיד; לקבל על 
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עצמנו, בעז"ה, בעת שניגש לאמירת הסליחות שנשתדל להבא שלא נשכח או נתעלם מהבורא יתברך, ובכל עת 
 "סלחתי כדברך". - וה אותנו. מתוך כך נזכה שהקב"ה יענה לנותמיד הוא ילו

 

A    כלל ופרט וכלל 
 הרב שי וינטרכו אלול; 

כלפי מה צריך לכוון את תפילות ראש השנה? מצד אחד, ברור שתפילות ראש השנה מכוונות כלפי הכלל. "מלוך 
"על המדינות בו יאמר, איזה לחרב, איזה על כך העולם כולו בכבודך". המלכת ריבונו של עולם על העולם כולו. 

' בתפילת 'עלינו לשבח', שתוקנה מתחילה לברכת מלכויות של כמה פעמים חוזרת המילה 'לשלום". צא ולמד 
תגלגלה לתפילות השנה כולה. הלא כך ענתה האישה השונמית להצעת אלישע הנביא שהציע ראש השנה ומשם נ 

תֹוךְּ -הצבא לה עזרה פרטית אל מול המלך או שר  י יָֹשֶבת" )מלכים "ּבְּ י ָאֹנכִּ , ואמרו על כך חז"ל יג( ,ד ב־ ַעמִּ
אנחנו חלק מעם ישראל וחלק  -בדברים פרטיים אלא להתכלל  שאותו היום ראש השנה היה שאין נכון לעסוק בו

לות השנה מהאנושות כולה. אנחנו ממליכים את ריבונו של עולם על כך המציאות כולה. הגר"א אמר שכל תפי
ציבור, כפי שאנו מוצאים שאכן הן מנוסחות בלשון רבים. בתפילת העמידה אין אנו אומרים,  מכוונות ביחס לְּ

 דאי נכונים הדברים ביחס לראש השנה.ו"סלח לי" אלא "סלח לנו" וכן הלאה. אם כך הוא בכל השנה כולה, בו

י. "מי ינוח ומי ינוע, מי ישקט ומי יטרף, מי מצד שני, "ונתנה תוקף". אנו עוסקים גם בצד הפרטי, באדם הפרט
ישלו ומי יתייסר וכו'". ביום ראשון של ראש השנה אנו מפטירים בתפילת חנה. חנה, כידוע, נפקדה בראש השנה. 

חנה. ( אומרת שתשע הברכות שתפילת מוסף של ר"ה הן כנגד תשע אזכרות שבתפילת , אבברכות )כט  ראהגמ 
ד, מד( שהמספר תשע מבטא את הפרטיות הקודמת לספרה הכללית, עשר. אכן "הרב מבאר בעין איה )ברכות פ

פקד בבן, לתפילת ראש השנה. מוכח, אם כן, שישנו מקום י בקשתה הפרטית של חנה לה מתאימה, אומר הרב,
לבקשות פרטיות בראש השנה. הדבר מובן מאוד, שהרי לא נכון שהאדם ישכח את ה'אני' שלו בעבודת ד'. נכון 

בשעה שאומרים ב"שמע ישראל" את "ה' אחד", אומרים חז"ל לכוון בהקשר זה את הדברים הבאים:  להזכיר
ארבע רוחות, אמרו בשם ר' ישראל  –שבעה רקיעים וארץ, ד  –אחד, על: ח'  –להמליך את השם שהוא א' 

 עצמך... סלאנטר, מֵעבר לכל הרקיעים והארץ, וארבע רוחות השמים, אל תשכח להמליך את הקב"ה גם על

 מתוך שני הצדדים שראינו נחזור ונשאל: על מה נכוון בתפילות ר"ה? 

כדי להשיב לשאלה זו נתבונן בדברי הגמרא במסכת ראש השנה. המשנה )טז, א( מונה ארבעה פרקים בהם 
ַיַחד העולם נידון. הרביעי שבהם הוא ראש השנה, שבו "כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון, שנאמר ַהיֵֹצר 

ין ֶאל ָכל ַמֲעֵשיֶהם". מהם בני מרון? בגמרא )יח, א( מובאות שלוש דעות: "הכא תרגימו כבני אמרנא,  ָּבם ַהֵמבִּ לִּ
ריש לקיש אמר כמעלות בית מרון, אמר רב יהודה אמר שמואל כחיילות של בית דוד. אמר רבב"ח א"ר יוחנן 

אמרנא", דהיינו, צאן, כבשים. דעה שניה, כמעלות בית  וכולן נסקרין בסקירה אחת". דעה ראשונה היא, "כבני
חיילות של בית דוד. הגמרא  -בית חורון, שהוא שביל צר שרק אדם אחר יכול לעבור בו. דעה שלישית  -מרון 

 חותמת בדברי רבה בר חנה אמר רבי יוחנן, שכולם נסקרים בסקירה אחת. 

לנקודה בה אנו עוסקים. מצד אחד, עומד אדם פרטי מול המהר"ל בחידושי אגדות מסביר שדעות אלו מתייחסות 
ריבונו של עולם, כמעלות בית חורון, אין שם דרך לנטות ימין או שמאל. מפורסם בשם חסידים שכאשר אדם 

"ואיש לא יעלה עמך". אתה עומד מול ריבונו של עולם. כפי שאומר  –עומד לפני הקב"ה בתפילה יהיה בבחינת 
י מוהר"ן קמא, השמטה(: "אחד היה אברהם". אתה עומד לבדך מול הקב"ה. אינך צריך גם רבי נחמן )ליקוט

להשוות עמידה זאת לשום בריה אחרת. לעומת תפיסה פרטית זו, ישנה התפיסה הכללית המתבטאת ב"בני 
הצאן. רועה לא סופר את כבשי העדר ביחס אישי אל כבשה זו או אחרת, אלא רצונו לדעת באופן  -אמרנא" 

לי את מספר הכבשים שברשותו. יש שהאדם נוטה להסתתר מאחורי כלל כלשהו ולא להיות נאמן למי שהוא כל
 באמת. 

לעומת שתי אלו, ישנה הדעה השלישית. "חילותיו של בית דוד". חיילים הם ביטוי לכך שקיים באדם גם צד 
עליו להיות בכושר טוב ולמצות  -פרטי וגם צד כללי. חייל צריך להתאמץ מאוד למען פיתוח הצד הפרטי שבו 

את יכולותיו האישיות. אמנם, חייל אינו נלחם לבד, חייל נלחם כחלק מצבא. כל חייל הוא חשוב ויקר מאוד בפני 
 חלק מכלל הצבא.  עצמו, אבל ערכו השלם הוא בהיותו

ך פעמים רבות הן האדם עובד את ד' וגם נבחן על ידו כאדם פרטי. הוא גם שיי –ודאי שלוש הבחינות נכונות 
בעבודתו והן מבחינת הדין לכלל. וגם נכון הוא שהאדם נבחן עד כמה הוא מצליח לקשר את הפרטיות שלו אל 

הכלל. ר' שמעון שקאפ בהקדמתו לספרו 'שערי יושר' מסביר את המשנה באבות: "אם אין אני לי מי לי, וכשאני 
למשפחתו,  –אלא שעליו להרחיב אותו יותר ויותר  האדם ודאי צריך להתייחס ל'אני' שלו –לעצמי מה אני" 

 קהילתו, עמו וכו'.

דומה שפעמים רבות העבודה היא מן הפרט אל הכלל, אך בר"ה עיקר העניין הוא מלכות ד' הכללית. אמנם, אין 
 ספק שגם בר"ה הכרח הוא שמתוך ההמלכה הכללית יקבל כל אחד על עצמו את ד' כמלך, במובן הפרטי.    



ל ֱא־לּול   4 ת ש   ו  ק  ש ד   מ    ח 

T 

קום הצד הפרטי מצד הקישור של אותו הפרט  מסתבר שנקודה חשובה מאוד היא החיבור בין הדברים, דהיינו, מְּ
אל הכלל, כחילותיו של בית דוד. הפרט מתעלה כאשר מטרתו היא ישועת הכלל, וכדברי הרב זצ"ל )אורות 

 –ומה ואת המציאות כולה התשובה פ"ד, ה( שעל השב בתשובה מעוונותיו שלו, מתוך שהוא רוצה לתקן את הא
 שמוחלים לו ולעולם כולו.  (, או פ) ביומא ראעליו אומרת הגמ 

 

A    תפילות מהתורות לעשות  
 טחובר חננאלכז אלול; 

י טֹוב: "כולם עם שרתי, וההתלהבות המרץ במלוא כשהייתי, תורה בשמחת אחת שנה יךָ  תֹוַרת לִּ ֵפי פִּ  ָזָהב ֵמַאלְּ
 וללמוד שעה לשבת במקום עבודה לשעת דולר מיליון עכשיו לי יתנו אם!? האומנם, עצמי את שאלתי", ָוָכֶסף
 שר אני, כן אם, מדוע. ללמוד יושב ולא הכסף את לוקח הייתי, בתשובה ספק לי היה לא? אעשה מה, תורה

י ַאַחת" לשיר המשיכו כך אחר. גדולה שאלה?! התלהבות בכזאת תִּ  בדבקות ככה", ֲאַבֵקש אֹוָתּה' ה ֵמֵאת ָשַאלְּ
י, "עצומות ובעיניים תִּ בְּ ֵבית שִּ ֵמי ָכל' ה ּבְּ  ,עתה בפנסיה אני? מדבר אני מה על, עצמי את שואל שוב ואני". ַחַיי יְּ

 ,צריך שהייתי והתנאים הכסף כל את לי היה אם גם ,לא ממש!? היום כל ולומד יושב אני האם אך ,תורה ולומד
 .אותי הטריד וזה. כאלה ושירים מלמולים חסרים לא? שר וממלמל אני מה אז

 תורה יש נחמן' לר. בעניין משהו לעשות שעוזרת נחמן' ר של נפלאה תשובה לי נתן והוא מישהו ושאלתי הלכתי
 אומר הזמן מקוצר(. קמה הרן שיחות; כה, תניינא מוהרן ליקוטי יעויין" )תפילות מהתורות לעשות" שנקראת
 על אתפלל, ממני רחוק זה ,הזה במקום לא שאני ורואה, עניין או, פסוק, מצווה באיזו נפגש אני אם: בתמצית

 לזה מתכוון לא אני", פיך תורת לי טוב: "שר כשאני. הזה למקום אגיע אולי אחד שיום ה"מהקב אבקש. כך
 .הזה למקום להגיע לי עזור, אחד יום, ה"מהקב מבקש אני אבל, שם לא ממש אני כרגע כי, באמת עכשיו

 מלכנו לנו מחל, חטאנו כי אבינו לנו סלח: "ואומר עשרה שמונה בתפילת עומד עצמי את מצאתי, כחודש לפני
, ממני חזקה שכרגע מתמסוי  עבירה, ֵיעשה שלא משהו לעשות עומד ליבי שאני בתוך ידעתי. ונעצרתי" פשענו כי

 שאני הרגשתי. הזה במקום לא הרי אני? מה בשביל"? לנו סלח" אומר אני מה אז, לעשותה עומד שאני לי וברור
 להיות לא צריך שאני יודע אני אבל, כרגע ממני חזק זה, זאת בכל: ה"לקב ואמרתי לרגע עצרתי. שקרים אומר

 סליחה. מלא בפה לומר שאוכל לכך בעתיד להגיע לי עזור, שם

י: "של תפילת מנחה אמרתי אפיים בנפילת, מהיום דוגמא עוד לי יש ָעתִּ מְּ דִּ י ּבְּ שִּ ֶסה ַערְּ , רגע חשבתי ופתאום", ַאמְּ
 הרגשתי אבל, סליחה וביקשתי, ה"מהקב תשובה ביקשתי אמנם, אותו לעשות צריך הייתי שלא משהו עשיתי היום
 זאת הפכתי כן על, לא? מהן נרטב שלי הכר דמעות עם בכיתי האם. דִיי הצטערתי לא, אמתי מספיק היה לא שזה

ממש  אצטער בו למקום להגיע לי עזור, חזק מספיק מרגיש לא עדיין, שם לא עדיין אני, ה"לקב אמרתי. לתפילה
 צריך שאני במה לעמוד כוחות לי שיהיה אלא, מדי יותר להצטער לא, מחדש וניסחתי תיקנתי זה אחרי מיד

 .לעשות

 לעשות של, עצמו הזה במקום גם נמצאים לא שאנחנו מרגישים אנחנו שלפעמים להיות יכול: סיום ומשפט
 לבקש, להתפלל אפשר זה על שגם נחמן' ר אומר... בי מתפתח לא רגש ושום ה"בר עומד אני ;תפילות מהתורות

 .הזה.. למקום להגיע לי עזור: פשוטות במילים ה"מהקב
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