
'האחריות הציבורית המוטלת על היחיד'
  מאת הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א

ראה אנוכי נותן לפניכם התחיל בלשון יחיד  ראה והמשיך  בלשון לפניכם. 
נאמר, 'ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה אשר תשמעו 
אל מצוות ה' וגו'', ופירש רש"י, 'ברכה וקללה - האמורות בהר גריזים ובהר 
וקללה. ראה  היום ברכה  נותן לפניכם  אנכי  יקר ראה  עיבל'. כתב הכלי 
כמדבר ליחיד, לפניכם כמדבר לרבים, לפי שאמרו חז"ל )קידושין מ ב( לעולם 
ידמה לאדם כאילו היה כל העולם מחצה על מחצה זכויות ועוונות עשה 
מצוה אחת הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. לכך אמר אל כל יחיד 
ראה שיראה בעין שכלו כי כל מעשיו יחזרו לפניכם לכולכם. והזכיר ענין 
זה בפרשה זו המדברת מענין הר גריזים והר עיבל כי שם נעשו כל ישראל 
ערבים זה בעד זה ומצד הערבות רבים נתפסים בעוון היחיד. עד כאן לשונו.

ואמרו )ויקרא רבה ד, ו( משל מעשה באחד שהי' עובר בספינה והי' קודח תחתיו, באו 
עליו בני הספינה וצווחו עליו מה אתה עושה? אמר להם מה לכם עלי, הלא 
במקומי אני קודח, א"ל שוטה שבעולם! הלא אתה מאבד את כל הספינה, כי 
מהנקב שלך יבואו מים בכל הספינה, כך כשהאדם חוטא הוא מאבד ח"ו טובה 
הרבה מן העולם הדא הוא דכתיב )קהלת ט, יח( "וחוטא אחד יאבד טובה הרבה".

מות  עד  מקלט  בערי  נשאר  בשוגג  שרוצח  ע"א(  יא  )מכות  בגמרא  ומצינו 
כל  ומסתמה  בו  הדבר  שתלוי  הגדול  הכהן  חטא  ומה  הגדול  הכה 
מפירקא  סבא  ההוא   ואמר  שנצא  כדי  ימות  מתי  אומרים  היו  הרוצחים 
ויפלא  בקש,  ולא  דורו  על  רחמים  לבקש  לו  שהי'  לי  שמיע  דרבא 
בעולם  אחד  הי'  שבאם  גדול,  כהן  על  כזה  חוב  מוטל  יהי'  איך  בעינינו 
הזה. החיוב  לידי  יבוא  עליו שלא  הגדול  הכהן  שיתפלל  גלות  שנתחייב 

ועכשיו עפ"י המדרש הנ"ל, הלא חוב כזה מוטל על כל איש ואיש להזהר 
ישראל הרי  ולהתפלל על כלל  כולו,  יאבד את כל העולם  מלחטא שלא 
שגם הדיוט צריך לדאוג לכל העולם כולו. ולכן מבואר באלפס וברמב"ם 
וברא"ש "שכל איש מישראל צריך לראות כאילו עיני כל ישראל תלוין 
עליו. כמבואר זה במקום אחר. הרי שכל יחיד ויחיד צריך לדאוג על כל 
העולם  כל  על  להתפלל  כה"ג  על  שהחיוב  תימה  זו  ומה  כולו.  העולם 
שהלא הוא הגדול שבישראל, ותפלתו תהי' נשמעת, כי הוא השליח צבור.

וכן אמרו חז"ל על הכתוב "וכשלו איש באחיו" איש בעוון אחיו.ובספר 
הערבות  אלמלא  לזה.  זה  ערבים  ישראל  כל  וז"ל  כתב  צג  סימן  חסידים 
נותנים לב לחקור על  היו  ולא  הי' אדם מוחה ביד חבירו על חטאיו  לא 
יחטאו.  שלא  וגדרות  סייגות  שיעשו  כדי  אלא  לבערם  רשעה  עושי 

באשמורת  קמים  ספרד  ובני  אלול  הרחמים  לחדש  נכנסים  אנו  זה  שבוע 
ולהתפלל  ניבו  במהלל  לעשרו  וקם  רעיוניו  השם  אשרי  לסליחות 
בו.  תלויה  הרבים  וזכות  ישראל  כלל  את  ומזכה  עצמו  מזכה  קונו  לפני 
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כו( )יא,  וקללה  ברכה  היום  לפניכם  נותן  אנכי  ראה 
הקושי  על  עמדו  ועוד(  ב"פ,  חיים  ר'  בחיי,  רבינו  בעה"ט,  )ראה  רבים  ראשונים 
 – רבים  בלשון  ומסיים  ראה,   – יחיד  בלשון  שפותח  הפסוק  בלשון 
לומר  לו  היה  בכללות  ישראל  לעם  דיבר  רבינו  משה  אם  שהרי  לפניכם, 
'לפניך'? לומר  צריך  היה  ואחד  אחד  לכל  ישיר  באופו  דיבר  ואם  'ראו', 

והרי  'היום'  אמר  מדוע  ומהן  הקדוש,  האלשיך  עמד  נוספות  נקודות  על 
ברור שאותו היום דיבר עימם? והגר"א בספרו על התורה אדרת אליהו עמד 
לאומרו? נצרך  ומדוע  הוא  פשוט  ולכאורה  'אנכי',  ראה  הלשון  על  בנוסף 

אכן במפרשים נאמרו ישובים שונים בזה, וראיתי שכמה נביאים נתנבאו בסגנון 
אחד )ראה דברי הכלי יקר, והגר"א באדרת אליהו, וכן הבא"ח בעוד יוסף חי ועוד(, שהתורה הקדושה 
באה ללמדנו יסוד גדול בדרכי יצר הרע והדרך להילחם בו, שהיצר רואה שהאדם 
בליבו לחזור בתשובה ולתקן מעשיו ודרכיו, אומר לו ראה כמה רעות עשית 
כל חייך כמה עבירות, בחרת ברע באופן שיטתי ואין לך תקנה, כדאי שתמשיך 
בדרכך הרעה ואל תנסה לשוב בתשובה משום שבמצבך כבר לא ניתן לעשות 
תשובה... על כך באה התורה ומלמידתנו ראה אנכי 'נותן' לפניכם 'היום'... 
נותן הוא לשון הווה של נתינה. ובנוסף 'היום', על תחשוב מה היה קודם לכן 
אלא היום... היום אם בקולו תשמעו... השקפת התורה היא לא לשקוע בעבר 
אלא בהווה ובעתיד תתקן מה שבאפשרותך לתקן... ובאפשרותך לתקן הכל!!

ומורינו הבא"ח שם ביאר בכמה אופנים, ובאחד הביאורים כתב, 'נראה לי בס"ד 
אומרו ראה אנכי נותן לפניכם היום דעצה טובה קא משמע לן, שכל אדם יביט 
ויסתכל בדעתו שאין לו בעולם אלא רק היום שהוא עומד בו והסתכלות הזאת 
דהיצר  הרבה  וטובה  עושר  לו  שיש  בזם  לומר  רוצה  בברכה  בין  לו  מועילה 
הרע מושך לבו לגאווה גדולה ונשיאות ראש מהמת רוב טובה על דרך וישמן 
כיון  ירשיע  ולא  יבעוט  שלא  ליה  הועילה   זו  הסתכלות  דאז  ויבעט  ישורון 
דהוא רואה בדעתו שאין לו בעולם אלא אותו היום שעימד בו דאפשר שבלילה 
ע"כ. יובל'..  ולקברות  מת  פגר  וישאר  עוד  אליו  תחזור  ולא  נשמתו  תצא 

בימיו  האחרון  היום  הוא  הנוכחי  שהיום  בדעתו  יבין  אדם  שאם  דהיינו   
שעליו  ויבין  ומעמדו,  עושרו  רוב  מחמת  להתגאות  מה  על  לו  אין  וכבר 
יראה  שלו  'היום'  אותו  אם  פקודה,  עת  בטרם  ומצוות  זכויות  לאסוף 
וממילא  אחר,  לזמן  ולא  ל'היום'  הוא  מבטו  שעיקר  משום  לגמרי  אחרת 
משלו...  מיוחדת  עבודה  יש  יום  שלכל  משום  הכר,  לבלתי  ישתנו  חייו 

ממשיך הבא"ח ומסביר גם לאידך גיסא, 'והן בקללה שיש לו צער ויסורין הן 
בדוחק הפרנסה הן בחולאי גופו ואם יסתכל בכך אז ישקוט וינוח מן הצער וכמו 
שאמר החכם אל תצר צרת מחר שמא מחר איננו ונמצאת מצטער על עולם שאינו 
שלך ולזה אמר ראה והביט במחשבתך ובשכלך כי אנכי נותן לפניכם היום רוצה 
לומר היום הזה שאתם עומדים בו בלבד וראיה שכלית זו טובה היא וצריכה 
לכם הן בזמן שיש בו ברכה וטובה הן בזמן של קללה'. ע"כ דבריו הנפלאים. 

וכוונתו, שגם כשקה לאדם והוא נמצא במרה שחורה, הגוף כואב, הפרנסה לא 
משהו... יש לו צער מבני הבית... מהשכנים... מהעבודה... כיצד מתגברים 
על הקושי והיסורין?? על ידי שנבין שמה שיש היום אינו מחייב את המחר... 
מחר המצב יכול להשתנות מהקצה לקצה. כי לכל יום יש את מכסת הברכות 
הקדושה,  התורה  אותנו  מלמדת  כך  טוב!!  יותר  יהיה  מחר  והקללות שלו... 
יום,  היום  קשיי  עם  להתמודד  יצליח  כך  ורק  היום  לפי  לחיות  צריך  יהודי 
ובעיקר להתקדם במידותיו הרוחניות אחר שמבין שמי אמר שיהיה מחר....

פתח  מדוע  הפסוק,  בלשון  הקושי  את  ליישב  נבוא  ובכך 
לפניכם?   – רבים  ללשון  ועבר  ראה,   – יחיד  בלשון  הכתוב 

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה
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המשך בעמ' 4...



שאלה: האם מותר לשתות משקה אנרגיה או משקה קל ממותק 
או מיץ טבעי לפני תפילת שחרית.

תשובה: כל משקה אפילו ממותק המיקל לשתותו לפני התפילה 
יוכל  יש לו על מי לסמוך והוא הדין למיץ טבעי והעיקר שלא 
לשכר והוא הדין שמותר לשתות משקה אנרגיה לצורך התפילה 

כדי שיהיה לו כח להתפלל. 

ביאורים: בשו"ע סי' פט' סעי' ג' נפסק אסור לו להתעסק בצרכיו לילך לדרך 
עד שיתפלל תפלת שמונה עשרה ולא לאכול ולא לשתות אבל  מים מותר 
ומשקין  אוכלין  וכן  טוב.  ויום  בשבת  ובין  בחול  בין  תפלה  קודם  לשתות 
לרפואה מותר. ובאיסור זה יש שני טעמים א' למדו מהפסוק ואותי השלכת 
אחרי גויך דהיינו שמתפלל לאחר שמילא כריסו והתגאה. וטעם ב' שדרשו 
את הפסוק לא תאכלו על הדם שלא תאכלו לפני שתתפללו על דמכם. וכיון 
ששני הטעמים להלכה לכן בין שתיה ובין אכילה אסורים קודם התפילה חוץ 

ממים שאין בו גאוה ואינו אכילה על הדם.

ונחלקו הפוסקים לגבי משקה עם סוכר כגון תה או קפה עם סוכר והכרעת 
המ"ב בס"ק כב' שהעולם נוהגים להקל עם סוכר והביאור בזה כיון שבלא 
זה השתיה מרה אין זה דרך גאוה. ועיין שע"ת ס"ק יא' בשם שו"ת חינוך 
לשתותו  אסור  בירה(  שזה  )כנראה  ביע"ר  הנקרא  שמשקה  יהודה  בית 

שמשקה משכר אסור בשתיה לפני התפילה.

 ועיין בערוה"ש בסעי' כג' שאין הבדל בין מים למים בטעמים כגון לימונדה 
וכדומה ולכן היקל בזה אבל לגבי מיץ טבעי לא דיבר וכן דעת הגריש"א 
הובא בפניני תפילה עמ' נז' להתיר בשאר משקאות שאינם חשובים חוץ מיין 
ובירה. אבל בהגהות מימוניות על הרמב"ם תפילה פ"ו אות ד' כתב שרק 

משקה משכר אסור לשתותו ולפי זה אף מיץ טבעי יש להקל. 

שהוא  ואף  אנרגיות  נותן  אלא  משכר  שאינו  כיון  אנרגיה  משקה  ונלענ"ד 
חשוב יש להקל כיון שבהגהות מימוניות אסר רק משכר וזה אינו משכר לכן 

יש להקל בזה לצורך שיהיה לו כח להתפלל וכדומה. 

'ענייני תפילה'

שכר  נוטל  אם  הכנסת  בבית  ראשונים  עשרה  במעלת  שאלה: 
כולם כפשוטו. ואם הגיע אחרי שיש עשרה אם יש ענין להזדרז 

כמה שיותר להיות מהמקדימים.

תשובה: המגיע לבית הכנסת מעשרה ראשונים שכרו כמו כל 
כמות האנשים שבמנין זה. ומי שאיחר וכבר באו עשרה לפניו 
יזדרז להיות כמה שיותר לבא מוקדם שכל שהוא קרוב לעשרה 

הוא קרוב יותר ליניקה מהקדושה.

ביאורים: בגמ' ברכות דף מז: מובא אמר רבי יהושע בן לוי לעולם ישכים 
אדם לבית הכנסת כדי שיזכה וימנה עם עשרה הראשונים שאפילו מאה 
באים אחריו קבל עליו שכר כולם ומקשה הגמ' שכר כולם סלקא דעתך 
אלא הכוונה שנותנים לו שכר כנגד כולם דהיינו ששכרו כמו כל האנשים 
שיתפללוו במנין זה. והטעם בזה כתב המטה משה תלמיד המהרש"ל ח"א 
אבל  מלך  הדרת  עם  ברוב  הוא  עשרה  שמעל  כיון  ו'  אות  העבודה  מטה 
עשרה הראשונים בהם נשלמה הקדושה. וכן הוא לשון המהרש"א בברכות 
שם דכל בי עשרה שכינתא שריא והם עשרה הראשונים שהביאו השכינה 
לבית הכנסת והבאים אחר כך אינם עושים כלום בזה רק מה שמתפללים 

עם העשרה שהביאו השכינה לשם.

ולגבי מי שכבר איחר וכבר באו עשרה לבית הכנסת לפניו מצינו חידוש 
צריך  העשרה  שכל  משמע  שבזוהר  שכתב  יח'  סעי'  צ'  בסי'  בערוה"ש 
מעשרה  להיות  ביכולתו  שאין  מי  שאפילו  והוסיף  אחת  בבת  שיבואו 
ראשונים מפני טורח הנקיות וכיוצא בזה מכל מקום יהדר לבא מוקדם כמה 

שאפשר שכל הבא קודם קרוב יותר ליניקת הקדושה מהבאים אחר כך.

 ואכלת לפני ה' אלוקך במקום אשר יבחר.. מעשר דגנך ... למען תלמד 
ליראה את ה' אלוקך כל הימים... 

אמרו חז"ל "האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דברכות" )ב"ק ל(, ופירש בספר 
"ישמח לבב" )או"ח סימן ו( שעיקר החסידות להיות לומד וחוזר עליהם תמיד ולהיות ירא 

וחרד מפחד ה' ומהדר גאונו כמאמר הכתוב ליראה את ה' הנכבד והנורא, ואם לא יהיה 
בקי בהם ובדקדוקיהם על נקלה יבוא להכשל באיסור זה.   

כוונה באמירת שמות הקודש| יכוון בברכות פירוש המילות כשיזכיר שם אדנו"ת  יכוון 
ופירוש שהוא אדון הכל, וכמזכיר שם יקו"ק יכוון שהוא היה הוה ויהיה, וכשיזכיר אלו

קים יכוון שהיא תקיף ובעל יכולת ובעל הכוחות כולם. )שו"ע או"ח סימן ה, אולם דעת הגר"א שמזכיר 
שם יקו"ק בכתיבתו אין צריך לכוון אלא אלא 'אדון הכל' מפני דבכל מקום הולכים אחר הקריאה ולא אחר הכתיבה, )עי' משנ"ב ס"ק ג(. 

אולם דעת האור לציון )ח"ב פ"א סי"ח בביאורים( שאין לנו אלא דברי מרן שבהזכרת שם השם צריך לכוון גם פירוש הכתיבה(.

חיוב הכוונה בברכות או בכל מקום| יש אומרים שעיקר החיוב לכוון את פירוש הקריאה 
תוהכתיבה, נאמר רק בהזכרת שם השם בברכות, ולא בשאר מקומו )אור לציון שם(, ויש חוו
לקים וסוברים שבכל הזכרת שם שם השם, צריך לכוון את פירוש הקריאה והכתיבה )חסד 

לאלפים ס"ק ג, כה"ח סימן נה ס"ק ג(.  

גילוי דעת בבוקר האם יועיל לכל היום| מחמת החשש שישכח לכוון בכל פעם, כתבו 
האחרונים שיתנה בבוקר כשמכוון כעת על כל הפעמים שיזכיר את השמות הקדושים 
)א"א בוטששאטש בסידורו תפלה לדוד אות כא, האפיקי ים בפניני ים אות ג(. ויש שפקפקו בעצה זו, ומכל מקום 

כתב שמי שבין כך לא יכוון, יאמר תנאי זה. )הגר"ח קנייבסקי שיח תפילה עמוד תרפז(. 

ההוגה את השם באותיותיו| ההוגה את השם ]יקו"ק[ באותיותיו אין לו חלק לעולם הבא. 
)סנהדרין צ.( והיינו שקוראו ככתבו  יו"ד ה"א וא"ו ה"א, אלא צריך לקרותו כאלו היה כתוב 

שם אדני. 

כשאומר בבוקר "אביי - הוה מסדר סדר מערכה" יש מדקדקים לומר "אביי הוא הוה 
מסדר" כדי שלא ידבק יו"ד של "אביי" עם "הוה" דאז נראה כקורא השם ככתבו, וכן 
ראוי לעשות )בן איש חי מקץ אות ט(. ויש מקילים בזה כיון שאינו מתכוון לשם השם, מותר. )ע"פ 
פסקי התוספות שבועות אות נ(, ועל הצד היותר טוב, שיעשו הפסק מעט בין תיבת אביי לתיבת 

הוה. )חסד לאלפים, יביע אומר ח"ח או"ח סימן יא(.

יא( בשם רבינו האר"י שלא להגות ארבע  )וישלח סעיף  חי  זה כתב הבן איש  ובכלל איסור 
אותיות שם הוי"ה ברוך הוא כסדרן. ]יו"ד ה"א וא"ו ה"א[, לפיכך, הקורא "פתח אליהו" צריך 
להזהר שלא לומר אותיות השם כמות שהן כתובות, אלא יאמר יו"ד קי וא"ו קי. או יפסיק 
בינהם ויאמר אות יו"ד ואות ה"א ואות וא"ו ואות ה"א. ויש שכתבו שעדיף להפסיק בין 
אותיות השם מלומר י"ד קי וא"ו ק"י שכן בשינוי האותיות יש לחשוש קצת שאין זה דרך 

כבוד כלפי מעלה. )יבי"א ח"ט סימן יב(.  

כוונה באמירת השם | כתב יסוד ושורש העבודה )שער ב: האשמורת, פרק ב(: ....ראו אחי ורעיי, 
אהובי נפשי, מהרעש הגדול בכל צבא מעלה ומטה בשביל האדם המוציא שם שמים 
בלא כוונה, רחמנא לצלן. ואיך לא יתן האדם אל לבו בבואו את הקודש להזכיר את השם 
הנכבד הגדול והנורא הוי״ה ברוך הוא וברוך שמו או שאר שמות הקדושים של יוצרנו 
והנורא בכוונה עצומה על-כל-פנים. וכשמתפלל  ובוראנו, להוציא מפיו השם הנכבד 
בלא לב ולב  - כמה שמות הקדושים הוציא מפיו בלא כוונה בלא ידיעתו כלל, כי חושב 
באותה שעה בענין אחר. ואף שחשב בדברי תורה, על כל פנים, נקרא הוציא שם שמים 

לבטלה - ואיך ישא פניו אחר פטירתו אם  ישאלוהו על כך?י
ווכה מספר הרה״צ רבי אליהו ויינברגר בעל מחבר ספר ״בן ישכר״ שבדידו הווה עוב

דא: ״בחודש מרחשון שנת תש״ג קבלנו צו להתאסף בעיר ״באניע״ אשר התאסף שם 
צבור גדול ביניהם הרבה יראים וחרדים לדבר ה' והתחזקנו מאד לעמוד בנסיונות, לא 
לאכול טריפות. אז עוד לא היו הצרות כל כך גדולות , משפחותינו ו הנשים והילדים 
שהיה  ימ״ש  ״הארטי״  הצורר  של  ההולדת  יום  הגיע  והנה  בשלום.  בבית  עוד  נשארו 
המושל בהונגריה מטעם הס.ס. והיה רשע מרושע ואכזר גדול... ריכזו את כולנו בשטח 
ענק מחוץ לעיר, מצד אחד התרכזו הגויים בערך 20.000 איש ומצד שני ריכזו את כל 
היהודים השבויים - ציבור גדול מאד של אלפים. ועל בימה גדולה עמד שם אחד מן 
השרים הגדולים ונאם נאום לכבודו של אותו רשע. ובכל פעם שהזכיר את שמו הוכרחו 
כולם כרגע לעבור לעמידת דום, להצדיע ולעמוד דקה בדממה מוחלטת... וזה היה כמה 
וכמה פעמים באמצע ה״דרשה״. אחרי הנאום אמרתי לחבריי שהיו שם: רבנים, שוחטים 
וכד׳ שקבלנו מוסר השכל איך שאנו צריכים לכבד את השם הגדול והנורא. וזה מגיע 
לנו כעונש על שלא כבדנו כראוי את שם הקדוש. וקבלנו על עצמנו שמהיום על נתחזק 

וביתר שאת וביתר עוז לכבד את שם הקודש. ואם יזכנו ה׳ יתברך להנצל אז נתאזר ונתא
מץ בכל כוחנו על זה ונעורר גם אחרים על זה. והשם יתברך עזר לנו, שיצאנו מאפילה 
לאורה וזכינו לבנות בתים להשם יתברך, וזכינו לראות דורות ישרים ונאמנים להשם 
ולתורתו. ומשתדלים לעורר את כל הנלווים וכל השומעים לנו בענין קדושת השמות 

הקדושים. ועל זה אנו מתחזקים ומחזקים בכל כוחנו: עד כאן דבריו. 

'כוונה בברכות ובשמות הקודש' 



תשעת הימים שלפני תשעה באב המזכירים את חורבן בית המקדש, העיקו כענן 
כבד על חצרו של רבי ברוך, שבדרך כלל היתה שרויה באוירה של שמחה פנימית. 

גם יוסלה, אחד החסידים הצעירים ביותר. שהיה עליז תמיד, ניסה הפעם לגרש 
מעל שפתיו את הניגונים העליזים, אותם הוא היה מזמזם שעה שהיה לומד רכון 

על ספר. לפעמים היה משמיע זמזום בהיסח הדעת, עד שחבריו הזהירוהו לאמר: 
יוסלה יוסלה, כבר שכחת מה שרבינו אמר, שאין שירה ושמחה, עד שיעברו תשעת 

הימים...

בימים עצובים אלה של אבל על אובדן בית המקדש, לא היה רבי ברוך מוכן 
לראות איש מחסידיו ושמועה אמרה, כי הוא יצא לערוך “גלות”, כדי להרגיש את 
טעמה האמיתי של הגלות המרה, שאבותינו הרגישו אחרי החורבן, כאשר נלקחו 

בהמוניהם לרומי ונמכרו לעבדים. לאחר מכן הוא היה מופיע בפתח חדרו ערב 
תשעה באב, מוכן ומזומן לקרוא את מגילת איכה.

גם הפעם נעלם רבי ברוך מאז תחילת תשעת הימים ואיש מחסידיו לא ראה אותו. 
האמת היא, כי גם אם היו רואים אותו לא היו מזהים אותו, יען כי הוא התחפש 

בבגדיו של בעל עגלה, והיה נוהג בעגלה וסוסים ברחבי המדינה. הוא לעולם לא 
התחפש אותו הדבר פעמיים, כדי להבטיח שאיש לא יזהה אותו. הפעם הוא העדיף 

את ההסוואה של בעל עגלה, משום שחש חולשה ברגליו.

בהיותו עומד ליד העגלה שלו, כבעל עגלה לכל דבר, נגש אליו אציל פולני ושכר 
אותו לנסיעה, לעיר שהיתה במרחק של כ-70 ק”מ ממקום מגוריו של רבי ברוך. 

בעל העגלה המסווה עשה חשבון כי הזמן יספיק לו בדיוק להגיע לשם ולחזור לפני 

תשעה באב, כשלרשותו עומד יום נוסף, למקרה של עיכובים כלשהם.

רבי ברוך יצא לדרך, כשלצידו האציל הפולני, הוא נסע בדרכים המאובקות, מתעלם 
בשקט מהערותיו העוקצניות של הנוסע שלו, נאנח עמוקות למראה המאמצים 

הגדולים, שהסוסים הזקנים עשו, כדי לסחוב את העגלה וסובל בשקט את קפיצותיה 
של העגלה, כאשר הגלגלים עלו על אבן, או שקעו בבוץ. הם בילו שני לילות 

בפונדקים שלצידי הדרך. מובן מאליו, שלרבי ברוך “בעל העגלה” לא היה חדר 
כמו לאציל לשכב בו, אלא הוא נאלץ לישון על הקש באורווה, ליד הסוס שלו. הוא 
התעורר מוקדם והניח תפילין, מיד כאשר נראו קרני השמש הראשונות. בצורה כזו 

הוא היה מסוגל לצאת לדרך מוקדם בבוקר.

שום דבר מיוחד לא קרה בדרכם אל העיר, זולת הקשיים ואי-הנוחות שהם בדרך 
כלל מנת חלקו של כל בעל עגלה. אולם בלילה הראשון בדרכם חזרה, השתכר 

האציל בפונדק שבו התאכסנו, ולפני ששכב לישון פטפט באזני רבים על העסק 
הטוב שעשה בעיר. כרגיל במקרים כאלה היו נוכחים במקום אנשים, שרק חיכו 

להזדמנות כזו, והיו “מוכנים” לטפל בנוסע העשיר ו”לשחרר” אותו מהכסף אשר 
בכיסו. למחרת בבוקר, כאשר רבי ברוך קם והעיר גם את הנוסע שלו, הוא נאלץ 
להלביש אותו במו ידיו ולשאת אותו אל העגלה, משום שהלה היה עדיין שיכור.

מיד אחרי שעזבו את הפונדק, היה עליהם לעבור ביער עבות שנפש חיה לא היתה בו 
באותה שעה. ככל שהעין ראתה, לא היו לא עגלה ולא אנשים, כי השמש רק החלה 
לזרוח. לפתע, מבלי שידע מה קורה, זרק מישהו שק על ראשו של רבי ברוך. כאשר 
חזרה אליו הכרתו, מצא את עצמו רבי ברוך קשור אל עץ וממולו האציל היה קשור 

אף הוא אל עץ, אולם נראה היה כי ההוא עדיין מחוסר הכרה.

אלמלא החבל שהחזיק אותו אל העץ, היה נופל על האדמה. התברר, כי השודדים 
שהתנפלו עליהם, הריקו את כיסיהם וגם הסוס והעגלה נעלמו כלא היו. רבי ברוך 
הבחין בדשא בתפילין שלו, אשר לשודדים לא היה כנראה חפץ בהם וכן בסידור 

הקטן שלו, אשר בלעדיו הוא לא היה עושה צעד. ליבו התמלא שמחה בראותו את 
התפילין והסידור והוא הודה להשם, שהציל אותו ממוות.

המסע של רבי ברוך

אשר לאציל, הצליח רבי ברוך לפתוח את קישורי החבלים שלו. אולם 
הלה לא פתח את עיניו, ושכב על האדמה כאילו אין בו רוח חיים. רק 

פעולה חלשה של דופק העידה על כך שהאיש לא שבק חיים.

רבי ברוך יכול היה בקלות לעזוב את האיש, שוכב באשר הוא שוכב, 
ולהגיע בעצמו למקום ישוב. אולם דבר כזה לא עלה על דעתו כלל. 

הוא הסתובב קצת, כדי לחפש מים ולרחוץ את פניו של האציל במטרה 
לעוררו לחיים. לאחר שעות אחדות התחיל האציל להתעורר מעילפונו. 

כאשר התעורר סוף סוף, שאל את רבי ברוך בתדהמה: “מה קרה? 
מה הענינים? מדוע אנחנו יושבים כאן, במקום לשבת בעגלה ולנסוע 

הביתה”?

בקול שקט, כשהוא מחקה את בעל העגלה הצייתן והנבער, סיפר לו רבי 
ברוך את מה שקרה להם. כאשר הזכיר את העובדה שהם נשדדו, קפץ 

האציל כנשוך נחש וצעק : “כספי! היכן כספי, עשרת אלפים הרובלים 
שהיו בכיסי?” הוא צעק ויילל ונראה היה כאילו שהוא יוצא מדעתו 

מרוב צער על אובדן הכסף. עבר זמן מה עד שרבי ברוך הצליח להרגיע 
אותו איכשהו והאציל ישב על האדמה ונעץ את מבטו בנקודה מסויימת, 

כאילו ביקש למצוא את כספו האבוד שם. אחרי זמן מה הוא הגניב 
מבטים חשדניים לעבר רבי ברוך, אולם הלה לא הבחין בזה כלל, כי 

היה שקוע בתפילה.

“האם אתה מספיק חזק עכשו, כדי שתוכל ללכת אתי”? – שאל רבי 
ברוך את האציל, כאשר גמר להתפלל – “ייתכן שאין אנחנו רחוקים 
מהפונדק ונוכל לחזור לשם ברגל, או לפחות נוכל להגיע לכביש, או 

ליישוב כלשהו”.

הם החלו ללכת לאט לאט, אולם לא הרחיקו עד ששמעו קולות שבאו 
מקבוצה של ציידים שעברה במקום. לשמחתו של האציל לא היה גבול, 

כאשר גילה בין הציידים כמה מידידיו. מיד הוא סיפר להם את מה 
שקרה ומיד הוסיף, כי הוא חושד בבעל העגלה, שהוא שיתף פעולה עם 
השודדים. שאלמלא כן כיצד יכלו הם לדעת, שאני נושא עמי סכום כסף 

כה גדול? – שאל האציל.

“הבה נירה בו!” – הציע אחד הציידים, אולם ראש הקבוצה, אציל 
קשיש, סבר אחרת. הוא הציע, לקשור את בעל העגלה אל עץ ולחכות. 

“אם הוא באמת אחד מהשודדים, הרי שיבואו חבריו לעזור לו. ואם לא 
– שה’ יעזור לו”.

“אכן יעזור לי ה’” – חשב רבי ברוך בלבו, לאחר שקבוצת הציידים 
עזבה אותו לנפשו. הלילה ירד וביער לא היתה נפש חיה חוץ ממנו. רק 

הירח האיר קלושות מבעד לעצי היער העבותים.

כנראה שעכשיו חצות הלילה – אמר לעצמו רבי ברוך, כאשר הירח היה 
בדיוק מעל לראשו ובדמעות חמות, שנגרו על לחיו, הוא החל לאמר 
“תיקון חצות”, לזכר חורבן בית המקדש, דבר שהיה רגיל לאמרו כל 

לילה. ואכן מעולם לא הרגיש כל כך עמוקות את הצער העמוק של 
הגלות, כמו בשעה זו של צער ויסורים. כאילו כל היער הדהד עתה את 
קולו, כאשר אמר את פרקי התהילים, מעומק ליבו הנשבר. ומוזר, ככל 

שהמשיך באמירת התיקון, עם כל מילה נוספת, שבה התקווה וקנתה 
שביתה בליבו. היה זה כאילו כל עצי היער הצטרפו למקהלה אחת 
גדולה של מקוננים על חורבן בית המקדש וכאילו הירח והכוכבים 

מלמעלה מנסים לרמוז לו, שהנה הנה קרובה הישועה לבוא.

“היי אתה שם, חכה רגע!” – הקול הנמוך, שהפסיק את תפילתו של 
רבי ברוך, היה של האציל הזקן ראש קבוצת הציידים, שהתנגד קודם 
לכן שירו בו. רבי ברוך הביט לכיוון שממנו בא הקול וראה את האיש 
מתקרב אליו. כשהוא מלווה קבוצת אנשים. “רציתי לראות מה קרה 

לך. איכשהו לא האמנתי שאתה זה היית מי ששדד את ידידינו הטפש. 
בינתיים הם תפשו את השודדים בפונדק, שבו ביליתם את הלילה הקודם 

והם סיפרו לנו, שהידיד שלנו פיטפט על הסכום הגדול שהוא נושא 
עמו, בהיותו שתוי. לכן חזרתי הנה, כדי לעזור לך”.

מעומק לבו הודה רבי ברוך לה’ על הישועה שבאה כהרף עין. האציל 
הזקן נתן לו סוס ובלווית אחד המשרתים שלו שלח אותו הביתה. היה 

סיפור מופלא זה, אותו שמענו מאבותינו, התרחש בפולין לפני שנים רבות.

באחת הפגישות השגרתיות של בית הדין המלכותי בבירת פולין, “גילה” 
אחד האצילים עובדה מזעזעת: באחד הכפרים הנתונים למרותו – סיפר – 

נעלמה נערה נוצריה לפני פסח ואין כל ספק שהיהודים הם שהרגו אותה 
כדי להשתמש בדמה למטרות דתיות. האציל הלז הציע איפוא, כי יוחלט על 

גירוש כל היהודים מפולין ועל החרמת רכושם לטובת אוצר המלוכה.

המלך עצמו, שלא היה רע מטבעו, נדהם לשמע עלילת הדם ושאל את יועציו 
אם הסיפור הוא נכון. אם כן, אמר, הוא מסכים להצעה לגרש את היהודים.

כל האצילים המשתתפים בישיבות בית הדין המלכותי הסכימו לגזר-הדין 
האכזרי ואישרו אותו בחתימת-ידם כנהוג. רק אחד מיועצי המלך, ודווקא 

מהחשובים ביותר, בשם וולאדק, נתפס להרהורי-ספק שעה שנטל את העט 
לידו כדי לחתום על המסמך.

הוא נשאר מהורהר רגעים אחדים, אחר כך קם על רגליו, חיוור ונרעש עד 
עמקי נשמתו. בקול לא-לו, כשעיני כל הנוכחים נועצות בו, הצהיר וולאדק: 

“אין אני יכול לחתום על דבר אשר ברור לי כי הוא שקר מתחילתו ועד סופו. 
כפי שכולכם יודעים, אני הייתי יהודי והמרתי את דתי, אולם אני בקי היטב 

במסורת היהודית ויודע יפה כי אין עוד דבר האסור על היהודים באיסור כה 
חמור כמו שימוש בדם. על כן ברור כי כל עלילת דם המעלילים על היהודים 
בשקר יסודה. הכל אפשר להגיד על היהודים – רק לא שהם משתמשים בדם 

למטרות דתיות, או לכל מטרה אחרת. הלא זה אסור להם מן התורה”!

יועצי המלך הביטו בוולאדק בהשתוממות גוברת והולכת. הם לא הבינו מה 
זה פתאום נעשה “פריץ” וולאדק כה נמרץ והחלטי בהגנתו על היהודים. 

בעבר הוא חתם לא אחת על גזירות חמורות נגד היהודים והיה עושה צחוק 
מהם וממנהגיהם. עתה לפתע פתאום, נראה כי הוא הפך את עורו ונהיה ידיד 

היהודים, מה קרה לו, לוולאדק?

הפריץ שחזר בתשובה

המלך, מצדו, שמח לשמוע את דבריו הנמרצים של וולאדק והוריד את 
הענין מעל סדר היום. גם האצילים האחרים שכחו מכל הפרשה, אם כי 

אחדים מהם קיוו שעוד תינתן להם הזדמנות להיפרע מהיהודים.

מיום זה ואילך הפך וולאדק לאיש אחר. מאותו יום בו העלו האצילים 
עלילת-דם נגד היהודים נעור משהו בנפשו פנימה, משהו שלא נתן לו מנוח. 

הגזירה האיומה לגרש את היהודים שסוכלה אך ורק הודות להתעוררות 
פתאומית שלו, הדריכה את מנוחתו.

הוא נזכר בעברו, שעה שוולוול הקטן היה לומד בחדר, בישיבה; הוא 
נזכר בחבריו, מוריו ורבותיו. נזכר בנשואיו ובצעדיו הראשונים בחיי 

המסחר הגדול. נזכר כיצד האירה לו ההצלחה פנים, וכיצד התרחק לאט 
לאט מידידיו היהודיים ומהחיים היהודיים. הוא הכיר אנשים עשירים, 

בני אצולה, והושפע מנימוסיהם ומאורח חייהם. הוא פגש אלמנה צעירה 
ועליזה, אלמנת אציל פולני ידוע-שם, ועזב את אשתו וילדיו כדי לשאתה. 

וכשהגיע לכאן, הוא גם המיר, “כמובן”, את דתו ומוולוול היהודי 
הפך לוולאדק, הפריץ הפולני הבוגד בעמו ובאמונת אבותיו.

ימים אחדים התהלך וולאדק כסהרורי, כשמחשבותיו הטורדניות 
לא נותנות לו מנוח. לבסוף החליט שעליו לחזור ליהדותו ויהי-מה. 

הוא ידע כי לא יהיה זה קל לבצע את החלטתו. סכנה גדולה תהא 
נשקפת לא רק לו עצמו כי אם לכל היהודים, אם יוודע מה הוא 

מתכונן לעשות. אולם, החלטתו היתה נחושה.

שוב נקפו מספר ימים. וולאדק-וולוול התהלך בחוסר-מנוחה. 
הוא לא ידע כיצד להתחיל, איך לגשת לביצוע החלטתו הגורלית. 
לבסוף נזכר כי באחד הכפרים הנתונים למרותו מתגורר רבי, אשר 

אודותיו שמע נסים ונפלאות. הוא לא איבד זמן, אלא יצא מיד 
לדרך, באומרו בבית כי הוא יוצא למסע ציד וישוב רק כעבור 

מספר ימים.

וולאדק כיוון את צעדיו כדי שיגיע לכפרו של הרבי לפנות ערב. 
הוא שאל על מקום מגוריו של הרבי והלך אליו לאחר שהחשיך.

בהכנס האציל הפולני לחדר – לפי מראהו היה וולאדק עדיין אציל 
פולני – ישב הרבי כשלפניו ספר פתוח. מבלי לאבד זמן בגינוני 
נימוס, שפך לפניו האורח את כל לבו בבקשו את הרבי בעיניים 

דומעות לסייע בידו לחזור ליהדות.

הרבי הוכה בתדהמה לשמע המשאלה. הוא לא היה בטוח אם 
האציל הזר אומר את דבריו ברצינות אם לאו, ויתירה מכך האם 

הוא יודע את הסכנה הצפויה לו אם אכן יגשים את משאלתו. הוא 
אמר לו, על כן, כי אין לעשות דבר וכי צרות גדולות ימיט על עצמו 

האציל אם לא יסתלק מתכניתו המוזרה.

אולם את האציל אי-אפשר היה לשכנע שיוותר על תכניתו. הוא 
הבטיח לרבי כי הוא מדבר ברצינות והבטיח למלא אחרי דברי 

הרבי בכל אם רק יחזירו לחיק היהדות.

עודו מהסס בכנות דבריו של וולאדק-וולוול קרא הרבי לפתע בקול 
רם: “אם מקל זה יציץ ציץ ויפרח – אאמין בכנות דבריך ואעזור 

לך לחזור ליהדות”.

וולאדק העיף מבט מיואש על המקל שעמד בפינה. לפתע פתאום 
הוא קפץ על רגליו, חיוור ונרעש, והצביע בידיים רועדות על 

המקל, כשהמלים ניתקו מפיו.

הרבי הסתכל אף הוא על המקל וקפץ אף הוא, זורח משמחה: 
המקל הנץ ניצנים ירוקים בדיוק כמו עץ באביב!

עכשיו כבר לא פקפק הרבי בטוהר כוונותיו של ה”פריץ” שרוצה 
לחזור בתשובה. הוא הבין כי לפניו מקרה מובהק של נס מן 

השמים וכי השם יתברך, בנפלאותיו אשר עשה, סיבב את הדברים 
כך שנפשו של היהודי התועה תינצל ותחזור ליהדות. הוא מסר 

לוולאדק מה עליו לעשות כדי לחזור ולהיות יהודי. הוא בירך אותו 
לשלום ולהצלחה ווולאדק-וולוול יצא לדרך.

כעבור ימים אחדים שוב יצא וולאדק לציד, אולם הפעם ללא שוב. 
הסוס, עליו רכב, חזר בלעדיו וכל אחד חשב שהוא מצא את מותו 

ביער.

ובשעה ששוטרים וחיילים חיפשו ביער את גופתו של האציל 
וולאדק, נדד הלך עני ממקום למקום, מעיר לעיר ומכפר לכפר, 

ממדינה למדינה עד שהגיע לאמסטרדם שבהולנד. שם ניגש 
וולוול, שהיה ידוע קודם לכן כוולאדק האציל, אל הרב המקומי 

וחזר בפומבי לחיק היהדות. מכאן ואילך הוא חי כיהודי טוב, 
שומר מצוות וירא-שמים עד סוף ימיו.

)מתוך הספר “חגי ישראל ומועדיו” בהוצאת קה”ת-בית חב”ד(



שהרי  בפרשתנו,  יקר  הכלי  בעל  שמבאר  כפי  כך,  על  והתשובה 
כל  היה  כאילו  לאדם  ידמה  לעולם  ב(  מ  )קידושין  חז"ל  אמרו  כבר 
ועוונות, עשה מצוה אחת הכריע  זכויות  העולם מחצה על מחצה 
יחיד  כל  אל  אמר  לכך  זכות.  לכף  העולם  כל  ואת  עצמו  את 
לכולכם.  לפניכם  יחזרו  מעשיו  כל  כי  שכלו  בעין  שיראה  ראה, 

העולם  את  מכריעה  עושה  שאתה  מצווה  שכל  דהיינו, 
להיפך...  מכריעה  עושה  שאתה  עבירה  וחלילה  לזכות 
כיחידי  עצמך  בעיני  שתהיה  ראה....  נאמר  כן  ועל 
כולו. לעולם  לפניכם...  תהיה  התוצאה  וממילא  בעולם 
לאדם  לסייע  שיכולה  נוספת  דרך  וזו 
היצרים. במלחמת  שלו  היומיומית  בהתמודדות 

ומבטיח הקב"ה שאם האדם ילחם ביצר ככל יכולתו ויבחר בטוב, 
ממילא 'אנכי' נתן לפניכם... הקב"ה בעצמו יסייע לאדם במלחמתו עם 
היצר, וכמאמר רבותינו יצרו של אדם מתגבר בכל יום והקב"ה עוזרו.

שמעוני  )ילקוט  המדרש  דברי  את  להביא  ראיתי  לדברינו  בהמשך 
הנ"ל,  הפסוק  על  בפרשתנו  תנאים(  במדרש  הובא  וכן  ברכה,  ד"ה  תתעה  אות 
לבחירה,  הקשה  היא  הטובה  המלמדנו שלמרות שהנראה שהדרך 
]יא, כו[ למה  וז"ל המדרש, ברכה וקללה  אדרבה היא הקלה ביותר, 
והקללה  הברכה  לפניך  נתתי  והמוות  החיים  שנאמר  לפי  נאמר, 
דרך  דרכים  שני  לפנינו  המקום  ונתן  הואיל  ישראל  יאמרו  שמא 
בחיים,  ובחרת  ת"ל  שנרצה,  מהן  באיזו  נלך  המות  ודרך  החיים 

ומביא המדרש על כך משל לאדם שהיה יושב על פרשת דרכים והיו 
לפניו שני שבילין אחד שתחלתו מישור וסופו קוצים ואחד שתחלתו 
קוצים וסופו מישור, והיה יושב שם על אותה פרשת דרכים, ומודיע 
שני שבילין,  כאן  יש  ראו  להם,  ואומר  ואת השבים  העוברים  את 
הוא לשביל  הופך  פסיעות  מישור אחר כמה  לכם  השביל שנראה 
קוצים שלא ניתן לעבור בו... והשביל השני שמתחיל עם קוצים אחר 
כמה פסיעות הופך הוא לשביל מישור שניתן ללכת בו בקלות... 

כך אמר להן משה רבינו לישראל, אתם רואים את הרשעים שהן 
שיש  כמו  קשיים  להם  אין  טוב...  להם  הולך  הכל  מצליחים, 
משום  כך,  זה  בהתחלה  שרק  לכם,  דעו  רצונו..  עושי  לצדיקים 
צדיקים  רואים  אתם  ומאידך  ומרה,  רעה  תהיה  אחריתם  שבסוף 
ומשונות,  שונות  צרות  הפרנסה,  עול  להם,  קשה  שסובלים 
חיי  יהיו  וחייהם  מישור  לדרך  יצאו  הם  הדרך  שבסוף  לכם  דעו 
אחרית  טוב  וכן  באחריתך,  להטיבך  שנאמר  וכמו  ונחת,  רווח 
לב  ולישרי  לצדיק  זרוע  אור  נאמר   כבר  והרי  מראשיתו,  דבר 
להם...  רק  ושמור  בהמשך  שזרוע  אור  יש  לצדיקים  שמחה... 

למדים אנו מהמדרש, שאף שהבחירה בדרך הטובה עם הברכות... 
מלמדנו,  רבינו  משה  אמנם  קוצים,  עם  דרך  קשה,  נראית  היא 
ומאידך  לצדיקים,  בה  זרוע  ואור  מישור,  דרך  היא  סופה  כי 
מוצא  לא  דרך  היא  סופה  וקלה,  טובה  שנראית  השניה  הדרך 
וסביבתו. האדם  נפש  את  הפוצעים  ודרדרים  בקוצים  מלאה  דרך 

חודש  ימי  הנוראים  לימים  להיכנס  שנזכה  יזכנו  הקב"ה 
עבורנו  הטובה  בבחירה  טובות  קבלות  עם  וסליחות,  הרחמים 
אמן! ובבא.  בזה  וברכה  לטוב  ונזכה  שלנו  הנצח  עולם  ועבור 

שבת שלום ומבורך!!

'דבר הרב'  המשך מעמ' 1

'בדיקת מזוזות ותפילין בחודש אלול'

שאלה:
ראיתי אנשים שמקפידים על בדיקת תפילין או מזוזות בחודש אלול, האם היא 

חובה מצד ההלכה, או אינה אלא מנהג חסידות בלבד?
תשובה:

אין חיוב מעיקר ההלכה לבדוק בחודש אלול את התפילין, ומנהג חסידות 
להחמיר לבדקן בכל שנה בחודש אלול. ובמזוזות, מעיקר ההלכה חייב לבדקן 

פעם אחת בכל שלש שנים ומחצה, ומנהג חסידות להחמיר לבדקן באלול מידי 
שנה בשנה.

מקורות וביאורים: בירושלמי עירובין )פ"י ה"א(, נחלקו בזה תנאים אם חובה כל י"ב חודש 
או שאין חובה כלל. והאורחות חיים כתב שמנהג רבני צרפת לבודקן בכל שנה. והביא שם 
בשם תשובות הגאונים, שאם מניחן תדיר אין צריך בדיקה. ואם מניחן לפרקים צריך בדיקה. 
והראשונים כתבו שהמנהג לבודקן פעמיים בתוך שבע שנים. ומרן בשו"ע סי' לט ס"י פסק 
שאם מניחן תדיר אין צריך בדיקה. ואם מניחן לפעמים צריך בדיקה פעמיים בשבע שנים.
שולט  שהאויר  תפילין  בין  לחלק  כתב  יהודה,  מטה  בספר  עייאש  יהודה  רבי  והגאון 
שאין  העלה  ולכן  כלל,  בה  שולט  האויר  ואין  ומסוגרת  טמונה  שהיא  למזוזה  בהן, 
מעשה  ואנשי  חסידים  מנהג  אבל  ההלכה,  מעיקר  נכונים  ודבריו  התפילין,  לבדוק  צריך 
ודודי  לדודי  אני  שסימנו  אלול,  בחודש  בשנה  שנה  מידי  התפילין  ולבדוק  להחמיר 
קכ"ח  )סימן  ש"ע  ובקיצור  י'(,  סעיף  תקפ"א  )סימן  אפרים  מטה  בספר  וכמ"ש  לי, 
ומגיהים  סופרים  שרבו  בזמנינו  ובפרט  אחרונים,  ועוד  שלמה,  כרם  ובספר  ג'(,  סעיף 
באותיות  פיסולים  נמצאו  פעמים  וכמה  ומזוזות,  תפילין  בדיני  כראוי  מומחים  שאינם 
שאין  מפני  יותר  להחמיר  יש  ובמזוזות  אלול,  בימי  ולבדקן  להחמיר  ראוי  לכן  שלהן 
ומחצה.  שנים  שלש  בכל  אחת  פעם  לבדקן  חייב  ההלכה  ומעיקר  בהן,  שולט  האויר 
שהמחמיר  והעלה  מט  סי'  ח"א  דעת  יחווה  בשו"ת  כ"ז  הביא  זצוק"ל  יוסף  הגר"ע  ומרן 
ברכה. עליו  תבוא  אלול,  בחודש  בשנה  שנה  מידי  המזוזות  וגם  התפילין  גם  לבדוק 

חודש אלול בהלכה ובאגדה 
חלק א'- מאת הרב דוד אטדגי שליט"א

לדודי  אני  לדבר  סמך  אומרים  'והדרשנים  השנה(  ראש  תפלת  )סדר  האבודרהם  כתב 
ה'  ומל  ו(  ל,  )דברים  וכן  יום  מ'  מספר  יודי"ן  ד'  תיבות  וסופי  אלול.  ר"ת  לי  ודודי 
אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך ר"ת אלול. וכן )ישעיה נט, כ( ובא לציון גואל ולשבי 
אלול. הרי  ולשבי  של  ראשונות  אותיות  ושתי  גואל  של  אחרונות  אותיות  שתי 
י"ש  הוא  ברוך  'שהרי הקדוש  וז"ל:  לב(   )סימן  זרוע  אור  וכן הביא בדרשות מהר"ח 
פי  על  אף  השנה  ימות  בשאר  דאילו  תשובה,  ימי  י'  כגון  טובה  מתנה  לנו  נתן 
פורענות  מן  להצילו  מהפכין  אין  התשובה,  מחמת  אדם  של  דינו  גזר  שמהפכין 
ויסורין הנגזרין עליו לגמרי אלא דווקא לרבים מהפכין לגמרי, אבל בי' ימי תשובה 
מהפכין ממש לפי שתשובה באלול מתקבלת שנ' אני לדודי ודודי לי, ר"ת אלול. 
אל  תזרעו  ואל  ניר  לכם  נירו  שנ'  תשובה  לקבל  ליזהר  אדם  צריך  אלול  ומר"ח 
עצמו  מרגיל  אדם  אם  כך  לזרוע,  יצוה  אז  תחילה  ניר  עושה  אדם  אם  הקוצים, 
יקבל. אז  ר"ה  כשיבא  יאמר  ואל  לקבל  יכול  ימי תשובה  ובי'  בר"ה  אז  בתשובה 
דוד  ונעשה  ישראל  עם  מתרצה  הקב"ה  אלול  שבחודש  לרמוז  הוא  זה  ועניין 
מא(. דף  הפסוקים  )שער  הזה  בחודש  לקוראיו  קרוב  והוא  בתשובה  לקרבם  להם 
חודש אב הוא החודש הקודם לחודש אלול, ואב ר"ת אלול בא. והוא כדי שנזכור 
סא.( ילך  )ברכות  ז"ל   רבותינו  דרך שאמרו   על  אב  כבר מחודש  להתעורר בתשובה 
מאמר  המליצה  דרך  על  ספרים  בכמה  וביארו  אשה.  אחרי  ולא  ארי  אחרי  אדם 
ועל  בתולה,  הוא  אלול  חודש  ומזל  אריה,  מזלו  אב  שחודש  לתשובה  בהקשר  זה 
שמזלו  אב  בחודש  כבר  ה'  אחר  וילך  בתשובה  האדם  שיחזור  חז"ל  אמרו  כך 
)מקור חיים בשם דרך חכמה וכ"כ הלחמי תודה בשם בעל ההפלאה( אריה ולא אחרי אשה בחודש אלול. 


