
מה  לדעת  ועלינו  אלול,  חודש  של  בעיצומו  אנו  נמצאים 
עניינו ומעלותיו של חודש זה. 

שמעלקי  שמואל  ר'  בשם  אמר  מקוז'ניץ  ישראל  ר'  המגיד 
זצ"ל, אב"ד ק"ק ניקלשבורג, פירוש לפסוק "ברית כרתי לעיני 
(איוב לא א). דרך העולם להתבונן  ומה אתבונן על בתולה" 
מי  אבל  בתשובה.  ולשוב  בתולה,  שמזלו  אלול,  בחודש 
שמשכיל ועיניו פקוחות כל השנה שומר את עצמו גם בחודש 
להרבות  לו  אין  ממילא  ה'.  עם  ברית  הוא  וכורת  ואב  תמוז 
מקדם  הוא  ומזומן  שמוכן  משום  אלול,  בחודש  ולהבונן 
לעבודת ה', אפילו בחודשים הנמוכים – תמוז ואב, וכל שכן 
בחודש אלול שבו הקדושה היא ביתר שאת. זהו רמז הכתוב 
ואב,  תמוז  בחודשי  כבר  ברית  כרתתי  לעיני"-  כרתי  "ברית 
עיני  "עיני  הכתוב  שם  על  עיניים  שנקראו  החודשים  אותם 
ולכן  בהם,  שקרה  המקדש  בית  חורבן  משום   – מים"  יורדה 
ותשובה,  בהתבוננות  בו  להרבות  בתולה"  על  אתבונן  "מה 
שאין לי עוד צורך להרבות בהתבוננות מיוחדת כי מוכן אני 

כבר בתשובה לפני המקום. 

"אחרי  (ליקוטים) על דברי חז"ל  כתוב בספר תולדות אהרן 
עד  החודש  שתחילת  יח:),  (עירובין  אשה"  אחרי  ולא  ארי 
'אחור'. אם  ועד סופו נקרא  'פנים' וממחציתו  מחציתו נקרא 
אדם נזכר להתעורר בתשובה רק ב"אחרי אשה" – סופו של 
עלינו  אלא  נכון.  הדבר  אין  בתולה)  (שמזלו  אלול  חודש 
סוף  שממנו  באב  מט"ו  כבר  בתשובה  להתעורר  להקדים 

חודש אב (שמזלו אריה). 

זה.  רמז  אמר  זצ"ל  אמת'  ה'אמרי  בעל  מגור  הרבי  מרן  אף 
והוסיף על דבריו בנו בעל ה'פני מנחם' זצ"ל שחז"ל המשיכו 
ואמרו שחמור מכולם הוא העומד "אחורי בית הכנסת בשעה 
לחזור  הממתין  על  מרמז  שהוא  מתפללים",  שהציבור 
בתשובה אפילו בסוף חודש אלול ("אחרי אשה") עד לימים 

הנוראים עצמם ("שעה שהציבור מתפללים").

מרן הרבי אהרן מבעלז זצ"ל היה מבאר את המשנה (ברכות 
ה א) שאומרת כי חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת 
קודם התפילה ורק אז מתפללים על ימים אלו. בחודש תשרי 
כיפור,  יום  השנה,  בראש  ונוראות-  גדולות  תפילות  ישנן 
שחסידים  וכפי  עצרת.  ושמיני  רבה  הושענא  סוכות, 
אנו  אף  תפילה,  כל  טרם  אחת  שעה  שוהים  היו  הראשונים 
צריכים לשהות ולהתכונן במשך חודש שלם לאותן תפילות 

שבודאי זקוקות להכנה רבה.

נזדמן פעם מרן החפץ חיים זצ"ל ללודז' בערב ראש חודש 
גור.  מחסידי  אחד  של  בביתו  מנחה  והתפלל  נכנס  אלול. 
והאם  בהיכנסו שאל החפץ חיים את הבחורים מה לומדים 
חודש.  ראש  בערב  כנהוג  קטן  כיפור  יום  במקום  ייערך 
זו.  תפילה  לערוך  הם  נוהגים  אין  כי  התלמידים  השיבוהו 
לתמיהתו על כך השיבוהו כי מרן ה'אמרי אמת' איננו אומר 
חיים  החפץ  להם  המשיל  קטן'.  כיפור  'יום  תפילת  בעצמו 
ופגש ברכבת  לוילנא,  עני אחד ברכבת מורשה  נוסע  משל: 
אדם נוסף שנסע מורשה לוילנא. הלה שמח לקראתו שיהיה 
לו לצוותא לדרך הארוכה. באמצע הדרך קם העני לרדת מן 
הרכבת. תמה שותפו שהרי העני אמר כי נוסע הוא לוילנא. 
ודאי נוסע הוא לוילנא, אך אין לו די כסף על  השיב העני כי 
מנת לרכוש כרטיס ברכבת לנסיעה כה ארוכה. לכן נוסע אני 
לי  נוסף שיסייע  יורד מהרכבת מקבץ סכום  לעיר הקרובה, 
– וכך מתקדם אני מעיר לעיר, משום  לנסוע לעיר הסמוכה 
שאיני עשיר די כדי להשלים את נסיעתי לוילנא מתחילה ועד 
סוף ברכבת. סיים החפץ חיים ואמר: הרבי שלכם הוא עשיר 
בדעת ונקי מחטא, בתחילת הדרך ביום הכיפורים עושה הוא 
תשובה כה גדולה עד שמספיקה היא לו לכל הדרך עד יום 
הכיפורים הבא. אבל אנחנו מסובלים בעוונות ופשעים ואיננו 
לעשות  אנו  ומוכרחים  גדולה  כה  תשובה  לעשות  מסוגלים 
תשובה בכל חודש וחודש מחדש עד שנזכה לתשובה שלמה 

וכפרת עוונות על כל עוונותינו.

הביא הטור (או"ח תקפא) את המדרש המובא בפרקי דרבי 
אליעזר (פרק מה): "בראש חודש אלול אמר הקב"ה למשה 
"עלה אלי ההרה", שאז עלה לקבל לוחות אחרונות והעבירו 
עבודת  אחר  עוד  יטעו  שלא  להר  עלה  משה  במחנה  שופר 
גילולים. והקב"ה נתעלה באותו שופר שנאמר (תהלים מז, ו) 
תוקעין  שיהו  חז"ל  התקינו  לכן  וגו'".  בתרועה  אלהים  "עלה 
וכל החדש כדי להזהיר  בראש חודש אלול בכל שנה ושנה 
ישראל שיעשו תשובה שנאמר (עמוס ג, ו) "אם יתקע שופר 
בעיר וגו'", וכדי לערבב השטן. וכן נוהגין באשכנז לתקוע בכל 
בוקר וערב אחר התפילה". מוסיף המדרש (אליהו זוטא ד): 
"ובארבעים יום האחרונים שעלה משה להר סיני להביא את 
וביום האחרון שבכולם שהוא  יום צום ותענית.  התורה, גזרו 
שלא  כדי  בתעניתם  ולנו  תענית  גזרו  ימים,  הארבעים  סוף 
ועלו לפני הר סיני  יצר הרע. ולמחרתו השכימו  ישלוט בהם 
עד  לקראתם  בוכה  והוא  משה  לקראת  בוכים  היו  -ישראל 
של  רחמיו  נתגלגלו  שעה  באותה  למרום.  בכייתם  שעלתה 
רוח  אותם  בישרה  תשובתם.  את  וקיבל  ישראל  על  הקב״ה 
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שבודאי זקוקות להכנה רבה.

נזדמן פעם מרן החפץ חיים זצ"ל ללודז' בערב ראש חודש 
גור.  מחסידי  אחד  של  בביתו  מנחה  והתפלל  נכנס  אלול. 
והאם  בהיכנסו שאל החפץ חיים את הבחורים מה לומדים 
חודש.  ראש  בערב  כנהוג  קטן  כיפור  יום  במקום  ייערך 
זו.  תפילה  לערוך  הם  נוהגים  אין  כי  התלמידים  השיבוהו 
לתמיהתו על כך השיבוהו כי מרן ה'אמרי אמת' איננו אומר 
חיים  החפץ  להם  המשיל  קטן'.  כיפור  'יום  תפילת  בעצמו 
ופגש ברכבת  לוילנא,  עני אחד ברכבת מורשה  נוסע  משל: 
אדם נוסף שנסע מורשה לוילנא. הלה שמח לקראתו שיהיה 
לו לצוותא לדרך הארוכה. באמצע הדרך קם העני לרדת מן 
הרכבת. תמה שותפו שהרי העני אמר כי נוסע הוא לוילנא. 
ודאי נוסע הוא לוילנא, אך אין לו די כסף על  השיב העני כי 
מנת לרכוש כרטיס ברכבת לנסיעה כה ארוכה. לכן נוסע אני 
לי  נוסף שיסייע  יורד מהרכבת מקבץ סכום  לעיר הקרובה, 
– וכך מתקדם אני מעיר לעיר, משום  לנסוע לעיר הסמוכה 
שאיני עשיר די כדי להשלים את נסיעתי לוילנא מתחילה ועד 
סוף ברכבת. סיים החפץ חיים ואמר: הרבי שלכם הוא עשיר 
בדעת ונקי מחטא, בתחילת הדרך ביום הכיפורים עושה הוא 
תשובה כה גדולה עד שמספיקה היא לו לכל הדרך עד יום 
הכיפורים הבא. אבל אנחנו מסובלים בעוונות ופשעים ואיננו 
לעשות  אנו  ומוכרחים  גדולה  כה  תשובה  לעשות  מסוגלים 
תשובה בכל חודש וחודש מחדש עד שנזכה לתשובה שלמה 

וכפרת עוונות על כל עוונותינו.

הביא הטור (או"ח תקפא) את המדרש המובא בפרקי דרבי 
אליעזר (פרק מה): "בראש חודש אלול אמר הקב"ה למשה 
"עלה אלי ההרה", שאז עלה לקבל לוחות אחרונות והעבירו 
עבודת  אחר  עוד  יטעו  שלא  להר  עלה  משה  במחנה  שופר 
גילולים. והקב"ה נתעלה באותו שופר שנאמר (תהלים מז, ו) 
תוקעין  שיהו  חז"ל  התקינו  לכן  וגו'".  בתרועה  אלהים  "עלה 
וכל החדש כדי להזהיר  בראש חודש אלול בכל שנה ושנה 
ישראל שיעשו תשובה שנאמר (עמוס ג, ו) "אם יתקע שופר 
בעיר וגו'", וכדי לערבב השטן. וכן נוהגין באשכנז לתקוע בכל 
בוקר וערב אחר התפילה". מוסיף המדרש (אליהו זוטא ד): 
"ובארבעים יום האחרונים שעלה משה להר סיני להביא את 
וביום האחרון שבכולם שהוא  יום צום ותענית.  התורה, גזרו 
שלא  כדי  בתעניתם  ולנו  תענית  גזרו  ימים,  הארבעים  סוף 
ועלו לפני הר סיני  יצר הרע. ולמחרתו השכימו  ישלוט בהם 
עד  לקראתם  בוכה  והוא  משה  לקראת  בוכים  היו  -ישראל 
של  רחמיו  נתגלגלו  שעה  באותה  למרום.  בכייתם  שעלתה 
רוח  אותם  בישרה  תשובתם.  את  וקיבל  ישראל  על  הקב״ה 

הקודש בשורות טובות ונחמות, ואמר הקב״ה לישראל: בניי 
נשבע אני בשמי הגדול שלי ובכיסא הכבוד שלי שתהא לכם 
בכייה זו לשמחה גדולה ויהיה לכם יום זה יום סליחה וכפרה 

ומחילה לכם ולבניכם ולבני בניכם עד סוף כל הדורות".

דרש המהר"י סגל על דברי ירמיהו (ד ג) "נירו לכם ניר ואל 
תזרעו אל קוצים" – "על כן צריך כל אדם להסיר השורשים 
הרעים ורוע מעלליו מן ליבו, קודם יום הדין של ראש השנה. 
ימי  בעשרת  בהן  רגיל  להיות  אלול,  ימי  כל  עצמו  את  וירגיל 
תשובה". זוהי כוונת הפסוק "נירו לכם ניר" הוה אומר לחרוש 
את  ממנה  ולהוציא  אלו,  בימים  נפשו  של  הקרקע  את 
השורשים הרעים והקוצים שגדלו בה, שאם לא כן אין תועלת 

בזריעתו שזורע הוא אל תוך הקוצים המצויים בה.

'עלי תמר' על הירושלמי קידושין מביא בשם ה'כתר  בספר 
שם טוב' לרבי שם טוב גאגין כי שמע מאביו שכשעלה השר 
משה מונטיפיורי לירושלים בימי חיי זקנו הראשל"צ ר' חיים 
קטן  ספר  הימני  מחיקו  מוציא  השר  כי  ראה  גאגין  אברהם 
ורושם בו, ולאחר שעות אחדות שב השר והוציא ספר מחיקו 
בו. לשאלה מהם אותם ספרים סירב השר  ורשם  השמאלי 
הספר  כי  השר  השיב  בו  שדחקו  לאחר  לענות.  בענוותנותו 
הקטן הנתון בימינו הוא ספר המצוות, והספר הנתון בשמאלו 
הוא ספר העבירות. לאחר שעשה מצוה בגופו או ממונו היה 
או  במעשה  חטא  אם  אך  בימינו,  הנתון  בספר  רושם  השר 
במחשבה רשם הוא את העבירה בספר שבשמאלו. בראש 
כי  מצאתי  אם  הספרים.  את  ומחשב  אני  בודק  אלול  חודש 
הרשום בספר הימני רב מן הכתוב בספר השמאלי שמח אני 
לקראת בוא הימים הנוראים ויודע אני כי יכתבני האל בספר 
והולך בעשיית מצוות בחודש  החיים, אך אם לא אני מוסיף 
אלול עד אשר כף המצוות הכתובות בספר הימני תהיה רבה 
מכף העבירות הרשומות בספר השמאלי. כשם שהסוחרים 
הוצאותיהם  חשבון  את  לעשות  דצמבר  בחודש  נוהגים 
והכנסותיהם, אף אני מקפיד לעשות כן טרם סיום השנה ובוא 

הימים הנוראים. 
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