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חודש אלול, החודש האחרון של השנה החולפת, הוא החודש אשר 
בו צריך האדם לעשות חשבון צדק בנפשו ע"ד אופן עבודתו בשנה 

בו מתבונן האדם  הוא החודש אשר  ימי הדין.  וביראה לקראת  ולהתכונן באימה  שעברה, 
במצבו אליבא דנפשי', מתעורר בתשובה על מעשיו במשך השנה, בחרטה גמורה על העבר 

וקבלה טובה על העתיד לבוא.

מובן, אפוא, שמטבעו זהו חודש של רצינות וכובד ראש, זמן אשר בו מתבונן האדם במצבו 
ולהידבק  וחומריותו  מארציותו  להתנתק  הרצון  את  פנימה  בלבו  ומעורר  והשפל,  הירוד 

בשכינה.

בכל העם נפוץ המנהג של תקיעת שופר בימי אלול, להטיל חרדה ואימה על האדם, כמ"ש 
היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. ומצינו בכתבי האריז"ל בפירוש הכתוב "ובכתה וגו' ירח 

ימים", שרומז לחודש אלול, חודש של "בכי'" ומרירות, הנובעת מרגש החרטה על העבר.

ברם תורת החסידות, כדרכה, מחפשת ומוצאת בו בחודש זה נקודה חדשה, המאירה את 
כל עניניו מנקודה מחודשת, כך שכל הדברים שבחודש זה מקבלים צורה שונה ומאירים 

בדרך מיוחדת.

חודש זה נקרא חודש הרחמים, שבו מאירות י"ג מדות הרחמים, כמפורש בכתבי האריז"ל, 
ובהסברת ענין זה כותב הרב בעל התניא והשו"ע זצוקללה"ה בספרו לקוטי תורה:

הנה נודע שבאלול הוא זמן התגלות י"ג מדות הרחמים. ולהבין למה הם ימות החול ואינם 
יום טוב כמו שבתות וימים טובים שבהם ישנה התגלות אלקות, ובפרט בעת ובזמן הארת י"ג 
מדות הרחמים שהם הארות עליונות מאד, והם מתגלים ביום הכיפורים, ובודאי יש הפרש גדול 

בין יום הכיפורים ובין חודש אלול.

אך הנה יובן ע"פ משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאים אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו 
בשדה, ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות 
ומראה פנים שוחקות לכולם, ובלכתו העירה הם הולכים אחריו, ואח"כ בבואו להיכל מלכותו 

אין נכנסים כי אם ברשות ואף גם זאת המובחרים שבעם ויחידי סגולה.

וכך הענין על דרך משל בחודש אלול, יוצאים להקביל אור פניו ית' בשדה, וכמ"ש יאר ה' 
פניו אליך שהוא ענין הארת י"ג מדות הרחמים שיהי' פנים בפנים.

עד כאן לשונו הק'.

ופירוש הדברים: סדרי המלכות ע"ד הרגיל מדגישים את רוממותו של המלך, ומעוררים 
רגש של אימת העם כלפי המלך. אמנם יש מצב יוצא מן הכלל, כאשר המלך יוצא לשדה, שאז 
הוא חורג מהנהגה זו של רוממות והתנשאות, ומקבל ביחידות את כל או"א מאנשי המדינה.

כלומר: קודם כל, עצם העובדה שהמלך נמצא בין פשוטי העם שבשדה יש בה חידוש, 
ועוד זאת, שהוא מקבל כל אחד מהם מבלי שיצטרך לקבל רשות. והעולה על כולנה, שקבלת 

פני העם היא מתוך אהבה רבה ועצומה, בסבר פנים יפות ופנים שוחקות!

וכן בנמשל: ימים נוראים, כשמם, הם הימים בהם נמצא הקב"ה כביכול בהיכל מלכותו. 
סגולה  יחידי  ורק  מיוחדת,  הכנה  צריכים  אליו  ולהתקרב  מלכותו  להיכל  להיכנס  וכדי 
והמובחרים שבעם יש ביכולתם להגיע למעלה זו, ואף גם זאת, כניסתם היא ברשות בלבד, 

ובתכלית האימה וחרדת הקודש, בביטול מוחלט.

משום כך, ימי ראש השנה ויום הכיפורים הם ימים מיוחדים שבהם הכל עוסקים בתפילה 
ובתשובה, בבית הכנסת, תוך כדי התנתקות מוחלטת מהעולם שמסביבם, ומתוך צימאון עז 
להידבק בהקב"ה. ודבר זה מגיע לשיאו ביום הכיפורים, שאז היום כולו קודש לעבודת ה' 

במקום קדוש.

"אל השדה", דהיינו ש"מתקרב" לבני ישראל  יוצא הקב"ה כביכול  אמנם בחודש אלול 
אנשי-העולם,  אלא  המלך,  עיר"  "אנשי  שאינם  אנשים  שדה",  ד"אנשי  במצב  הם  כאשר 
שהתעסקותם היא בעניני העולם. לפי ראות העין לא ניכרת שום התעלות רוחנית במצב 
זה, אלא כולם לבושים בבגדי החול. וכאן דוקא מאירות י"ג מדות הרחמים, כלומר, הקב"ה 
מקבל את כל אחד ואחד מישראל בסבר פנים יפות ומראה להם פנים שוחקות, מתוך י"ג 

מדות הרחמים. רק דבר אחד מתבקש מהאדם: צא וקבל את המלך!

יותר, כשהמלך מראה את אהבתו וחיבתו לאנשים שאינם ראויים לה )אנשי  ובפרטיות 
שדה(, הרי זה עצמו גילוי מדריגה עליונה יותר של "הארת פנים", יותר מאשר האהבה שהוא 
מראה לאוהבו הנאמן בחדר מלכותו המיוחד לו. כי זה גופא שמשפיל עצמו למדריגה שאינה 
זו,  מערכו, נובע ממדריגה כזו של אהבה שאין לה קץ ותכלית, עד שהכל שווה במדריגה 

השוה ומשוה קטן וגדול.

היא  היכן  ב"כמות", עד  חידושה רק  אין  לישראל שבימי אלול  ובנמשל: אהבת הקב"ה 
מגעת, שאין לה מעצורים והיא מגיעה לכל אחד ואחד בכל מצב ומדריגה שיהי'. יתר על כן, 
זוהי אהבה של "איכות" אחרת, ממהות אחרת, אהבה עמוקה כל כך שאין שום דבר עוצר 

אותה, ולפיכך הריהי מגיעה לכל אדם באשר הוא.

ואגב למדנו: גם זה אשר הוא מ"יחידי סגולה", שאפשר שהי' יכול 
בתכלית  ונפשו  גופו  את  שזיכך  מי  דהיינו  הנוראים",  ב"ימים  המלך  של  להיכלו  להיכנס 
הטהרה והקדושה, גם הוא מקבל בימי אלול הארה עליונה ומיוחדת, שהיא יתירה על הגילוי 

שזוכה אליו בימים הנוראים.

משל זה שנותן רבינו הזקן על חודש אלול, מחולל מהפיכה במהותו של החודש:

ואליבא  רצינות  מתוך  ונוקב  מעמיק  נפש  חשבון  להיות  צריך  זה  חודש  שבמשך  נכון 
דנפשי', אבל יש להתמקד במיוחד במהותו הפנימית: בו הקב"ה מתקרב בקירוב יוצא מן 

הכלל לכל אחד מישראל בכל מדריגה ומצב שהם!

והתבוננות זו עצמה היא הצריכה לעורר את האדם, מתוך רגש של שמחה ורננה חרישית 
)גילו ברעדה(, לעשות את כל אשר ביכולתו "לבוא ולקבל את המלך"!

 ובאמת דבר זה מרומז בכתוב המפורסם בשיר השירים המרמז על חודש זה - כנודע אשר 
"אני לדודי ודודי לי" ראשי תיבות אלו"ל.

כמו כל שיר השירים שענינו ביטוי גודל האהבה והחיבה דישראל ואביהם שבשמים, הרי 
בפסוק זה באה נקודה זו לידי ביטוי תמציתי: אני )בני ישראל( לדודי )לאהובי - זה הקב"ה(, 

ודודי )זה הקב"ה( לי )לאדם מישראל(.

בסגנון אחר: מהותו של חודש אלול הוא - הגילוי וההכרה וההרגשה שהיחס דישראל עם 
הקב"ה אינו )רק( כ"עבד ואדון" או "עם ומלך" - אלא יחס של אוהב ונאהב, באהבה עזה 

ועצומה, אני לדודי ודודי לי!

•

אך עוד נקודה ישנה במשל זה. באותו משל דייק הרב בלשונו הזהב: "יוצאין אנשי העיר 
לקראתו ומקבלין פניו בשדה". כלומר, אין המדובר באלה שמקומם בשדה אלא דוקא באנשי 

העיר היוצאים אל השדה לקבל פני המלך.

העיר  "אנשי  בעצם  הם  אלול  שבחודש  השדה"  "אנשי  שגם  בנמשל,  הענין  ומשמעות 
היוצאים אל השדה".

וביאור הנמשל: זה שהאדם )בהיותו במדריגת אנשי שדה( צריך לעורר בעצמו את האהבה 
והחיבה אל הקב"ה והרצון לראותו, אינו דבר חידוש, כי באמת כל איש ישראל, באיזו מדריגה 

שיהי', בפנימיותו הוא מ"אנשי העיר", "עיר אלקינו". 

כי באמת הנפש השנית בכל איש ישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש, ושרשה ומקורה 
וכידוע  ויתירה מזו, תחת כסא הכבוד, בהיכל מלכותו,  ית',  באלוקים חיים, בעיר מלכותו 
שישראל וקוב"ה כולא חד. אלא שהנשמה נסעה וירדה ממקום כבודה האמיתי, נשמה שנתת 
בי טהורה היא, ויצאה לשדה, ירדה למטה לעולם הזה, ונתלבשה בגוף גשמי, רחוקה מאד 

מהיכל מלכותו של המלך.

וזהו עומק החידוש שבחודש אלול, שאז מתגלים י"ג מדות הרחמים, גילוי אהבתו העזה 
של הקב"ה לכנסת ישראל, ואז הוא יוצא אל ה"שדה", ומגלה ל"אנשי השדה" שבאמת הרי 

הם "אנשי העיר", ושוב מקומם אתו עמו בחדר מלכותו!

מכאן באים אנו להבנה מופלאה במהות ד"אני לדודי ודודי לי": אין הכוונה שבחודש אלול 
ישנה פעולה של "חידוש", המהפכת את "אנשי השדה" שיהיו קרובים אל המלך היפך טבעם. 
לפי זה הי' צריך הכתוב להביע איזה מעשה של "יציאה" מ"מצבו הטבעי" של האדם )שהוא 
יפות.  פנים  ידו בסבר  על  ומתקבל  מי שבא אל המלך  "מחודש", של  "איש שדה"( למצב 
הכתוב צווח ואומר עובדה קיימת "אני - לדודי"! כל מהותו של ה"אני", של איש ישראל הרי 
היא "לדודי" - להיות מסור ונתון באהבה עזה ומסירה מוחלטת אל הקב"ה! שהרי לאמיתו 

של דבר הוא מ"אנשי העיר".

•

גודל החידוש והמעלה של תורת החסידות - עבודת חודש  ניתן לראות  וע"פ המבואר, 
אלול מצד עצמה, היא עבודה של אימה וחרדה, חשבון הנפש ותשובה כנ"ל.

בא מרן אור שבעת הימים הבעש"ט הק' זצוקללה"ה - והפיח רוח חיים מחודשת ומיוחדת 
בעבודה זו:

חשבון הנפש דחודש אלול ענינו ותוכנו הוא - שהאדם מתבונן כיצד "אני - לדודי", כיצד 
כל מהותו ומציאותו אינה אלא ההתקשרות באלקות ע"י תורה ומצוותי', והאדם מגלה בעצמו 

שאין זה דבר שהוא צריך לחדש אצלו, אלא זהו באמת כל מהותו ומציאותו.

דעת לנבון נקל, שהתבוננות זו, וגישה זו לעבודת חודש אלול, מפיחה רוח חיים מסוג שונה 
ומיוחד, "חיות בחודש אלול".

)מאת הרב דוד אולידורט שיחי'(
מיוסד על שיחותיו הקדושות של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע(

אלול: המלך בשדה



ב"ה, י"ז טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

שאינו   – התפלה  לענין  בהנוגע  עצה  שמבקש  ...מה 
מרגיש ענינה במחשבה דבור ומעשה ואינה משפיעה עליו.

עומדין  אין  המשנה  פסק  לאחרי  בדבר  פלא  אין  הנה 
להתפלל אלא מתוך כובד ראש, ופרש"י הכנעה )ושפלות(, שלשון המשנה בזה הוא ציווי וגם 

הודעה –

שאי אפשר שתהי' התפלה כדבעי אם אין הקדמת ענין ההכנעה.

וענין ההכנעה אי אפשר שיבא מצד עצמו, כיון שהאדם הוא מציאות. ונוסף על זה הרי 
יצרו הרע אקדמי' לטעניתי'.

הישות  לענין  גם  תרופה  מגלה  שהתורה  תבלין,  תורה  לו  בראתי  יצה"ר  בראתי   – אבל 
והמציאות שממנה הגאוה,

מתוך  תפלה(  )זו  לעבודה  גם  זה  עם  וביחד  להכנעה  להביא  שיכול  לימוד  ידי  על  והוא 
שמחה. וכמרז"ל שאין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה.

לאהבתו  המביא  דא"ח,  החסידות,  לימוד  והוא 
)שמעוררת שמחה(, ויראתו )שמעוררת הכנעה ושפלות(.

שתפלה  זה  על  לעורר  נצרך  שלא  מעצמו  ומובן 
צריכה להיות בטהרה.

ואם יתנהג בלימוד הנ"ל אליבא דנפשי' ובפרט קודם 
התפלה בבקר – יועיל זה להתפלה.

הראשונה  ברכה   – דעת  בינה  חכמה  בקשת  היא  בהתפלה  הבקשות  שהתחלת  ומכיון 
מברכות האמצעיות שהן בקשת צרכיו – הרי בודאי שגם לאחר התפלה ובמשך היום יהי' לו 

שיעור קבוע בלימוד תורת החסידות,

וכמאמר רבנו הזקן שעיקר הקביעות הוא קביעות בנפש,

וקבוע אינו בטל.

מובן שהנ"ל הוא הן בהנוגע לעצמו והן בנוגע לאותם שיכול להשפיע עליהם, כי הרי מי 
שיש בידו למחות וכו'...

בברכה.

התלמידים  על  סיפר  אהרן  מתולדות  האדמו"ר 
חיות  מתוך  המילות,  בפירוש  שמתפללים  אצלו 
והתלהבות גדולה, ואמר, שמקיימים דברי אדמו"ר 
הזקן בתניא )אגה"ק ס"א( בנוגע לתפלת הציבור, 
ומחצה",  שעה  ערך  השחר  בתפלת  "להאריך  שיש 
בשעה  משכימים  שהתלמידים  לספר  והוסיף 
הרביעית לפנות בוקר, ולומדים שלש שעות ואח"כ 

מתפללים בהתלהבות כו'.

אדמו"ר מליובאוויטש: מה לומדים לפני התפלה?

האדמו"ר מתולדות אהרן: גמרא עם פירוש רש"י ותוספות.

ללימוד  קבועים  סדרים  שיש  כשם   – החסידות?  תורת  לימוד  עם  ומה  מליובאוויטש:  אדמו"ר 
אינני  בבת-שחוק:(  )והוסיף  חסידות.  ללימוד  היום  במשך  מסויים  זמן  לקבוע  צריך  כך  הנגלה, 
אומר שילמדו דוקא חסידות חב"ד – אף שזהו דבר חשוב ביותר, כמובן – העיקר הוא שילמדו 

תורת הבעש"ט ותלמידיו.

איתא  )והוסיף:(  החסידות.  ללימוד  רגעים   15-10 של  שיעור  גם  יש  אהרן:  מתולדות  האדמו"ר 
בספר עטרת צבי שע"י לימוד גפ"ת קודם התפלה נעשים מוחו ולבו זכים ביותר.

אח"כ  שיוכלו  הכנה  שזוהי  הכלי,  זיכוך  כמו  רק  הוא  והמוח  הלב  זיכוך  מליובאוויטש:  אדמו"ר 
אדרבה  אלא  ומסתיר,  מעלים  יהי'  לא  שהכלי  בלבד  זו  שלא  ובאופן  בהכלי,  דבר  איזה  להכניס 
וכו', ועד"ז בנוגע לזיכוך הלב והמוח שנעשה ע"י לימוד הנ"ל, שזהו רק הכנה שאח"כ תוכל להיות 
ההבנה וההשגה באופן טוב יותר; אבל נוסף על זיכוך הכלי, צריכים גם ללמוד קודם התפלה ענין 

המבאר גדלות הבורא,

וכמ"ש הרמ"א )סי' צ"ח( שקודם התפלה צריך להתבונן בגדלות הא-ל וכו', ועי"ז יבוא לאהבתו 
ויראתו, כמ"ש הרמב"ם בהלכות יסודי התורה "היאך היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן 

האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו וכו'",

וכיון ש"התבוננות" פירושה הבנה והשגה, הרי צריכים ללמוד גם חלק התורה שבו נתבארו עניני 
ענינים אלו קודם התפלה,  ולאחרי שלומדים  פנימיות התורה, תורת החסידות,  גדלות הבורא – 
אזי בשעת התפלה, ש"היא שעת הכושר לכל אדם . . להעמיק דעתו בגדולת א"ס ב"ה כו'" )תניא 

פי"ב(, יש לו במה להתבונן, וההתבוננות תתקבל אצלו בטוב יותר.

שהיו  מעשה,  ואנשי  חסידים  עושים  היו  "כך  תפלה:  הלכות  בשולחן-ערוך  להדיא  ומפורש 
מתבודדים ומכוונין בתפלתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות וכו'", וכיון שענין זה הובא 
וכו',  הא-ל  בגדלות  ההתבוננות  ע"י  והיינו  ואחד,  אחד  לכל  שייך  זה  הרי  תפלה,  הלכות  בשו"ע 
לאחרי הקדמת לימוד ענינים אלו שנתבארו רק בספרים שעוסקים בחלק הדרוש והסוד שבתורה.

הדביקות  שתהי'  הכחות  כל  את  להשקיע  צריכים  התפלה  בעת  אהרן:  מתולדות  האדמו"ר 
טוב   – וכדומה  דרוש  עניני  ואילו  שיהי',  איזה  ענין,  עוד  בזה  לערב  מבלי  להקב"ה,  והתקשרות 
הראוי'  מהדביקות  ותמנע  תבלבל  בזה  המחשבה  הרי  התפלה,  קודם  אבל  התפלה,  אחר  ללמוד 
בעת התפלה, שאז צריכים להתבונן רק בפירוש המילות. ובכלל, הרי זמן תורה לחוד וזמן תפלה 
לחוד )שבת י, א(, ובעת התפלה העיקר להידבק בהשי"ת, ועי"ז עושים כל ההמשכות והייחודים, 

ואח"כ הוא הזמן דתורה.

יום,  בכל  שוה  בנוסח  היא  שהתפלה  ותפלה,  תורה  בין  חילוק  יש  בכלל  מליובאוויטש:  אדמו"ר 
ואותו הנוסח בדיוק  ואין להוסיף עליו,  כהנוסח שסידרו אנשי כנסת הגדולה, שאין לגרוע ממנו 
ענין  להיות  צריך  בתורה  משא"כ  ג';  ביום  ומשלשים  ב',  ביום  ושונים  חוזרים  א',  ביום  שאומרים 
של התחדשות דוקא, כדאיתא בזהר: "לאפשא לה בכל יומא" )ח"א יב, ב(, שבכל יום ויום צריכים 
להוסיף בעצם ענין הלימוד: היום לומד משנה זו או פרק זה, ומחר צריך ללמוד משנה חדשה או 

פרק חדש, וכן בכל יום ויום צריכים להוסיף על מה שלמד ביום שלפניו.

אמנם, גם בתפלה שהיא בכל יום באותו נוסח, יכולה וצריכה להיות הוספה באופן אמירת תיבות 
התפלה – הן בהחיות וההתלהבות, והן בהבנת פירוש המילות, והיינו, שאין להסתפק באופן הבנת 

פירוש המילות ביום זה, אלא למחרת צריך להוסיף 
ד'  ישנם  ענין  בכל  שהרי  יכלתו,  כפי  אחד  כל  בזה, 
פירושים, ע"ד הפשט, הרמז הדרוש והסוד, ובמילא 
הפשט  ע"פ  המילות  פירוש  בהבנת  להסתפק  אין 
הרמז  ע"פ  גם  ולהבין  להוסיף  צריך  אלא  בלבד, 

והדרוש והסוד.

הוא  יום  בכל  השינוי  אהרן:  מתולדות  האדמו"ר 
במוחש  שרואים  וכפי  וההתלהבות,  החיות  במדת 
יום  בכל  אלא  לחבירו,  א'  מיום  החיות  דומה  שאין 
בכדי  המילות,  בפירוש  רק  להיות  צריכה  ההתבוננות  עצם  אבל  חדשה,  והתלהבות  חיות  נעשה 

להדבק ולהתקשר עם השי"ת.

אדמו"ר מליובאוויטש: עפ"ז, הרי גם בתורה יוכל ללמוד כל ימי חייו רק משנה אחת, ובכל פעם 
יהי' הלימוד בחיות והתלהבות חדשה, ובודאי אין הדין כך, אלא כמ"ש רבינו הזקן בהלכות ת"ת 
)פ"א ה"ד( – פסק הלכה בנגלה דתורה – ש"כל נפש צריכה לתיקונה לעסוק בפרדס . . עד שישיג 
ודרשות  ברמזים  הן  ההלכות,  בפשטי  הן  התורה,  מידיעת  להשיג  לנשמתו  שאפשר  מה  כל  וידע 
בענין התפלה  וכן הוא  נפשו למעלה".  ושרש  יכולת השגתו  "כפי  )פ"ד(:  ובלשון התניא  וסודות", 
– שאינו יכול להסתפק במה שהבין אתמול הפשט בפסוק זה או במזמור זה, ולהישאר על עמדו 

)"בלייבן שטיין"(, כי אז הרי זה כמו מי שלומד כל ימי חייו רק פירוש המילות בתורה, ולא יותר.

שיש  מי  אבל  יותר;  ממנו  תובעים  לא  המילות,  מפירוש  יותר  להבין  ביכלתו  שאין  שמי  מובן,   –
באפשריותו לידע ולהבין יותר, אינו יכול להסתפק בפירוש המילות בלבד.

וע"ד שמצינו בגמרא )כתובות סז, א( אודות נקדימון בן גוריון, שאע"פ שנתן לצדקה סכום גדול 
ביותר, לא יצא ידי חובתו, כיון ש"כדבעי לי' למיעבד לא עבד", היינו, שהנתינה לא היתה לפי ערך 
יכול  יכלתו. וכשם שהדברים אמורים בנוגע לרכוש גשמי, כן הוא בנוגע לרכוש רוחני – שכאשר 

להבין גם חלק הדרוש, אינו יכול להסתפק בחלק הפשט בלבד, ועד"ז בנוגע לפירוש המילות.

וכיון שלאחרי התפלה הרי הוא לומד גמרא, קל-וחומר וגזירה-שוה וכו', ויורד לעומק השכל ע"י 
מפירוש  יותר  להבין  יכולת  לו  שיש  מוכח  הרי  המפרשים,  ושאר  שיף  מהר"ם  במהרש"א,  העיון 
הפשוט בלבד, וא"כ, צריך לנצל אפשריות זו גם בענין התפלה, ואינו יכול להסתפק בידיעת והבנת 

פירוש המילות ע"ד הפשט בלבד.

י"ג שנה  ומטעם זה צריכה להיות הוספה גם באופן ההתבוננות בגדלות הבורא: אף שבהיותו בן 
חלה עליו כבר המצוה והחובה להתבונן בגדולת הבורא )כשם שמחוייב בכל דיני השו"ע(, הרי אין 
כו"כ  לו  שניתוספו  כיון  יותר,  גדולה  השגתו  שאז  שנה,  י"ח  בן  כשנעשה  השגתו  לאופן  דומה  זה 
ידיעות בתורה, ולא יתכן שבהיותו בן י"ח שנה ילמד באותו אופן כמו בהיותו בן י"ג שנה בלבד. 

ועד"ז צריך להוסיף בזה – "לאפשא לה" – מיום ליום.

האדמו"ר מתולדות אהרן: איתא בספר סו"מ ועש"ט, שבעת התפלה צריכים להסיר ממחשבתו 
בתפלה  כשאומר  לו  חסר  ומה  בה',  הדביקות  בענין  רק  ולחשוב  תורה,  עניני  אפי'  הענינים,  כל 
לידי  יבוא  מזה  הרי   – הפשוט  בפירוש  ומתבונן  ואנוהו",  א-לי  "זה  או  חקר",  אין  "ולגדולתו 

התפעלות ודביקות, ולא צריכים יותר מזה.

גם  כשידע  הרי   – התלהבות  לידי  יבוא  הפשוט  מהפירוש  אם  אדרבה:  מליובאוויטש:  אדמו"ר 
הפירוש ע"ד הדרוש, אזי יבוא לידי התלהבות גדולה יותר!

ולדוגמא: בפסוק "זה א-לי ואנוהו", ישנו פירוש השל"ה )בעש"מ מאמר ראשון(: "כשזה א-לי . . 
מצד השגתי וידיעתי, אז ואנוהו, מלשון אני והו, ר"ל אני והו דבוקים יחד כביכול", והיינו, שמלבד 
פירוש המילות ע"ד הפשט, "לשון נוי, אספר נויו כו'", אבל באופן שהוא )"א-לי"( נמצא )"כ'ווייס 
יחד עם  יותר – שהאדם המתפלל נעשה דבוק  ניתוסף פירוש פנימי  .( ברקיע השביעי...   . וואו". 
התפעלות  לידי  יבוא  אזי  בתפלה,  בזה  מתבונן  ואח"כ  זה,  פירוש  לומד  שכאשר  ומובן,  הקב"ה. 

גדולה ונפלאה.

)נרשם ע"י א' מחסידי תולדות אהרן (

ליום שכולו שבת
"כל הגלויות שגלתה כנסת ישראל נתן לה הקב״ה זמן וקץ, ונתעוררה תמיד בתשובה; וגלות האחרון אין לו קץ וזמן, אלא הכל תלוי בתשובה, שנאמר: 

ושבת עד ה׳ אלקיך ושמעת בקולו . . אם יחזרו בתשובה ראשי בתי כנסיות או אפילו בית כנסת אחד – יתקבצו בזכותם כל הגלות"

)מדרש הנעלם, מאמר גלות האחרון(

שיח שרפי קודש

אורח לחיים
לימוד שמועיל לתפילה

חלק מתוכן הדברים שנאמרו בעת ביקור הרה"ק רבי אברהם יצחק הכהן 
קאהן האדמו"ר מתולדות אהרן אצל כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע

)כ"א שבט תשכ"א( - חלק ראשון



מאד.  מופלא  הוא  ריהטא  לפום  'תשובה'  של  הענין  כל 
וכהרף  ממנו,  גרוע  שאין  ופושע  חוטא  להיות  אדם  יכול 
מתהפך  הלב,  מעומק  ואמיתית  נכונה  תשובה  ידי  על  עין, 
לצדיק גמור. אין לתשובה הגבלות. אין שום שער שנשאר 
כמאמר  מועילה,  אינה  היא  שעליו  דבר  אין  בפני‘.  חסום 
)ראה רמב“ם הלכות תשובה סוף פ“ג(: אין לך דבר שעומד 

בפני התשובה.

של  אחד  רגע  יכול  איך  תמוהים.  הדברים  לכאורה 
שנים  של  ועמוקה  מושרשת  התנהגות  לבטל  תשובה 
ומצוות  עשה  מצוות  קיום  אי  על  לכפר  אפשר  איך  רבות? 

לא תעשה רק על ידי מחשבה והחלטה של תשובה?

פי  על  התשובה  מהות  את  מסבירה  החסידות  תורת 
לאש,  נמשל  להקב“ה  ישראל  שבין  שהקשר  המבואר, 
הוא“,  אוכלה  אש  אלוקיך  ה‘  "כי  כד(  ד,  )דברים  וכמ“ש 
כשם  כ“אש“.  הוא  הקב“ה  עם  ישראל  של  הקשר  כלומר, 
כך  ולדלוק,  לבעור  כדי  יסודיים  לתנאים  זקוקה  שאש 
מתאימים  לתנאים  נזקק  הקב“ה  עם  ישראל  של  הקשר 

שיאפשרו את קיומו.

א(  שניים:  הם  אש  של  לקיומה  הדרושים  התנאים 
להיאחז  האש  תוכל  שבהם  מתאימים  חומרים  צריכים 
כיבוי,  חומרי  לה  יפריעו  ב( שלא  וכיוצא(.  )כמו: שמן, עצים 

דוגמת מים ועפר.

אש שאין לה חומרי דלק מספיקים, או שנשפכים עליה 
חומרי כיבוי, נכבית בסופו של דבר. היא יכולה לבעור כראוי 

רק אם שני התנאים הללו מתקיימים בה.

זקוקה  הקב“ה  אל  ישראל  בין  הקשר  "שלהבת“  גם  כך 
שייאחזו  דלק‘  'חומרי  צריכה  היא  א(  הללו:  התנאים  לשני 
מעין  המהווים  עשה  מצוות  וקיום  התורה  לימוד  שהם  בה, 
האהבה  אש  להקב“ה.  האהבה  'אש‘  עבור  דלק‘  'חומרי 
היא  ב(  מצוותיו.  וקיום  התורה  בלימוד  "נאחזת“  להקב“ה 
הדברים  כל  שהם  כיבוי,  חומרי  מפגיעת  להישמר  צריכה 
שאסרה התורה, הפוגעים ב‘אש‘ האהבה להקב“ה ועלולים 

לגרום לדעיכתה ואף לכיבוי‘ ח“ו.

נזהר  העשה,  מצוות  את  מקיים  תורה,  לומד  כשאדם 
את  בהתמדה  שומר  הוא  בכך  התורה,  איסורי  על  מלעבור 
תורה,  למד  לא  אם  זאת,  לעומת  הקב“ה.  עם  שלו  הקשר 
לא  מצוות  על  עבר  אם  המצוות,  את  כיאות  קיים  לא  אם 
תעשה, בכך פגע ב‘שלהבת‘ הקשר שלו עם הקב“ה. הוא 
גרם להקטנתה, לעמעומה, לדעיכתה, ובמקרים מסויימים 

אף לכיבוי‘ רחמנא ליצלן.

לתשובה.  הזקוק  שחטא  אדם  נמצא  שבו  המצב  זהו 
ולהבעיר  לחזור  איך  ממשית:  בעי‘  בפני  עכשיו  עומד  הוא 

לתקן  לו  אפשר  איך  שנפגעה?  להקב“ה  האהבה  אש  את 
השליליים  הדברים  כל  ואת  ל‘אש‘  חסר  שהי‘  מה  כל  את 

ש‘נשפכו‘ עלי‘ והפריעו לה לבעור?

ממקור  ’אש‘  מביאה  היא  התשובה.  של  מקומה  וכאן 
לנו  יש  לפגוע.  יכול  אינו  והעוון  החטא  שבו  ממקום  אחר, 
דלק  לחומרי  זקוקה  שאינה  'אש‘  כזאת,  ל‘אש‘  דוגמא 
ושאינה נפגעת על ידי מים ועפר: ה‘אש‘ הטמונה בתוך צור 
החלמיש. האבן הזאת יכולה לשהות שנים רבות בתוך מים, 
הניצוץ  יפרוץ  בה,  ונכה  מהמים  אותה  שנוציא  ברגע  אך 

ותפרוץ האש.

הקשר  זהו  ישראל.  בני  אצל  גם  קיימת  זו  מעין  'אש‘ 
ישראל  איש  כל  נשמתו האלוקית של  בין  והפנימי  העמוק 
לבין הקב“ה. קשר זה קיים לנצח ואינו נפגע לעולם. ל‘אש‘ 
באומרו  העגל,  חטא  לאחר  רבינו,  למשה  הקב“ה  רמז  זו 
)שמות לג, כב(: ”ושמתיך בנקרת הצור“. בכך רמז לו ל‘אש‘ 
בלב  שקיימת  החלמיש,  שבצור  ה‘אש‘  דוגמת  הפנימית, 

ישראל גם לאחר שחטא.

שהאדם  ידי  על  התשובה:  של  ותפקידה  כוחה  וזהו 
האהבה  ועל  מהקב“ה  ריחוקו  על  הלב  מעומק  מתמרמר 
לה‘ שנפגעה ואולי כבתה, הוא מגיע אל אותה ’אש‘ פנימית 
לבין  בינו  העצמי  הקשר  את  מגלה  הוא  לעולם.  שקיימת 
בוראו ששום דבר אינו יכול לכבותו. וכאשר ’אש‘ זו מתגלית 
בנפשו, היא דומה לשלהבת עצומה שמבעירה מחדש את 

ה‘אש‘ שנפגעה. על כן אין דבר העומד בפני התשובה.

)מאת הרב מנחם מענדל שיחי' ברוד(

ניצוצי אור
האש שבוערת לעולם

ממעיינות החסידות
עיקרי התשובה הוא האחדות

בגמ' )ר"ה יח.( וכולן נסקרין בסקירה 
השמיענו  מה  קצת  יקשה  הנה  אחת, 
דבר  זה  אין  כי  כאחת  שנסקרין  בזה 
במאמרו  אשר  יתברך  כבודו  לנגד  חדש 
יביט.  ויוצר עין הלא  ברא בריותיו כולם 
ותושי'  עצה  לנו  רמז  שהתנא  ויראה 

הי'  כבר  כי  הנכונה  התשובה  דרך  והורה  השי"ת  לעבודת 
להקיץ  בלבבם  ה'  יראת  נגע  אשר  חיל  אנשי  לעולמים 
לענות  והרבו  סיגופים  ועשו  אורחותם  ולישר  מתמונתם 

נפשותיהם למרק חטאתיהם ולהכין עמם לקראת אלקינו.
אלו  בדורות  ובעז"ה  העיקריות  תשובה  זה  אין  עדיין  אכן 
להורות  לפנינו  הדרך  פתחו  אשר  הצדיקים  עבדיו  לנו  שלח 
חברים  באהבת  לבבינו  ליחד  הוא  העיקרית  תשובה  כי 
בוראן  ומידיעת  השי"ת  מעבודת  זולתו  ביתרון  ולהסתכל 
המעורר  מפריד  נרגן  ולהרחיק  ח"ו,  חסרונו  לראות  ושלא 
מגמת  כל  אשר  אלו  בדורות  ובפרט  עליו,  ולהתגבר  מדנים 
היצה"ר לאחוז בזה, וצריך זהירות וזריזות גדול להלחם נגדו.

והנוראים  הקדושים  האלה  בימים  צריך  היותר  זה  ודבר 
אנו  וצריכים  יעקב  לאלקי  משפט  עת  הם  אשר  הבעל"ט 
לרחמים לצדקינו במשפט. וצריך להתעורר לתשובה שלימה 
כל  עם  להתאחד  התשובה  ועיקר  השנה  מכל  ויותר  יותר 
אחד ואחד באהבה ובלב אחד, לעבוד השי"ת ולהטות שכם 
ועולם  הרחמים  ועולם  התשובה  עולם  מתעורר  ועי"ז  אחד 
פי'  אחת,  בסקירה  נסקרים  וכולם  באמרו  רמז  וזה  הרצון 
שצריך להתדבק ולהתקשר זה לזה, ושניהם נסגרין זה לתוך 
זה בלב כל אחד וזה רמוז במלת אח"ת, שנהיו לאגודה אחת 

לעבוד השי"ת בכל לב.
)מאור ושמש סו"פ תצא(

שובה ישראל
עד שתבוא לחלקך - חלק אלוק ממעל שבך

כל  כי  שלך,  אלוק  חלק  עד  אלקיך,  ה'  עד  ישראל  שובה 
אז  טוב  כשאינו  רק  ממעל,  אלוק  חלק  לו  יש  ישראל  איש 
שתבוא  עד  ישראל  שובה  הכתוב  אמר  ע"כ  אצלו,  אינו 
בעצמי,  אני  משובתם,  ארפא  ממעל.  אלוק  חלק  לחלקך, 
אעפ"כ אוהבם נדבה, אחשוב להם כאילו מעצמם התעוררו 

לשוב, ואח"כ אהי' כטל לישראל.
)בית אהרן לשבת שובה(

כשיתקע בשופר גדול
אפילו פושעי ישראל ישובו בתשובה שלימה

בשום  תשובה  הרהורי  בלבם  עלה  שלא  אותם  אפילו 
פעם ונשתמדו להכעיס, מכל מקום אם יבשרום שמשיח בן 
דוד בא ודאי יאמינו וישובו בתשובה שלימה. ואפילו אותם 
האפיקורסים שלא ישובו בבשורה בעלמא, כשיתקע בשופר 
גדול אז יבואו גם האובדים והנדחים, דיחרדו וישובו, ואז לא 
ישובו.  בין העמים  כל הנדחים שנטמעו  דגם  נדח  ידח ממנו 
במעמקי  זה  שורש  בהם  דאין  העולם  אומות  כן  שאין  מה 
והם  ישובו, דהתשובה הוא רק שיחזרו לשרשם  הלב להיכן 
לזה  יאמינו  אם  אמיתית  ישועה  ישמעו  ואם  ברע  שרשם 
משיחו.  ועל  ה'  על  ללחום  יבואו  או  לדעת,  עצמם  יאבדו 
זולת אותם הגרים גרורים שיהיו עבדים לישראל, כמו רבים 
מעמי הארץ שנתייהדו בימי מרדכי ואסתר מצד הפחד ולא 
לשם שמים. ועל כן אין מקבלים גרים אז אלא שמכל מקום 
ישראל  פושעי  אבל  עבדים.  ויהיו  להאבידם,  המשפט  אין 

ה'  לגמרי לשרשן מאבותם, לאהבה את  ישובו  מיד שישובו 
יתברך באמת בכל לב ונפש ומאוד.

)מחשבות חרוץ פ"ט עמ' 66(

התשובה מועילה כיון שהיא למעלה מהזמן
המלך  נגד  שחטא  דמי  אף  חטא,  על  תשובה  דמהני  הא 
מוכרח לקבל עונש ולא יועיל שום חרטה, הוא משני טעמים.

בהמה,  בבחי'  אז  הי'  העבירה  שעשה  דבעת  משום  הא' 
)סוטה  שטות  רוח  בו  נכנס  אא"כ  עבירה  עובר  אדם  דאין 
ג.(, אבל אח"כ כשנתיישב דעתו ונתקרר יצרו שב למדריגת 

אדם, ואיך שייך לענוש אדם על מעשה בהמה.
א-ל  כהררי  צדקתך  ז(  לו,  )תהלים  הפסוק  פי'  הוא  וזה 
בעת  ר"ל  ה',  תושיע  ובהמה  אדם  רבה  תהום  משפטיך 
הצטדקות האדם, הקב"ה מגביה את האדם למדריגה גדולה 
ולהשפט  העבירה  לעשות  ירידתו  ובעת  א-ל,  כהררי  שהיא 
כזה  גבוה  אדם  וממילא  רבה,  לתהום  מורידו  הוא  ידה  על 
עתה שהי' בהמה גדולה כזו בעבר אין לענוש, ולפיכך נושע 
בתשועת ה', וזה אדם ובהמה, שהי' בהמה ונעשה אדם, עי"ז 

תושיע ה'.
וזה הוא כוונת מאמרם )יומא פה:( האומר אחטא ואשוב 
אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה, משום דכל 
עובר עבירה זה דמהני תשובה הוא רק מחמת דבעת עשיית 
בדעת  כעת  כשהוא  אבל  כבהמה,  דעת  בלי  הי'  העבירה 
שלימה קודם עשיית העבירה ונכנס בכוונה לעשות העבירה 
על  דהא  התשובה,  יועיל  אין  שוב  תשובה  דיועיל  סמך  על 
חטא  על  רק  תשובה,  לעשות  לו  מספיקין  אין  אדם  חטא 
צלולה  בדעת  כשהוא  ולא  השטות,  רוח  בו  שנכנס  בהמה 

ויודע שמהני תשובה.
נעלה,  יותר  מדריגה  עוד  התשובה  בענין  יש  באמת  אך 
למעשה  קודם  שנבראו  מהדברים  הוא  תשובה  דהנה 
ומעשה  הטבע  שעפ"י  הענין,  נד.(.  )פסחים  בראשית 
שהקשה  וכמו  תשובה,  ענין  שייך  איך  מובן  אין  בראשית 
העקרים התשוב נפש הנרצח או הישוב שבת להיות נשמר, 
אך באמת ענין התשובה היא למעלה מן הטבע, ולכן ניתנה 
הטבע,  מן  למעלה  למדריגת  נתעלו  המה  דגם  לישראל,  רק 
ובפרט בעת קבלת התורה, שנזדכך גופם ונעשו ממש כבחי' 
חכז"ל  שאמרו  כמו  ונשמע,  נעשה  שאמרו  בעת  מלאכים 
)שבת    פח.(  מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשים 
מן  למעלה  שהוא  התשובה  ענין  גם  אצלם  שייך  ולפיכך  בו, 

הטבע.
)תפארת ישראל(

פותח שער לדופקי בתשובה
- הביטול הוא הקדמה לתשובה

יכול  שעי"ז  מחדש  חיות  להמשיך  הוא  התשובה  עיקר 
להיות  צריך  ולכן  חדשה,  ברי'  שנעשה  הקלקולים  כל  לתקן 
ויאמר  ואח"כ  וחשך  ובהו  תהו  כדמיון  לגמרי  בטל  מקודם 
אלקים יהי אור, כן בעל תשובה צריך לידע שאין לו מציאות 
תה"ו  הם  תשוב"ה  ואותיות  לו,  יתן  שהשי"ת  מה  רק  וקיום 

ובה"ו וש' מרומז על חשך, ואח"כ נפתח 
עליו  שנאמר  קדים  הפונה  השער  לו 
יהי' סגור ודופקי בתשובה מכלל שהוא 
בתשובה  לשוב  נקל  בשב"ק  ולכן  סגור, 

דביום השבת יפתח.
)שפת אמת, שבת תשובה האזינו - תרל"ה(

התשובה והחרטה מעוררים למעלה
חרטה כביכול על בריאת היצה"ר

העמים  מכל  וקבצך  ושב  ורחמך  שבותך  את  ה"א  ושב 
זרעך  ואת לבב  ומל ה"א את לבבך  אשר הפיצך ה"א שמה, 
לאהבה את ה"א בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך )דברים ל, 

ג-ו(.
מעשיו  על  מאד  ומתחרט  בתשובה  שב  כשהאדם  הנה 
עושה  שהאדם  מה  שכל  ידוע  וזה  עתה,  עד  שעשה  הרעים 
דבאערותא  העליונים,  בעולמות  למעלה  כן  גורם  למטה 
שפירשו  וכמו  פח.(,  ח"א  )זוהר  לעילא  אתער  דלתתא 
הצל,  כמו  שכביכול  ימינו,  יד  על  צלך  ה'  עה"פ  ז"ל  רבותינו 
גורם  כן  בצל,  זה  מעשה  כן  נראה  עושה  שהאדם  מה  שכל 
זה פירשו הצדיקים  ועל דרך  ית',  לו  האדם במעשיו כביכול 
את פירוש אמרם ז"ל )אבות פ"ב מ"א( דע מה למעלה ממך, 
שמעצמך תוכל לידע מה למעלה, כי הכל תלוי בהאדם שנתן 
ולכן כשהאדם  ית' הכח הזה לעורר בכל מעשיו למעלה,  בו 
רז"ל  שאמרו  דרך  על  למעלה,  תשובה  גורם  תשובה  עושה 
היצר  בריאת  על  מתחרט  שהקב"ה  נב:(  סוכה  לב.,  )ברכות 

הרע, ואומר ואשר הרעותי )מיכה ד, ו(.
סכין  עליו  החביב  לבנו  שנתן  לאב  משל  דרך  על  זה  ונבין 
ובנו  זה,  ותענוג לבנו משחוק  יגיע שעשוע  ובזה  בו,  לשחוק 
מסכלותו לא סגר הסכן בנדנו רק פתחו וחתך בו ידו והי' לו 
צער  כן  גם  לו  יש  בנו  של  הצער  אביו  וכשרואה  גדול,  צער 
גדול מזה שיש לבנו צער וכאב, וחוץ מזה מצטער אביו על 
אף  הסכין,  לבנו  בנתנו  הזה  הצער  לבנו  גרם  בעצמו  שהוא 
מתחרט  מקום  מכל  הבן,  לטובת  האב  כוונת  הי'  שבאמת 

האב על זה שנתן לו דבר שנמשך מזה צער לבנו.
זה, הקדוש ברוך הוא ברא היצר הרע לטובת  כן על דרך 
וכוחות  התאוות  לסגור  האדם  צריך  שהי'  רק  כידוע,  האדם 
ח"ב  )זוה"ק  כידוע  לטובתו  הרע  היצר  הי'  ואז  הרע,  היצר 
קסג, א(, וכשלא עשה כן האדם והגביר על עצמו את היצר 
ומתחרט  הריעותי,  ואשר  ית"ש  אומר  לעצמו,  וקלקל  הרע 
עשיתי  מה  כביכול,  ית"ש  ואומר  הרע,  היצר  בריאת  על 
שמתחרט  לבני,  גדול  צער  מזה  שיומשך  כזה  דבר  שבראתי 
בשרו  את  ואוכל  כך,  כל  וחרטה  בתשובה  עצמו  את  ומסגף 
כמעט מגודל צערו על עוונותיו, ועל ידי זה כשיתברך אומר 
כן ומתחרט על בריאת היצר הרע, מזה נתבטל כח היצר הרע 
והסטרא אחרא ונמחה מן העולם, כמו שעל ידי האדם - על 
עליהם  שמתחרט  כיון  וחטאתיו,  פשעיו  מוחה  החרטה  ידי 
שנוח לו שלא עשאן, כן נמחה היצר הרע ע"י חרטתו ית"ש 
שלא  לו  שנוח  כביכול  ואומר  היצה"ר,  בריאת  על  כביכול 

עשאו.
ידי  על  שבותך,  את  אלקיך  ה'  ושב  הכתוב:  שאמר  וזהו 
מיד  ויגאלנו  כנ"ל,  תשובה  כן  גם  הקב"ה  יעשה  תשובתך 
הסטרא  כח  שהם  העולם  האומות  יד  ומתחת  הרע  היצר 

אחרא, ונזכה לעבדו ית'.
)זרע קודש(
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לזכות הילד דוד אליהו הכהן בן חיה מושקא ראזנפעלד שי'
לרגל הכנסו בבריתו של אברהם אבינו ז' אלול תשע"ז

ויה"ר שיגדל להיות חי"ל ויזכה לגרום הרבה נח"ר לכ"ק אדמו"ר ולמשפחתו שי'

ולזכות הוריו ר' חנוך העניך הכהן שי' וזוגתו חיה מושקא תי'
נדבת זקניו ר' דובער וזוגתו שושנה יוניק

בליבה של התוועדות חסידית, ביום ח"י 
אלול, לציון יום הולדתם של שני המאורות 
הגדולים – מורינו הבעש"ט הק' נ"ע, וכ"ק 
והשו"ע,  נ"ע – בעל התניא  אדמו"ר הזקן 
סיפר  הלילה,  תוך  אל  עמוק  שנמשכה 

המשפיע הרה"ח ר' מענדל פוטרפס ע"ה:

לאורו  התקרבו  נאמנים,  ידידים  שני 
הגיע  מהם  אחד  הזקן.  רבנו  של  הגדול 
מיד לרבנו הזקן, ואילו רעהו עבר גלגולים 
אחד  ומרב  למקום  ממקום  נדד  שונים, 
הוא  גם  הגיע  סוף  שסוף  עד  למשנהו, 
לליאזנא, לרבנו הגדול, שם נפגש עם ידידו 
הנאמן לשעבר והפך לתלמידו של אדמו"ר 

הזקן.

פעם ישבו השנים בבית המדרש, אמרו 
כדרכם  יחדיו  והתוועדו  "לחיים"  לזה  זה 
אחד  אמר  ביין,  לבם  כטוב  חסידים.  של 
לך  הוסיף  מה  לי:  נא  "אמור  לרעהו  מהם 
מצאת  שלא  כאן  מצאת  מה  הזקן?  רבנו 
ערים  פני  על  נדדת  והרי  אחר?  במקום 
ועיירות, פגשת גדולי ישראל מכל הסוגים 
ומה  עבודתם!  ודרכי  תורתם  קנית  וגם 

חידש לך רבנו הזקן"?

זו  הזקן  רבנו  חידש  מה  לומר  נו,  ויען: 
מלאכה קשה מדי, אך "פטור בלא כלום אי 
אפשר" – אתן לך דוגמא בדבר אחד, כיצד 

נהגתי בו קודם ומה חידש לי רבנו.

על  תחכמוני  בשבת  בשבתי  לשעבר, 
כל  המדרש  בבית  ה'  עבודת  ועל  התורה 
היום וכל הלילה, ידעתי שיש לערוך חשבון 
נפש מפעם לפעם. ידעתי כי אסור "לתת 
לעתים  חייבים  כך.  סתם  ללכת"  לענינים 
לעצור, לעשות אתנחתא, ולהתבונן: האם 

אמנם נוהג אני כראוי? ומה עלי לתקן?

מקובל הי' לערוך חשבון נפש כזה בערב 
לפינה  פורש  הי'  אחד  כל  חודש,  ראש 
הדקות  מספר  את  ומונה  יושב  מרוחקת, 
הפעמים  את  התורה,  מלימוד  שביטל 
שנכשל באבק לשון הרע, בוכה ומתמרמר 
על כל זה בדמעות שליש ומחליט שבשום 
אופן לא ישוב עוד לכסלה, ומכאן ולהבא 

ינהג אך ורק כפי שציונו ה'.

מרוחקת  בפינה  התיישבתי  אני  גם 
כזה. התחלתי  נפש  וניסיתי לערוך חשבון 
לפשפש במעשי, ולנסות למצוא במה לא 
נהגתי כראוי. הדבר הי' קשה מאד משום 
להתנהג  כוחי  בכל  השתדלתי  שבאמת 

כראוי.

מורגשת,  בלתי  כמעט  קטנה,  מחשבה 
עלתה לפתע במוחי בחשאי. דחיתי אותה 
אינה  כאילו  ממנה  התעלמתי  כוחי,  בכל 
עלי'  חשבתי  שלא  כמעט  ואמנם  קיימת, 

כלל, אבל "בכל זאת":

חטאתי?!  אני  וכי  ׳חטאתי׳?!  האמנם 
והרי  עלי?!  המוטל  את  עשיתי  לא  וכי 
התאמצתי בכל כוחי, למדתי בכל רגע פנוי, 
בתפילה,  רגע  בכל  המחשבה  את  ריכזתי 
עד  בטלים  ומדברים  מלשון-הרע  נזהרתי 
הקצה האחרון, וגם בעניני הפרנסה נהגתי 
יכול  אני  איך  הדין!  משורת  לפנים  תמיד 
ולומר  הריבונו-של-עולם  את  כך  ל'שקר' 
'חטאתי' כאשר אני משוכנע שעשיתי הכל 

כראוי וכדבעי לי למיהוי?!

איזו  חיפשתי  במעשי,  פשפשתי 
עליה  להתחרט  שאוכל  קטנה  עבירה'לה 

סוף  סוף  אך  בתשובה.  ולחזור  באמת 
)"יגעת ולא מצאת – אל תאמין"( מצאתי 
עבירה שעברתי: לא נזהרתי כל כך בדיבורי 
הי'  המילים  שמתוך  ויתכן  מישהו,  אודות 

אולי אפשר להבין איזשהו גנות עליו.

התאמצתי  קשה  כך  כל  נזדעזעתי: 
עבירה!  ממש  עברתי  וכאן  ה',  את  לעבוד 
לעצמי  הזכרתי  הרע!  לשון  אבק  דיברתי 
"מאכילין  זה:  עוון  על  כל מה שכתוב  את 
אותו  מכניסין  "אין  רתמים",  גחלי  אותו 
זו  עבירה  שקולה  הקב"ה",  של  במחיצתו 
עבודה  ביותר;  החמורות  העבירות  כנגד 
וכהנה  דמים,  ושפיכות  עריות  גילוי  זרה 
שפכתי  ומרירות  בוז  של  קיתונות  וכהנה. 
והנבזה,  השפל  האדם  אתה,  עצמי;  על 
כל  ובעבירה  ה',  רצון  על  לעבור  העזת 
ובכיתי  התמרמרתי  לך!  אבוי  חמורה,  כך 
מעומק נפשי והתחרטתי על מה שעשיתי. 
ומתוך רגשות אלו פציתי פי להתוודות על 
עווני ולאמר "חטאתי", וקיבלתי על עצמי 

בלב שלם שלא אשוב לכסלה עוד.

ליבי,  בכל  זאת  לי שאמרתי  היה  נדמה 
הסתננה  קטנה  "מחשבה'לה"  אותה  אבל 
ה'  עבודת  של  הבנין  כל  על  ואיימה  לה, 
אינני  אמת.  אינו  זה  שכל  הרגשתי  שלי, 
אינני  חטאתי,  אמנם  שאני  באמת  חושב 
והרי  חמור.  חטא  כאן  שיש  באמת  חושב 
שפלוני  בשעה  מדובר:  מה  על  הכל  בסך 
פוסק  אינו  ופיו  היום  כל  יושב  אלמוני, 
שייך  אינני  אני  אחרים!  בגנות  מלדבר 
על-פי  הכל  ועושה  עשיתי  אני  זה,  לכל 
נחשבת  ובמה  מהשלחן-ערוך,  המתחייב 
יעלה  שבקושי   – שלי  זהירות  אי  אותה 
ולהוציא  אותה  לפרש  מישהו  דעת  על 
בערך  ובפרט  קלה?!  גנות  איזה  ממנה 
כל  שנוהגים  ודיבוריהם  למעשיהם  וביחס 

האחרים?!

כאשר  והתמרמרתי,  בכיתי  כאשר  גם 
וכל  חמור  אכן חטא  לעצמי שזהו  אמרתי 
בתשובה  ושבתי  יעזרו,  לא  התירוצים 
אינו  זה  שכל  הרגשתי  כוחי,  בכל  שלימה 
חושב  באמת  שאני  מה  באמת,  ממש 
העוברת  קטנה  "מחשבה'לה"   אותה  הוא 

במוחי, שהחוטא האמיתי הוא פלוני.

הוידוי "חטאתי", את  ואז קיבלה מילת 
לעצמי:  שפירשתי'  כפי  הראשון  פירושה 
)ההוא  געזינדיגט  יענער האט  "חטאתי – 

חטא(..."

שאינני  הרגשתי  עלי,  העיק  הדבר 
האמת  ה',  בעבודת  הנכונה  בדרך  נמצא 
ממני והלאה, ויצאתי לחפש לי מורה דרך, 
"חטאתי"  לאמר  אוכל  כיצד  לי  שיורה 
ההוא   – "חטאתי"  אפרש  שלא  באמת, 

חטא.

מדרש,  ובתי  עיירות  פני  על  נדדתי 
שם  שמעתי  אחד.  רב  אצל  והתעכבתי 
ה"בבואה"  הוא  הזולת  חדשים:  דברים 
עליך  בזולת  חסרון  אתה  כשרואה  שלך! 
חסרון  אילולא  בך!  החסרון  כי  לזכור 

"כל  באחר!  זאת  רואה  היית  לא  בך,  זה 
החסרונות   – חוץ"  רואה  אדם  הנגעים 
שאחד רואה בחבירו, באים אך ורק "מנגעי 
שמעתי  זה  מענין  רבים  דברים  עצמו". 
עצמית,  ובנתינה  במסירה  בהם  ועסקתי 
והפסקתי  ה'  כרצון  באמת  להיות  רציתי 
הזולת  אל  מבטי  את  להפנות  סוף  סוף 
יכלה  לא  זו  כעין  קטנה  "מחשבה'לה"  גם 
לחדור אלי, חלילה. הפעם, למדתי לערוך 
כבר  כי  ידעתי  וצודק,  אמיתי  נפש  חשבון 

לא אפרש: "חטאתי" – ההוא חטא.

רחוק  הייתי  כבר  הפעם  הי',  כך  ואכן, 
שביהודי  הרע  על  ולחשוב  מלראות  מאד 
אל  לב  בשברון  כשנגשתי  הפעם  אחר. 
להתבונן  לחשוב  והתחלתי  שלי,  הפינה 
ולחפש היכן הם עוונתי, לא העזתי לחשוב 

כלל על הזולת.

עם  השלמתי  טרם  תוכי  שתוך  אלא 
שאמנם  בסדר,  לא  שאני  המציאות 
חושב  ואינני  אומר  אינני  נכון,  'חטאתי'. 
אין  ח"ו, שההוא חטא – אבל עדיין  כלל, 
"מחשבה'לה"  'חטאתי'.  שאני  אומר  זה 
חדשה התגנבה למוחי: וכי זהו חטא?! וכי 
עוון הוא זה?! והלא לא פגעתי כלל בזולת! 
"קטנוניים"  דברים  לכאלו  לב  שם  מי 
ועוד  כך!  זאת  יפרש  ושטותיים? איש לא 

כיוצא בזה.

בדמעות,  שהתמוגגתי  למרות  ושוב, 
לא  לעצמי פעם אחר פעם, שאני  וחזרתי 
בסדר, עלי לשוב בתשובה, וכל התירוצים 
לא יעזרו מאומה – מכל מקום, באיזשהו 
מקום נסתר בנפשו שם לא יכולתי כמעט 

להרגישו, הייתי משוכנע שלא חטאתי.

למילה  חדש  פירוש  ועלה  צץ  ואז 
נישט  האב  איך   – "חטאתי  "חטאתי": 

געזינדיגט )אני לא חטאתי(..."

ושוב גליתי זאת, ושוב העיק עלי הדבר. 
הנכונה.  בדרך  נמצא  שאינני  הרגשתי 
אמנם היתה התקדמות, אבל אם אני אומר 
"חטאתי" ובליבי חושב באמת, שאני עצמי 
יצאתי  באמת.  ה'  עובד  אינני  לא חטאתי, 
שוב לדרך לחפש לי מורה דרך בעבודת ה', 
שיורני כיצד אוכל לומר "חטאתי" באמת, 

לדעת כי אכן חטאתי.

שוב נדדתי רבות על פני ערים ועיירות, 
רב אחר!  לבית מדרשו של  עד שנקלעתי 
ציפיתי:  להם  המילים  את  שמעתי  שם 
כשם שאסור לרמות את אחרים, כך ויותר 
תהי  אל  עצמך!  את  לרמות  אסור  מכך 

שוטה, "נַאר זיך נישט"!

עצמי  והשקעתי  ועמלתי  ישבתי  שוב 
להחדיר  ובשר  נפש  ביגיעת  יגעתי  בכך, 
בעצמי רעיונות אלו, השתדלתי לקבל כמה 
בי את  שיותר מהתלמידים שם, שיחדירו 
דרכו  כי  לו  נדמה  אם  גם  האמת.  נקודת 
ישרה וכי הוא עובד ה' באמת, הנה לאמיתו 
נשאר  הוא  בגשמיות,  הוא  מונח  דבר  של 
ו'נפרד'  'יש'  )פארגרעבט(,  ומגושם  גס 
ונפשו  לעצמו  טובה  מחזיק  עצמו,  בעיני 

יקרה בעיניו, ועוד מלביש זאת בטענות של 
"כבוד התורה" וכדומה – טענו שם גדולי 
התלמידים. וסוף סוף, אחרי עבודה ויגיעה 
רבה, הגעתי למצב שלפחות לא ארמה את 

עצמי, ואדע כי אכן "חטאתי".

למחוז  הגעתי  כי  בטוח  הייתי  הפעם 
הערמומי  היצר  יוליכני  לא  שוב  חפצי. 
אני  הפעם  משי".  של  ב"איצטלא  שולל 
מכיר את עצמי, וכשאומר "חטאתי" אומר 

זאת באמת. זהו זה, חשבתי לעצמי.

בדמעות  והתמוגגתי  השעה  כשהגיעה 
על כי חטאתי – שוב לא חשבתי שההוא 
חטא, שוב לא חשבתי שלא חטאתי, אכן, 

חטאתי! אני חטאתי, עויתי, פשעתי!

ממה  יותר  פיקח  שהיצר  כנראה  אך 
אותה  שוב  נופלת  לפתע  שחשבתי: 
"מחשבה'לה", הפעם ב"ציור" חדש, "ציור" 
עדין יותר; אכן, חטאתי, ומה? האם אחדול 
כאדם  ולהבא  מכאן  אהי'  האם  מכך? 
ממש  ושעל  צעד  כל  על  עצמו  המגביל 
מחשבה,  על  כאן  מדובר  לא  הרי  ממש? 
מזמן  בזה  ממש.  בפועל  ומעשה  דיבור 
על  המידות,  על  מדובר  נכשלתי.  לא  כבר 
טובה  'החזקת  על  הישות,  על  הפנימיות, 
לעצמו', על דברים שבדקות דדקות. נכון, 
אינני מרמה את עצמי, יודע אני היטב, גם 
אינני  אך  חטאתי,  כי  בנפשי,  עמוק  עמוק 
זה  וכלל.  מאמין ששייך שלא אחטא כלל 
מהותיים  דברים  אלו  אפשרי"...  "בלתי 
הקבועים עמוק עמוק בנפש, אותם כמעט 
בעצמי,  רואה  אינני  לשנותם.  ניתן  שלא 
שמכאן ולהבא אכן יהיו גם הדברים הללו, 
כפי שהם  כך,  כל  בי  והטבועים  הפנימיים 
צריכים להיות. אמנם כך צריך להיות, אבל 
להגיע לדרגא זו, זוהי עבודה קשה ויגיעה 
עצומה ביותר, לדרגא זו מגיעים רק יחידי 

סגולה...

כך נולד הפירוש השלישי של "חטאתי", 
פירושו החדש של היצר באיצטלא דמדת 
געזינדיגט  האב  איך  "חטאתי  האמת: 
אני  )אכן  זינדיגען  ווייטער  וועל  איך  און 

חטאתי, ומחר אמשיך לחטוא(..."

בדרך  הולך  שאינני  הרגשתי  ושוב 
מכיר  שאני  למצב  הגעתי  אמנם  האמת. 
מזה,  "לצאת"  יכול  אינני  בחטא, אבל אם 
דרך.  ולמורה  ולמדריך  עדיין  הנני  זקוק 
רפואה",  חצי  היא  המחלה  "ידיעת  אמנם 
אבל אני נשאר רק עם ה'חצי', בלי אפשרות 

להתרפא ולחזור בתשובה שלימה.

שוב נדדתי וחיפשתי מורה דרך בעבודת 
ה' עד שהגעתי לרבנו הגדול. כאן, מצאתי 
הפירוש  את  גיליתי  נפשי.  שביקשה  את 
אני  הפירוש שגם  "חטאתי",  האמיתי של 
עצמי בתוך נפשי אפרשנו: "חטאתי – איך 
נישט  איך  וועל  מער  און  געזינדיקט  האב 

)אכן אני חטאתי ויותר לא אחטא(..."

להופיע,  התחילו  כבר  השחר  דמדומי 
הסיפור,  את  לספר  סיים  מענדל  כשר' 
ונעמדנו לקרוא קריאת שמע שעל המטה. 
הפעם "צלצלו" קצת אחרת המילים: "יהי 
אחזור  ולא  עוד  אחטא  שלא  מלפניך  רצון 
בהם ולא אשוב עוד להכעיסך ולא אעשה 
ברחמיך  מחוק  שחטאתי  ומה  בעיניך  הרע 

הרבים..."
)מאת הרב לוי יצחק גינזבורג
נדפס בגליון כפר חב"ד מס' 65 - אלול תשמ"ב(

ארבעה פירושים ב"חטאתי"

רזא דעובדא


