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שופטים

זמני הסליחות לחודש אלול – שעון קיץ תשע"ד

אלול – ראש השנה – יום
הכיפורים – הגבאים
יש קשר או אין ,בין פרוייקט  022גבאים שלוחי דרבנן לבין
הימים הנוראים?
ובכן ,הקשר הוא כל כך חזק שהשאלה אפילו לא
מתחילה! מה הקשר? אז ככה,
מלבד הזכות הגדולה והעצומה שרוכש לעצמו כל גבאי
שרק זה לבד סיבה מספיקה להצטרף לכבוד הימים
הנוראים לפרוייק האדיר ,יש קשר אישי רציני בין גבאי
צדקה לזכויות לימים הנוראים!
מה?
בספר חזון עובדיה לימים הנוראים למרן אור העולם
רבינו עובדיה יוסף זיע"א שהשבוע חל  11חודש לפטירתו,
כותב מרן כך:
התורה מכפרת עוון! ואמרו עוד בויקרא רבא פרשה כה
סי' א'" :אם נכשל אדם בעבירה חמורה ונתחייב מיתה
בידי שמים ילך ויעשה גבאי של צדקה ויחיה" !!!
שחור על גבי לבן:

"ילך ויעשה גבאי של צדקה ויחיה"
כלומר :ככל שתזכה להיות מזכה הרבים בהחזקת התורה
ממש ,כך תזכה למחילת עוונות ולשנה טובה הרבה יותר,
השנה של השפע הברכה וההצלחה – תלויה בזכות אותה
תיטול על עצמך להיות גבאי צדקה!
אני מתאר לעצמי שנזדקק ליותר מ  022גבאים עם כזו
הבטחה ...אבל אל דאגה ,יש מקום לכווולם!
ועוד משהו!
בחודש אלול בכלל ולקראת יום הדין בפרט ,יש מצווה
גדולה להרבות בצדקה כידוע "צדקה תציל ממות" אז
העבודה תהיה מאוד קלה ,אנשים מחפשים לזכות
לתרום ,צריך רק לגשת אליהם.
נרתם כולנו להצלחת המערכה ,ובלילהסס נצטרף לאחד
מ 022-הגבאים העומדים לימין התורה הקדושה ולימין
מורנו הרב שליט"א – ובעזרת ה' נזכה כולנו כל בית
ישראל ,לשנה טובה ומבורכת ,ולכל טוב בזה ובבא!
אז לא נשכח ,מי האיש החפץ חיים?

"ילך ויעשה גבאי של צדקה ויחיה"
מצטרפים עכשיו – לא מחמיצים את ההזדמנות!
עכשיו כל אחד יכול!

סליחות א':
סליחות ב':
סליחות ג':
סליחות ד':

33:03
1:03
40:33
43:03

 33:44שיעור תורה-בל"נ
לאחר מכן תפילת
שחרית בהנץ החמה
מיועד לאברכים!
תפילת מנחה40:03 :
(קומה ג') לפני כן תפילת
מנחה בשעה 43:33

עצרת סליחות
במסגרת עצרת הסליחות השבועית
המרכזית שתערך אי"ה כל יום חמישי
בלילה בשעה 10:22 :בלילה בדיוק ,בבית
מדרשינו "עטרת חכמים" רח' החי'ם 4
תל-גיבורים חולון.
ימסור דרשה בשבוע הקרוב פרשת "כי
תצא" יום חמישי ט' באלול ()4/4/14

הרב ליאור גלאזר שליט"א
ומייד אחר כך בשעה 10:32 :יתקיימו
הסליחות ברוב עם ע"י החזן המהולל

רבי מרדכי מאמיה הי"ו
בניגון ובהתרגשות מעומק הלב
"ברוב עם הדרת מלך"
בשבוע אחר כך :ימסור הרב יהודה יוספי שליט"א

כולם מוזמנים -תביאו את הנוערהצעיר שיזכה להתחזק לקראת יום
הדין! *עזרת נשים פתוחה
בברכת
אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפילתנו

מרן שלי זיע"א
מאת :הרב אליהו רבי

נטיפים לרגל מלאת אחד עשר חודש ליתמותנו ממלכנו אבי הדור מרן
אור העולם רבינו עובדיה יוסף זצ"ל ,זיע"א ,הרינו כפרת משכבו.
סיפור פשוט ,סטנדרטי ,שגרתי ,כמוהו יש המונים .סיפור שהתחיל
לפני למעלה משישים שנה ,אפילו הרבה יותר.
היה זה בירושלים עיר הקודש ,היה שם חנווני אחד בשם רבי אליהו,
איש ישר דרך ,צנוע ,ונהנה מיגיעו ,בקושי ...בכל שבת באופן קבוע,
ומידי פעם גם בימות החול ,היה אליהו זוכה להשתתף בשיעור קבוע
של רב צעיר ונחמד ,שהיה דורש בהלכה ובהגדה ,ותוך כדי הדברים
מחדיר על חשיבות לימוד התורה ,בנים העוסקים בה ,ועם ישראל
המלוכד סביבה .אליהו היה יושב ,מאזין ,מפנים ומשתוקק שגם לו
יהיו בנים לומדי תורה .הרי כך אמר הרב הנחמד הזה" :אשרי מי שבניו
עוסקים בתורה"...
הוא היה חוזר לבית לאחר השיעור ,ומתמוגג בדמעות .לשאלת בני
המשפחה על מה הבכי ,היה מספר על שיעוריו של הרב המדהים
הזה ,ומסביר שהבכי הוא בכדי לזכות שיהיו לו בנים שילמדו תורה
כמו הרב הצעיר מהשיעור .הבנים היו מבטיחים בכל מעמד כזה
לאבא הדומע שיעשו ככל יכלתם ללמוד וללמד לשמור ולעשות,
ושגם הם יבואו לשמוע את שיעורי של הרב המיוחד הזה מבית
הכנסת השכונתי.
עברו שנים ,הילדים נשלחו לישיבות ,הגדול שבהם 'חיים' ,הרחיק עד
לישיבת השרון בהרצליה ,שם ינק מתוך עוני ומחסור מתורת רבותיו.
בביקורים של אביו 'אליהו החנווני' מירושלים ,הוא היה שומע על
הזכות העצומה של לומדי התורה כמו שאמר הרב בשיעור ,וגם
"המים שאתה שותה בישיבה יותר מיוחדים מהבשר שאתה אוכל
בבית"...
בזמן שחיים הקטן למד בישיבה ,הלך אותו רב צעיר ועשה חיל .הוא
הספיק להיות דיין ,אב בית דין ,רב עיר ,וראשון לציון .שמו כבר נישא
לתהילה בפי כל בתואר ובשם "מרן רבינו עובדיה יוסף שליט"א".
גם חיים הקטן כבר היה לבחור בעל שיעור קומה ,וגם שמו 'עודכן' עם
הזמן לכבוד "הרב חיים רבי שליט"א" .הוא הקים את ביתו עם הרבנית
תושבת חולון ,ושאל את מרן מורה דרכו מינקות היכן להתגורר .הוא
רצה את ירושלים ,אולם הכלה הצעירה העדיפה את חולון בסמוך
להוריה ולמקום עבודתה המסודר .ומרן הכריע מיד :צא לחולון
והפריח בה את השממה ,צא והפיח בה את רוח התורה.
ההמשך ידוע ומפורסם :עשרות אלפי בתים של תורה נבנו ,מאות
רבני קהילות ראשי ישיבות וכוללים נוצרו ,למעלה ממאה ועשרים (!)
מוסדות קהילות וארגונים הוקמו ,ורבבות בני קהילות בחולון ,בת ים,
ראשון לציון ,תל אביב ,אזור ,רחובות ,אלעד ,ירושלים ,ועוד מגוון
ערים יישובים ומושבים הולכים בדרכו ותחת הנחיותיו של אבינו מורנו
הרב חיים רבי שליט"א אליבא דמרן אור העולם רבינו עובדיה יוסף

להצטרפות ללגיונו של מלך:
30-03-111-03

זכר צדיק וקדוש לברכה ,זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל ,הרינו כפרת
משכבו.
תארו לכם את כל זה בלי שיעוריו של מרן לפני למעלה משישים שנה?
תארו לכם את כל זה בלי הדחיפה שקיבל מורנו הרב ממרן זצ"ל,
דחיפה רוחנית ששילחה אותו לחולון .תארו לכם את כל התהליך הזה
ללא ליוויו הצמוד של מרן זצ"ל שהרעיף אהבת עולם על ראשו של
מורנו הרב שליט"א .פעם הת בטא עליו מרן שהיה רוצה עוד כמה
כמוהו בעולם" ,זה תלמיד אמיתי שלי" .אחד מבניו של מרן אמר פעם
למורנו הרב ,שאם הוא הבן יחלוק על מורנו הרב שליט"א "אבא יעשה
ככל אשר תאמר ,ולא יתחשב בדעתי".
ולאהבה הזו יש מחיר ,ולהשקעה העצומה הזו יש מחיר כבד .ואת
המחיר הזה משלם כי ום מורנו רב שליט"א בגאון .המחיר הוא הנחת
אותה רווה כיום מרן משמי רום ,שם הוא רואה את פירות עמלו ועמל
תלמידו הנאמן ,שם הוא רואה את הבתים שנבנו נבנים ויבנו ,ושם הוא
רואה את עמל תורה העצום פרי אותה השקעה מלפני עשרות שנים.
אבל מיום ליום ,מחודש לחודש ,משנה לשנה ,הבננו כולנו משהו אחד
נוסף .הזריעה ,הנטיעה ,וההשקיה של הגנן הגדול מרן זצ"ל את
הפרח העדין והמיוחד הזה הלא הוא אבינו מורנו הרב שליט"א ,לא
היה משהו חד פעמי ,זה היה אחד מתוך מאות פרויקטים אותם ייסד
טיפח וריבה מרן זצ"ל כחלק מאורח חיים .הוא שתל רבנים כאלה
בצפון ובדרום ,בירושלים ובמרכז ,באסיה ובאפריקה ,במדינות
העולם השלישי הרביעי והחמישי...
ואז לפתע הובן משהו נוסף ,לפתע הוארו הדברים באור גדול.
מתברר ,שבימים ובלילות בהן ישב מרן שעות על גבי שעות ומסר
שיעורי תורה לכמה עשרות אנשים בשכונה נידחת בירושלים ,הוא לא
עשה זאת רק מתוך ראייה צרה של זיכוי הרבים ליושבים מולו ,הוא
לא עשה זאת רק בכדי ללמד את האנשים שבקרבתו את דבר ה' זו
הלכה .אלא הוא עשה זאת כחלק מבנייתו מחדש של הדור ,כחלק
מעיצובה מחדש של היהדות ,כחלק משיפורו ו'שדרוגו' של עם
ישראל בארץ ובעולם כולו.
ישב מרן בגיל מאד צעיר ,וחשב איך הוא מצליח להפוך את העם כולו
לעם תורני יותר ,רוחני יותר ,קרוב לה' יתברך יותר .איך הוא מצליח
להשיב כמה שיותר יהודים אל אביהם שבשמים ,איך הוא מצליח
להגיע להקמת גרעין תורני נוסף בכל פינה צפונית דרומית
פריפריונית .ואז התחיל מרן בצעדים קטנים ,קטנים מאד...
הוא מסר שיעורים לחמישים איש ,זה עלה והגיע למאות ,הוא נבחר
לרב ראשי (בפועל) במצריים ,הוא היה הרב הראשי של תל אביב
רבתי ,הוא המשיך לכס הראשון לציון ,ואז כשאיימה הבגידה
הנוראה בה הסירו מעליו את תפקיד

המשך בעמוד הבא

03:04 44:14 4/:14
זכר צדיק וקדוש לברכה ,זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל ,הרינו כפרת
משכבו.
תארו לכם את כל זה בלי שיעוריו של מרן לפני למעלה משישים שנה?

"גדול הדור" הרשמי,

המשך מהעמוד הקודם
"גדול הדור" הרשמי ,בימים בהם הוא
הוטח ממרומי נשיאות ממלכת התורה
הרשמית אל פרברי ירושלים ,רחובותיה
ושווקיה ,והמון העם הגודש אותה .עמד
במלא שיעור קומתו הרוחנית והקים את
ממלכת התורה החדשה ,את ממלכת
התורה המרכזית ,את ממלכת התורה
אשר ממלכת הראשון לציון טפלה לה
עד כדי חוסר עניין.
הצליח מרן בכחו הגדול להקים ממלכת
תורה אשר רוב ככל הראשונים לציון
שאחריו שמשו כפקידיו וכעושי דברו.
אשר ראשון לציון כי צריך היה לקבל
אישור על פסק הלכתי או אחר ,היה
ניגש בחרדת קודש למרן הראשון לציון 'לשעבר' ומבקש את
אישורו הכתוב והחתום.
כל זה יכל להיות טוב ונכון גם אלולא היה מרן גדול הדור ,פוסק
הדור ,השקדן של הדור והבקיא של הדור .ישנם רבים שגרמו
לאחרים לחזור בתשובה והם עצמם נשארו מאחור .יש לנו
מרצים שהיו מרצים ונשארו מרצים גם לאחר שתלמידי חכמים
בישיבות
ונתעלו
לאחר שע
עצומים צמחו
הראשון לציון
קודשלולמרן
מהרצאותיהםבחרדת
ניגש
ידם
מתחת
שהוציאו
וישבות
כוללים
ראשי
גם
לנו
קדושות .יש
'לשעבר' ומבקש את אישורו הכתוב
יותר מהם ,כך היא דרכה של תורה.
גדולי ישראל עצומים הרבה
והחתום.
החכמים
ספינות
יכל את
שניווט
תלמידיגם אלולא
טוב ונכון
להיות
זה זה
אולם מרן ,לא רק שהיהכל
הלכתית
פוסקוגיבה
הדור,ניווט
גדולשחינך
מרן זה
היה גם
הדור ,השקדן
אל חוף מבטחים ,אלא היה
התורנית.
את פסקיהם ושיעור קומ
והבקיא של הדור .ישנם רבים
תםהדור
של
טהרה
שאלה בענייני
היתה
לפני למעלה מעשרים שנה,
בתשובה והם
בחולוןלחזור
לאחרים
שגרמו
סברת
נשארו שהוא
להיתר ,תוך
שאבא שליט"א הורה בה
ים
עלמרצ
מסתמךלנו
מאחור .יש
עצמם
קבוצת
לנדון.
הקיש
פיה
ועל
דומה
אחד מהאחרונים בענייןשהיו מרצים ונשארו מרצים גם לאחר
עצומיםבהיתר זה
חכמיםויותר ראו
קומה ממוצע
תלמידי חכמים בעלי שיעור
צמחו
שתלמידי
על
ולספר לו
למרן
מהרצאותיהםלהגיע
חילול הקודש ובזיון ההלכה ,הם ניסו
ונתעלו
שעלו
לאחר
בבני
למסירת
מרן הוזמן
מעשיו של תלמידו המובהק.
שיעורראשי
לנו גם
קדושות .יש
בישיבות
השאלה
הרכב עם
וישבות ליד
המתינו לו
ברק ואותם תלמידי חכמים
מתחת ידם
שהוציאו
כוללים
האריכו
הרבהולא
שמות,
הזכירו
הם לא
ועם התשובה של אבא.
יותר מהם,
עצומים
ישראל
גדולי
צריך
אולםהיה
מרן לא
פרטים.
לפרטי
מרן ,לא
תורה.
דרכה של
וענוהיא
בנימוקים ,אולם שאלו כך
הדברים ואמר
שניווט את
זה אישר
ומיד
משניה,
תלמידי
את ספינות
שהיה
להרהר בדבר יותר רק
להוראה.
ראוי
שאמרם
חכם
שנכונים הם ,ואותו תלמיד
החכמים אל חוף מבטחים ,אלא היה גם
עמד
להם,
יפה
שהצנעה
בדברים
גם
נוספות,
וכך מספר פעמים
זה שחינך ניווט וגיבה הלכתית את
התורנית.אותם,
שליט"א ,גיבה
פסקיהםשל
מרן כחומה בצורה אחרי דבריו
אבאקומתם
ושיעור
שנה,הדברים
ובעזרת ה'
למעלה יבוא,
האמיתי .יום
והעניק להם את משקלם
היתה
מעשרים
לפני
יוזכרו בדברי הימים .בחולון שאלה בענייני טהרה שאבא
אמר מרן
הראשית לחולון,
כאשר עלו לדיון הבחירות
שהוא
להיתר ,תוך
לרבנותהורה בה
שליט"א
מסתמך על סברת אחד מהאחרונים
בעניין דומה ועל פיה הקיש לנדון.
קבוצתאלול!
אלול ,אלול,
תלמידי חכמים בעלי שיעור
קומהברי
מאת :רבי ניר
ממוצע ויותר ראו בהיתר זה
חילול הקודש ובזיון ההלכה ,הם ניסו
והמערכתלנו אלול?
מה אומר
תלמידי
כיוםעלכבר
למרן צורה,
להגיעבאותה
ממשיכה בדיוק
מעשיו של
ולספר לו
אנחנו?
תלוי מי
את הרבים.
ומזכים
חוסרים
תלמידיו של אבא שליט"א
למסירת
הוזמן
שיעוריםמרן
המובהק.
תלמידו
הבא,
הדבר
את
להם
אומר
שאלול
ה'
עובדי
באותם
נתמקד
תלמידיו של
תלמידי
תלמידי
הרי הם
תלמידי תלמידיו של אבא,
חכמים
תלמידי
ואותם
בבני ברק
שיעור
לומר לנו!
צריך
בזכותאלול
נלמד מה
הרבים
בדמות זיכוי
כביכול
הנעה
אותה
ומהםוהכל
מרן,
השאלה ועם
הרכב עם
קלהליד
המתינו לו
מעשינו
את
מבקרים
אנחנו
באלול
ריגול,
מלשון
זה
אלול
כידוע,
בירושלים.
שכוחות
בשכונות
קטנים
בשיעורים
התשובה של אבא .הם לא הזכירו
דרכינו.
אבי את
ובודקים
"ללכת
מדרכו" או
ולא "ללמוד
לאנחות.
עזב אותנו
הדור,
מרן
מוקים ,אולם
האריכו בני
שמות,
בלי
הכנסה,
ומבחני
מאזנים
עושה
שלא
ובעולם
בארץ
חברה
אין
אולם
העצומה.
לגדלותו
ביחס
נבובות
לא היה
פרטים .מרן
לפרטי
וענו
באורחותיו" ,אלו מיליםשאלו
תצליח!
שהחברה
סיכוי
אין
זה
משניה ,אחד,
יותרלם ביום
את העו
להפוך
צריךניסה
גם מרן בתחילת הדרך לא
ומיד
בדבר
להרהר
ומה
טוב
מה
הידע
חוסר
כי
תקרוס!
היא
רווחית,
היא
אם
וגם
דור
להורים
הוא התחיל בשיעורי תורה
לחיילי הם,
פוטנציאלייםשנכונים
הדברים ואמר
אישר את
וחורבן!
להרס
אותה
העתיד.יוביל
פחות
שאמרםדור של
חיילים ,לא
להקים דור
לא
הצליח
והוא
ראוי
תלמיד שלחכם
ואותו
עולם
בחיי
וחומר
קל
של
בנו
בן
וחומר
קל
גשמי,
בעסק
כך
ואם
להוראה.שרי ביטחון ורמטכלי"ם ,דור של
קצינית ומפקדים ,אלא דור של
כדי
בדקדוק
מעשינו
ואת
עצמינו
ת
א
לבחון
חייבים
אנחנו
שלנו,
של
תורה ,דור
מלחמתה של
בדברים
נוספות ,גם
לוחמי פעמים
שלמספר
ממשיכי השולשלת ,דורוכך
ולהתקדם
לשפר
נוכל
כך
פחות ,רק
לגלות מה טוב ומה
חדרים
בחדרי
רקם
אותן
התוכניות
את
אותם שמבצעים בפועלשהצנעה יפה להם ,עמד מרן כחומה
בצעירותו.
בצורה אחרי דבריו של אבא שליט"א,
למכת
ועכשיו,
גיבה כאן
מרן לא חיפש לעשות הכל
ציפהמשקלם
לא את
מרןלהם
והעניק
אותם,
תהליך
יבוא,שכל
הגדולה
שלהדברים
הנעהה'
ובעזרת
בחכמתו יום
'זבנג וגמרנו' ,מרן הבין האמיתי.

לעוסקים במלאכה שאינו מוכן שבנו יגיש מועמדות לעיר זו
מאחר וחולון שייכת לרב חיים רבי ורק הוא צריך להיות שם הרב
הראשי .רק לאחר שאבא שליט"א ניגש למרן ופייסו ,והבהיר לו
שלא רק שאין רצונו בתפקיד זה אלא עוד הוא רואה בזה
הזדמנות נאותה להחזיר למרן ולו במעט על אשר עשה למענו.
רק אז הואיל מרן להגיש את בנו הגאון רבי אברהם יוסף שליט"א
לרשימת המועמדים .וגם אז ,ביקש שהכנס בהשתתפותו יהיה
בביתו של אבא שליט"א למען ישמעו ולמען ילמדו .ועל כך היה
אומר אבא שליט"א ,את העיר חולון יצר מרן ,ובלעדי השקעתו
לפני למעלה משישים שנה לא היתה חולון זוכה להגיע למה
שהגיעה היום ,ולכן זכה שבנו משמש בה פאר כרב ראשי.
ואיך התממשה לה אותה השקעה? באותה דרך בדיוק .אבא
שליט"א שהגיע לעיר ולא מצא בה מניינים לתפילת שחרית של
שבת אפילו מלבד מניין בהנץ החמה ,מסר שיעורי תורה לאותם
בודדים שהואילו לא לעזוב את בית הכנסת בדברו .ואותם
בודדים הפכו לעשרות ,ומעשרות למאות ,וממאות לאלפי בתים
של תורה שנבנו ועדיין נבנים.
והמערכת ממשיכה בדיוק באותה צורה ,כיום כבר תלמידי
תלמידיו של אבא שליט"א מוסרים שיעורים ומזכים את הרבים.
תלמידי תלמידיו של אבא ,הרי הם תלמידי תלמידי תלמידיו של
מרן ,והכל בזכות אותה הנעה קלה כביכול בדמות זיכוי הרבים
בשיעורים קטנים בשכונות שכוחות בירושלים.
מרן אבי הדור ,עזב אותנו לאנחות" .ללמוד מדרכו" או "ללכת
באורחותיו" ,אלו מילים נבובות ביחס לגדלותו העצומה .אולם
גם מרן בתחילת הדרך לא ניסה להפוך את העולם ביום אחד,
הוא התחיל בשיעורי תורה להורים פוטנציאליים לחיילי דור
העתיד .והוא הצליח לא להקים דור של חיילים ,לא דור של
קצינית ומפקדים ,אלא דור של שרי ביטחון ורמטכלי"ם ,דור של
ממשיכי השולשלת ,דור של לוחמי מלחמתה של תורה ,דור של
אותם שמבצעים בפועל את התוכניות אותן רקם בחדרי חדרים
בצעירותו.
מרן לא חיפש לעשות הכל כאן ועכשיו ,מרן לא ציפה למכת
'זבנג וגמרנו' ,מרן הבין בחכמתו הגדולה שכל הנעה של תהליך
מורכב ככל שיהיה מתחילה בפעולה קטנה .את הפעולה הזו
חובתנו לעשות כי היא בכחנו ,את היתר יעשה הקדוש ברוך הוא
לו ימצאו מעשינו חן בעיניו.
נלמד ממרן להתחיל בדברים הקטנים ,נלמד ממרן לחלום
ולטוות מחשבות של דורות ,ונלמד ממרן למסור נפש למען עם
ישראל ולזכות ולראותו בבניינו.
זאת נחמתנו בעניינו ,לנשום את החמצן אותו נשם מרן בשעות
בהן חולל את המהפכות הכבירות .אין לנו נחמה אחרת ,והפצע
טרי כביום היפצעו .בלכתנו בדרכיו ,ובלימוד תורתו ואורחותיו,
ננוחם.

ולהתעלות!
בנוסף ,מה שהרסנו צריך לתקן ,חסד עושה איתנו ה' יתברך
שנותן לנו זמן לבקש סליחה ולכפר על מעשינו!
איך היינו נראים אחרי  102שנה ,אם לא היה פעם בשנה אלול
וראש השנה יום הכיפורים?
היה ממש בושות נוראות ,כל העבירות שלנו היו עולים לדין ואוי
ואבוי איך היינו נראים!
ברוך ה' יש לנו הזדמנות לכפר ולבדוק ולהתקדם!
ודרך אגב :הזדמנות זו חוזרת על עצמה המון פעמים במשך
השנה ,הקדוש ברוך הוא תמיד נותן לנו זמן להתחדש ,כל יום
של שבוע וכל חודש!
עכשיו זה הדמנות הרבה יותר גדולה והרבה יותר רחבה
ועצומה.
ננצל את ההזדמנות ובעזרת ה' נזכה לכפרה על העבר ,ולשנה
טובה מתמיד.

הנהגות לאלול
ממורנו הרב שליט"א
"T

א .אלול לשון תיירות ,ריגול וביקורת נוקבת של חשבון
נפש (עיין אונקלוס ר"פ שלח).
ב .יש להרגיש כמו בצבא 42 ,יום עם ה' יתברך.
ג .צריך שיהיה מתח על הפנים כל אותם  42יום עד ערבית
במוצאי יום הכיפורים ,אולם בבן אדם לחבירו צריך שיהיה
חיוך על הפנים.
ד .רבינו אלחנן וסרמן זיע"א היה עוזב את הכל ומגיע כל
שנה לרבינו ה"חפץ חיים" זיע"א בכדי להיות בצלו
ולשמוע ממנו תורה ומוסר כל  42יום.
ה .חודש אלול אינו זמן להתעסק בשלום בית ,לכן יש
לדחות את הוויכוחים לאחר סוכות ולעשות בינתיים שלום
בית עם ה' יתברך.
ו .ספר "שערי תשובה" וספר "תומר דבורה" מסייעים
מאוד להתחזק באלול.
ז .מי שיש לו צורך במנוחה ,כדאי שינוח בצהרים ,כדי
להמשיך בעבודת ה' במהלך היום.
ח .צריך להיות בחודש אלול בעל חוב לפני ה' יתברך,
ועושים זאת על ידי שמקבלים קבלות שמחיבות ,כמו
קריאת תהילים  12פרקים כל יום ,משלי כל יום פרק עד
ראש השנה ,וכן איוב כל יום פרק עד יום כיפור ,תיקוני
הזוהר כל יום תיקון עד יום כיפור (כה"ח תקפ"א סק"ז),
ועל ידי זה אין זמן לענייני העולם הזה וזוכים לכל טוב.
ט .יש שנוהגים להתענות בחודש אלול ועשרת ימי תשובה,
בתנאי שזה לא מפריע להם בעבודת ה' .אולם הפרישות
היותר טובה היא מהתאוות והתענוגות של הגוף ובפרט
תאוות האכילה ,ועצה טובה לשתות כוס קפה בלי סוכר
עם דף גמרא ,ועיין ברמב"ם בהלכות תשובה (פ"ז ה"ג)
שיש לפרוש מרדיפת הכבוד והמאכלות.
י .חודש אלול מתאים מאוד לתענית דיבור ,וזה עדיף
מתענית מאכל ומשתה.
יא .חודש אלול הוא  32יום הכנה לראש השנה –  42יום
מתחיל מתאריך ל' אב עד יום הכיפורים (תוס' ב"ק פב.).
יב .כדאי וראוי להכין את המשפחה לזמן הזה שיהיה בו
יותר רוחניות .ומה טוב להדביק פתק תזכורת למשפחה,
לחיזוק תמידי  42יום לכולם.
יג .אמירת סליחות בהשכמה או בחצות לילה ,הוא דבר
גדול .ולמי שקשה סליחות כל יום ,לכל הפחות יעשה בימי
שני וחמישי או בצהרים.
יד .ראש הישיבה רבינו יהודה צדקא זיע"א גם בזקנותו
ובשנתו האחרונה לא ביטל כלל ועיקר סליחות  42יום.
טו .יש לעשות סליחות בחצות לילה עם הצבור ובני הנוער
שיש בזה קידוש השם.
טז .יש לנצל זמן מועט שהצעירים מגיעים קודם הסליחות
לחזקם ביראת שמים עם אברך המתאים לכך ,וזכות
הרבים דבר גדול.
יז .יש להיזהר בזמן הקימה לסליחות מגזל שינה
למשפחה ולשכנים.
יח .אין זה מן הראוי לחטוף זה מזה את הפיוטים
שבסליחות ,זה לא מתאים לעובד ה' כלל ,ואדרבא ,צריך
שיהיו נותנים רשות זה לזה.
יט .לא להתלהב ממי שיש לו קול ערב ,אלא מקול של
אדם ,עניו ,צנוע ובעל מידות.
כ .יש להשתדל באמירת תיקון חצות כל השנה ובפרט
באלול שבו בוכים ומצטערים על כבוד שמים ,וזה עדיף
מסליחות.

כא .סדר החשיבות :א .תפילה בנץ .ב .תיקון חצות .ג.
אמירת סליחות .ומי שמתפלל בנץ וקשה לו להשכים עבור
סליחות ,יאמר סליחות אחרי שחרית או אחה"צ.
כב .יש ללמוד פירוש י"ג מידות רחמים ולכוון בזה
בסליחות ובכל השנה (רש"י פרשת כי תשא וספר "תומר
דבורה" לרמ"ק).
כג .יש להרבות בתפילות ובתהלים בחודש אלול ועשרת
ימי תשובה כל  42יום.
כד .יש ללמוד מוסר כל יום ,וזה חובה ,קל וחומר מכל
השנה ,כי עיקר העבודה בחודש אלול הינה פשפוש
ומשמוש במעשים ודביקות בלימוד התורה (דרשות שבט
הלוי).
כה .פחות יציאות לאירועים ובפרט כשאינם הכרחיים כל
 42יום.
כו .צריך שיהיה סדר יום ,שעה ,רגע ,עבור כל  42יום .וזה
מסייע לחשבון נפש וניצול הזמן ,וכן סדר מדויק של לימוד
תורה והספק נכון.
כז .בחודש אלול יש להימנע מביקורים ,נסיעות וסידורים,
ויותר להיות איש תם יושב אהלים.
כח .כשיש הכרח וצורך גדול ללכת לאירוע של אלמנה או
יתום וכיוצא בזה ולשמח אותם ,חובה ללכת ויחזור
לתלמודו.
כט .סידורים לסוכות וכיוצא בזה ,להתחיל ממוצאי יום
הכיפורים ,אם אפשר.
ל .יש לעורר בחודש אלול לבדיקת תפילין ומזוזות ולבדק
הבית בטהרה וחינוך וכיבוד הורים וכשיש דין למטה אין דין
למעלה (משנ"ב ס"ס תרב) .כמו כן יש לעורר בחודש אלול
על הלכות תפילין ,מזוזה ,ספר תורה וכיבוד הורים.
לא .התפילות באלול הם משהו מיוחד ,ואפילו מי שעשה
עוון במ זיד ונגזרה עליו גזירה ,התפילות בימים הללו
מועילות (ספר "קול דודי דופק").
לב 42 .יום של חודש אלול ועשרת ימי תשובה הם ימי רצון
תמיד (משנ"ב ר"ס תקפ"א) ,וצריך להרגיש קירבת ה' .ויש
אומרים שיותר טוב להרבות בימים אלו בסליחות ותחנונים
(שע"ת ר"ס תקפא) ,וכידוע אלול ר"ת -אני לדודי ודודי לי,
כלומר ,כל כולי לכבוד ה' .כמו כן אלול ר"ת " ֲאנִ י ְלדוֹ ִדי"
כלומר מידה כנגד מידה  -תתמסר באלול לה' יתברך,
להיות מונח כולך בימים אלו עם ה' יתברך ,ואז גם "וְ דוֹ ִדי
ִלי" ,ובזה מובן גם אלול ר"ת "אוֹ י
לוֹ ואוֹ י לנַ ְפ ׁשוֹ " כשלא עושה
תשובה
וכשעושה
תשובה,
מתקיים בו "אהוב למעלה ונחמד
למטה"  -ר"ת אלול.
וצריךוֹ י לוֹ ואוֹ י לנַ ְפ ׁשוֹ " כשלא
ר"ת "א
אלול
מובן גם
ִלי
ללא עבדים
ובזהמלך
לג ,".אין
תשובה מתקיים בו "אהוב
וכשעושה
תשובה,
עושה
להתחזק באהבת ישראל כדי
אלול.
מטה" -
מעלה ו
ל
ר"ת(אור
יתברך
נחמד ללה'
מלכות
לייסד
עבדים וצריך להתחזק באהבת ישראל
אין מלך
לג.
ללאקעט).
אלול דף
ישראל
(אור ישראל אלול דף קעט).
יתברך
שלאלה'
מלכות
לייסד
כדי
מהכלל,
לצאת
ליזהר
לד .יש
מהכלל ,לא להתראות ברבים
לד .יש ליזהר
לצאת יותר
שלאברבים
להתראות
לא
להיות כמו כולם בתפילות
בימי דין
בפרט
מאחרים,
יותר
להיות
בימי דין
בפרט
מאחרים,
אנכי יושבת ,ובזה מסלק
בתוך עמי
כולםבבחינת
ותחנונים
ותחנונים
בתפילות
כמו
יושבת ,לג ב ,בשלח מד ב).
(זוה"ק בא
וקטרוגים
דינים
מעליו
בבחינת בתוך עמי אנכי
ולמה .א .שמא נתמלאה
לחרדים,
אלול גם
ובזהחרדת
לה.
דינים
מעליו
מסלק
בשלחב .טעות בעבודת ה' וכן
סוטה ט).
הסאה
(עי'לג ב,
ושלוםבא
חס(זוה"ק
וקטרוגים
טעויות בין אדם לחבירו וחשב שהוא צודק כמו שפחד רבי
מד ב).
יוחנן בן זכאי (ברכות כח ):ג .אם היה יכול לעשות יותר ולא
עשה כדבעי ליה למיעבד לא עבד .ועל זה נענש נקדימון
בן גוריון (כתובות סז ,).ומכאן שיתכן כמה שנים טובות,
ופתאום להיפך ,הלא מצער היא ותחי נפשי (ועיין שבת

