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  !א... ל... ו... ל

אור ) ובאיגרת ל"נט זצוקלרבי ישראל מסאביר המוסר הגה"ק 
יה תאריך שהתנוסס בראשית המכתב הה דסימן י" ישראל

כל איש אחזו  -מלפנים כאשר ידעתי " כותב: ("הברכ-ראה"
וש אלול. החרדה הלזו נשאה פריה פלצות, מקול הקורא קד

 להתקרב לעבודתו יתברך שמו, איש לפי ערכו וכו'. 

חרדת האלול כמעט נכבתה  -כי עתה  ,וממשיך לבאר שם
. וכותב שאחת מהסיבות היא ההתדמות, אשר רחמנא ליצלן

האדם הוא רק כקוף, לעשות כמעשה אחרים, במלבושים 
דולי היראים, אשר חרדתם וכיוצא. בזאת, כאשר ספו תמו ג

מאימת המשפט התראה על פניהם, ועשתה רושם בלב הסרים 
 . ע"כ. "כו'אחריהם, אם אין שורש מאין יבוא עלין ו

שכבר אז שנה  תייםלפני קרוב למאתאונן ומר רבי ישראל מלכ
והוא תולה את היתה ירידה מעוצמת הפחד של חודש אלול. 

בריפיון לימוד המוסר ובהעדר  ם:ירידת הפחד בשני דברי
 ,אווירת הפחד שהיתה אצל גדולי היראים שפחדו ורעדו

ואווירה זו השפיעה על כולם ובהעדר אותה אוירה אין את 
 ה.אותה ירא

ובאמת העובדה שימי חודש אלול סמוכים ליום הדין אשר בו 
 ,לא בקצו מי בקצו ומי ,מי יחיה ומי ימות :כל אחד ואחדדנים 

 "מי ישלו :לחיים ידונו איזה חיים יהיה להםוגם את הנידונים 
גם  ,מחייבת כל אשר דעת לו ,"רייעשמי יעני ומי  ,ומי יתייסר

וחרד מה יעלה בדינו ומה בידו להיות דואג  ,אם רגשותיו קהו
 .לעשות כדי לצאת זכאי בדין

כאשר אדם עומד לפני ניתוח מסוכן, הוא לא תמיד מודע 
הגדול שעומד בפניו, אך כשרואה שהרופאים  לסיכון

והמומחים מודאגים ממצבו, מתחוורת גם לו חומרת המצב 
 וסכנותיו. 

כך גם אם אין לנו תחושה טבעית של פחד הדין, עלינו 
להתבונן על הנהגת גדולי ישראל בכל הדורות שלמרות שעבדו 
את ה' נאמנה במשך כל השנה, אעפ"כ היו אחוזים אימה יתרה 

דת הדין. על המשגיח הגה"צ ר' יחזקאל לונשטיין זצ"ל, מחר
סיפרו שלא נרדם בליל ראש השנה, ואמר על עצמו שהיה 
מעוניין לישון כדי שיהיה לו כוח לתפילות היום, אלא שמחמת 

 אימת הדין לא הצליח להירדם.

להיכתב , ולמגן כותובפרט ש"אימת הדין" היא העומדת לנו לז
 לשנה טובה. 

כל שנה שרשה בתחילתה  ז:(דברי הגמרא בראש השנה )טכ
שמתוך שישראל  התוספות:על כך וכתבו מתעשרת בסופה. 

 השמים. ע"כ.  ןמ רשים, לבם נשבר בקרבם ומרחמים עליהם

של ראש פר ושהשעל  ,וכן אומרת הגמרא בראש השנה )כו:(
שהנה להיות כפוף, ובא לרמז לאדם, "כל כמה דכייף איניש 

 טפי". מעלי  –י טפ

סק"א( בענין ההלכה  ד"סימן תקפוכך כתב המשנה ברורה )
ספרי החיים והמתים שלפי : אומרים הלל בראש השנה שאין

ואע"ג שאנו בטוחים שנצא זכאים  .פתוחים ואיך יאמר שירה
ל ידי רא וחרד מאימת הדין ועמכל מקום צריך להיות י ,בדין
  עכ"ל. . כר לזכותזיכך נ

 איננו מפחדים? תמאז מדוע בא

  .הנביא עומס זועק: "אריה שאג מי לא יירא"

"אריה" ר"ת א'לול, ר'אש השנה, בא בשם השל"ה הקדוש: מוו
כלומר ימים אלו נמשלו לפחד י'ום הכיפורים, ה'ושענא רבה. 

 .מאריה

הוא בודאי שיר, עם פוגש אריה ברחובה של כשאד ,והנה
 אין לו...הרבה מה לעשות אה, מתמלא בפחד ובחרדה נור

כולו מלא הנאה ושמחה  ,דם הולך לגן החיותלעומת זאת, א
ה. בראותו את האריה מלך החיות, והפחד והמורא ממנו והלא

 דל?מה ההב

 האריה בתוך כלוב. גן החיות התשובה פשוטה: ב

ברחובה של עיר אדם מפחד משום שאין מחיצה בינו כלומר, 
לבין האריה, אבל בגן החיות אין האדם מפחד בגלל המחיצה 

 .המפרידה בינו לבין האריה

כאשר יש מחיצה אין כלומר כאשר אין מחיצה אדם מפחד, 
 אדם מפחד. 

לכן אנו מוצאים שהאנשים הגדולים, הצדיקים והיראים, הם 
בתקופה זו של ימי התשובה, בגלל שאין  חשים פחד נורא

מחיצה בינם לבין בוראם. ואילו האנשים הפשוטים אינם 
הימים  ין,חשים כלל ועיקר בשום פחד גם לא בתקופת ימי הד

 הנוראים, זאת בגלל המחיצה הקיימת בינם לבין בוראם.

מיום שחרב בית אומרת:  (לב:)הגמרא בברכות וזהו מה ש
 . חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיםנפסקה  ,המקדש

ראש ישיבת אור ישראל פגש זצ"ל בי יעקב ניימן ר וןהגא
של פתח תקוה, ם' בראש חודש אלול יהודי, אחד מ'בעלי הבתי

שהיום ראש חודש אלול, עוד  ואמר לו: "ר' משה, יודע אתה
שבו כל בני אדם  ,מעט מגיע ראש השנה הוא יום המשפט

 בה"!עוברים לפניו כבני מרון... הבה ונחזור בתשו

ל אב ,סליחה, הרב יהודי ענה לרבי יעקב: כבוד ואולם אות
בימי חיי כבר עברתי ששים ושלוש פעמים את חודש אלול, 

 - שה ימי כיפורששים ושלושה ימי ראש השנה, וששים ושלו
 -ומעולם! מעולם לא היה לי על מה לחזור בתשובה! אני 

 א". אינני חוט
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הבין שאותו הוא לא יוכל  אהור' יעקב הבין עם מי יש לו עסק... 
 כךר וסונות, אבל כשהוא הגיע לישיבה הוא מסר שם שיחת משל

"רבינו נסים גאון בודויו מתוודה ואומר: "רבונו של עולם, אמר: 
אם אעמוד לפרט את חטאיי יכלה הזמן והם לא יכלו". רבנו נסים 

מעיד ננו יכולים להבין שאי, רבו של הרי"ף, קודש הקדשים -גאון 
שאם ירצה לפרט את חטאיו, יכלה הזמן והם לא יכלו! על עצמו 

והוא, ה'בעל בית' הזה, שבקושי תורם שעה ביום לעולמו הרוחני, 
אומר בבטחון שששים ושלוש שנה לא עשה שום חטא! והוא 

 כיצד?ן ברצינות, הימתכו

: פשוטה וברורה, אך נקדימה במעשהר' יעקב ענה על כך תשובה 
שנה הופיעה בעיתון כתבה על מבצע  ארבעיםפני למעלה מל

שערכה עיריית תל אביב, בו מבקשת היא לפנות גרוטאות ישנות 
 ם. שנאספו בחצרות הבתי

אחת החצרות היתה מרווחת במיוחד ושייכת לזקן מתושבי 
סוקו יעזקן בודד שגר לבדו בביתו ולו חצר פרטית, העיר, 

היה  זקןומי במשך עשרות שנים היה 'צבירת גרוטאות'... ההיומי
רוכב על תלת אופן במשך כל שעות היממה, נובר בכל פח אשפה 
מזדמן, מחטט בערמות פסולת, מחפש ומחפש עד שהיה מוצא 
את הגרוטאה החביבה עליו, מעלה אותה על עגלתו, ודוהר 

 ם.לחצרו על מנת לשמרה ש

יגיעה, צבר בחצרו ערמת גרוטאות ם שנות עמל וארבעיכך במשך 
מאה שגבהה הגיע קרוב לשלוש קומות בנין ברדיוס של ה, נכבד
חמשים נוי החצר הזו נזקקה העיריה ליותר מיצורך פל מטר!

כתבה בעיתון סופר, שכאשר קיבל הקשיש את ה! במשאיות אשפ
המכתב המודיע על הפינוי המיוחל, הכריז בפני כל אוזן קשובה 
כי הוא לא יתן לגעת אפילו בפריט אחד, ולא ינשלו אותו 

 מרכושו... 

בתחילה הוא אכן ניסה למנוע את הפינוי בצו בית משפט, אבל 
הפסיד במשפט. וכשבאו לפנות את השטח, הוא עצר את 
הפועלים בגופו ממש, כשרקע בידיו וברגליו, וניסה לחסום את 

בית המשפט, כי כניסת המשאיות, עד שעצרה אותו העיריה בצו 
 זה...לא יכלה לעמוד בפני התנגדותו הע

בסופו של דבר הוכתר המבצע בהצלחה, והחצר פונתה לחלוטין. 
היא שינתה את פניה לבלי הכר, שכן תחת האנדרלמוסיה ששררה 

שלחה העיריה פועלים של מחלקת הנטיעות, והם ם, במקו
קה השקיעו רבות כדי להפוך את החצר לפינת חמד: מדשאה ירו

רחבת ידיים החלה לצמוח, ולצידה פרחי נוי ועצים נאים. מערכת 
השקיה אוטומטית פעלה אחת ליומיים והפיחה בצמחיה רוח 
חיים, גם ספסלי ישיבה נוחים הותקנו בחצר לרווחת הקשיש, 

 ה.ולמקום היתה עדנ

החליט אחד מכתבי העיתון לחזור אל  ,כעבור מספר חודשים
בתנאי החיים החדשים... הוא  לבדוק מה מעשהון ואותו זק

קשיש יושב בגינתו ? ההתקרב אל החצר ומה רואות עיניו
 ה. הנהדרת, ומתענג על יופיה והדר

הוא ניגש אליו בעדינות, וביקש לשמוע ממנו איך הוא מרגיש 
 ם. היום במקו

והזקן עונה לו בחיוך רחב: "מה אומר לך... יש חיים לאחר 
גלות שהשמש זורחת החל המוות! אחרי שלושים שנה שמחתי ל

מחמש בבוקר ולא רק מהשעה עשר, עד היום הגרוטאות כסו לי 
ים שנה ארבעועוד יותר, במשך ר... את אור השמש עד השעה עש

סבלתי מקוצר נשימה, כי כמויות האבק כאן היו נוראיות, נחשים 
ועכברושים היו אורחי הקבועים... ויתושים ופרעושים מלאו את 

כשיו, כבר אינני סובל מקוצר נשימה, ונחשים ביתי לאלפיהם. ע
והבריאות ת, ועכברים אינם עוד. האויר הצח ממלא את הריאו

שלי טובה יותר... בקיצור, ביום אחד הפכתי צעיר בשלושים 
 ".שנה

איך הוא שנה?  ארבעיםפה הזקן הזה היה יא :ונשאלת השאלה
 ?לא הרגיש שהוא חי במזבלה צבורית

: "מי שחי באשפה אינו מרגיש!!!" עומד התשובה פשוטה ביותר
איש תברואה מאחורי משאית מלאה בזבל, והוא נושם עמוק 
מלא ראותיו אשפה מצחינה, ובטוח אין עוד אויר צח שכזה.. 
וכולו מתענג בקראו "מי זקוק לבשמים מלאכותיים כשיש ריח 

 ורא". טבעי של הב

האדם  מן וקרא: כשהיצר הרע חי עםיאת זאת זעק ר' יעקב ני
אלא הופך להיות הוא בעצמו! ולכן האדם  -הוא לא אורח שלו 

לא חש כלל שיש עמו יצר הרע! הוא שקוע כל כלו ביצריו כטובל 
  א!בהררי זבל מצחין וכבר אינו מרגיש במחנק הנור

שתי נשים מסבות יחד באולם לסעודת חתונה.  ,נתאר לעצמנו
ע. מושקשתיהן לובשות בגדים הדורים והמראה שלהן נכבד ו

והנה חולף על פניהן המלצר ובידיו מגש מלא בתפודים אפויים 
 טבולים ברוטב שומני כתום... 

ולפתע, מחליק המגש מידיו ותכולתו נתזת על בגדיהן... האחת 
 -מקנחת את הכתמים במפית, ואומרת 'לא נורא'... אבל השניה 

 ה! חרב עליה עולמ

 למה? מה ההבדל ביניהן? 

נאים  -שפחה רחוקה ומלבושיה בהתאם הראשונה היא קרובת מ
אך לא מפוארים במיוחד, והכתם לא כל כך ניכר. ובכלל עוד מעט 

 עוזבת היא את האולם ומי יראה וידע על כך... 

אבל השניה היא הכלה! הכלה בכבודה ובעצמה! לבושה בשמלה 
לבנה צחה כשלג, וכל כתם שומני כתום הופך את השמלה 

הן יום כלולות הוא לה, הכל חגים  - למכוערת! והיא מרכז הארוע
 ם! סביבה, והמראה שלה נורא ואיו

סביר רבי יעקב נימן ואמר: רבנו נסים גאון, הן נשמתו זכה ה
ונגיעה של היצר הרע בנפשו יוצרת אצלו כתם ר! וצחה ביות

נורא, כי הוא מבין ויודע מהותה של נשמה נקיה, ורוחו מרגשת 
אבל 'בעל בית' כאותו יהודי ים, אף ברפיון קל הזועק עד לשמ

מפתח תקוה אינו מרגיש שיש לו על מה לחזור בתשובה... ולמה 
אינו מרגיש? כי כולו מלא כתמים כתמים, והחטאים אינם נכרים 
עליו כבר מרוב שרובו הם, וכבר נהפך הוא והיה לחטא בכבודו 

 ...ובעצמו

 

  

 

 

 קו הטלפון
 

 להתענג בתענוגים
 

 מאגר השיעורים של 
 הרב איתי בן אהרן

 

 0772618021חייג: 
 

 155הקש: שופטים לשמיעת שיעורים על פרשת 
 

 2241: הקש לשמיעת שיעורים על חודש אלול
 

את דברי  תן לשמועבשלוחה זו נילבקשת רבים, )
בבית הסליחות אמירת נמסרו קודם ש ההתעוררות

 ף בליל יום ב'(נסת מוסיוהכ
 

 הודעות חשובות:
 

תתקיים נסיעה לקברי  "האיט' אלול יום ב' הקרוב 
עם הרב איתי בן ( ד)מירון עמוקה ועובצפון צדיקים 
צפון ן מרחוב וייצבית החייל מהיציאה שליט"א אהרן 

 תל אביב 
 ()סיון 0524465451: ניתן להתקשר לפרטים

 

תתקיים נסיעה לקברי צדיקים  "האייום א' כ"ב אלול 
בית מהיציאה שליט"א ם הרב איתי בן אהרן עבצפון 

  .ליםשורפסגת זאב מזרח יהכנסת בית יצחק 
 )ניר( 0546763615: ניתן להתקשר לפרטים

 
יתקיים אי"ה בערב י"ב אלול י שייום חמבשבוע הבא 
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