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ודיברנו על ערי המקלט והקשר� , התחלנו לעסוק בשבוע שעבר בענייני חודש אלול בתו� הפרשות
ועסקנו בה� , י"פ תורת האר"ע" ושמתי ל� –אינה לידו "דיברנו על ראשי התיבות . אל חודש אלול

  .בהרחבה

דודי אני ל"וה� , דוד אבודרה�' הופיעו כבר אצל רלחודש אלול ראשי התיבות המוקדמי� ביותר 
איש לרעהו "ראשי התיבות ג� י ואצל נושאי כלי הפוסקי� מופיעי� "אצל תלמידי האר. "ודודי לי

  ". ומתנות לאביוני�

 "אלול"המילה  –רוצי� לענות כולנו התשובה הראשונה ש? אבל מה פירוש המושג אלול עצמו
אבל . רשי המילהולכ� אי� טע� לחפש בשו, שכ� שמות החודשי� אינ� עבריי�, אינה מילה עברית

נס משמעות של ראו בניס�  ! בשמות חודשי ישראל משמעויות רבות ל ראו "חזשכ� , אי� זה נכו�
וכ� בעוד . ואת התמוז שאותו מבכות הנשי� בחודש תמוז, וכ� את טובו של חודש טבת, וגובה

  ?מה משעות המילה הזו בכלל'? אלול'מהו  –והשאלה במקו�  –לכ� . כמה חודשי�

אולי המשל המפורס� ביותר המתאר את . לשאול את השאלה הזו ממקו� אחר לגמריאפשר 
, ר הזק�"משל זה הוא משלו של האדמו. הוא משל המל� בשדה, התוכ� של חודש אלול יותר מכל

א� , ידלשאלה נגיע מ. המשל בא כתשובה לשאלה עקרונית במהותו של חודש אלול. בעל התניא
  :תחילה נזכיר את המשל עצמו

ומקבלים , אך הנה יובן על פי משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאים אנשי העיר לקראתו
והוא מקבל את כולם בסבר . להקביל פניו, כל מי שרוצה לצאת םיאואז רש. פניו בשדה
כ "הרי הם הולכים אחריו ואח, ובלכתו העירה. ומראה פנים שוחקות לכולם, פנים יפות

ויחידי , ואף גם זאת המובחרים שבעם. ם כי אם ברשותאין נכנסי, בבואו להיכל מלכותו
  .וכך הענין על דרך משל בחודש אלול יוצאים להקביל אור פניו יתברך בשדה. סגולה

  .בפשטות, עובדי� בשדה –בשדה מבצעי� פעולות טבעיות . מקו� של הפקר ושל רוע אינוהשדה 

שמי שמזי� את  – היא א� האמת, �ובתוכה יש ארמו� והיכל המל, מכובדת ביותרכמתוארת העיר ו
ע� " –יש מושג גדול במשנה ובגמרא . העבודה היא בשדההעבודה היא בשדההעבודה היא בשדההעבודה היא בשדה שכ�, אנשי העיר אלו ה� אנשי השדה

אי� , אי� כרטיסי כניסה, שדהלו. ע� שנמצא בשדה, זהו ע� עובד, זהו מושג גבוה ביותר, "שבשדות
והמל� . שהוא מאנשי השדה לפחות כל מי, בשדה כול� נמצאי�. אי� הגדרות בשדה, ועדות קבלה

וממנה , והוא יוצא לשדה. ג� הוא שואב את הכח � השדהכי מ, הוא לשדה קוד� בואו לעיריוצא 
והנקודה המודגשת במשלו של בעל התניא היא שבעוד המל�  .אל היכל מלכותו, הוא בא אל העיר

  .להקביל את פניו �רשאי כול�כול�כול�כול�, בשדה
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חודש אלול הוא . על עצ� מהותו של חודש אלול, ורכאמ, המשל בא לענות על שאלה עקרונית
. עוררי� כוחות עליוני� במושגי� פנימיי� ביותרתג המידות ומ"י ותחודש שבו כל יו� ויו� נאמר

דומה אלול שמצד אחד הוא ש זהחודש בר הזק� "ומה שמטריד את האדמו. זהו חודש עצו� ביותר
אי� בו  –ומאיד� , )ובעליה הרוחנית שבו הרחמי�ג מידות "באזכור י(כ "לתפילת נעילה של יוה

, של שגרה, כל החודש כולו עטו% במעטפה של ימי החול. � טוב רשמיאפילו יו� אחד שהוא יו
  .ויחד ע� החול כל עניינו לעורר לתשובה

התעוררות ( באתערותא דלתתא, ח אלול"תוקעי� בשופר כי משה רבינו עולה להר סיני בר
ר מנמק את מנהג תקיעת "הטו. א� בכל זאת הוא עולה להר, א אל ההרמשה לא נקר. )מלמטה
, משה בהר"בהר היה יוצא כרוז וקורא בכל יו� שהיה משה ארבעי� ימי� אלו הוא שבהשופר 

ואותה , הוא אותה התעוררות מלמטה למעלה" אני לדודי ודודי לי"ועצ� עניינו של ". משה בהר
א� אי� התגלות מלמעלה , הרחמי� שאנו מעוררי� ג מידות"היא י, קריאה היא קול השופר

לוהית שאומרת לנו שלא נית� לעשות !הארה א ואי� איז –שהופכת את הימי� האלו לימי� טובי� 
  . בסופו של דבר את יו� הכיפורי�חולל ואותה התערותא דלתתא היא זו שת. מלאכה ביו� מסוי�

  .כל אחד במצבו שלו, � מוזמני�ובזמ� זה כול". המל� בשדה"ולזה קורא האדמור הזק� 

  

�  

  

וה� מחליפות עצמ� זו בזו  –ה� האותיות הגרוניות  'ע, 'ח, 'ה, 'שבעברית האותיות אכולנו יודעי� 
פעמי� רבות צריכי� להסתכל במילי� דומות על מנת להבי� את המילה . לעיתי� תכופות

  . ר הירש למשל"זוהי דרכו של הרש, המקורית

, )שבראשה' י החלפת האות א"ע(ונחפש לה מילי� מקבילות " אלול"ילה א� ננסה לקחת את המ
  .נראה שיש מספר אפשרויות מעניינות

: אבל ג�. לפאר, לשבח, או להלל של מילה זו הוא פירושה). הילול(האחת היא הלול  האפשרות
לקחת את משמעה אלא  –א� לא תו� שיבוח האור האינסופי , שמשמעה אמנ� לשיר –להתהולל 

בעוד שלהלל , כלומר. להתמכר לאינסו% ולשקוע מתו� כ�, אור האינסופי ולטבוע בתו� התאווהה
  .להתהולל זה לעשות בדיוק את ההפ�, הוא לקחת את הכח ולגלות את האור

. לחלל לעומת לחולל: וג� כא� יש שתי משמעויות הפוכות). חילול(חלול  –האפשרות הבאה 
לתת , לעשות את הכל מתחילתו, לחולל משמעו ליצור, לחולל זה הרבה יותר מאשר לעשות

מה . ולהפו� אות� לחול –את הקודש , לחלל משמעו לקחת את האור, לעומת זאת. משמעות לכל
. כי בחול נעשה הכל, בשבת אי� מחוללי�). ליצור בו(חול זהו משהו שאפשר לחולל בו ? זה חול

חלל זה , חלל זה ואקו�? מה הכוונה. הקודש מוצא עצמו מחולל, אבל כשהחול מכסה על הקודש
לחולל זה להבי� שבדיוק במקו� בו אתה . יש חוסר, אי� קודש, אי� אור, מציאות שבה הכל חולל

  .ודווקא ש� הכל מתרחש, ש� מתרחש הכל –רוצה חוסר 

לנצל את , משמעו לחדול –להתעלל . עילה ועלול: שתי משמעויות, שוב. עלול –האפשרות הבאה 
כל עילות ל השאי� עיל, אי� בוראכי המשמעות היא ש, זוהי כפירה .אני העילה: הכח שלי ולומר

עיי� ש� עוד בדברי ו ,"את אשר התעללתי במצרי�" :על הפסוקכפי שאמרנו כבר בפרשת בא (
אינסופי הוא הא� האור ה –הכל נובע מהשאלה . עולל זהו האנטיתזה של להתעולל. )רבינו בחיי

להולל יש , חוללמילי� לבמוב� זה ל. או חלילה להפ�, משהו שאני פועל מכוחו ויכול לעולל הלאה
  .את אותה משמעות

ר הירש "הרש. )ח', ו( "על התיכונה בלולי� יעלוו" – '� בספר מלכי� א"מוזכרת בתנ ללללל&ל&ל&ל&המילה 
ביו� . לול זהו אותו מושג, ליל, לילה. מקור ומאות הבא )"לחוש� קרא לילה"(המילה לילה טוע� ש
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ביקורת ", כי בבוקר נית� לבקר ולראות הכל –השלב הראשו� ביו� הוא בוקר . הכל ברור, יש אור
הר צֹ  –עד שהדברי� מגיעי� לשיא הבהירות בצהריי�  מאיר יותר ויותרלאט לאט היו� . "תהיה

בערב לא , � להיות מעורבבי�כי הדברי� מתחיליי, ואז מתחילי� לנטות לכיוו� הערב. הרכמו טֹ 
מתחיל , בלילה. הכל מתרחש, ובלילה. עד שמגיעי� ללילה – גמור ולא חוש�ברור רואי� לא אור 

  . הוא עוד לא מאיר, אבל אתה לא רואה אותו. יהדותהיו� ב

דא  – 'היו�'כל מקו� דכתיב בו . ראש השנה: והוא, "יו�"ל "יש יו� אחד בשנה שנקרא בפי חז
ראש זהו , אצל איוב – "ויהי היו� ויבואו בני האלוהי�": נזכיר רק שתי דוגמאות. ראש השנה )וזה(

היש לדבר ל� אל המל� : "שכאשר אלישע שואל את האישה השונמיתהזוהר הקדוש אומר . השנה
 – ש� ולכ� הוא מפרש. לא במקו� שאלה לכאורהו, אלישע יודע שאי� לה ילד ,"או אל שר הצבא

הא� אפשר  –" היו� מל� במשפט יעמיד אר)"ש הואלישע אומר ל. דא ראש השנה – "ויהי היו�"
 – "בתו� עמי אנוכי יושבת" – לו והיא עונה? להזכיר את זכויותיי� לפני המל� כדי שתפקדי בילד

 ,)אוי לו לאיש שיבוא לפני המל� לבדו( ויי ליה לברנש לאתי לפני מלכא בפני עצמו: אמרה ליה
  .יזכיר חובותיי –יי שכשיזכיר זכויות

). ט"קי" (כי הכל עבדי�, למשפט� עמדו היו�: "ישנו פסוק אחד בתהילי� שמתייחס לראש השנה
  . ראש השנהראש השנהראש השנהראש השנה עולה� שבמספרו "זהו הפסוק היחיד בתנחישבו המחשבי� ומצאו ש

כי הכל , השדה הוא המקו� בו הכל מתרחש. להוא הל&, אלול הוא הלילה, ראש השנה הוא היו�
רק ביו�  ,לא מתכנסי� בלילה די� בית, אי� די� בלילה! זה אלול –המל� בשדה . בלילה מתרחש

ההתחוללות של . המשפט הוא הבהרה מהי האמת. ")דינו בבוקר משפט –לבית דוד ' כה אמר ה("
המשמרות שבה� איש מספר , ההורות. "הורה גבר –ולילה אמר ". קורת בלילה –ההתרחשות , הכל

כל  –המשמרות שבה� כל העול� מתרחש במדרגות פנימיות , ע� אשתו ואשה מספרת ע� בעלה
בלילה . לכ� אי� יו� טוב, אי� יו� עדיי�, אי� איסור מלאכה, בלילה אי� התגלות. זה קורה בלילה

כתוב . פני� היא אמונת� בלילותבקשת ה". ל� אמר ליבי בקשו פני... אורי וישעי' לדוד ה"אומרי� 
הלילה הוא . דא לילא – "בואו לפניו ברננה", דא יומא – "בשמחה' עבדו את ה: "בזוהר הקדוש

. ההתחוללות, מהותו של חודש אלול הוא השדה. רק הולכי� לקראת, הזמ� שבו עוד לא רואי�
, לל את המציאותהכוחות שלנו ה� בלחו, כלומר –כי מש� הוא מקבל את הכח  המל� בא לשדה

  .ורק מתו� אלול אנו מגיעי� אל ראש השנה, ה ברא את העול� בשביל הע� שבשדות"כי הקב

  

�  

  

ה� , "איש לרעהו ומתנות לאביוני�"י וקובעי� את ראשי התיבות "כשמגיעי� תלמידי האר
הלא אבל יותר מכ� , )שמתאר תפילה "אני לדודי"לעומת (מתארי� תפיסה חדשה של צדקה 

ע ואביו� ה� רֵ . שניה היא מתנה לאביו�הו, איש לרעהו זו אחת –מצוות  שתישתישתישתית כא� מתוארו
בעצ� מהותו , האביו�. ואנו דומי� זה לזה –כלכלית , ערכית, רוחנית, רעי הוא מי ששוה לי. שוני�
אד� שאי� לו  –הוא מתאר חוסר גמור , "תאב לכל דבר"י מסביר שאביו� משמעו "רש. ממנישונה 

שבעוד , יש הבדל הלכתי בי� משלוח מנות לבי� מתנות לאביוני�וכ� . ל עצמושו� דבר מש
במתנות לאביוני� צריכי� לתת ו, לקבללפי מה מוכני� שבמשלוח מנות מחויבי� לתת לרעי� 

זהו � קובע בהלכות פורי� שמתנות לאביוני� "והרמב. את כל מה שהוא רוצה, לאביו� את הכל
ומעניי� שהוא מביא הלכה זו בהלכות פורי� והוא . בות במצוה זוויש להר, בפורי�החיוב העיקרי 

כי אילו היתה הלכה , �"הרבי אומר שיש בכ� חידוש גדול של הרמב. בהלכות צדקה עוסק בכ�אינו 
 –ופורי� . שכ� אסור לתת יותר מחומש, ידוע שלצדקה יש גבולהלא אז  –זו מופיעה בצדקה 

במתנות  להרבותלהרבותלהרבותלהרבות� משתמש בביטוי "מה שהרמבו .נותני� לו –וכל הפושט ידו , עניינו שאי� גבול
במתנות לאביוני�  –כל השיעורי� בטלי� בפורי� . לעניינו של פורי�בבירור נכנס  –לאביוני� 

והאביו� הוא מי , הוא שרעי הוא מי שעומד מולי ,ההבדל בי� הרע לבי� האביו� מבחינתי. דווקא
עי� וג� לפי מל� מלכי המלכי� מגיעי� לשדה ג� הרֵ כ, באלול –וכפי שאמרנו . שאי� לו כלו�
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אבל עכשיו צריכי� . הבחנות קשות תבואנהש�  –ביו� המשפט , בהיכל המל�, בארמו�. האביוני�
  . ע שבי ואת האביו� שביואת הרֵ , עי� ואת האביוני�להכיר את הרֵ 

  

�  

  

ת אד� שעובר היא מתאר. במלחמת היצר –מתחילה במלחמה בצורה ישירה " כי תצא"פרשת 
" הירא ור� הלבב" –מדובר במלחמת רשות שאליה יוצאי� רק הצדיקי� . שלבי� שקשה לתאר

למשל הסיחו בי� תפילי� של יד לתפילי� של  –אלו שיראי� מעבירות שביד� , נשארי� מאחור
  .ואותו אד� צדיק שיצא למלחמה פוגש במלחמה באשה יפת תואר. ראש

י }י{ ֽ ְלָחָמ֖ה ַעל-ּכִ א ַלּמִ ְבֽיוֹ ' ֹאְיֶב֑יָך ּוְנָת֞נֹו ה- ֵתֵצ֥ ִב֥יָת ׁשִ ָך ְוׁשָ ָיֶד֖ יָך ּבְ ה   }יא{: ֱאלֶֹה֛ ְבָי֔ ִ ׁשּ ְוָרִאיָת֙ ּבַ
ת ְיַפת ה-ֵאׁ֖שֶ ָֽ ּה ְוָלַקְחּתָ֥ ְלָך֖ ְלִאׁשּ ְקּתָ֣ ָב֔ ַאר ְוָחׁשַ   :ּתֹ֑

שא� י אומר "רש !?"ולקחת ל� לאישה"! ?"וחשקת בה": אנו קוראי� את המילי� האלו וזועקי�
היא שכל אחד הפשוטה האמת ו. הלא מדובר בצדיק? אי� יתכ�. ישאנה באיסור, לא ישאנה בהיתר
ובשביל זה . אבל אני משער שכל אחד מאיתנו יודע זאת, התאב לכל ע וג� אביו�יכול להיות ג� רֵ 

, "שמע ישראל"שיגלה לנו שלמלחמת הרשות אליה יוצאי� לאחר קריאות הכה� , צרי� את אלול
. ועומד בניסיו� האמיתי) "וחשקת בה"(אז אתה מותקל דווקא ו –ה בשיא המודעות לדבר כשאת
באלול . כי זה הכי קשה –ומרבי� במתנות לאביוני� , זה איש לרעהו ומתנות לאביוני� –אלול 

ש� מתגלה . ש� מתגלה כל מה שאד� יכול לעולל ולחבר אל המקו�. מתגלי� היצרי� והיצירות
  .בלול, האור הכי פנימי

וכל עניינו הוא שג� באלול צרי�  .שמגיעי� לפני ההילול החילול והעילול, אל% לול! זה ה, אלול
א� אי� ל� האומ) להכיר את הרעות שב� , ואי� ל� מה להגיע ליו�, לדעת שאתה ג� אביו� וג� רע

  . וג� את האביוניות שב�

. אז אלול אינו בשביל�... כי ה� כבר מזמ� לא בשדה –יש מי שקשה לה� ע� משל המל� בשדה 
וכיוו� שכ� יש לנו הכח לחולל , לוה ממש!אלול הוא בשביל אות� אנשי� שמאמיני� שה� חלק א

  .ולא רק לחלל

�  

  

והפרשה הקודמת . מדובר שהדברי� כבר מוגדרי� מולנו –" דברה תורה כנגד יצר הרע"י אמר "רש
הזקני� . והוא נמצא בשדה, חלל הוא מת. ש� נמצא חלל באדמה, חותמת בסיפור עגלה ערופה

וה� , הציבור כולו נאס% ש�. יוצאי� ומביאי� עגלה ערופה אל נחל אית� אשר לא יעבד ולא יזרע
  .אד� איבד את היכולת לחולל אותו. ואקו� –יותר מכל " חלל"מביני� את המושג 

ולפתע כל . ד הגדול יוצאי� ומודדי� בעצמ� את המרחק מ� החלל אל הערי� אשר סביב לו"זקני ב
כל . וזקני העיר הקרובה מביאי� עגלת בקר אשר לא עובד בה. העול� סובב סביב אותו חלל

  .אבל הכל אובד, העגלה אמורה היתה להעבד, הנחל היה אית� –יה אובדת בגלל אותו חלל וההו

השימוש ...". כפר לעמ� ישראל... ידינו לא שפכו את הד� הזה"ואומרי� , ואז עורפי� את העגלה
  : .בסיפור של עגלה ערופה מופיע בגמרא ביומא כג

קדם אחד מהן לתוך  ,מעשה בשני כהנים שהיו שניהן שוין ורצין ועולין בכבש :ר''ת
עמד רבי צדוק על מעלות האולם  .נטל סכין ותקע לו בלבו .ארבע אמות של חבירו



5 

 

 

 

כי ימצא חלל באדמה  }א-דברים כא{הרי הוא אומר  !שמעו ,אחינו בית ישראל :ואמר
על העיר או על  ,להביא עגלה ערופה) החובה(על מי  -אנו  .ויצאו זקניך ושופטיך

הרי הוא  :אמר ,בא אביו של תינוק ומצאו כשהוא מפרפר .געו כל העם בבכיה ?העזרות
ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר  .ועדיין בני מפרפר ולא נטמאה סכין ,כפרתכם

   !משפיכות דמים

  .צריכי� להבי� את המושג הזה טהרת כלי� ושפיכות דמי�. זוהי גמרא מחרידה

  :כתוב" היו� יו�"ב

היודע את  .רז - אור בגימטריא" :ואמר, ט מאוד אהב אור"הבעש, הצמח צדק סיפר
  .מסוגל להאיר, הסוד שבכל דבר

אבל , הכלי� בסופו של דבר כלי� לה�. ה ברא את העול� הוא הכניס אור בתו� כלי�"כשהק
המטרה היא , הכלי איננו המטרה. צריכי� כלי, בכדי שמשהו יתבשל. נית� לגעת באורבלעדיה� לא 

אבל הכלי הוא כל כ� . הכלי תפקידו לכלות לאור שבתוכו. אלא הכלי נועד להחזיק את האור. האור
לא . המערכת היא כלי, הכלי הוא כל מה שאנו מכירי� פה בעול�. שאתה יכול להשתעבד לו , חזק

היא שלא דנו בה לפני�  הכוונה. אלא על שדנו בה די� תורה –ל "אומרי� חז – חרבה ירושלי�
התגברו על , העקרונות, והכלי�, ירושלי� חרבה על כ� שהמערכת קברה את עצמה. משורת הדי�

אבל כמה טהרת הכלי� חשובה יותר . זכות הציבור לדעת –למשל , יש כלי� חשובי� מאוד. האור
  . משפיכות דמי�

אלול הוא . ע שבילא רק ברֵ , לצאת לשדה ולמצוא את האור ג� באביוניות שביהזמ�  אלול הוא
זה אלול אחר . ולדעת שהמל� בשדה והוא מביא פני� שוחקות לכול�, הכח לצאת ולפגוש את הכל

אתה זה שבטהרת הכלי� של� את , אתה המחולל –זה אלול שבו יש ל� את כל הכוחות , לגמרי
  .�עלול לרצוח את האור שב

וכל מטרתו להמחיש לנו מה יכול לקרות  –הסיפור ביומא הוא אנטיתזה לסיפור עגלה ערופה 
  .הכלי הכל כ� חשוב צרי� להשאר תמיד בגדר כלי. כשהכלי קוד� לאור

  

את אותו ו(להציל יוחנ� ' צדוק שאותו מבקש ר' ל� הוא אותו רצדוק שעמד על מעלות האו' ר
  :צדוק' ד של רמשפט אחכניס למסכת אבות להיהודה הנשיא בחר ' ור. )רופאו

  ...קרדום לחפור בהםולא , בהם לתעשם עטרה להתגד אל: צדק אומר' ר

, הוא האור שכשמגלי� אותו ! הוא הכח לגלות את הרז, אלול הוא גילוי האור בתו� החוש�
  . אז אפשר למצוא את האור שבתו� החוש�, כשמגלי� את הסוד שבשדבר

  

�  


