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  .וננסה בעזרת� לגלות פ� נוס� של חודש אלול, "אני לדודי ודודי לי"היו� נעסוק בראשי התיבות 

  .ש שקוד� ראש השנה"וחלקנו יתחיל במוצ ,ח אלול"חלקנו התחיל כבר באמירת סליחות מר

, ח אלול"משה רבינו עלה להר סיני בפע� השניה בר –ח אלול ידוע "הטע� לאמירת סליחות מר
 :ה"משמיעו הקבוש� , ה"ג המידות שלימדו � הקב"בהר סיני הוא משתמש בי. כ"ונשאר ש� עד יוה

  ".סלחתי כדבר!"

  :תעניתמשנה המפורסמת מסו� מסכת לא מזמ� עסקנו ב

לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום : לאמר רבן שמעון בן גמליא
צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה ביום חתונו וביום : "וכן הוא אומר... הכיפורים

זהו בנין בית המקדש  –וביום שמחת ליבו , זו מתן תורה –ביום חתונתו ". שמחת ליבו
  . שיבנה במהרה בימינו אמן

צריכי� , כלומר. לוחות שניי�שבו ניתנו , זהו יו� הכיפורי�" יו� מת� תורה"י דייק ש� ש"רשו
. בחג השבועות התברר שישראל ואורייתא חד הוא. חג השבועות אינו זמ� מת� תורתנו "להדגיש 

הלוחות  – לאחר מכ�ארבעי� יו�  ואמנ�. התרחש מהפ!. ואד� עלה למעלה, למטהירדה  שכינה
בסיוו� לא מצוי� ' ו. חג השבועותהגילוי של אי� זה משנה את עצ�  אבל, חטא העגלל גלב נשברו

וידועי� דברי המדרש המתארי� את ידי . אלא כיו� ההתהפכות של העול�, הרית משה לכיו� עלי
וג� א� , ביו� זה התגלה שיש לאד� אחיזה בתורה. ה"משה רבינו הגוברות כביכול על ידי הקב

  . סגולת חג השבועותוריד מאי� זה מ – לאחר מכ� היה חטא

משה  –שבו התורה הגיעה מלמטה למעלה  ,� הכיפורי�הוא יו "תורתנותורתנותורתנותורתנוזמ� מת� ", לעומת זאת
  .השניי� עלה להר והוריד עמו את הלוחות

  .ח אלול"לאמירת הסליחות מר, מנהג אחינו הספרדי�בעד כא� לעיסקונו 

  

, "...)במוצאי מנוחה קידמנו! תחילה" :על א� א �מר�( האשכנזי� מתעוררי� קצת מאוחראחינו 
  .ג� עבור� 'כתב הגנה'והפע� נרצה למסור 

באופ� כזה שיש , הסליחות במוצאי שבת שלפני ראש השנהאמירת האשכנזי� מתחילי� את 
  . לפחות ארבעה ימי� לאמירת סליחות
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  .ב"דברי המשנבש "במוצדווקא לאמירת הסליחות תי סיבות ש רותמוזכ

וצריכי� להבי� מהי אותה סליחה  ."במוצאי מנוחה"הראשונה אומרת שהסליחה הראשונה היא 
  .ראשונה

יש חובה לומר  ;בכדי שלא נתבלבל, כלומר". דלא פלוג"ב היא "הסיבה השניה שמביא המשנ
יהיה  –ש "וכדי שלא יתבלבלו קבעו את הדבר למוצ, ה"ארבעה ימי� לפני רסליחות לכל הפחות 

  .בהלכה כי אי� לו אח ורע, וצרי! לעיי� בטע� זה .אשר יהיה

  :ה"לפחות קוד� ר ימי� הארבע אמירת הסליחות במש!ב שני טעמי� ל"מביא המשנ אחר כ!

ולמדו  ,"ועשית� עולה": ה שבפרשת פנחס"בקרבנות המובאי� ברשבפרשת פנחס נאמר , הראשו�
: נבאר .")והקרבת� עולה"מר בשאר החגי� נא(ה צריכי� ישראל לעשות עצמ� עולה "ל שבר"חז

עמ!  " מכא� המנהג לבקר במומי� שלנוו ,מש! ארבעה ימי�בבקרב� עולה יש די� ביקור מומי� 
  .קוד� יו� הדי� במש! ארבעה ימי� " ישראל

הואיל ובעשרת  .כ"לפני יוה) עשרה ימי� של תענית(תענית צדיקי� מנהג של יש שנהגו ש, השני
: שכ� בעשרת ימי התשובה יש( יש רק ששה ימי� שאפשר בפועל להתענות בה� ימי התשובה
 ל מנתע ת"לכ� הוסיפו ארבעה ימי� לפחות לעשי, )שבת תשובה ויו� הכיפורי�, ה"יומיי� של ר

  .שיוכלו להתענות ג� בה�

כלל לארבעי�  הה לא קשור"יוצא שלמנהג האשכנזי� אמירת הסליחות קוד� ר, בי� כ! ובי� כ!
תקיעת השופר החיבור אל ארבעי� הימי� הללו מתרחש ב, למנהג�. י� של משה בהרהימ

  .תקיעת שופר של הרהורי תשובה, ת"שמתבצעת במש! כל חודש אלול ועשי

האשכנזי� הוא שאצל הספרדי� זה של הסליחות של הספרדי� לבי� תוכ� אחד מההבדלי� בי� 
ובכ! ") הצדקה ולנו בושת הפני�' ל! ה ...ב� אד� מה ל! נרד�("פותחי� בהתעוררות לוידוי 

כ "אבל אח, באופ� דומה פותחי� –אצל האשכנזי� אילו ו, הסליחות לפי מנהג� כלעוסקות 
כי ", "עושנו' בואו נשתחוה נברכה לפני ה: "העוסקי� בבריאת העול� עוברי� לסדרה של פסוקי�

אשר ", "ל! יו� א� ל! לילה", "לוהי� לבד!" גדול אתה ועושה נפלאות אתה א... 'מי בשחק ידמה לה
... חסד ואמת יקדמו פני!, צדק ומשפט מכו� כסא!" :חוזרי� לבסו� לורק ". בידו מחקרי אר'

זאת . עוסקות בבריאת העול�, רוב הסליחות של האשכנזי� א� כ�". הנשמה ל! והגו� פעל!
  ?מה מהות� של אות� סליחות לפי מנהג אשכנז ?מדוע

  

�  

  

נשפט האד� ויחד עימו וביו� זה . בראש השנה נברא האד�. הסליחות ה� ההכנה לראש השנה
ה באלול כיו� בריאת "אי� מקו� לציי� את כהא� , ונשאלת השאלה. נשפטת הבריאה כולה

  ? העול�

ה עלי לדבר על "בר, בפשטות ?לעשות עצמי עולהמה המשמעות של ". ועשית� עולה"ה נאמר "בר
אותו רגע היה ביו� שישי לאחר . ואחריות זו מתחילה מרגע קבלת התפקיד, אד�האחריות שלי כ

ובהגיענו לראש ". מוצאי מנוחה"הוא נברא ב ,העול� נברא ביו� ראשו� שלפני ראש השנה. חצות
כל . אלא כנציגי הבריאה כולה, לא רק כנציגי האנושות, אנו עומדי� כאחראיי� לעול� כולו, השנה

היו�  למחרתו( על כל יו�" לוהי� כי טוב"וירא א"ה אמר "שכ� הקב –תה טוב ההויה הזו כולה הי
לקחת את  –הגיע האד� בחצות ותפקידו אחד  ,ואז. ")כי טוב"נאמר פעמיי� , השני בו לא נאמר

  .כל הבריאה ולהכניס אותה לשבת
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אלו שתי א! , כ מרחמי�"חסד בעול� שלנו נובע בד". רחמי�"ל" חסד"לפעמי� אנו מתבלבלי� בי� 
והוא מרגיש  –השני האד� וחסר זה ממלא את , אחד יש חסר כלשהואד� כ ב"בד. מידות שונות

לא חסר ? מה חסר לעול�, ה בורא את העול� ביו� הראשו�"כשהקב. צור! למלא את השני בחזרה
הוא לא עושה זאת בגלל שחסר דבר , ה בורא את האור ואת השמי� ואת האר'"כשהקב. לו דבר

. חפ' חסד ה"הקב. להיטיב –מגמת הטוב  :ל"כפי שאומר הרמח, אלא .כלשהו והוא רוצה להשלימו
  . וא רוצה לתת לעול�ה

כל ההתעוררות , )התעוררות מלמטה( אי� התערותא דלתתא –עד ליו� השישי , במילי� אחרות
. כי חסר –כשמגיע האד� הוא מבקש גש� , אבל. באה מלמעלה מבלי שמשהו מתעורר מלמטה

 יצירת האד�רגע מ". ואד� אי� לעבוד את האדמה. "הוא מחפש את המקור. כי חסר –הוא מתפלל 
  .שגוררת בהמש! התערותא דלעלא, יש התערותא דלתתא

את אותה  נואבל מי בכלל מעורר ב. הכל תלוי בכ!. בכל שניה ושניה יש התערותא דלתתא
זוהי  –יש יצר הרע ואני רוצה להלח� בו כש. זוהי עצ� הבריאה. ההתערותא דלעילא? התערות

   .ו כבר התערותא דלעלאז –אבל מי בכלל נות� לי את הכח להלח� . התערותא דלתתא

אבל , הוא אמור היה להתחיל לדבר על האד� – אש השנה ועומד מול בורא העול�כשבא אד� בר
שכל תפקידו להיות , הוא פותח בדיבור על הבריאה כולה כי הוא מבי� שהוא אחראי לבריאה כולה

  .עליו�אל כא� בעול� כדי להדמות אל 

שבו לכל , דמיינו לעצמכ� מלו� מפואר: ר הזק�"מוהאדנבאר את העני� בעזרת משל מיוחד של 
ההבדל בי� החדרי� . בכל קומה, אבל כל חדר זהה לחברו. חדר יש את האבזור הנפלא ביותר שיש

איפה מופיע כבודו  .והתחתוני� חשוכי� יותר, החדרי� העליוני� מוארי� יותר. האור " הוא אחד 
בכל המקומות באופ� ולכ� כבודו מופיע , זהי�כל החרדי�  "תוכנית , מבחינה אמיתית? של המל!

החדרי� התחתוני� , אבל באופ� הנראה לעי�". מלכות כל עולמי� –מלכות! : "ועל זה נאמר. זהה
  .נראי� פחותי� יותר

רק האד� יכול לגלות . הוא רק האד� "החשו!  " ה בעול� הזה"היחיד שיכול לעבוד את הקב
המלאכי� לא יכולי� לעשות . ת מהעולמות העליוני�שהעול� הזה יכול להיות מואר לא פחו

, כי רק האד� יכול להאיר בחוש!, "הופיע ישראלישראלישראלישראל לוהי"א –יושב כרובי� . "את העבודה ובשביל
  .רק הוא באדמה, שכ� רק הוא בחוש!

במוצאי סליחות של שבת מנוחה לפני ראש השנה אנו מדברי� על האחריות שלנו על הבריאה 
בששת הימי� הראשוני� של הבריאה עדיי� . נברא היתה מנוחה אחת גדולהלפני שהעול� . כולה

, יו� שישי בחצות, ואז מגיע האד�. אבל עדיי� לא ברורה מטרת הבריאה. היתה סוג של מנוחה
אבל , ה ברא את העול� ואת המציאות כולה"הקב". מוצאי מנוחה קדמנו! תחילהב" :צהירוהוא מ

  ? לש� מה שווה כל העמל הזה –כי בלי זה  ,"חוסה על עמל! –הנשמה ל! והגו� פעל! "

 אליבא דמנהג אשכנזהסליחות . משמעה להביא את הבריאה כולה יחד איתי" ועשית� עולה"
כל , היו� מוב� כל התכלית". כל יצורי אר'כל יצורי אר'כל יצורי אר'כל יצורי אר'היו� יעמיד במשפט  ,הרת עול�הרת עול�הרת עול�הרת עול�היו� "קשורות ל

נגמרה במוצאי אמנ� המנוחה . יו� השישיב " בראש השנה וזה קורה דווקא . ההריו� של העול�
. התחיל ביו� שישי אחר חצות –אבל הכח שממנו אפשר שתהיה ירידה לצור! עליה , מנוחה

להכניס להכניס להכניס להכניס כי אלו ה� השעות בה� צריכי� , אלו ה� השעות הקשות ביותר והמתוחות ביותר ,ובעומק
  .להשיב את העול� כולו לנקודת השבת שלו, את השבתאת השבתאת השבתאת השבת

  

  

�  
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דודי ירד לגנו  }ב{: אנה פנה דודך ונבקשנו עמך, הלך דודך היפה בנשים אנה} א{
  :אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים }ג{: לערוגות הבושם לרעות בגנים וללקוט שושנים

  )ו, שיר השירי�(

  

  ?ה הוא בבחינת הדוד"ולמה חודש אלול הוא חודש שבו הקב? מהו דוד

  .היא הרעיה "דוד"הנקבה המתאימה ל, ידוע שבשיר השירי�

אלול אנו נמצאי� בימי� שבה� מתועררי� הרחמי� חודש ב, מצד אחדהזכרנו בשבוע שעבר ש
 –אבל יותר מכ! . ללא יו� טוב –ומצד שני אלו ה� ימי מלאכה שגרתיי� , ג המידות"בשל אזכור י

יו�  –ה באלול "כולא מעניקי� יחס מיוחד ליו� , באלול אנו מתעלמי� לכאורה מהבריאה כולה
  .בריאת העול�

זו המסקנה המתבקשת מהשאלה  "אני לדודי ודודי לי"ל נוכל לראות כי "א� נעיי� בפסוקי� הנ
   ."?...אנה הל! דוד!"

הרועה הוא . הוא המפרנס אותי' ה – "רועי' ה". "רועי"פירושה כמו " רעיה", בתורת החסידות
 זורעיתי היא , י שמפרנס את העול�א� רועי הוא מ. והרעיה היא מי שמפרנסת את הדודוהרעיה היא מי שמפרנסת את הדודוהרעיה היא מי שמפרנסת את הדודוהרעיה היא מי שמפרנסת את הדוד. המפרנס

 והיא תופסת במה שיש מלמעלה למטה, הרועה נות� את ההתערותא דלעלא .שמפרנסת את הדוד
  . ומפרנסת אותו בחזרה

 .כדי שהרעיה תפרנס אותו, )מעניק שפע מלמעלה למטה( הרועה מפרנס את ההתערותא דלעלא
 הוא מגיע הנה. הרעיה ה שלו היא אלהתשוק –היפה בנשי�  הדוד הל! לקראת? אנה הל! דוד!

' ל שאלו ה� הצדיקי� שה"אמרו חז –" דודי ירד לגנו ללקוט שושני�. "הרק בשביל ,לעול� הזה
כי הוא בא ? מדוע –והוא נעל� . כי השושנה נמצאת בי� החוחי�, קשה ללקוט שושני�. לוקט בגנו
י "ולאחר ארבעי� יו� עמ, להר נהלראשו רואי� זאת כשמשה עולה. "ודודי לי אני לדודיאני לדודיאני לדודיאני לדודי"לגלות ש

הטבע כולו זועק , כול� נזופי�, ומשה נוטה את אהלו מחו' למחנה. חוטאי� והלוחות נשברי�
לא רואי� את ". ודודי לי הרועה בשושני� אני לדודיאני לדודיאני לדודיאני לדודי"ואז משה רבינו ק� ואומר ". ?אנה הל! דוד!"

א יכול להתגלות בעול� א� ה ל"והקב. הכל מלא חוחי� וקוצי�, ה כי הוא עטו� בשושני�"הקב
  .לא תפרנס אותו –רעייתו  –אני 

  

. חסדה ואב נוטה לכיוו�, מל! הוא די� .ה"מל! ואב ה� התארי� המוכרי� לנו ביחס שלנו אל הקב
באלול מתגלה החלק הפנימי והוא . הוא מראה פני� שוחקות לכול� –כשהמל! בשדה , באלול

יותר מדי אנו מחדירי� לעצמנו באלול את ההפ! לצערי . הוא מחיי! אלינו, "רעייתי"קורא לנו 
 נושמח עד בלי די שיש בינ נוהיי, נוה כואב את מצב"עד כמה הקב מי�מפני נוא� היי. מהשמחה
  .קשר כזה

הדוד מראה פני� . הוא לא מתערב בחינו! לא לכא� ולא לכא�. הוא לא אב ולא מל! –הדוד 
הדוד הוא זה שמגלה לי . ל להכי� את אבינו ומלכנורק הוא יכו –הדוד בעומק . שוחקות לכול�

ה בעול� צריכי� להבי� "לפני שהולכי� להמלי! את הקב. אני הוא המפרנס שלו, שאני הוא רעייתו
שיש בנו . דוד! הל! כדי שאנחנו נגלה שאנחנו זה הוא? אנה הל! דוד!. מי אנחנו ומה תפקידנו

  . יא מפרנסת אותוהכ! , ית שכמו שמי� משתוקקי� למי�הלו"נפש א
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 כרעותיה" (רעווא" –מהשורש של המילה רצו�  ותבא" רעיה"ו" רעות" המילי�, בארמית: יותר מכ!
  .הרעיה היא זו שמעוררת את הרצו�). כרצונו "

המקו� שבו יש את , "דד"זה  –בכתיב חסר . חסר ובכתיב המילה דוד מופיעה במקרא בכתיב מלא 
אבל לאוכל הזה יש . ש� את האוכל היחיד בעול� שמתאי� לו יש. כל האוכל שהתינוק זקוק לו

וג� לא תהיה טיפת חלב כשלא . א� עוד אי� תינוק, אי� טיפה אחת של חלב "ראשית : חסרונות
עד שתהיה התערותא , הדד לא יכול להשפיע חלב מעצמו ג� א� הוא רוצה, שנית. יהיה תינוק

לא ) הא�(הדוד , לא תעורר את החלב) התינוק(א� הרעיה . זהו דבר נפלא. מצד התינוק דלתתא
הצור! של הדוד ברעיה . יכולי� להגיע למצב חמור ביותר –א� אי� הנקה ויניקה וידוע ש. יהיה דוד

לא יכולה להיות בעול� מציאות . אי� דוד בלי רעיה. הוא שווה לחלוטי� לצור! של הרעיה בדוד
  .וכי זו מהות – בש� זהלא סת� התינוק נקרא . כזו

. כי עוד לא הגיע הינוקא שגילה זאת, הכל עוד היה עלו�באלול . לא בתשרי, וכל זה התחיל באלול
יבוא היתוש ויאמר , ל אומרי� שהאד� נברא ביו� השישי כדי שא� תזוח דעתו של האד� עליו"חז

ה אבל אותו ינוקא הוא זה שמגלה כא� שיש פ. ינוקא 'רק'שהוא  ,בעול� הזה לו שהוא ותיק ממנו
שואלי� כול� ה נמצא עוד בחוש! ו"באלול הקב. אי� התערותא דלתתא בלעדיו, אי� הנקה! דוד

התשובה ". ?למה עול�"בעול� שהוא למעלה מ� העול� שואלי�  "ובמקביל ". אנה הל! דוד!"
  .בעול�' וימלי! את ה תבוא ברגע שבו האד� יתקע בשופר

כל , כי כל התשוקה ?ותשרי זה יסוד המלכות, יסודיסודיסודיסודעכשיו מביני� את� מדוע אלול זו ספירת ה
הוא יהפו! ליו� טוב , הוא לא יו� טוב בחודשה "כבו יו� , באלולמתרחשת " אני לדודי ודודי לי"ה

  .השנה ראש לאחררק 

  

�  

  

  :פרשת השבוע פותחת במצוות הביכורי�

י }א{ ֽ ֙ר ה-ָת֣בֹוא ֶאל-ְוָהָי֙ה ּכִ ֶרץ ֲאׁשֶ הּ ' ָהָא֔ ֽ ְ֥בּתָ ּבָ ּתָּ֖ה ְוָיׁשַ יִרׁשְ ה ִוֽ יָך ֹנתֵ֥ן ְלָך֖ ַנֲחָל֑ : ֱאלֶֹה֔
֣ית  }ב{ ל| ְוָלַקְחּתָ֞ ֵמֵראׁשִ ר ה-ּכָ ַאְרְצָך֛ ֲאׁשֶ֨ יא ֵמֽ ִב֧ ר ּתָ ה ֲאׁשֶ֨ י ָהֲאָדָמ֗ ִר֣ ְמּתָ֣ ' ּפְ ְך ְוׂשַ יָך ֹנתֵ֥ן ָל֖ ֱאלֶֹה֛

֙ ַלְכּתָ ֶנא ְוָהֽ ֑ ֤ר ִיְבַח֙ר ה-ֶאל ַבּטֶ ֔קֹום ֲאׁשֶ ֽם' ַהּמָ ֖מֹו ׁשָ ֥ן ׁשְ ּכֵ יָך ְלׁשַ   :ֱאלֶֹה֔

  )ו"דברי� כ(

  :אומר כ!) 'על פסוק ב(מדרש תנחומא הפותח את תחילת הפרשה 

בואו נשתחוה ונכרעה : "זהו שאמר הכתוב – "לוהיך מצווך לעשות- א' היום הזה ה"
ומה , והשתחויה בכלל כריעה, חויהוהלא כריעה בכלל התש". עושנו' נברכה לפני ה

קודש וראה שבית צפה משה ברוח ה ,אלא? "נברכה", "נכרעה", "נשתחוה"תלמוד לומר 
עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללים , והביכורים עתידים ליפסק המקדש עתיד להחרב
  .שלוש פעמים בכל יום

 " תפילות "ואנו למדנו ש, המדרש מחדש כא� שהתפילות המוכרות לנו תוקנו על ידי משה רבינו
היכ� מצינו שמשה רבינו הוא זה שתיק� את ". תפילות כנגד קרבנות תקנו�" –וכ� , "אבות תיקנו�

ומה דומה בכלל בי� ? היכ� מצינו שהתפילה תוקנה כנגד מצות הביכורי�, ועוד? שלוש התפילות
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ותפילה היא המצוה , ביכורי� זו מצוה שמתרחשת פע� אחת בשנה ותו לא –י� לתפילה ביכור
  .השכיחה והתדירה ביותר שישנה

  

  ?מהי מסתתר מאחורי מצות הביכורי�

, ורואה תאנה שבכרה ,כמו המל!, האד� יורד לשדה. יורד אד� לתו! שדהו ורואה תאנה שבכרה
אני " –קושרו בגמי ואומר : הפתרו�". אני"היא  והתחושה הראשונה שעולה בליבו. אשכול שביכר

   .זה בכלל לא שלי". לדודילדודילדודילדודי

, "פרי האדמה"הוא הביא מ. א ביכורי�אבל הוא לא הבי, חטאו של קי� היא בכ! שהוא הביא מנחה
הוא לא הבי� , הוא ראה שיש התערותא דלתתא ועצר ש�". לדודילדודילדודילדודיאני "הוא לא הבי� שהראשית זה 

  .וכל מטרתה לשוב לש�, התערותא דלעלאמתעוררת מ מהשהיא בעצ

ובפשטות נראה שקי� רוגז עליו באופ� ', הבל קרא תיגר על בכורתו של קי� בהביאו מנחה לפני ה
והבל הביא ג� " –לא מקבל את הקרב� של קי� הוא , פשוט לא מוכ� לשבת מ� הצדהבל . מוצדק
הוא לא היה אומר , ביא ביכורי�אילו קי� היה מ. ביכורי�הוא הביא את  –" צאנו בכורותבכורותבכורותבכורותהוא מ

  .כי הוא היה מבי� שהא ערב למציאות כולה –" השומר אחי אנוכי"מיד אחרי הרצח 

אלו שמחברי� אותי ע�  –והביכורי� , עתיד להחרב ת המקדששביברוח קודשו צפה משה רבינו 
רותא ומי יגלה עוד שההתערותא דלתתא נובעת מההתע. עתידי� להפסק" אני לדודי ודודי לי"

מי יסביר למה ? מי יעורר את החי והצומח והדומ� ללמעלה? מי יגלה אותו בעול�? דלעלא
  ? ה נעל� בי� החוחי�"הקב

  .'ונכרעה ונברכה לפני ה, בואו ונשתחוה –עמד ותיק� לה� שלוש תפילות לישראל 

  

  

�  

  

  


