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הרה"ג ר' פנלס פרידמאן שחיט"א
לודש אחוח תשע"ד

האחרון  בחודש  עתה  זה  נכנסנו  ה'  בחסדי 

זו, חודש אלול, חודש התשובה, שהם  של שנה 

בהם  מתרצה  שהקב"ה  ורצון,  רחמים  של  ימים 

שפגמו  מה  כל  על  ישראל  של  תשובתם  לקבל 

במשך כל השנה, כמו שנתרצה הקב"ה לישראל 

משה  בזכות  בעגל,  שחטאו  אחרי  ההם  בימים 

רבינו שעלה לשמים ארבעים יום וארבעים לילה 

להתפלל על ישראל.

דבר בעתו מה טוב לפתוח בדברות קדשו של 

חודש  על  שממליץ  אחרי(,  )פרשת  יפות"  ה"פנים 

"נותנין  נז.(:  )כתובות  במשנה  ששנינו  מה  אלול 

לבתולה שנים עשר חודש". רמזו לנו חכמינו ז"ל 

בהיותו  כי  בתולה,  שמזלו  אלול  חודש  על  בזה 

מכאן  רק  לא  לתקן  בכוחו  יש  התשובה  חודש 

ולהבא, אלא גם למפרע את כל השנה.

וזהו שאמרו בלשון קדשם: "נותנין לבתולה" 

- מן השמים נותנים למזל אלול בתולה את הכח 

לפרש  יומתק  חודש".  עשר  "שנים  כל  לתקן את 

יום  "שלושים  י:(:  )ר"ה  בגמרא  מאמרם  בזה 

בשנה חשובים שנה". רמזו בזה על חודש אלול, 

שבצירוף היום הראשון של ראש חודש, יש בהם 

שפגם,  מה  כל  לתקן  תשובה  של  יום  שלושים 

כל  צדיק  היה  כאילו  שנה",  "חשובים  הם  והרי 

ימות השנה.

 ארבעים ימי תשובה כנגד
ארבעים סאה מקוה טהרה

רשומות  דורשי  שאמרו  מה  ומפורסם  ידוע 

השנה(,  ראש  )תפלת  ב"אבודרהם"  הדבר  ומקור 

ו-ג(:  השירים  )שיר  בפסוק  רמוז  אלול  חודש  כי 

"א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י" ראשי תיבות אלו"ל, שאז 

פותח הקב"ה את ידו לקבל את ישראל בתשובה 

)אלול  יששכר"  ה"בני  עולם  של  מאורו  שלימה. 

מאמר א אות טו( מביא רמז זה, והוא מוסיף על כך 

רמז גם בסופי תיבות:

ו'דודי ל'י  "אמרו דורשי רשומות א'ני ל'דודי 

ראשי תיבות אלו"ל, שאז השם יתברך פותח יד 

לקבלינו בתשובה ונפשות ישראל עורגות לו וינהו 

אחרי ה'... סופי תיבות של ד' תיבות הללו המה 

לארבעים  מרמזין  ארבעים,  בגימטריא  יודי"ן  ד' 

האחרונות,  לוחות  לקבל  בהר  משה  שהיה  יום 

מן ראש חודש אלול עד יום הכפורים, והמה עד 

היום ימי הרצון".

כי  יששכר",  ה"בני  מבאר  דבריו  בהמשך 

מקוה  בבחינת  הם  התשובה  ימי  ארבעים  ענין 

ארבעים  במקוה  שיש  כמו  כי  לישראל,  טהרה 

לטהרה,  מטומאה  האדם  את  המעלים  סאה, 

האדם  את  מעלים  התשובה  ימי  ארבעים  כך 

מטומאת עוונותיו לטהרה. הוא מוסיף לבאר ענין 

זה ביתר שאת, על פי הידוע כי ארבעים סאה של 

המקוה הם תתק"ס לוגין, כי כל סאה היא ששה 

קבין, וכל קב הוא ד' לוגין, נמצא שבכל סאה יש 

כ"ד לוגין, ובארבעים סאה יש תתק"ס לוגין.

ה"ה(  פ"י  )תרומות  בירושלמי  מבואר  והנה 

ה"בני  כך  על  אומר  בתתק"ס,  בטלה  בריה  כי 

יששכר" בלשון קדשו:

פעמים  י"ו  הוא  תתק"ס  כי  לי  נראה  "והטעם 

רוח,  ]אש,  יסודות  ד'  בה  יש  בריה  כל  והנה  ס', 

מים, עפר[, וכל יסוד כלול מכולם הרי י"ו יסודות, 

על כן צריך ביטול י"ו פעמים ס' ]שהם תתק"ס[. 

והנה להיות גם האדם כאשר נמשך אחר הטומאה, 

עצמו  את  והפריד  הטומאה  אחר  יסודותיו  הטה 

הקדושה  אל  עצמו  את  לבטל  מחויב  הקודש,  מן 

ולהיוולד כבריה חדשה.

לבטן  רמז  מרובעת,  ם  צורת  המקוה  כן  על 

המולידה  לאם  ]הנמשלת  התשובה  הוא  האם 

נתבטל  והנה  חדשה[.  בריה  שהוא  העובר  את 

ומתקפל  המקוה,  מי  לתוך  בהיכנסו  בתתק"ס 

אמו[,  במעי  ]כעובר  האם  בבטן  תלת  גו  תלת 

בתורה  ורמז  חדשה.  כבריה  כך  אחר  ומתיילד 

)בראשית לט-ב( ויהי ה' את יוס"ף ראשי תיבות י"ו 

פ'עמים ס'מך".

המקוה,  כוונת  יששכר"  ה"בני  מבאר  זה  לפי 

שיש  במקוה  בריה  שהוא  האדם  טובל  שכאשר 

הוא  הרי  לוגין,  תתק"ס  שהם  סאה  ארבעים  בו 

הרי  המקוה  מן  וכשיוצא  בתתק"ס,  מתבטל 

ימי  כן ענין ארבעים  גם  וזהו  הוא כבריה חדשה. 

מכ"ד  כלול  הוא  יום  שכל  לישראל,  התשובה 

שעות, ולפי זה בארבעים יום ישנן תתק"ס שעות 

של  הדעת  במימי  ולבטלם  ישראל,  את  לטהר 

התשובה כדי שיוולדו כבריה חדשה.

)יומא פ"ח מ"ט(:  בדרך זו הוא מפרש המשנה 

"אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל לפני מי אתם 

שבשמים,  אביכם  אתכם  מטהר  מי  מטהרין, 

מים  עליכם  וזרקתי  לו-כה(  )יחזקאל  שנאמר 

מקוה  יז-יג(  )ירמיה  ואומר  וטהרתם,  טהורים 

אף  הטמאים  את  מטהר  מקוה  מה  ה',  ישראל 

הקב"ה מטהר את ישראל".

ימי  ארבעים  על  בזה  נתכוון  עקיבא  רבי 

הכיפורים,  יום  עד  אלול  חודש  מראש  התשובה 

ישראל  את  מטהר  שמקוה  כמו  כי  אמר  זה  ועל 

את  המבטלים  לוגין  תתק"ס  שהם  סאה,  במ' 

מטהר  הקב"ה  אף  חדשה,  כבריה  שיוולד  האדם 

את ישראל בארבעים ימי התשובה שהם תתק"ס 

שעות, כדי שבגמר החתימה ביום הכיפורים יהיו 

כבריה חדשה, וזהו שכתוב )ויקרא טז-ל(: "כי ביום 

חטאותיכם  מכל  אתכם  לטהר  עליכם  יכפר  הזה 

לפני ה' תטהרו". עכדה"ק.

חלבר אות א' עם ג' אותיות חו"ח

לכל  השוה  עבודה  בדרך  לבאר  דרכי  חשבתי 

למקרא  אלול  חודש  בין  הפנימי  הקשר  נפש, 

תיבות  ראשי  ל'י"  ו'דודי  ל'דודי  "א'ני  שכתוב: 

אלו"ל. וכן לבאר ביתר שאת ענין הטהרה שהקב"ה 

הגיחוי שח רבי אהרן מז'יטאמיר זי"ע

 צריך חלבר את האות א' עם חו"ח חצירוף "אחוח"
כדי חהעחות התורה המצוות והתפחות מכח השנה
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חודש  שעות מראש  ישראל בתתק"ס  את  מטהר 

ענין  שמצינו  מה  פי  על  הכיפורים,  יום  עד  אלול 

נפלא על רמז השם של חודש "אלול", ב"תולדות 

אהרן" להרה"ק רבי אהרן מז'יטאמיר זי"ע ]תלמיד 

מבארדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הרה"ק  של  מובהק 

זי"ע[ )ימים נוראים ד"ה חודש אלול(.

"אלול"  כי  הקדושים,  דבריו  תוכן  הם  והנה 

בחודש  כי  לרמז  לו"ל,  א'  האותיות  צירוף  הוא 

את  לחבר  הקודש,  עבודת  עלינו  מוטלת  הזה 

מהן  לעשות  כדי  לו"ל  אותיות  ג'  עם  א'  האות 

מה  פי  על  בזה  הענין  שם  ומבאר  אלו"ל.  צירוף 

בין  היה  קטן  "לול  לד.(:  )פסחים  בגמרא  ששנינו 

זורקין  היו  כבש, ששם  כבש למזבח במערבו של 

פסולי חטאת העוף".

כה:(:  י  )תיקון  זוהר  בתיקוני  מבואר  והנה 

לעילא".  לא פרחת  ורחימו  דחילו  בלא  "אורייתא 

פורחת  אינה  ואהבה  יראה  בלא  "תורה  פירוש: 

דחילו  בלא  ומצוה  "תורה  )שם(:  ועוד  למעלה". 

יה".  קדם  ולמיקם  לסלקא  יכילת  לא  ורחימו 

אינן  ואהבה  יראה  בלא  ומצוה  "תורה  פירוש: 

יכולות לעלות ולעמוד לפני ה'".

לפי זה אומר ה"תולדות אהרן" שגם בדרך מן 

פסולי  את  מחזיקים  שבו  לול  יש  לשמים  הארץ 

המוקדשים, דהיינו התפלות שהתפלל האדם בלא 

הקב"ה,  לפני  לעלות  יכולות  שאינן  ויראה  אהבה 

וצריך לתקנן בתשובה להשלים למפרע את אהבת 

ה' ויראת ה' הרמוזות באות א', ועל ידי זה מצרפים 

ונעשה מזה צירוף  לו"ל  עם אותיות  א'  את האות 

אלו"ל. והנה הדברים בלשון קדשו:

)פסחים  חז"ל  אמרו  דהנה  אלול,  חודש  "ענין 

לד.( המזבח היה ל"ב אמה על ל"ב אמה, והיה שם 

לול אחת, שבה היו מונחות קדשים שנפסלו, כגון 

חטאת ועולת העוף. והנה כמו כן יש מזבח העליון 

הגדול  השר  מיכאל  עומד  שם  אשר  יב:(  )חגיגה 

ושם  לול  הנקרא  מקום  שם  יש  קרבנות,  ומקריב 

)ברכות  כי  מונחות תפלות פסולות רחמנא ליצלן, 

כו:( תפלות הם במקום קרבנות.

יכולים  פסולות  תפלות  כי  חילוק  יש  אמנם 

הצדיקים  כמו  יחודים,  ידי  על  להעלותן  הצדיקים 

]הרה"ק  זצ"ל  ורבי  מורי  שכן  ומכל  ידעתי,  אשר 

איך  סוד  בדרך  שם  ומבאר  זי"ע,  מבארדיטשוב 

בדחילו  אך  ויראה[...  אהבה  על  רומזת  א'  האות 

ורחימו נשלם שם הוי"ה ברוך הוא ועל ידי זה עולין 

התפלות, וזהו א-לול, וזה צריך לעשות בחודש אלול, 

ויש ענינים גדולים, אך זהו הדרך הפשוט".

 חיילד כח מעשיו
חשם אחופו שח עוחם

כעבדא קמיה מאריה אחיזנא בשולי גלימתו 

הקדושים,  לדבריו  תבלין  להוסיף  אהרן  רבי  של 

וזה יצא ראשון לבאר ההשוואה בין הלול: "ששם 

היו זורקין פסולי חטאת העוף", לתפלות הפסולות 

שלא פרחו למעלה מפאת חסרון היראה והאהבה, 

על פי המבואר בספרים הקדושים כי שתי המדות 

שתי   – גדפין"  "תרין  בבחינת  הן  ואהבה  יראה 

והתפלות  המצוות  התורה  את  המעלות  כנפיים 

כי  הנ"ל  זוהר  התיקוני  מלשון  כן  ודייקו  למעלה. 

לעילא",  פרחת  "לא  ורחימו:  דחילו  בלי  תורה 

שאינו  עוף  כמו  למעלה  פורחת  שאינה  כלומר 

בעל  דברי  הם  והנה  כנפיים,  בלי  לפרוח  יכול 

התניא ב"לקוטי אמרים" )פרק מ(: 

נקראים  ורחימו  דדחילו  הא  היטב  יובן  "ובזה 

ובשתים  ב(  ו  )ישעיה  כדכתיב  משל  דרך  גדפין 

יעופף... כי כמו שכנפי העוף אינם עיקר העוף ואין 

חיותו תלוי בהם כלל, כדתנן )חולין נו:( ניטלו אגפיה 

כשרה, והעיקר הוא ראשו וכל גופו, והכנפיים אינם 

רק משמשים לראשו וגופו לפרחא בהון, וכך דרך 

על  היחוד העליון,  עיקר  הן  ומצוות  משל התורה 

ידי גילוי רצון העליון המתגלה על ידיהן, והדחילו 

ורחימו הם מעלים אותן למקום שיתגלה בו הרצון 

אור אין סוף ברוך הוא".

)פרשת  חיים"  מים  ה"באר  שכתב  מה  והנה 

ויצא ד"ה ויחלום(:

דחילו  בלא  ואורייתא  מצוה  כל  ידוע  "כי 

ורחימו לא פרחת לעילא, כי אהבה ויראה נקראין 

תרין גדפין, והם כמו הכנפיים לעוף שעל ידם הוא 

יוכל  לא  כנפיו  לעוף  יוחסר  ואם  לשמים,  מעופף 

לעוף למעלה בשום אופן, כן אהבה ויראה הם תרין 

והתפילה  והמצוות  התורה  פורחין  שבהם  גדפין, 

נשארין  ויראה  אהבה  נחסר  וכאשר  לשמים, 

בלתי כנפים ועל כן לא פרחת לעילא, ועל כן היו 

להאי תנא אלישע בעל כנפים,  )שבת מט.(  קוראין 

כי הוא עסק בכל התורה והמצוות באהבה ויראה 

גדולה, עד שכל עשיותיו היו פורחים למעלה כמו 

בכנפיים ממש".

פקודיך"  ב"דרך  יששכר"  ה"בני  כתב  וכן 

)הקדמה ח אות א( אחרי שהביא את דברי התיקוני 

זוהר הנ"ל:

גדפין  תרין  הם  ואהבה  שהיראה  תראה  "הנה 

רוח  נחת  לעשות  ד'  אל  להעלותה  מצוה,  לכל 

זה  ובזולת  עילאין,  יחודין  ולגרום  יתברך  לפניו 

עמלו  בכל  לאדם  יתרון  מה  א-ג(  )קהלת  נאמר 

ויגיעתו  עמלו  שנשאר  השמש,  תחת  שיעמול 

תחת השמש בעולם העשיה, דאין גדפין למצוותיו 

העולמות  אל  הזה  מהעולם  שיפרחו  ולתורתו 

העליונים".

המצוות  התורה  כל  כי  זה  לפי  נמצא 

מפאת  למעלה,  לפרוח  יכלו  שלא  והתפלות 

שהיה חסר בהן שתי הכנפיים של יראה ואהבה 

הנה הן בבחינת: "פסולי חטאת העוף", כי מפאת 

אינן  ה',  ואהבת  ה'  ביראת  שפוגמים  החטאים 

יכולות לעוף למעלה כעוף שאין לו כנפיים, ולכן 

עד  העוף",  חטאת  "פסולי  של  בלול  נזרקות  הן 

בתשובה  וישלים  והמצוות  התורה  בעל  שיבוא 

שלימה את היראה והאהבה שהיו חסרות להן, 

ניחוח  ריח  בבחינת  למעלה  יעלו  זה  ידי  ועל 

לרצון לפני ה'.

אלול  בחודש  כי  להבין,  נשכיל  האמור  מכל 

שלא  הפסולות  התפלות  כל  רק  לא  לתקן  צריך 

עלו למעלה, אלא גם כל התורה והמצוות שעסקו 

בהן בלי הכנפיים של יראה ואהבה, ונשארו למטה 

באותו לול של "פסולי חטאת העוף", צריך לתקנן 

בתשובה שלימה להשלים הכנפיים החסרות כדי 

שיוכלו לעלות למעלה לפני ה'.

 גמרא: "חוח קטן היה בין כבש חמזבל במערבו שח כבש
ששם היו זורקין פסוחי לטאת העוף"

 רבי אהרן זי'טאמיר: בדרך חשמים יש חוח שח כח התפחות הפסוחות
שחא עחו חמעחה מפאת לוסר יראה ואהבה

 בלודש אחוח צריך חתקן כח התורה המצוות והתפחות
עח ידי הוספת אות א' חאותיות חו"ח צירוף אחו"ח

 גמרא: "בין עובד אחקים חאשר חא עבדו,
אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים חשונה פרקו מאה ואלד"
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 עובד אחקים השונה
פרקו מאה פעמים ואלד

הקודש  עבודת  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

בחודש אלול, לתקן פסולי המוקדשין של התורה 

ידי  על  הלול,  בתוך  המונחות  והתפלות  המצוות 

לעשות מהן  "לול"  לאותיות  א'  האות  שנצרף את 

צירוף אלול על פי מה ששנינו בגמרא )חגיגה ט:(:

"אמר ליה בר הי הי להלל, מאי דכתיב )מלאכי 

ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד  ג-יח( 

עובד  היינו  צדיק  היינו  עבדו,  לא  לאשר  אלקים 

אמר  עבדו,  לא  אשר  היינו  רשע  היינו  אלקים, 

ליה, עבדו ולא עבדו תרוייהו צדיקי גמורי נינהו, 

לשונה  פעמים  מאה  פרקו  שונה  דומה  ואינו 

פרקו מאה ואחד".

ובהשקפה הראשונה הדברים מבהילים, איך 

מאה  רק  לימודו  על  שחזר  מי  להגדיר  אפשר 

פעמים בגדר "לא עבדו", שאינו עובד את ה', רק 

משום שלא למד עוד פעם אחת, ולעומת זה מי 

"עובד  ששנה פרקו מאה פעמים ואחד הרי הוא 

אחת,  פעם  ללמוד  שהוסיף  משום  רק  אלקים", 

וברור שמצוה ליישב דבר זה.

האריז"ל  לרבינו  רז"ל"  מאמרי  ב"שער  והנה 

פרקו  לשנות  שצריך  הטעם  מבאר  שם(,  )חגיגה 

ק"א פעמים, כי אם למד רק מאה פעמים שולט 

בו שר השכחה מ"ס בגימטריא מאה:

"דע כי השר הממונה על השכחה נקרא שמו 

ויתן על פניו מסו"ה,  )שמות לד-לג(  וזה סוד  מ"ס, 

הפסק  לעשות  רוצה  הזו  הקליפה  כי  לומר  רצונו 

למעלה, ולפיכך השונה פרקו מאה פעמים כמנין 

מ"ס שוכח, והשונה ק"א הוא מתגבר עליו ונוצחו, 

ואינו שולט בו להשכיחו".

האריז"ל  לרבינו  המצות"  ב"שער  מבואר  וכן 

)פרשת ואתחנן(:

"שר הממונה על השכחה נקרא מ"ס... וזה סוד 

פרקו  שונה  דומה  אינו  ז"ל,  רבותינו  שאמרו  מה 

פעמים,  ואחד  מאה  פרקו  לשונה  פעמים  מאה 

גוזמא,  ואין דברים אלו מכלל הדברים שהם דרך 

הנקרא  הזה  השר  כי  כפשטן,  הם  הדברים  אלא 

שמו מ"ס שהוא גימטריא ק', והשונה פרקו מאה 

פעמים יש בידו יכולת לשכחו, ומשם ואילך אין בו 

יכולת לשכחו".

שערים"  ב"מבוא  יותר  קצת  מבואר  זה  ענין 

לרבינו האריז"ל )שער ד פ"ט(, כי עד מאה פעמים 

עדיין יש לשר השכחה שליטה, ומכאן ואילך שוב 

אין לו שליטה, ובלשון קדשו: "כי שר של שכחה 

ז"ל,  רבותינו  שאמרו  מה  תבין  ובזה  מ"ס...  שמו 

אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה ק"א, 

ועד  ק',  בגימטריא  הוא  שכחה  של  זה  השר  כי 

כח  לו  אין  ואילך  ומשם  לשכוח,  יכולת  לו  יש  ק' 

לשכוח יותר". ה"מגלה עמוקות" )פרשת נצבים ד"ה 

כי כשלומד מאה פעמים  כך,  על  כי קרוב( מוסיף 

התורה  שר  מיכא"ל  את  מעורר  הוא  הרי  ואחד, 

שמבטל בקדושתו את שר השכחה מ"ס.  

על  יעלה  וכי  לבנו,  ידווה  כך  על  גם  אולם 

פעם  רק  ללמוד  שהחסיר  משום  רק  כי  הדעת 

לעונש  ראוי  כבר  פעמים,  למאה  מעבר  אחת 

ס"מ שר השכחה. זאת ועוד הלא  שישלוט עליו 

ארבעין  מיניה  "תנא  ז:(:  )מגילה  בגמרא  מבואר 

זימנין ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיה". הרי מבואר 

שיש ערך רב ללמוד אפילו ארבעים פעמים כדי 

שיהיה מונח בכיסו.

 צריך חכוון חחמוד וחעשות
חשם הקב"ה "אלד"  

צדיק  של  מקחו  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

דברי רבינו האריז"ל, על פי מה שהביא ב"תולדות 

יעקב יוסף" )סוף הספר( ביאור נפלא בדרך עבודה 

הבעש"ט  ורבו  מורו  בשם  בגמרא  זה  מאמר  על 

שונה  דומה  "אינו  שאמרו:  מה  כי  זי"ע,  הקדוש 

אמנם  שהוא  בזה  הכוונה  פעמים",  מאה  פרקו 

חוזר על לימודו מאה פעמים, אך חסר לו "אחד" 

כדי  אלא  "אחד",  ה'  לשם  ללמוד  מכוון  אינו  כי 

להגדיל כבודו וכדומה, "לשונה פרקו מאה ואחד", 

שהוא מצרף בכוונתו ללימוד התורה שלו "אחד", 

דהיינו ללמוד לשם הקב"ה יחידו של עולם.

לפורים  )דרוש  ב"דגל מחנה אפרים"  וכן הביא 

דרך  "על  זי"ע:  הבעש"ט  זקינו  בשם  ויאמר(  ד"ה 

שאמר אדוני אבי זקיני זללה"ה, אינו דומה שונה 

פעמים  מאה  פרקו  לשונה  פעמים  מאה  פרקו 

של  אלופו  שהוא  אחד  שמכניס  דהיינו  ואחד, 

עולם בתוך לימודו". הנה כי כן מבואר היטב מה 

ואחד  פעמים  מאה  פרקו  השונה  רק  כי  שאמרו 

הוא בכלל: "עובד אלקים", כי כוונתו היא לעסוק 

הוא  כי  "אחד"  המחסיר  אבל  ה',  לשם  בתורה 

אינו  הרי  כבוד,  לשם  לשמה  שלא  בתורה  עוסק 

"עובד אלקים" כי אם את עצמו.

על  חיים"  ב"פרי  שהביא  מה  לצרף  נפלא 

)פ"ג  לחיים"  "אורח  בעל  להגה"ק  אבות  מסכת 

דוב בער ממעזריטש ממלא  ר'  מ"ח(, בשם הרבי 

"רבי  )שם(:  המשנה  לפרש  זי"ע,  הבעש"ט  מקום 

מאיר אומר, כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה 

ולכאורה  בנפשו".  מתחייב  כאילו  הכתוב  עליו 

יפלא איך אפשר כי בשביל שכחת דבר אחד כבר 

מתחייב בנפשו.

רבי  התנא  כוונת  כי  קדשו  בדברי  וביאר 

בתורה  שעוסק  ישראל  איש  כי  ללמדנו,  מאיר 

כלומר  ממשנתו,  "אחד"  דבר  שוכח  והוא 

"אחד",  ה'  לשם  לשמה  בתורה  לעסוק  ששוכח 

האמור  ולפי  בנפשו.  מתחייב  כאילו  הוא  הרי 

של  הביאור  עם  המגיד  של  זה  ביאור  מתקשר 

רבו הבעש"ט זי"ע, שצריך ללמוד משנתו מאה 

הקב"ה  את  ללימודו  לצרף  כדי  ואחד,  פעמים 

שהוא "אחד" יחיד ומיוחד.

הכתוב  על  עב:(  )יומא  בגמרא  שנינו  והנה 

זהב  זר  לו  "ועשית  כה-יא(:  )שמות  בארון  הנאמר 

נעשית  זכה  זיר,  וקרינן  זר  כתיב  רמי  יוחנן  רבי   -

"זכה  רש"י:  ופירש  הימנו".  זרה  זכה  לא  זיר,  לו 

ללמוד לשמה ולקיימה ]נעשית לו זר שהוא כתר, 

דברים  לנו  הרי  ממנו".  משתכחת  זרה,  זכה[.  לא 

תורתו  לשמה  בתורה  שעוסק  מי  רק  כי  ברורים 

מתקיימת בידו, אבל העוסק שלא לשמה תורתו 

משתכחת ממנו.

דברי  להבין  לבנו  וירווח  עינינו  יאירו  מעתה 

האריז"ל, כי השונה פרקו מאה פעמים בלי האחד 

תורה  שלומד  מאחר  כי  השכחה,  שר  בו  שולט 

 אריז"ח: עד מאה פעמים שוחט שר השכלה מ"ס בגימטריא מאה,
מכאן ואיחך אין השכלה שוחטת בו

 פחא: איך אפשר כי השונה פרק מאה פעמים אינו עובד את ה',
ואם שונה עוד אלד הרי הוא עובד את ה'

 בעש"ט: השונה פרקו מאה פעמים ושוכל את הקב"ה "אלד",
אינו עובד את ה' חשמה כי אם חכבוד עצמו

 בלודש אחוח צריך חלבר כח התורה המצוות והתפחות
שבתוך חו"ח עם האות אח"ף שהוא אחופו שח עוחם
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שלא לשם "אחד" יחידו של עולם, שולט עליו ח"ו 

ס"מ שר השכחה והתורה זרה ונשתכחת הימנו, 

אולם השונה פרקו "מאה פעמים ואחד", שמכוון 

בלימודו לשם ה' "אחד" יחודו של עולם, הרי הוא 

נותן כח למלאך מיכא"ל בגימטריא ק"א, להכניע 

ס"מ שר השכחה ולהעלות את התורה לפני  את 

הקב"ה יחידו של עולם.

"ויהי מבדיח בין מים חמים"

ונראה להרחיב הביאור בזה על פי מה ששנינו 

נז-יא(  )תהלים  "רבא רמי, כתיב  נ:(:  )פסחים  בגמרא 

כי גדול עד שמים חסדך, וכתיב )שם קח-ה( כי גדול 

מעל שמים חסדך, הא כיצד, כאן בעושין לשמה 

"עושין  רש"י:  ופירש  לשמה".  שלא  בעושין  כאן 

לשמים,  עד  לשמה  ושלא  שמים,  מעל  לשמה 

דמצוה מיהא קא עביד".

ד"ה  תשא  כי  )פרשת  לצבי"  ה'  ב"צמח  ומפרש 

ורב חסד( כוונת רבא, על פי מאמר התיקוני זוהר 

פרחת  לא  ורחימו  דחילו  בלא  "אורייתא  הנ"ל: 

ומצוות  בתורה  עוסק  הוא  כאשר  לכן  לעילא". 

שלא לשמה הרי חסרות שתי הכנפיים של יראה 

ואינן  למטה  והמצוות  התורה  ונשארות  ואהבה, 

עולות למעלה, על כן מדה כנגד מדה: "כי גדול עד 

שמים חסדך". אבל אם הוא עוסק בתורה בכוונה 

לשמה בלתי לה' לבדו, הרי הוא מתמלא בדחילו 

לכן  ה',  לפני  עד  למעלה  עולה  ותורתו  ורחימו 

מדה כנגד מדה: "כי גדול מעל שמים חסדך".

יצחק  לרבי  מדבש"  "מתוק  בספר  פירש  וכן 

פרחי ס"ט ז"ל )פרק י אות ו(, והוסיף לפרש בזה כמין 

חומר מקרא שכתוב )בראשית א-ו(: "ויאמר אלקים 

למים,  מים  בין  מבדיל  ויהי  המים  בתוך  רקיע  יהי 

אשר  המים  בין  ויבדל  הרקיע  את  אלקים  ויעש 

מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן". 

על פי מאמר הגמרא )ב"ק יז.(: "אין מים אלא תורה, 

שנאמר )ישעיה נה-א( הוי כל צמא לכו למים".

"ויאמר אלקים  הנה כי כן זהו פירוש הכתוב: 

יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים", 

מסך  שיהיה  הרקיע  את  הקב"ה  שיצר  כלומר 

המבדיל, בין שתי בחינות מים שהם עסק התורה 

הרקיע  את  אלקים  "ויעש  לשמה.  ושלא  לשמה 

ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע", היינו תורה 

"ובין  השמים,  מן  למטה  שנשארת  לשמה  שלא 

שעולה  לשמה  תורה  לרקיע",  מעל  אשר  המים 

מעלה מעלה עד לפני ה'.

הנפלא  השילוב  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

של דברי האריז"ל והבעש"ט זי"ע, כי מי ששונה 

פרקו אפילו מאה פעמים שלא לשמה, בלי כוונה 

נשארת  תורתו  "אחד",  הקב"ה  לשם  ללמוד 

למטה מן השמים בעולם הזה, לכן שולט בה שר 

אם  אבל  מאה.  בגימטריא  שעולה  ס"מ  השכחה 

שמצרף  ואחד",  פעמים  "מאה  פרקו  שונה  הוא 

"אחד",  ה'  לשם  לשמה  בתורה  לעסוק  בכוונתו 

הרי תורתו עולה למעלה מן השמים עד לפני ה', 

שאנו  כמו  בתורתו,  שולט  השכחה  שר  אין  לכן 

שכחה  "אין  השנה(:  לראש  מוסף  )תפלת  אומרים 

לפני כסא כבודך".  

יומתק לצרף מה ששנינו בגמרא )פסחים נ.( כי 

ופרחה  חלה  לוי  בן  יהושע  רבי  של  בנו  יוסף  רב 

נשמתו ממנו, כשחזר לאיתנו סיפר לאביו ששמע 

ותלמודו  לכאן  "אשרי מי שבא  אומרים בשמים: 

נצבים  )פרשת  עמוקות"  ה"מגלה  ופירש  בידו". 

ד"ה כי קרוב( הרמז בכך: "אשרי מי שבא לכאן" – 

לכא"ן בגימטריא ק"א שלמד מאה פעמים ואחד, 

כי אז מובטח "ותלמודו בידו", שלא ישלוט בו שר 

השכחה אלא כל תלמודו יהיה בידו.

ולפי האמור נשכיל להבין הביאור בזה, כי על 

בתורה  שעוסק  ואחד  פעמים  מאה  שלומד  ידי 

מן  למעלה  תורתו  עולה  "אחד",  ה'  לשם  לשמה 

השמים עד לפני ה' בבחינת: "כי גדול מעל שמים 

הזה  מן העולם  מסתלק  הוא  לכן כאשר  חסדך", 

כי  בידו",  "תלמודו  ועולה למעלה בעולם העליון 

תלמודו שכבר עלה למעלה מחכה לו.

 האות א' שח אחו"ח היא
ה"אלד" הלסר מהתורה והמצוות

נעים  ומה  כיון שבאנו עד הנה, הנה מה טוב 

בחודש  כי  אהרן",  ה"תולדות  דברי  את  להבין 

א'  האות  את  לצרף  היא  בקודש  עבודתנו  אלול 

בכך  לתקן  כדי  אלו"ל,  צירוף  לעשות  "לול"  עם 

עלו  שלא  והתפלות  המצוות  התורה  כל  את 

שתי  של  חסרון  מפאת  בלול  ונשארו  למעלה, 

הכנפים יראה ואהבה. ולפי המבואר הכוונה בזה 

לתקן החסרון של האות א' שהיא "אחד", כי לא 

ואחד",  "מאה פעמים  עסקו בהן לשמה בבחינת 

האות  עם  לקשרן  בתשובה  הכל  לתקן  צריך  לכן 

אל"ף הקב"ה אלופו של עולם שהוא "אחד" יחיד 

לשורשן  הלול  מן  עולות  הן  זה  ידי  ועל  ומיוחד, 

בשמים לפני ה'.

והנה כאשר נתבונן נראה כי ענין זה מתקשר 

נוטריקון  שהוא  אלו"ל  החודש  שם  עם  להפליא 

א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י, כי תכלית החיבור של האות 

א' עם לו"ל לצירוף אלו"ל, הוא כדי לתקן למפרע 

בהן  שעסקנו  והתפלות  והמצוות  התורה  שכל 

ל'דודי  א'ני   - אלו"ל  בבחינת  יהיו  בלול,  ונשארו 

ו'דודי ל'י, שכל מעשינו יהיו בלתי לה' לבדו.

שאת  ביתר  להבין  לנו  ירווח  האמור  פי  על 

יום  ארבעים  כי  יששכר",  ה"בני  שכתב  מה 

מראש חודש אלול עד יום הכיפורים הם בבחינת 

מקוה טהרה שיש בהם ארבעים סאה, כי מאחר 

שאנו חייבים לתקן בהם את כל התורה המצוות 

כי  נמצא  לשמה,  שלא  בהן  שעסקנו  והתפלות 

הן צריכות טהרה מהפגם הגדול של כוונת שלא 

לשמה שהיא מעין מחשבת פיגול.

וחסדיו  רחמיו  ברוב  הקב"ה  לנו  נתן  לכן 

ארבעים יום מראש חודש אלו"ל עד יום הכיפורים, 

לתקן בהם את פסולי המוקדשים שנשארו בלול 

עולם,  של  אלופו  הקב"ה  עם  התחברותן  ידי  על 

סיג  מכל  הקב"ה  אותן  יטהר  התשובה  ובזכות 

ראויות  שיהיו  כדי  טהרה,  מקוה  בבחינת  ופגם 

לעלות לפני הקב"ה לריח ניחוח.

ה"פנים  של  הרמז  להבין  יומתק  כן  כי  הנה 

"נותנין  בו:  שהתחלנו  המשנה  במאמר  יפות" 

השמים  מן  פירוש,  חודש".  עשר  שנים  לבתולה 

נותנים למזל אלול בתולה את הכח לתקן את כל 

שנים עשר חודש, כי אמנם כן זאת היא עבודתנו 

מכל  והתפלות  המצוות  התורה  לתקן  בקודש, 

ובזכות  בלול,  ונשארו  למעלה  עלו  שלא  השנה 

גאולה  ושנת  טובה  וחתימה  לכתיבה  נזכה  זה 

וישועה במהרה בימינו אמן. 

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל
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