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 בס"ד,

 
 

 התחלה חדשה ועליית מדרגה :חודש אלול
 

 חודש אלול הגיע, חודש של חשבון נפש והתבוננות. 

ולזעזע את הלבבות,  קול שופר של חודש אלול אשר בא להחריד את השאננות שבלב

תפקידו  .וקיום מצוות לימוד תורהאמצעות להתנער ולצאת מהאדישות היום יומית והקרירות ב

 של החודש הזה לעורר ולהכשיר את הלבבות לקראת יום הדין הגדול.

 

יותר מצוות ומעשים  .יותר רצינותלהתנהגות אחרת,  ,וירה אחרתולא עקב כך אנו נכנסים

יום והכל בכדי לצבור יותר זכויות לקראת  טובים, יותר שיעורי תורה, יותר ויתורים אחד לשני

נה לפנינו ימים מיוחדים, חודש של התחזקות, אח"כ ההדין. ועל כך רגילים אנו לחשוב: ש

חודש החגים, אבל הבעיה הגדולה היא שאחרי כל זה, החיים חוזרים לשיגרה, בהמתנה עד 

 שנה הבאה.הלחודש אלול של 

 

אלול, לא לא לשם כך ניתן לנו חודש  .לחזור לשיגרה אחרי חודש אלול, זה הדבר הנורא מכל

החודש הזה ניתן לנו כדי לערוך בו חשבון נפש, כדי לעלות בו בדרגה.  .למיקפצה חד פעמית

לקבל על עצמנו ולהחליט שמהיום והלאה יהיו החיים שלנו אחרת, מנוצלים יותר, פוריים יותר 

 וטובים יותר.

 

 לוקיך: "כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה, לאהבה את ה' ארמז לכך יש בפרשתנו 

"בלי הפסק פירש הרב אבן עזרא:  "כל הימים"," )דברים י"ט, ט'(. וללכת בדרכיו כל הימים

. כלומר לשמור את מצוות ה' ברצף ובאופן תמידי. וידועים דברי ה"חפץ חיים" זצ"ל ביניהם"

הרי גם  .על מחלת הקדחת, שבאה בהתקפים פעם בכמה ימים, ובאמצע יש הפוגות במחלה

ההפוגה קרוי האדם חולה, כי אין זו אלא הפסקה. כך גם אנחנו, אם נתייחס לעבודת  בתקופת

 דש אחד, עד שיעברו הימים הנוראיםחוחד פעמי, לעבוד קשה  ה' בחודש אלול רק כעין מבצע

ואח"כ לחזור לשיגרה, הרי אין זו אלא הפוגה במחלה. לחודש אלול צריכים להתייחס בכובד 

 ראש, ולראות בו התחלה חדשה ועליית מדרגה.

 

 בסבך היער 

וכך אמר: על הדרך לתשובה סיפר פעם רבי חיים מצאנז זצ"ל באחת מדרשותיו לחודש אלול 

איש אחד תעה במעמקי היער. כעבור זמן תעה שם אדם אחר ופגש בראשון. מבלי לדעת מה 

אירע לו לזה הראשון, שאל אותו: באיזה דרך אפשר לצאת מהיער? ענה לו הראשון: דבר זה 

 .אינני יודע, אולם אני יכול להראות לך את הדרכים המובילות עוד יותר לתוך סבך היער

 ואח"כ נלך ביחד לחפש את הדרך הנכונה. לך באותה דרך שאני הלכתילהזהירך שלא ת
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 מסקנות ברורות שלא נחזור על אותן בבואנו לחפש את הדרך החדשה והנכונה, עלינו להסיק

ואז ביחד נחפש את  טעינו בהןשדרכים  אל לנו לצעוד באותן .טעויות ושגיאות שעשינו בעבר

 בית אל.הדרך החדשה והנכונה העולה במסילת 

 

 בברכת שבת שלום

 הרב שלמה דידי

 עמק הירדן –רב אזורי 
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