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Gathering the Shards of the Broken Luchos: An Elul Fixing
אלול ,תשע"ט
 )1קיצור שלחן ערוך – סימן קכח ,סעיף א
הרב אדוננו רבי יצחק לוריא זכרונו  -לברכה כתב "וַאֲ שֶׁ ר ל ֹא צָ דָ ה וְ הָ אֱ ֹלקים "אנה" "לידו"
"ושמתי" "לָך" (שמות כא ,יג) ראשי תיבות אלול ,לומר כי חודש זה הוא עת רצון לקבל תשובה
על החטאים שעשה בכל השנה .וגם רמז שגם על השגגות צריך לעשות תשובה בחודש הזה.
עוד אמרו דורשי רשומות "ומל ה' אלקיך "את" "לבבך" "ואת" "לבב" זרעך" ראשי תיבות
אלול.
וכן "אני" "לדודי" "ודודי" "לי" ראשי תיבות אלול.
וכן "איש" "לרעהו" "ומתנות" "לאביונים" ראשי תיבות אלול.
רמז לשלשה דברים שהם תשובה ,תפלה וצדקה שצריכין להזדרז בהם בחודש זה.
"ומל ה' וגו'" רומז לתשובה" .אני לדודי וגו'" רומז לתפלה שהיא רנת דודים" .איש לרעהו
ומתנות לאביונים" רומז לצדקה.
 )2מגלה עמוקות – פרשת עקב ,ד"ה אלול
ארון לוחות ושברי לוחות
אלול
 )3דברים (פרשת עקב) – פרק י ,פסוקים א-ב
ית לְָך,
שנִיםַ ,ו ֲעלֵה ֵאלַי הָ הָ ָרה; וְ עָ ִש ָ
א בָ עֵ ת הַ ִהוא ָאמַ ר ד' ֵאלַי פְ סָ ל לְָך ְשנֵי לּוחֹת אֲ בָ ִנים כ ִָרא ֹ
שנִים אֲ שֶׁ ר ִׁשבַּ רת; ושַּ מתם
אֲ רֹון עֵ ץ .ב וְ ֶׁאכְ תֹב עַ ל הַ ֻּלחֹת ֶׁאת הַ ְדבָ ִרים אֲ שֶׁ ר הָ יּו עַ ל הַ ֻּלחֹת הָ ִרא ֹ
בארֹון.
 )4מנחות דף צט.
"אֲ שֶׁ ר ִשבַ ְר ָת; וְ שַ ְמ ָתם בָ ָארֹון" (דברים י ,ב) תני רב יוסף :מלמד שהלוחות ושברי לוחות מונחין
בארון .1מכאן לתלמיד חכם ששכח תלמודו מחמת אונסו שאין נוהגין בו מנהג בזיון.
 )5רש"י  -בבא בתרא דף יד:
שברי לוחות שמונחין  -תחת הלוחות:
 )6חכימא ברמיזא – פרשת שמות ,עמ' קנז (ר' אברהם משה ראבינאוויטץ 2מסקאליע)
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ְש ְמתם בארֹון" (דברים י ,ב) אף
רש"י – מסכת ברכות דף ח - :שברי לוחות מונחות בארון  -דכתיב "אֲ ֶׁשר ִׁשבַּ ְרת; ו ַּ
השברים תשים בארון:
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 )7של"ה הקדוש – מסכת ראש השנה – תורה אור ,אות נה
עוד יתעורר ברמז הקולות ,מה שמרמזים .ומתחלה ,אקדים לך מה שכתבו הקדמונים  ,כשם
שיש להגוף בריאות ,וחולי ומיתה ,כן יש בנפש .ובריאות הנפש הוא ,קיום התורה והמצוות
והנהגת המדות הישרות .והחולאים הוא בחסר מאלו הדרכים או בחלוף .והרפואות להם הוא
התשובה הגמורה .וכמו שאם יכבד החולי במאד מאד בגוף ,אזי מת ,כן אם הרשיע הרבה ,אזי
ִהכ ֵָרת ִתכ ֵָרת הַ ֶׁנפֶׁש...
לכך תוקעין תשר"ת .ופירשו רבותינו ז"ל (ראש השנה לג ב) ,שברים הוא גנוחי גנח ,כדרך
החולים ,ותרועה הוא יליל ובכיה ,כדרך שבוכים על המתים .והנה עשה אלקים את האדם
ישר ,רק שהאדם מקלקל את עצמו ,והוא עקש ופתלתל .על זה מורה תקיעה ראשונה ,שהוא
קול פשוט וישר .ואחר כך שהוא גנוחי גנח ,רומז על חולי הנפש .ואחר כך יליל ,רומז על חטאים
גדולים ,שהם מיתת נפש .על זה צריך האדם להיות גנוחי גנח ,ויילל בבכיה רבה ,פלגי מים ירדו
עיניו ויחזור ,כי השם יתברך מקבל השבים .וכשעושה תשובה שלמה ,אז שב הוא לדרכו
הראשונה כאשר עשה אותו השם יתברך ישר .וזהו תקיעה אחרונה ,שהוא גם כן קול פשוט
וישר ,כי טוב וישר ה' ,על כן הוא יורה חטאים בדרך.
...וזהו שאמר הכתוב "כי ישרים דרכי ה'' (הושע יד ,י)' .ישרים'  -לשון רבים ,כלומר ,שתי
פעמים ישר ,דהיינו שעשה אותו ישר ,וכשחטא ושב ,מחזירו להיות ישר .כל אלה המחשבות
יחשוב בכל אלול בעת התקיעות ,ויעמוד באימה וביראה ורתת וזיע בשעת התקיעות ,ויתודה
וישוב אל ה' אלקינו .
3

 )8דברים – פרק לד ,פסוק יב
ּמֹורא הַ גָדֹול אֲ שֶׁ ר עָ שָ ה מֹשֶׁ ה לעֵ ינֵי כל יִׁשר ֵאל.
ּו ְלכֹל הַ יָד הַ חֲ ז ָָקה ּו ְלכֹל הַ ָ
 )9רש"י (שם)
לעיני כל ישראל  -שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם ,שנאמר "וָאֲ שַ בְ ֵרם לְעֵ ינֵיכֶׁם" (דברים ט,
יז) ,והסכימה דעת הקב"ה לדעתו ,שנאמר "אשר שברת" (שמות לד ,א) ,יישר כחך ששברת.
 )11ישמח ישראל – ראש חודש סיון ,אות ב
וכמו"ש הה"ק אלקי מוהרש"ב מפרשיסחא ,והה"ק מלענטשנא על שאנו מברכין "הרוצה
בתשובה" ולא המתרצה בתשובה ,אך הפי' כביכול כאילו הי' רצונו ית"ש ,ואגלאי מילתא
למפרע שגם בשעת החטא לא עבר על רצונו אחרי שעשה תשובה מאהבה...
11) On Repentance: The Thought and Oral Discourses of Rabbi Joseph Dov Soloveitchik4

3

עיין רמב"ם הל' דעות פ"ב הל' א  -ב; שמונה פרקים פ' ג  -ד; שערי תשובה ריש שער רביעי
Pg 255

2

4

