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בנוגע לחודש אלול  .א
ל שהוא ראשי "כותב האריז

. ך'שמתי ל'ידו ו'נה ל'תיבות א
בפרשה בה נאמר פסוק זה 
דנה התורה באדם שהרג נפש 

תורת חיים  -ותורה, בשגגה
ערי , מצווה שיש לקבוע מקום

אליהם ינוס מבלי , מקלט
לחשוש שמא יהרגהו גואל 

כמוסבר בארוכה . הדם
 (.ואילךה , לט)בפרשת מסעי 

ראשי התיבות אינן במילים 
הראשונות של הפסוק בהן 

. מדובר על המעשה שביצע
הן " אלול"ראשי התיבות 

המילים שבפסוק המדברות 
"( אנה לידו)"על הזכות שלו 

ועל התיקון באמצעות ערי 
 "(.ושמתי לך)"המקלט 

ערי המקלט היו בכל מקום בו 
הן , נמצאו בני ישראל

 הן בארץ, בשהותם במדבר
והן בעבר הירדן , ישראל

 .שהוא מחוץ לארץ ישראל

ערי המקלט מועילות בכך .   ב
שהן מצילות את גופו של 

 . ההורג נפש בשגגה

? מה בדבר תיקון הנשמה, ברם
הרי אדם זה עבר עבירה גדולה 

נכון אמנם שעשה ! וכבירה
אבל גם שוגגים , זאת בשגגה

 .נענשים וצריכים כפרה

טעם ? מדוע מגיע עונש לשוגג
מכיון שלאמיתו : הדבר הוא

כיצד זה קורה ליהודי , של דבר
הרי , שבא לידי עבירה בשגגה

אלא אף גופו , לא רק נשמתו
צריכים היו לברוח באופן 

כפי שאין מקום לומר . טבעי
שאדם יקפוץ לתוך האש 

אלא לפי שהנפש  -?בשגגה
הבהמית נמצאת אצלו 

הבהמה שבו , בהתגברות

פיכך ל, מתגברת על האדם שבו
מכסה היא על האדם והנפש 

על רגש הקדושה , האלוקית
וגוררת אותו לידי עשיית , שלו

 .דברים שבהמה נוטה להם

ולפי שאיפשר את התגברות 
ולרוב אף סייע , הנפש הבהמית

י התנהגויות לא "לכך ע
לפיכך מגיע לו עונש  -טובות

 !והוא זקוק לכפרה

ואף דבר זה בא לידי תיקון 
עניינן : טהעל ידי ערי המקל

, של ערי המקלט הוא הרי גלות
 .מכפרת -וגלות

בערי מקלט מצינו דבר נוסף . ג
שהן מועילות אף להורג : והוא

ל "כמאמר רז, נפש בזדון
אחד שוגג ( "ב"ע, מכות ט)

ואחד מזיד מקדימין לערי 
שם בטוח הוא ". מקלט

ורק , בינתיים מגואל הדם
בית דין שולחין "לאחר מכן 

" שם לבית דיןומביאין אותו מ
 -ושפטו העדה"שאז , למשפט

עד , כלומר". והצילו העדה
המשפט נמצא הוא בתנאים 

, בטוחים בעיר המקלט
ובינתיים יש באפשרותו לחזור 

 .בתשובה

בענין זה קיים יתרון בזמן . ד
בזמן . הגלות לגבי זמן הבית

הבית לא הועילה תשובה 

לעונשו של ההורג נפש בשגגה 
ה חייב העונש הי, או בזדון

 .להתבצע בכל אופן

בטעם הדבר ישנה תשובה 
שם ' נודע ביהודה'ארוכה ב

 הוא מסביר מדוע לא היתה
מועילה תשובה לעונשי בית 

לפי שהתשובה : דין שלמטה
ומאחר שאין , היא דבר שבלב

 -לדיין אלא מה שעיניו רואות
אין התשובה שבלב מבטלת 

 .את פסק בית הדין

 -לא כן לאחר החורבן
שאז  -וארבעים שנה לפני כן

בטלו דיני נפשות ונשאר 
רק דין ארבע מיתות 
שמענישים מלמעלה שאז 

וכמאמר  ,מועילה תשובה
אדם עבר עבירה : ל"רז

 -ונתחייב מיתה למקום
אם היה ? מה יעשה ויחיה

רגיל לקרות דף אחד יקרא 
 . 'שני דפים וכו

 -וככל הדברים הללו. ה
הוא גם עניינו של חודש 

 :אלול

ראשי תיבות של אלול הן 
. ך'שמתי ל'ידו ו'נה ל'כאמור א

אלול משמש עיר מקלט 
 .למעשי כל השנה

בחודש אלול על : פירוש הדבר
האדם לערוך את חשבון 
מעשיו הלא טובים שעשה 

ו "שכן אם ח, במשך כל השנה
, "חטא ופגם ועבר את הדרך"

הרי בכל עבירה הוא  -'דרך ה
שופך " -'רוצח נפש'בבחינת 

שכמבואר , "דם האדם באדם
ליקוטי תורה )בחסידות 
הוא שופך דם ( במדבר יג ג

ת מוציא א, האדם דקדושה
הדם והחיות של הנפש 

ונותנם באדם , האלוקית

 

 ראשי תיבות של אלול הן
 -ך'שמתי ל'ידו ו'נה ל'א 

 ל"האריז

אלול משמש עיר מקלט 
  למעשי כל השנה

 
 



בליעל הוא היצר הרע בשוגג 
 .או במזיד

. 'ערי מקלט'חודש אלול הוא ה
, שאם יגלה לחודש אלול

ינתק עצמו מישותו , כלומר
מארצך ", העצמית וממציאותו

 -"ממולדתך ומבית אביך
, מהרגליו, מרצונותיו

וממסקנות שכלו והטעם 
ם ש, ונס שמה -והדעת שלו
שיחליט ויקבל על . תהא דירתו

לארגן , שם" להשתקע"עצמו 
את חייו לפי הסדר החדש של 

: אזי -חשבון הנפש ותשובה
 .גלות מכפרת

ולא רק הדברים שעשה בשגגה 
כי אם אף אשר עשה , יתכפרו

שכן עתה הרי , בזדון יתכפרו
שופך דם "מועילה תשובה על 

 .כאמור" האדם

אף אם אין עדיין באפשרותו 
שאז , יע לתשובה מאהבהלהג

, "זדונות נעשו לו כזכויות"
הרי לפחות עושה הוא תשובה 

, אם מיראת העונש, מיראה
אם מיראת , אם מיראת הדין
אני לדודי "מ, הימים הנוראים

ראשי תיבות  -"ודודי לי
תלת קשרין "מכך ש -'אלול'

ישראל : מתקשראן דא בדא
" ה"באורייתא ואורייתא בקוב

י העבירה "והוא ע
עוונותיכם מבדילים בינכם "ש

מנתק , "אלוקיכם' ובין ה
עצמו מעצמות ומהות אין סוף 

וכאשר מתבונן  -ברוך הוא
מתעוררת אצלו , באמור

תשובה מיראה וזדונות נעשו 
 .וגלות מכפרת -לו כשגגות

אין הכוונה לסיגופים , ברם. ו
כשם שבערי מקלט , ותעניות

. אין המטרה הסבל שבכך
קלט הוא עניינן של ערי המ

. שעצם הגלות מכפרת, הגלות
אבל נותנים אתו לערי המקלט 

את כל הדברים אליהם היה 
בערי מקלט הדין . רגיל בביתו

תלמיד שגלה מגלים : "הוא
, וכשיהיה רבו עמו, "רבו עמו

למרות ריחוק הערך שבינהם 
 .יביא הדבר לתשובה

ונס "כשיקיים , כמו כן. ז
, אל תוך חודש אלול -"שמה

ינצל מגואל , האלול אל סדרי
שכמבואר , השטן -הדם

, בגמרא הוא היצר הרע
הוא המקטרג . המסית לחטא

גואל הדם  -והוא מלאך המוות
הרוצה להתחשבן עם האדם 

 .ולהינקם בו

השטן שהוא גואל הדם בא 
פלוני הרי היה הורג : וטוען

הוא הרג את נפשו  , נפש
הנה התרופה לכך , האלוקית

למקלט והיו לכם הערים  -היא
ולא ימות הרוצח עד , מגואל

ואף . עמדו לפני העדה למשפט
אם היו דברים שנעשו בזדון 
הרי שעד לדין והמשפט של 

יכול הוא להפטר , ראש השנה
 .כאמור, י תשובה"מהם ע

וזה הענין שיש לפרסמו בכל . ח
 : דרך וצורה שהיא

: ה אומר לבני ישראל"הקב
 -אני נותן לכם עשרים ותשעה"

ם שבמשך ימים שלושים יו
אלו אם תנתקו עצמכם 
מהרגלים והתנהגויות בלתי 

, שנהגתם עד כה, רצויים
, "ונס שמה"ותקיימו את ה

תנוסו אל הסדרים וההנהגה 
אזי  -שם" תשתקעו"של אלול ו

תהיו מסוגלים לתקן את כל 
, אשר היה עד עתה שלא כהוגן

ובמילא יהיה אז הדבר 
ומכל , למקלט מגואל הדם

 .מיני מקטרגים

 .י תשובה"וזאת ע

שאז , תחילה תשובה מיראה
ולאחר מכן " נעשו לו כשגגות"

נעשו "שאז  -תשובה מאהבה
 ".לו כזכויות

ותכתבו ותחתמו לשנה טובה 
 . ומתוקה

 


