
הגענו בחסדי ה' אל חודש 'אלול', חודש הרחמים והסליחות, אותו נתן בורא עולם לעמו אהובו על מנת שיתכוננו 
 התשע"ד, הבעל"ט.לקראת יום דינם וישפרו מעשיהם, כדי שיזכו לכתיבה וחתימה טובה בשנה הקרובה, שנת 

  תקדשבבית הכנסת על ה כריזים, כאשר היו מבהיותו ילדסיפר הרב ראובן בענגיס זצ"ל שלפני שנים בודדות, 
חודש אלול, החלו כל המתפללים לבכות, עד אשר נזקקו להביא במהירות מים למספר אנשים שהתעלפו ראש 

 .הגדול של הימים הקדושים והנוראים הללו מהפחד
 , לווינשטיין זצ"ל סיפר שבעיר 'קלם' היו מונים כמה ימים עברו מאז תחילת אלול יחזקאלהרב 

 כמו בספירת העומר, על מנת להזכיר לעצמם לנצל את הזמן היקר ולהגיע מוכנים למשפט על חייהם.

 מדוע אנו כיום לא מרגישים את פחד יום הדין הקרב ובא? מדוע איננו מתכוננים כמו הדורות הקודמים?

 "שאנשים לא מבינים שיש להם משפט של ממש על חייהם.יה היא", אומר הרב מנחם שטיין שליט"א, "הבע
 הכל תלוי בחודש הזה!. האם תהיה לך שלווה ורוגע? –הבריאות שלך, האם לא תראה בתי חולים בשנה הקרובה 

 ש השנה שעבר!.הרי תחשוב רגע: כמה מקרוביך ומכריך לא זכו לעבור את השנה האחרונה? הכל נקבע ברא
 בעו בר"ה שעבר,קכמה לחצים ודאגות עברת השנה? גם הם נ

 ישקט ומי יטרף. מי ישלו ומי יתייסר", בין בייסורי גוף ובין "מי 
 .זהבחודש עכשיו הכל תלוי בך  – ל"ע בייסורי נפש

 אסור להתפתות לרחוב, ברחוב לא מרגישים את חרדת הדין.
 תו בחודש זה".אך אדם צריך לזכור שהכל תלוי בהכנ

 : "היתה פה בעיר בני ברק, נערה וסיפר הרב שטייןהמשיך 
 את הכביש  . ערב אחד, היא חצתהצעירה, בשם אפרת כהן

 רק כדי לומר 'מזל טוב' לאחד מבעלי  ,ברחוב ז'בוטינסקי
 . שהכירה השמחות באולם 'קינג דיוויד'

 מיד שניהם מתו במקום.לפתע הגיע אופנוע שנכנס בה ו
 מזועזעים ערכו באותו לילה הלוויה, כשהם לא ם הההורי

 מעכלים: הרי רק לפני כמה רגעים היתה לנו בת צעירה וצדיקה שעוד לא בנתה את ביתה ולא החלה את חייה?.

אפרת כהן תיכננה למות השנה? האם היא אי פעם חלמה שהכריזו עליה שאל הרב שטיין, " ,"תגידו לי"
 .נערה צעירה שבסך הכל חצתה כביש רגיל כדי לאחל מזל טוב בשמיים באותו ראש השנה למיתה?

אל תהיה בטוח בכלום, אל תהיה 'אני בטוח שהיא היתה מוסרת את המסר הבא:  ,אם אפרת כהן היתה פה כעת
 תתחנן לבורא שיתן לך שנה נוספת!".שאנן, כי אין לך מושג מה יכול להיות אתך, לא משנה באיזה גיל אתה. 

 "אדם חכם, מכין את עצמו עכשיו בחודש זה , לפני שהדברים נקבעים".ן ואמר: סיים הרב שטיי
ואמרו רבותינו ז"ל שהתביעה הגדולה ביותר על האדם היא: "למה לא התכוננת לקראת היום הגדול? למה לא 

 קיבלת על עצמך איזו קבלה, אלא נשארת שאנן ובזבזת את הזמן היקר שניתן לך משמיים?".
, האליהו לופיאן זצ"ל שיחה בישיבת פונוביז' לגבי חשיבות פחד הדין ואמר: "כשהייתי ברוסי ר'פעם אחת נשא 

 זוכר אני שהעמידו לדין שני אנשים על עבירת חוק דומה שעשו שניהם. 
הראשון עמד לדין כשהוא רועד ומפחד מאד מה יהיה בדינו, ובסופו של דבר זיכו אותו בית הדין ופטרוהו לשלום. 

בר את אותה עבירת חוק, הגיע למשפט והחל לסרק את שערות ראשו בשעת הדין לעיני השופטים, חבירו, שע
 דנו אותו מיד להוצאה להורג!.  - והיה רגוע ושליו

 כך בדיוק היא גם התביעה בשמיים: האם יש לך פחד מיום הדין על חייך? או שהעברת את החודש בלא שינוי? 

 מוכן עם פחד וחרדה?אם כן, מה העצה להגיע ליום הדין 
מקבל על עצמו איזו קבלה "אדם שכעת, בחודש אלול, סוד זה גילה ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל לתלמידיו ואמר: 

ע"י הקבלה הוא מזכיר לעצמו את  –: ברכה בכוונה, ברכת המזון מסידור, שמירת עיניים, צניעות ודומה קטנה
 !.היא בעצמה יכולה לזכות אותו ביום הדין בראש השנה -  יום הדין, ובזכות ההכנה שעושה כדי לזכות בדין

 "הוא מזכיר ל
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 99:23 רבינו תם:

לרפואה פרנסה 

: הרב עובדיה והצלחת

יוסף בן גורגיה. הרב 

מנשה  שמעון בן בכריה.

ואורה אחיאל. מ"א מיכאל 

מרים בת  וציפורה אחיאל.

גליה. אבישי דוד בן ברכה, 

 ברכה בת דורה דבורה. 

יעקב בן צילה בת ברכה. 

עילום שם לביאת  לינדה.

הילה, לאה ומרים  שיח,המ

ברוך  בנות ליאורה לריסה.

ליאורה לריסה  בן גורגיה,

בת זבו זוליחו. רחל, יעל 

 ופנינה בנות אירנה איסטט.

חן בת  .שולמית בת חתון

דליה רבקה, ירון שמעון בן 

שושנה, דליה רבקה בת 

 מלכה, יחזקאל בן שרה. 

 .יהודה בן נעמי: חז"ב

 

רפאל בן   – לזיווג הגון

חנה אנה בת רעיה , מרים

דורין בת  .ורותם בת גאולה

 שרה, דורון בת שרה.

 

שלום  -זרע בר קיימא

 .בן יונה

 

הרב  -נשמת-לעילוי

מ"ס  ,יעקב חי בן מרגלית

מלכה בת , צדוק בן נור

אסתר, תמרה בת מזל. מזל 

בת דוד ובת שבע. יריב בן 

גאולה. אברהם בן אלה. 

ישעיהו בן יצחק. רות בת 

ן עליזה. נוסרת יצחק ב

יוסף בן אנגלינה. אפרים בן 

רחל. ר' יצחק בן טופחה, ר' 

שמעון בן סאסי סופיה, 

גבריאל בן סמינה. אסתר 

בת עישה, שלום בן תמו, 

דוד בן אסתר, רחל בת 

קלמי. אליהו מאיר בן סימי 

איפרגן, עובדיה כהני. 

 לואיזה עליזה בת שמחה.

 זוהרה טימסטית בת מרים.

ים רחמ שמעון בן זוהרה.

, יל בן טובהיא בן צ'חלה.

איריס בת מלכה ועמרם בן 

, שרה , דוד בן זינתאיזה

 .שמואל בן טובה לאה

ניורה בת רחל, סלימה ס

ניסים בן ויקטוריה, זהבה 

 בת פני ויחיא בן סעדיה.

 .אילנה בת סלטנת
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רוצים הקדשה 

שנתית? 

 צלצלו..
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