יצחק מרדכי הכהן רובין
הר נוף ירושלים תובב"א

ראש חדש אלול תש"פ
פעיה"ק ירושלים תובב"א

הימים הנחמדים
כתב החיי אדם כלל קל"ח וחייב כל אדם על
כל פנים להכין את עצמו ליום שיכנס למשפט
לפני ה' בראש השנה ,ל' יום קודם בתשובה
ותפלה ,ויתן כל לבו רק בעבודת ה'.
ימי החסד שאנו מקבלים בכל שנה שלשים יום
קודם ראש השנה ,כונו על ידי גדולי המוסר
בנוסחאות שונות שהצד השווה שבהן ,שאלו
ימים מיוחדים שאפשר להשיג בהם קרבת
אלוקים בקלות יתירה ,ימים שהקב"ה ממתין
ומצפה לכל אחד ואחד ,בבחינת אני לדודי ודודי
לי.
באגרותיו של המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל
לוינשטיין זצ"ל [מכתבי אור יחזקאל אגרת מ']
הוא מכנה את ימי חודש אלול "הימים הנחמדים",
ואין בזה סתירה כלל וכלל לכך שאדם צריך עשות
בדק בית ולתור אחרי נגעי לבו ,אלא אדרבה היא
הנותנת ,שזו הזדמנות מיוחדת שניתנת לנו
לפשפש במעשינו ולשוב אל הבורא.
בנותן טעם להביא מה שנדפס בראש תשובתו
של בעל קצות החושן בענין היתר עגונה ,והוא
בשו"ת שבסוף ספרו אבני מילואים [וכעת הוא
בספר אבני מילואים סימן י"ז]
ב"ה יום ואו י"ד תשרי תקס"ז לפ"ק פה ק"ק
סטרי
שלום לכבוד אהובי ידיד ד' וידיד נפשי ה"ה
הרב הגאון הגדול המפורסם החריף ובקי בנן של

קדושים אראלים ותרשישים נ"י ע"ה פ"ה מפיק
מרגליות ק"ש מוה' יהושע העשליש יצ"ו הנה
האיר אל עבר פני מכתב הדרת מעכ"ת הרמה
והנשאה ,אמנם בהגיע לידי ימי רצון ותפלה
ותחנונים ,ואין עומדין להתפלל אלא מתוך הלכה
פסוקה לא יכולתי לעיין בהם והנה נתתי לבי לעיין
בדברי קדשו ,ואם גם לעת כזאת אין הפנאי מסכים,
כי ימי מצוה ועשי' המה ,אולם להיות הלכה
למעשה הוא ,הוכרחתי ליקח לעצמי זמן מה וכו'.
בעל קצות החושן אינו יכול להתפנות בימי
אלול לעיין בשאלה הנוגעת למעשה של היתר
עגונה ,כיון שימי אלול הם ימי רצון ותפילה ,ורק
בערב סוכות מצא לעצמו פנאי לענות לתשובה.
ימים אלו של חודש אלול נהגו להוסיף בהם
בעבודת השם כבר מימות הגאונים כמובא בטור
ריש הלכות ראש השנה ,ונהגו בהרבה קהילות
לומר תפילת יום כיפור קטן בערב ר"ח אלול [אף
במקומות שלא מקפידים על כך כל השנהא]
את ימי החסד האלו אפשר לנצל רק באופן של
"אני לדודי" ואז זוכים ש"דודי לי" ,כלל בידינו
שהבא להיטהר פותחין לו ומסייעים בידו.
ובפרט לעת כזו שרואים בחוש שבורא כל
עולמים עדיין מחכה לתשובת עמו ישראל ,ואין
אתנו יודע עד מה ,וכולם יושבים ומצפים לדעת
אם נוכל השנה להתפלל ברוב עם "מלוך על כל
העולם כולו לבדך".

"מי יתן שיהיה בידינו להשיגם ולעשותם ימי רחמים" [שם באגרת מ']

א וראה בקובץ המצורף עובדא מבעל החפץ חיים זצ"ל,
שהגיע באחד מחודשי השנה לעיר לודז' ונכנס לשיטבל של
חסידי גור וביקש לסדר מנין לתפילת יום כיפור קטן ,והחסידים
אמרו לו שהם לא נוהגים בזה ,ואמר להם הח"ח זצ"ל שהרבי

שלהם [בעל האמרי אמת] אכן לא זקוק כל חדש לתפילת יום
כיפור קטן ,אבל שאר אינשי זקוקים כל ערב חדש לתפילה זו,
ואמר להם משל נחמד ,ולכבודו של החפץ חיים הדפיסו
קונטרס סדר יום כיפור קטן ושם מופיע מעשה זה.

