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בס"ד 

OU Women’s Initiative – Rosh Chodesh Learning

Taking Stock in the Month of ELUL:
Reaping, Weeping & Reflecting – Face to Face

 ELUL = TESHUVA TIMEהתשובהחודש אלול כמבוא לימי 

מנהגיםא( 

 שו"ע אורח חיים סימן תקפא  1)
:עד יום הכפוריםואילך  אלולחדש  ותחנונים מראש סליחות)א( נוהגים לקום באשמורת לומר 

אחר התפלה שחרית לתקועאלא מראש חדש ואילך מתחילין  אינו כןהגה ומנהג בני אשכנז 

A)  ה' אורי וישעילדוד         Face to FaceREFLECTING  

 משנה ברורה סימן תקפא  2)
התפלה מזמור  מר"ח אלול עד יוה"כ לומר בכל יום אחר גמר במדינתינוונוהגין  -)ב( עד יוה"כ 

כו' בוקר וערב ד' אורילדוד 

ספר תהילים פרק כז  3)
 ִמִמי ִאיָרא ְיהָוה ָמעוז ַחַיי ִמִמי ֶאְפָחד: ְיהָוה אוִרי ְוִיְשִעי)א( ְלָדִוד 

 )ב( ִבְקֹרב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת ְבָשִרי ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי ֵהָמה ָכְשלּו ְוָנָפלּו:
 ם ַתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֹא ִייָרא ִלִבי ִאם ָתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה ְבזֹאת ֲאִני בוֵטַח:)ג( ִא 

ש)ד( ַאַחת ָשַאְלִתי ֵמֵאת ְיהָוה אוָתּה  ִשְבִתי ְבֵבית ְיהָוה ָכל ְיֵמי ַחַיי ַלֲחזות ְבֹנַעם ְיהָוה ּוְלַבֵקר  ֲאַבקֵּ
ְבֵהיָכלו:

 ֵנִני ְבֻסֹכה ְביום ָרָעה ַיְסִתֵרִני ְבֵסֶתר ָאֳהלו ְבצּור ְירוְמֵמִני:)ה( ִכי ִיְצפְ 
)ו( ְוַעָתה ָירּום רֹאִשי ַעל ֹאְיַבי ְסִביבוַתי ְוֶאְזְבָחה ְבָאֳהלו ִזְבֵחי ְתרּוָעה ָאִשיָרה ַוֲאַזְמָרה ַליהָוה:

 ֲעֵנִני:)ז( ְשַמע ְיהָוה קוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵנִני וַ 
ש)ח(   :ְלָך ָאַמר ִלִבי ַבְקשּו ָפָני ֶאת ָפֶניָך ְיהָוה ֲאַבקֵּ
ר ָפֶניָך)ט(  :ִיְשִעיִמֶמִני ַאל ַתט ְבַאף ַעְבֶדָך ֶעְזָרִתי ָהִייָת ַאל ִתְטֵשִני ְוַאל ַתַעְזֵבִני ֱאֹלֵהי  ַאל ַתְסתֵּ

 ה ַיַאְסֵפִני:)י( ִכי ָאִבי ְוִאִמי ֲעָזבּוִני ַויהוָ 
 )יא( הוֵרִני ְיהָוה ַדְרֶכָך ּוְנֵחִני ְבֹאַרח ִמישור ְלַמַען שוְרָרי:

 )יב( ַאל ִתְתֵנִני ְבֶנֶפש ָצָרי ִכי ָקמּו ִבי ֵעֵדי ֶשֶקר ִויֵפַח ָחָמס:
 )יג( לּוֵלא ֶהֱאַמְנִתי ִלְראות ְבטּוב ְיהָוה ְבֶאֶרץ ַחִיים:

 ֶאל ְיהָוה ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶבָך ְוַקֵּוה ֶאל ְיהָוה:)יד( ַקֵּוה 

 Bתקיעת השופר )

 משנה ברורה סימן תקפ  4)
משה עלה  שאז עלה משה בהר סיני לקבל לוחות אחרונות והעבירו שופר במחנהומה שנהגו מר"ח 

 להר שלא יטעו עוד אחר ע"ז והוי עת רצון. 
עולה מ' כנגד ארבעים  יבותתוף וס אלול יבותתאשי די לי ראני לדודי ודוואיכא אסמכתא מקרא 

להיות לבו קרוב אל דודו יום מר"ח אלול עד יוה"כ כי באלו ארבעים יום התשובה מקובלת 
  בתשובה ואז דודו קרוב לו לקבל תשובתו מאהבה

 :ומל ד' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך ר"ת אלולועוד סמך מקרא 
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 ידות כמקור התשובההעגל וי"ג המ ( סיפורב
ENCOUNTER WITH FORGIVENESS MOSHE’S PRAYER &  

 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יז/ב  5)
ויעבור ה' על פניו ויקרא אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו מלמד שנתעטף 

ין יעשו הקדוש ברוך הוא כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפלה אמר לו כל זמן שישראל חוטא
ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא לפני כסדר הזה ואני מוחל להם ה' 

ברית כרותה לשלש עשרה מדות שאינן אמר רב יהודה האדם ויעשה תשובה אל רחום וחנון 
 שנאמר הנה אנכי כורת ברית חוזרות ריקם

ספר שמות פרק כ  6)
 ָבִרים ָהֵאֶלה ֵלאֹמר:)א( ַוְיַדֵבר ֱאֹלִהים ֵאת ָכל ַהְד 

 )ב( ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים:
 )ג( לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפָני:

ַחת ַוֲאֶשר ַבַמִים ִמַתַחת )ד( לֹא ַתֲעֶשה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ְתמּוָנה ֲאֶשר ַבָשַמִים ִמַמַעל ַוֲאֶשר ָבָאֶרץ ִמָת 
 ָלָאֶרץ:

ִשים )ה( לֹא ִתְשַתֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם ִכי  ד ֲעון ָאֹבת ַעל ָבִנים ַעל ִשלֵּ ל ַקָנא ֹפקֵּ ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך אֵּ
ִעים ְלׂשְנָאי  :ְוַעל ִרבֵּ

י ִמ  ְלֹאֲהַבי)ו( ְוֹעֶשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים  :ְצוָתיּוְלֹשְמרֵּ

ספר שמות פרק לב  7)
 ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: יתָ ֲאֶשר ֶהֱעלֵ  ַעְמָך)ז( ַוְיַדֵבר ְיהָוה ֶאל מֶשה ֶלְך ֵרד ִכי ִשֵחת 

ֶלה ֱאֹלֶהיָך אֵ  )ח( ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ִצִּויִתם ָעשּו ָלֶהם ֵעֶגל ַמֵסָכה ַוִיְשַתֲחוּו לו ַוִיְזְבחּו לו ַויֹאְמרּו
ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

 )ט( ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶשה ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם ַהֶזה ְוִהֵנה ַעם ְקֵשה ֹעֶרף הּוא:
 )י( ְוַעָתה ַהִניָחה ִלי ְוִיַחר ַאִפי ָבֶהם ַוֲאַכֵלם ְוֶאֱעֶשה אוְתָך ְלגוי ָגדול:

יַחל מֶשה ֶאת )יא( ַויְ  אָת ֲאֶשר  ְבַעֶמָךְיהָוה ֱאֹלָהיו ַויֹאֶמר ָלָמה ְיהָוה ֶיֱחֶרה ַאְפָך  ְפנֵּ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים הוצֵּ
 ְבֹכַח ָגדול ּוְבָיד ֲחָזָקה:

ְפֵני ָהֲאָדָמה שּוב  )יב( ָלָמה יֹאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאֹמר ְבָרָעה הוִציָאם ַלֲהֹרג ֹאָתם ֶבָהִרים ּוְלַכֹּלָתם ֵמַעל
 ֵמֲחרון ַאֶפָך ְוִהָנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶמָך:

ְרֲעֶכם )יג( ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְשָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאֶשר ִנְשַבְעָת ָלֶהם ָבְך ַוְתַדֵבר ֲאֵלֶהם ַאְרֶבה ֶאת זַ 
ֶשר ָאַמְרִתי ֶאֵתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלֹעָלם:ְככוְכֵבי ַהָשָמִים ְוָכל ָהָאֶרץ ַהזֹאת אֲ 

:ְלַעמו)יד( ַוִיָנֶחם ְיהָוה ַעל ָהָרָעה ֲאֶשר ִדֶבר ַלֲעשות 

 ספר שמות פרק לג  8)
ֶרץ ֲאֶשר ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֶאל ָהאָ  ֶהֱעִליתָ )א( ַוְיַדֵבר ְיהָוה ֶאל מֶשה ֵלְך ֲעֵלה ִמֶזה ַאָתה ְוָהָעם ֲאֶשר 
 ִנְשַבְעִתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ֵלאֹמר ְלַזְרֲעָך ֶאְתֶנָנה:

ַמְלָאְך ְוֵגַרְשִתי ֶאת ַהְכַנֲעִני ָהֱאֹמִרי ְוַהִחִתי ְוַהְפִרִזי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי: ְלָפֶניָך)ב( ְוָשַלְחִתי 

ָכל ה לו ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה ַהְרֵחק ִמן ַהַמֲחֶנה ְוָקָרא לו ֹאֶהל מוֵעד ְוָהָיה )ז( ּומֶשה ִיַקח ֶאת ָהֹאֶהל ְוָנָט 
ש ְיהָוה  ֵיֵצא ֶאל ֹאֶהל מוֵעד ֲאֶשר ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה: ְמַבקֵּ

ֲחֵרי מֶשה ַעד ֹבאו )ח( ְוָהָיה ְכֵצאת מֶשה ֶאל ָהֹאֶהל ָיקּומּו ָכל ָהָעם ְוִנְצבּו ִאיש ֶפַתח ָאֳהלו ְוִהִביטּו אַ 
ָהֹאֱהָלה:

 )ט( ְוָהָיה ְכבֹא מֶשה ָהֹאֱהָלה ֵיֵרד ַעמּוד ֶהָעָנן ְוָעַמד ֶפַתח ָהֹאֶהל ְוִדֶבר ִעם מֶשה:
 )י( ְוָרָאה ָכל ָהָעם ֶאת ַעמּוד ֶהָעָנן ֹעֵמד ֶפַתח ָהֹאֶהל ְוָקם ָכל ָהָעם ְוִהְשַתֲחוּו ִאיש ֶפַתח ָאֳהלו:

הּוְוִדֶבר ְיהָוה ֶאל מֶשה  )יא( עֵּ ר ִאיש ֶאל רֵּ ְוָשב ֶאל ַהַמֲחֶנה ּוְמָשֲרתו ְיהוֻשַע  ָפִנים ֶאל ָפִנים ַכֲאֶשר ְיַדבֵּ
 ִבן נּון ַנַער לֹא ָיִמיש ִמתוְך ָהֹאֶהל:

ה ְוַאָתה לֹא הוַדְעַתִני ֵאת ֲאֶשר )יב( ַויֹאֶמר מֶשה ֶאל ְיהָוה ְרֵאה ַאָתה ֹאֵמר ֵאַלי ַהַעל ֶאת ָהָעם ַהזֶ 
ִתְשַלח ִעִמי ְוַאָתה ָאַמְרָת ְיַדְעִתיָך ְבֵשם ְוַגם ָמָצאָת ֵחן ְבֵעיָני:

ה ִכי)יג( ְוַעָתה ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך הוִדֵעִני ָנא ֶאת ְדָרֶכָך ְוֵאָדֲעָך ְלַמַען ֶאְמָצא ֵחן ְבֵעיֶניָך   ּוְראֵּ
:ַעְמָך ַהּגוי ַהֶזה

 ֵיֵלכּו ַוֲהִנֹחִתי ָלְך: ָפַני)יד( ַויֹאַמר 
נּו ִמֶזה)טו( ַויֹאֶמר ֵאָליו  ין ָפֶניָך ֹהְלִכים ַאל ַתֲעלֵּ  :ִאם אֵּ

ִמָכל ָהָעם  ְוַעְמָך ֲאִניִלינּו ֲהלוא ְבֶלְכְתָך ִעָמנּו ְוִנפְ  ְוַעֶמָך ֲאִני)טז( ּוַבֶמה ִיָּוַדע ֵאפוא ִכי ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך 
יֲאֶשר ַעל   ָהֲאָדָמה: ְפנֵּ

ֵשם:)יז( ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶשה ַגם ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ֲאֶשר ִדַבְרָת ֶאֱעֶשה ִכי ָמָצאָת ֵחן ְבֵעיַני ָוֵאָדֲעָך בְ 
)יח( ַויֹאַמר ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ְכֹבֶדָך:
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ְוָקָראִתי ְבֵשם ְיהָוה ְלָפֶניָך ְוַחֹנִתי ֶאת ֲאֶשר ָאֹחן ְוִרַחְמִתי ֶאת  ָפֶניָךֲאִני ַאֲעִביר ָכל טּוִבי ַעל  )יט( ַויֹאֶמר
ֲאֶשר ֲאַרֵחם:

 ספר שמות פרק לד  9)
יַני ַכֲאֶשר ִצָּוה ְיהָוה ֹאתו )ד( ַוִיְפֹסל ְשֵני ֻלֹחת ֲאָבִנים ָכִראֹשִנים ַוַיְשֵכם מֶשה ַבֹבֶקר ַוַיַעל ֶאל ַהר ִס 

ַוִיַקח ְבָידו ְשֵני ֻלֹחת ֲאָבִנים:
 )ה( ַוֵיֶרד ְיהָוה ֶבָעָנן ַוִיְתַיֵצב ִעמו ָשם ַוִיְקָרא ְבֵשם ְיהָוה:

ל ַרחּום ְוַחנּון ֶאֶרְך ַאפַ ַוִיְקָרא  ַוַיֲעֹבר ְיהָוה ַעל ָפָניו)ו(   :ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמתְיהָוה ְיהָוה אֵּ
י ָבִנים ַעל )ז( ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵשא ָעון ָוֶפַשע ְוַחָטָאה ְוַנֵקה לֹא ְיַנֶקה ֹפֵקד ֲעון ָאבות ַעל ָבִנים ְוַעל ְבנֵ 

ִשֵלִשים ְוַעל ִרֵבִעים:

ספר דברים פרק ט  10)
ְפָת ֶאת ְידָוד ֱאֹלֶהיָך ַבִמְדָבר ְלִמן ַהיום ֲאֶשר ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד )ז( ְזֹכר ַאל ִתְשַכח ֵאת ֲאֶשר ִהְקצַ 

ֹבֲאֶכם ַעד ַהָמקום ַהֶזה ַמְמִרים ֱהִייֶתם ִעם ְידָוד:
 )ח( ּוְבֹחֵרב ִהְקַצְפֶתם ֶאת ְידָוד ַוִיְתַאַנף ְידָוד ָבֶכם ְלַהְשִמיד ֶאְתֶכם:

ב ָבָהר ַאְרָבִעים יום י ָהָהָרה ָלַקַחת לּוֹחת ָהֲאָבִנים לּוֹחת ַהְבִרית ֲאֶשר ָכַרת ְידָוד ִעָמֶכם )ט( ַבֲעֹלִת  שֵּ ָואֵּ
ֶלֶחם לֹא ָאַכְלִתי ּוַמִים לֹא ָשִתיִתי: ְוַאְרָבִעים ַלְיָלה

ַבע ֱאֹלִהים ַוֲעֵליֶהם ְכָכל ַהְדָבִרים ֲאֶשר ִדֶבר )י( ַוִיֵתן ְידָוד ֵאַלי ֶאת ְשֵני לּוֹחת ָהֲאָבִנים ְכֻתִבים ְבֶאצְ 
ְידָוד ִעָמֶכם ָבָהר ִמתוְך ָהֵאש ְביום ַהָקָהל:

 ָנַתן ְידָוד ֵאַלי ֶאת ְשֵני ֻלֹחת ָהֲאָבִנים ֻלחות ַהְבִרית: ַאְרָבִעים יום ְוַאְרָבִעים ָלְיָלה)יא( ַוְיִהי ִמֵקץ 
ר ְידָוד ֵאַלי קּום ֵרד ַמֵהר ִמֶזה ִכי ִשֵחת ַעְמָך ֲאֶשר הוֵצאָת ִמִמְצָרִים ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר )יב( ַויֹאֶמ 

ִצִּויִתם ָעשּו ָלֶהם ַמֵסָכה:
 )יג( ַויֹאֶמר ְידָוד ֵאַלי ֵלאֹמר ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם ַהֶזה ְוִהֵנה ַעם ְקֵשה ֹעֶרף הּוא:

 ף ִמֶמִני ְוַאְשִמיֵדם ְוֶאְמֶחה ֶאת ְשָמם ִמַתַחת ַהָשָמִים ְוֶאֱעֶשה אוְתָך ְלגוי ָעצּום ָוָרב ִמֶמנּו:)יד( ֶהֶר 
 )טו( ָוֵאֶפן ָוֵאֵרד ִמן ָהָהר ְוָהָהר ֹבֵער ָבֵאש ּוְשֵני לּוֹחת ַהְבִרית ַעל ְשֵתי ָיָדי:

ֱאֹלֵהיֶכם ֲעִשיֶתם ָלֶכם ֵעֶגל ַמֵסָכה ַסְרֶתם ַמֵהר ִמן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ִצָּוה  )טז( ָוֵאֶרא ְוִהֵנה ֲחָטאֶתם ַלידָוד
ְידָוד ֶאְתֶכם:

  )יז( ָוֶאְתֹפש ִבְשֵני ַהֻלֹחת ָוַאְשִלֵכם ֵמַעל ְשֵתי ָיָדי ָוֲאַשְבֵרם ְלֵעיֵניֶכם:
ֶלֶחם לֹא ָאַכְלִתי ּוַמִים לֹא ָשִתיִתי ַעל  ים יום ְוַאְרָבִעים ַלְיָלהְידָוד ָכִראֹשָנה ַאְרָבעִ )יח( ָוֶאְתַנַפל ִלְפֵני  

 ָכל ַחַטאְתֶכם ֲאֶשר ֲחָטאֶתם ַלֲעשות ָהַרע ְבֵעיֵני ְידָוד ְלַהְכִעיסו:
ִיְשַמע ְידָוד ֵאַלי ַגם ַבַפַעם )יט( ִכי ָיֹגְרִתי ִמְפֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה ֲאֶשר ָקַצף ְידָוד ֲעֵליֶכם ְלַהְשִמיד ֶאְתֶכם וַ 

ַהִהוא:

 רש"י על דברים פרק ט פסוק יח  11)
שנאמר ועתה אעלה אל ה' אולי אכפרה באותה עלייה  -)יח( ואתנפל לפני ה' כראשונה ארבעים יום 

ארבעים יום נמצאו כלים בכ"ט באב שהוא עלה בי"ח בתמוז בו ביום נתרצה הקדוש נתעכבתי 
לישראל ואמר למשה פסל לך שני לוחות עשה עוד מ' יום נמצאו כלים ביום הכפורים ברוך הוא 

בו ביום נתרצה הקב"ה לישראל בשמחה ואמר לו למשה סלחתי כדברך לכך הוקבע למחילה 
ומנין שנתרצה ברצון שלם שנאמר בארבעים של לוחות אחרונות ואנכי עמדתי בהר  ולסליחה

 ון אף האחרונים ברצון אמור מעתה אמצעיים היו בכעס:כימים הראשונים מה הראשונים ברצ

 רש"י על שמות פרק לה פסוק א  12)
והוא לשון הפעיל שאינו אוסף אנשים  למחרת יום הכפורים כשירד מן ההר -ויקהל משה ( )א

בידים אלא הן נאספים ע"פ דבורו ותרגומו ואכנש:
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 13) חגי פרק א

ַבֹחֶדש ַהִשִשי, ְביום ִבְשַנת ְשַתִים, ְלָדְרָיֶוש ַהֶמֶלְך,   א
-ַחַגי ַהָנִביא, ֶאל-ְיהָוה ְבַיד-ָהָיה ְדַבר--ֶאָחד ַלֹחֶדש

-ןְיהוֻשַע בֶ -ְשַאְלִתיֵאל ַפַחת ְיהּוָדה, ְוֶאל-ְזֻרָבֶבל ֶבן
 ְיהוָצָדק ַהֹכֵהן ַהָגדול, ֵלאֹמר.

1 In the second year of Darius the king, in the 

sixth month, in the first day of the month, came 

the word of the LORD by Haggai the prophet 

unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor 

of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, 

the high priest, saying: 

ָהָעם ַהֶזה ָאְמרּו,   ֹכה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאות, ֵלאֹמר:  ב
ית ְיהָוה ְלִהָבנות-בֹא ֶעת-ֶעתלֹא   }פ{  .בֵּ

2 'Thus speaketh the LORD of hosts, saying: 

This people say: The time is not come, the time 

that the LORD'S house should be built.' {P} 

ַחַגי ַהָנִביא, ֵלאֹמר.-ְיהָוה, ְבַיד-ַוְיִהי, ְדַבר  ג 3 Then came the word of the LORD by Haggai 

the prophet, saying: 

יֶכם ְספּוִנים  ד ת ָלֶכם ַאֶתם, ָלֶשֶבת ְבָבתֵּ ְוַהַבִית --ַהעֵּ
ב.  ַהֶזה, ָחרֵּ

4 'Is it a time for you yourselves to dwell in 

your cieled houses, while this house lieth 

waste? 

-ִׂשימּו ְלַבְבֶכם, ַעל  ְוַעָתה, ֹכה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאות:  ה
יֶכם.  ַדְרכֵּ

5 Now therefore thus saith the LORD of hosts: 

Consider your ways. 

ה ְוהָ   ו יןְזַרְעֶתם ַהְרבֵּ א ְמָעט, ָאכול ְואֵּ ְלָׂשְבָעה ָשתו -בֵּ
ין ין-ְואֵּ --ְלֹחם לו; ְוַהִמְׂשַתכֵּר-ְלָשְכָרה, ָלבוש, ְואֵּ

ר, ֶאל  }פ{  ְצרור ָנקּוב.-ִמְׂשַתכֵּ

6 Ye have sown much, and brought in little, ye 

eat, but ye have not enough, ye drink, but ye 

are not filled with drink, ye clothe you, but 

there is none warm; and he that earneth wages 

earneth wages for a bag with holes. {P} 

-ִשימּו ְלַבְבֶכם, ַעל  ֹכה ָאַמר, ְיהָוה ְצָבאות:  ז
 ַדְרֵכיֶכם.

7 Thus saith the LORD of hosts: Consider your 

ways. 

בו -ֲהֵבאֶתם ֵעץ, ּוְבנּו ַהָבִית; ְוֶאְרֶצהֲעלּו ָהָהר וַ   ח
 ואכבד )ְוֶאָכְבָדה(, ָאַמר ְיהָוה.

8 Go up to the hill-country, and bring wood, 

and build the house; and I will take pleasure in 

it, and I will be glorified, saith the LORD. 

ה לִ -ָפֹנה ֶאל  ט ה ְוִהנֵּ אֶתם ַהַבִית ַהְרבֵּ ְמָעט, ַוֲהבֵּ
יִתי --ַיַען ֶמה, ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאות  ְוָנַפְחִתי בו: ַיַען בֵּ

יתו.-ֲאֶשר ב, ְוַאֶתם ָרִצים ִאיש ְלבֵּ  הּוא ָחרֵּ

9 Ye looked for much, and, lo, it came to little; 

and when ye brought it home, I did blow upon 

it. Why? saith the LORD of hosts. Because of 

My house that lieth waste, while ye run every 

man for his own house. 

ֵכן ֲעֵליֶכם, ָכְלאּו ָשַמִים ִמָטל; ְוָהָאֶרץ, ָכְלָאה -ַעל  י
 ְיבּוָלּה.

10 Therefore over you the heaven hath kept 

back, so that there is no dew, and the earth hath 

kept back her produce. 

ַהָדָגן -ֶהָהִרים, ְוַעל-ָהָאֶרץ ְוַעל-ָוֶאְקָרא ֹחֶרב ַעל  יא
ַהִיְצָהר, ְוַעל ֲאֶשר תוִציא, ָהֲאָדָמה; -ַהִתירוש ְוַעל-ְוַעל
 }ס{  ְיִגיַע ַכָפִים.-ַהְבֵהָמה, ְוַעל, ָכל-ָהָאָדם, ְוַעל-ְוַעל

11 And I called for a drought upon the land, 

and upon the mountains, and upon the corn, 

and upon the wine, and upon the oil, and upon 

that which the ground bringeth forth, and upon 

men, and upon cattle, and upon all the labour of 

the hands.' {S} 

ְיהוָצָדק -ַשְלִתיֵאל ִויהוֻשַע ֶבן-ֶבל ֶבןַוִיְשַמע ְזֻרבָ   יב
ַהֹכֵהן ַהָגדול ְוֹכל ְשֵאִרית ָהָעם, ְבקול ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהם, 

ִדְבֵרי ַחַגי ַהָנִביא, ַכֲאֶשר ְשָלחו ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהם; -ְוַעל

12 Then Zerubbabel the son of Shealtiel, and 

Joshua the son of Jehozadak, the high priest, 

with all the remnant of the people, hearkened 
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ַוִייְראּו ָהָעם, ִמְפֵני ְיהָוה. unto the voice of the LORD their God, and 

unto the words of Haggai the prophet, as the 

LORD their God had sent him; and the people 

did fear before the LORD. 

ָלָעם --ַויֹאֶמר ַחַגי ַמְלַאְך ְיהָוה, ְבַמְלֲאכּות ְיהָוה  יג
 ְיהָוה.-ֲאִני ִאְתֶכם, ְנֻאם  ֵלאֹמר:

13 Then spoke Haggai the LORD'S messenger 

in the LORD'S message unto the people, 

saying: 'I am with you, saith the LORD.' 

ַשְלִתיֵאל ַפַחת -רּוַח ְזֻרָבֶבל ֶבן-ֶאת ַוָיַער ְיהָוה  יד
ְיהוָצָדק ַהֹכֵהן ַהָגדול, -רּוַח ְיהוֻשַע ֶבן-ְיהּוָדה, ְוֶאת

רּוַח, ֹכל ְשֵאִרית ָהָעם; ַוָיֹבאּו ַוַיֲעשּו ְמָלאָכה, -ְוֶאת
 }פ{  ְיהָוה ְצָבאות ֱאֹלֵהיֶהם.-ְבֵבית

14 And the LORD stirred up the spirit of 

Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of 

Judah, and the spirit of Joshua the son of 

Jehozadak, the high priest, and the spirit of all 

the remnant of the people; and they came and 

did work in the house of the LORD of hosts, 

their God, {P} 

ְביום ֶעְשִרים ְוַאְרָבָעה ַלֹחֶדש, ַבִשִשי, ִבְשַנת   טו
 ְשַתִים, ְלָדְרָיֶוש ַהֶמֶלְך.

15 in the four and twentieth day of the month, 

in the sixth month, in the second year of Darius 

the king. 

 ספר חגי פרק ב 14)
 ָהָיה ְדַבר ְידָוד ְבַיד ַחַגי ַהָנִביא ֵלאֹמר: ִרים ְוֶאָחד ַלֹחֶדשַבְשִביִעי ְבֶעְׂש )א(  

ִרית ָהָעם )ב( ֱאָמר ָנא ֶאל ְזֻרָבֶבל ֶבן ַשְלִתיֵאל ַפַחת ְיהּוָדה ְוֶאל ְיהוֻשַע ֶבן ְיהוָצָדק ַהֹכֵהן ַהָגדול ְוֶאל ְשאֵ 
 ֵלאֹמר:

ָאה ֶאת ַהַבִית ַהֶזה ִבְכבודו ָהִראשון ּוָמה ַאֶתם ֹרִאים ֹאתו ַעָתה ֲהלוא )ג( ִמי ָבֶכם ַהִנְשָאר ֲאֶשר ָר 
 ָכֹמהּו ְכַאִין ְבֵעיֵניֶכם:

ֻאם ְידָוד )ד( ְוַעָתה ֲחַזק ְזֻרָבֶבל ְנֻאם ְידָוד ַוֲחַזק ְיהוֻשַע ֶבן ְיהוָצָדק ַהֹכֵהן ַהָגדול ַוֲחַזק ָכל ַעם ָהָאֶרץ נְ 
ֲעשּו ִכי ֲאִני ִאְתֶכם ְנֻאם ְידָוד ְצָבאות:וַ 

 תלמוד ירושלמי מסכת מכות דף ז/א  15)
שאלו לחכמה חוטא מהו עונשו אמרו להם חטאים תרדף רעה שאלו לנבואה חוטא מהו עונשו 

שאלו לקודשא בריך הוא חוטא מהו עונשו אמר להן יעשו אמרה להן הנפש החוטאת היא תמות 
 . היינו דכתיב על כן יורה חטאים בדרך יורה לחטאים דרך לעשות תשובה.ר לותשובה ויתכפ

 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף טז/ב  16)
ושינוי  שינוי השםאמר רבי יצחק ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם אלו הן צדקה צעקה 

מצוקותיהם מעשה צדקה דכתיב וצדקה תציל ממות צעקה דכתיב ויצעקו אל ה' בצר להם ומ
יוציאם שינוי השם דכתיב שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה וכתיב וברכתי אותה 
וגם נתנתי ממנה לך בן שינוי מעשה דכתיב וירא האלהים את מעשיהם וכתיב וינחם האלהים על 

דכתיב ויאמר ה' אל אברם לך  שינוי מקוםהרעה אשר דבר לעשות להם ולא עשה ויש אומרים אף 
 מארצך והדר ואעשך לגוי גדול לך

הלכות תשובה פרק ב  -יד החזקה  רמב"ם 17)
)ד( מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כחו 

ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו 
ולדרך ישרה וגולה ממקומו שגלות מכפרת עון מפני שגורמת  ומשנה מעשיו כולן לטובה המעשים

 לו להכנע ולהיות עניו ושפל רוח:
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REAPING, REFLECTING, & RETURNING   ( דרך התשובהד

 ספר דברים פרק ל  18)
ֹבָת ֶאל ְלָבֶבָךי ְלָפֶניָך )א( ְוָהָיה ִכי ָיֹבאּו ָעֶליָך ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה ֲאֶשר ָנַתִת  ְבָכל  ַוֲהשֵּ

 ַהגוִים ֲאֶשר ִהִדיֲחָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ָשָמה:
ְוָשַמְעָת ְבֹקלו ְכֹכל ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהיום ַאָתה ּוָבֶניָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל  ְוַשְבָת ַעד ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך)ב( 

ַנְפֶשָך:
 ֲאֶשר ֱהִפיְצָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ָשָמה: ְוָשב ְוִקֶבְצָך ִמָכל ָהַעִמיםֶאת ְשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך  ָשב ְיהָוה ֱאֹלֶהיָךוְ )ג( 

 )ד( ִאם ִיְהֶיה ִנַדֲחָך ִבְקֵצה ַהָשָמִים ִמָשם ְיַקֶבְצָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ּוִמָשם ִיָקֶחָך:
 ה ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָיְרשּו ֲאֹבֶתיָך ִויִרְשָתּה ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְבָך ֵמֲאֹבֶתיָך:)ה( ֶוֱהִביֲאָך ְיהוָ 

ּוְבָכל ַנְפְשָך ְלַמַען  ְבָכל ְלָבְבָךְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך  ּוָמל ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך)ו( 
ַחֶייָך:
 ַתן ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֵאת ָכל ָהָאלות ָהֵאֶלה ַעל ֹאְיֶביָך ְוַעל שְנֶאיָך ֲאֶשר ְרָדפּוָך:)ז( ְונָ 
 ְוָשַמְעָת ְבקול ְיהָוה ְוָעִשיָת ֶאת ָכל ִמְצוָתיו ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהיום: ְוַאָתה ָתשּוב)ח( 

ֲעֵשה ָיֶדָך ִבְפִרי ִבְטְנָך ּוִבְפִרי ְבֶהְמְתָך ּוִבְפִרי ַאְדָמְתָך ְלֹטָבה ִכי ָישּוב )ט( ְוהוִתיְרָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ְבֹכל מַ 
 ְיהָוה ָלשּוש ָעֶליָך ְלטוב ַכֲאֶשר ָשש ַעל ֲאֹבֶתיָך:

ֶאל  ָתשּובַהתוָרה ַהֶזה ִכי )י( ִכי ִתְשַמע ְבקול ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ִלְשֹמר ִמְצוָתיו ְוֻחֹקָתיו ַהְכתּוָבה ְבֵסֶפר 
ּוְבָכל ַנְפֶשָך: ְבָכל ְלָבְבָךְיהָוה ֱאֹלֶהיָך 

 ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהיום לֹא ִנְפֵלאת ִהוא ִמְמָך ְולֹא ְרֹחָקה ִהוא: ִכי ַהִמְצָוה ַהזֹאת)יא( 
 ָמה ְוִיָקֶחָה ָלנּו ְוַיְשִמֵענּו ֹאָתּה ְוַנֲעֶשָנה:)יב( לֹא ַבָשַמִים ִהוא ֵלאֹמר ִמי ַיֲעֶלה ָלנּו ַהָשַמיְ 

ה:)יג( ְולֹא ֵמֵעֶבר ַלָים ִהוא ֵלאֹמר ִמי ַיֲעָבר ָלנּו ֶאל ֵעֶבר ַהָים ְוִיָקֶחָה ָלנּו ְוַיְשִמֵענּו ֹאָתּה ְוַנֲעֶשנָ 
ֶליָך ַהָדָבר ְמֹאד ְבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלעֲ )יד(   :ׂשתוִכי ָקרוב אֵּ

 רמב"ן על דברים פרק ל פסוק יא  19)
)יא( וטעם כי המצוה הזאת על כל התורה כולה והנכון, כי על כל התורה יאמר )לעיל ח א( "כל 

, כי והשבות אל לבבך על התשובה הנזכרתהמצוה אשר אנכי מצוך היום", אבל "המצוה הזאת" 
תנו לעשות כן ונאמרה בלשון הבינוני )בפסוק א( ושבת עד ה' אלהיך )בפסוק ב( מצוה שיצוה או

לרמוז בהבטחה כי עתיד הדבר להיות כן והטעם, לאמר כי אם יהיה נדחך בקצה השמים ואתה 
ביד העמים תוכל לשוב אל ה' ולעשות ככל אשר אנכי מצוך היום, כי אין הדבר נפלא ורחוק ממך 

 אבל קרוב אליך מאד לעשותו בכל עת ובכל מקום:
לבבך לעשותו, שיתודו את עונם ואת עון אבותם בפיהם, וישובו בלבם אל ה', וזה טעם בפיך וב 

ויקבלו עליהם היום התורה לעשותה לדורות כאשר הזכיר )לעיל פסוק ב( אתה ובניך בכל לבבך, 
כמו שפירשתי )שם(:

 תלמוד בבלי מסכת עירובין דף נד/א  20)
אימתי קרוב אליך בזמן בך לעשתו רבי יצחק אמר מהכא כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלב

 שבפיך ובלבבך לעשותו

ELUL AS PREPARATION FOR YAMIM NORAIM ( רקע לימים נוראיםה

ספר תהילים פרק כד  21)
 )א( ְלָדִוד ִמְזמור ַליהָוה ָהָאֶרץ ּוְמלוָאּה ֵתֵבל ְוֹיְשֵבי ָבּה:

 ְיכוְנֶנָה:)ב( ִכי הּוא ַעל ַיִמים ְיָסָדּה ְוַעל ְנָהרות 
 ְבַהר ְיהָוה ּוִמי ָיקּום ִבְמקום ָקְדשו: ִמי ַיֲעֶלה)ג( 

)ד( ְנִקי ַכַפִים ּוַבר ֵלָבב ֲאֶשר לֹא ָנָשא ַלָשְוא ַנְפִשי ְולֹא ִנְשַבע ְלִמְרָמה:
 )ה( ִיָשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיהָוה ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְשעו:

י ָפֶניָך ודור ֹדְרשָ )ו( ֶזה   ַיֲעֹקב ֶסָלה: ְמַבְקשֵּ
 ֶמֶלְך ַהָכבוד: ְוָיבוא)ז( ְשאּו ְשָעִרים ָראֵשיֶכם ְוִהָנְשאּו ִפְתֵחי עוָלם 

 ֶמֶלְך ַהָכבוד ְיהָוה ִעזּוז ְוִגבור ְיהָוה ִגבור ִמְלָחָמה: ִמי ֶזה)ח( 
 ֶמֶלְך ַהָכבוד: ְוָיבֹאי עוָלם )ט( ְשאּו ְשָעִרים ָראֵשיֶכם ּוְשאּו ִפְתחֵ 

 )י( ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָכבוד ְיהָוה ְצָבאות הּוא ֶמֶלְך ַהָכבוד ֶסָלה:

 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף טז/א  22)
בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות מלכיות כדי שתמליכוני עליכם זכרונות כדי  לפניואמרו 

 לטובה ובמה בשופר ילפנשיעלה זכרוניכם 

 תחל שנה וברכותיה! תכל שנה וקללותיה  שנה טובה!, ודש טובח




