
הכמיהה הבלתי פוסקת לגאולה, הפכה משכבר הימים לסמלו של עמנו. מדורי 
דורות הייתה האמונה ש‘אחכה לו בכל יום שיבוא‘ מלווה כל יהודי, ערב ובוקר 
משה  לא  מעולם  לרעהו,  איש  בשיחת  ואף  המזון  בברכת  בתפילות,  וצהריים. 
בקשת הגאולה מפינו, ותמיד מלווה אותנו הציפייה לבוא המשיח. איננו יודעים 

מתי יגיע, אולם איננו חדלים מלצפות לֹו ולו ליום אחד. 
הציפייה לגאולה היא בסיס אמונתו של כל יהודי, שכן לעתיד לבוא, בבואו לפני 
בית דין של מעלה עתיד הוא להישאל: ’ציפית לישועה?‘. במילות שאלה אלו בחר 
קונטרס  לישועה‘,  ’ציפית  הנודע  קונטרסו  של  שמו  את  לכנות  חיים‘  ה‘חפץ  מרן 
שבו הוא קובע כי עיקר אריכות הגלות היא משום שאין בקרבנו די ציפייה לביאת 

המשיח.
שהחזיקה  זו  היא  אליה  והתקווה  בגאולה  האמונה  כי  חיים‘,  ה‘חפץ  שם  ומבאר 
את עמנו בכל התלאות שעברו עליו מדור דור, אולם מעת שנתרופפה האמונה 
הוא  ברוך  הקדוש  כאילו  לנו  נדמה  המשיח,  מביאת  התייאשנו  וכביכול  בקרבנו 

מסתיר פניו מאתנו, וממילא תוכפות עלינו צרות וגזרות.
תיק מוכן לביאת המשיח

על הרה“ק בעל ’ישמח משה‘ מסופר, כי בכל יום לפני שעלה על יצועו היה מצווה 
מיד  אותו  יעירו  שופר  קול  ישמעו  שאם  ביתו,  בני  את 

משנתו, כדי שיזכה להיות מהיוצאים ראשונה לקדם את 
פני מלך המשיח. עוד אמרו, כי אף במהלך עבודת יומו, 
ממקומו  מיד  ננער  היה  מבחוץ,  חריג  רעש  כששמע 

ושואל האם כבר נגלו רגלי מבשר.
פעם המתין ה‘ישמח משה‘ לבנו אהובו שהתגורר בעיר 
מרוחקת ועמד להגיע אליו לביקור נדיר. משבושש הבן 
להופיע בזמן הנקוב, שב הרבי לחדרו ולספריו כשהוא 

שוכח עולם ומלואו. 
הדגול.  לאורח  להמתין  הבית  בפתח  נותר  השָמש  רק 
שעות ארוכות המתין וסבלנותו כמעט ופקעה. וכאשר 
סוף סוף נראתה הדמות המוכרת צועדת בקצה הרחוב, 

זעק השמש הנרגש בהתרגשות: ”הוא בא! הוא בא!“
הזעקה הפריעה את הרבי מתלמודו. הוא ננער באחת, 
ניגש לארון ללבוש בגדי יום טוב ורץ אל הפתח כשפניו 
החוצה  משהביט  כדוגמתה.  שאין  התרגשות  מביעות 
בעצב  לחש  והוא  פניו  השתנו  הבא,  הוא  בנו  כי  והבין 
(’ניצוצות  בא...“  שהמשיח  חשבתי  כבר  ”ואני  ובאכזבה: 

גאולה‘ עמ‘ 53)

אף על ה‘חפץ חיים‘ זיע“א מספרים, שלרוב ציפייתו לגאולה הכין לעצמו קפוטה 
מיוחדת ומהודרת שמעולם לא לבש... שמורה הייתה ליום ביאת המשיח.

כל הציוד ההכרחי  את  אחסן  שבה  חיים‘ לעצמו,  ה‘חפץ  הכין  קטנה  אף מזוודה 
המזוודה  את  פתאום...  בפתע  המשיח  יבוא  אם  הקודש,  עיר  לירושלים  לנסיעה 
הזו היה נושא עמו בכל מסעותיו, שמא ואולי, פתאום יבוא האדון אל היכלו (’ובא 

לציון גואל‘ עמ‘ קפב).

היעדר האמונה מאריך את הגלות
כל בר דעת מבין שבציפייה בלבד לא נצא ידי חובה, אלא יש לחפש דרכים כיצד 
לקרב את הגאולה. אם בזאת חפצים אנו, הבה נשים למול עינינו את דברי המדרש 
(תנחומא בשלח י): ’אין הגלויות עתידות להגאל אלא בשכר אמנה, שנאמר (שה“ש ד ח): 

ֲאָמָנה‘“, כלומר, ההתחזקות  ֵמרֹאׁש  ָּתׁשּוִרי  ָּתבֹוִאי  ִמְּלָבנֹון  ִאִּתי  ַּכָּלה  ִמְּלָבנֹון  ’ִאִּתי 
באמונה היא מפתח להחשת הגאולה.

אף בפרשת האזינו (דברים לב כ) נאמר על החורבן שעתיד לבוא על ישראל: ”ַוּיֹאֶמר... 
ֶאְרֶאה ָמה ַאֲחִריָתם ִּכי דֹור ַּתְהֻּפכֹת ֵהָּמה ָּבִנים א ֵאֻמן ָּבם“, ודרשו על כך חז“ל 
ב‘ספרי‘ (האזינו שכ) שבפסוק זה רמזה התורה לחטאם של ישראל בדור החורבן - 
שלא ענו אמן אחר דברי הנביאים בשעה שהיו מברכים אותם; שאמר להם הקדוש 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר  ַהְּׁשבּוָעה  ֶאת  ָהִקים  ”ְלַמַען  ה):  (יא  ירמיה  נביאו  יד  על  הוא  ברוך 
ַלֲאבֹוֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש“, ולא היה אחד מהם שענה אמן מלבד 

ירמיה עצמו, שנאמר (שם): ”ָוַאַען ָואַֹמר ָאֵמן ה‘“.
עניית אמן מקרבת הגאולה

בדברי בעלי התוספות (’תוספות השלם‘ איכה ב ז) מצינו רמז נפלא לכך שהחורבן נגרם 
כתוצאה מזלזול במצוות עניית אמן. וכך כתבו הם על הפסוק (איכה ב ז): ”ָזַנח ֲאֹד-

ָני ִמְזְּבחֹו ִנֵאר ִמְקָּדׁשֹו“: המילה ’זנח‘ היא אותיות ’חזן‘, וראשי התבות של ’אד-ני 
מזבחו נאר‘ הם ’אמן‘, ללמדך שאחת מסיבות החורבן הייתה שהתרשלו מלענות 

אמן אחר ברכות החזן.
הגלויות  שאין  הנזכרים  המדרש  דברי  עם  היטב  מתיישבים  הדברים  והרי 
עתידות להיגאל אלא בזכות האמונה, שכן עיקר מהותה 

ומשמעותה של מצוות עניית אמן היא ’אמונה‘.
הפסוק  על  המדרש  דברי  את  להזכיר  המקום  כאן 
הגדול  שבחם  שזהו  ה‘“,  נֵֹצר  ”ֱאמּוִנים  כד):  לא  (תהלים 

ברכות  על  אמן  עונים  הגלות  בשעת  שגם  ישראל,  של 
’בונה ירושלים‘  ’גאל ישראל‘,  ’מחיה המתים‘,  הגאולה: 
בהבטחת  האיתנה  אמונתם  את  הם  מבטאים  כך  ועוד. 
הקדוש ברוך הוא על הגאולה העתידה, על אף המצב 
הקשה שבו הם שרויים תחת שעבוד האומות. ועל כך 
אומר הקדוש ברוך הוא: ”ישראל לא נגאלו [ממצרים] 
אלא לשעה, ועל אף שחזרו ונשתעבדו הם מאמינים בי 
שאני עתיד לגואלם- על כן אני נוצרם ושומרם, שנאמר 
נוצר  אמן  ועונים  המאמינים  את   – ה‘‘“  נֵֹצר  ’ֱאמּוִנים 

ה‘(מדרש תהילים לא י).
ידועה היא העובדה המובאת בספר הקדמון ’דרך משה‘ 
על  התענה  אחד  ”חסיד  מוסר:  ספרי  בשם  י“א)  (ליום 

הגאולה  יבוא  איך  בחלום:  לו  ונתגלה  הגלות,  אריכות 
הגאולה,  ברכות  על  אמן  לענות  משגיחים  אינם  והעם 
וזהו: ’המחזיר שכינתו לציון‘ ו‘ופרוש... ועל ירושלים‘, ובזה גורמים לחזן שעושה 

ברכה לבטלה, חס ושלום, וכבר המה רגילים בזה בעוונותינו הרבים“.
ומסיים שם: ”על כן אני מתקן בכל הקהילות, ובכל מקום שאני נוסע לזכות את 
הרבים; גוזר אני על כל החזנים שקודם ’מודים‘ וקודם ’ושמרו‘ ימתין החזן מעט 
לקהל,  שיזכיר  כדי  עמוד  שקורין  התיבה  על  באגרוף  ויכה  הברכה  סיום  אחר 
אנשים נשים וטף, לענות אמן. ואם מנערותו ירגיל הנער בזה, ההרגל נעשה טבע 

גם בזקנותו“. וראה שם שמסיים בדברים חמורים למי שלא נזהר בעניית אמן.
במצוות  כולנו  נתחזק  הבה  מדרגה,  עולה  לגאולה  ציפייתנו  שבהם  אלו  בימים 
עניית אמן. נזדרז מידי בוקר לענות ’אמן‘ אחר ברכות השחר, ובכך נזכה להשריש 

אמונה בלבנו ולראות בקרוב בשוב ה‘ לציון ברחמים, אמן ואמן.

פרשת דברים

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
גאולה בזכות אמן

לעורר מידת הרחמים
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל  מֶֹׁשה  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ”ֵאֶּלה 

ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַּבִּמְדָּבר“ (א א)
ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ’‘ֵאֶּלה  התבות:  ראשי 
ַּבִּמְדָּבר‘‘  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל  ֹמֶׁשה 
’אמן‘,  של  כגימטרייה  צ“א  בגימטרייה  הם 
ישראל  את  ע“ה  רבנו  משה  הוכיח  בטרם  כי 
מידת  ועורר  הקדים  חטאיהם,  את  והזכיר 
הרחמים בהזכירו את הייחוד הקדוש של שם 
בעניית  אף  הטמון  ייחוד  אותו  ואדנות,  הוי“ה 
על  והגנה  לשמירה  גדול  כוח  בו  שיש  אמן 

ישראל. 
’שם אליהו‘

על הפסוק (דברים לב כ): ”ָּבִנים א ֵאֻמן ָּבם“ נתנו חז“ל (ספרי האזינו שכ) רמז 
לחטאם של ישראל בדור החורבן - שלא ענו ָאֵמן על דברי הנביאים.

וכפי שאנו אומרים בקינות:
”ָזְכָרה ְזַמן ֲאֶשׁר ַנֲעֶשׁה ְוִנְׁשַמע ֵהִׁשיבּו, ְוַעָּתה ֲענֹות ָאֵמן א ָאבּו“

עם ה‘ חזקו ונתחזקה!
הבה נתחזק ביתר שאת וביתר עוז בעניית אמן, 

ובפרט אחר ברכות השחר - המסמלות הודאה כנה ועמוקה 
על כל השפע שלו אנו זוכים מיד ה‘ הטובה עלינו.
ויהי רצון שזכות זו תעמוד לנו ונזכה בקרוב להיגאל

 בגאולה האמתית והשלמה במהרה בימינו אמן.
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ניגון האמונה שלא ייפסק לעולם
והלחישות  הבכיות  הצעקות,  הדי  אך  מאדם,  ריקה  כעת  הייתה  הרחבה 
אלו  אי  סדר  באי  הרצפה התגוללו  על  המהביל.  עמדו באוויר  הסדוקות עדיין 
ניירות, נעל שמוטה, חבילה קטנה שנשכחה וטיפות דם אחדות. אלו היו עדות 
אילמת לזוועה שהתחוללה כאן לפני דקות מספר. אולם כעת, עמדה הרחבה 

בריקנותה, ריקה כפי שלא הייתה מעולם.
פנים עגולות ומרוצות של כמה שקצים פולניים ניבטו דרך הגדרות. הם הביטו 
המשא.  רכבת  אחריה  שהותירה  הסמיך  העשן  בשובל  מוסתרת  בלתי  בהנאה 

הנה רכבת נוספת עמוסה ביהודים עזבה את ורשא, בדרכה אל הלא נודע.
גללי  שריח  אטומים,  בקרונות  הצטופפו  יהודים  המוני  ופחד.  אימה  ובפנים, 

הבקר הספוג בכותליהם הסגיר את ייעודם המקורי.
הבהמות בודאי זכו ליחס יותר הולם, לא הרפתה המחשבה המטרידה ממוחם 
ממעל  יקדה  השמש  ונמשכה.  שהלכה  נסיעה  כדי  תוך  בקרון,  העומדים  של 
והצפיפות העיקה ללא נשוא. גם אלו שהתעלפו נותרו לעמוד נשענים באפיסת 

כוחות על העומדים לצדם.
אך  יבוא,  בוא  הזה  הרגע  כי  הם  ידעו  אולי  בלבבות.  לחלחל  העמיק  הייאוש 
למרות זאת הוא תפס אותם בלתי מוכנים. כעת היו הם מבוהלים מאוד, חסרי 

אונים ומסרבים להאמין שהרגע הנורא הגיע.
הרכבת גמעה במהירות את שארית חייהם. הדרך לאושוויץ, זאת ידעו כולם, 

היא חד כיוונית, והיא עברה במהירות רבה. רבה מדיי. 
באחד הקרונות יושב היה רבי עזריאל דוד פסטג הי“ד, יהודי נכבד ויודע ספר, 
חסיד ומשורר לבית מודז‘יץ. כמו כולם, ידע גם הוא לאן פניו מועדות, אולם 
להתרכז  דוד  עזריאל  ר‘  בחר  מאימה,  נאטם  סביבו  העומדים  של  מוחם  בעוד 

ולחשוב. משהו בתוכו בער באש יוקדת ואיים להתפרץ החוצה כלבה רותחת.
לריבון  סופית  אין  באהבה  שהולחן  והניגון  כולו,  הקרון  את  החום  עטף  ואז, 
מכאב  ותקוות,  ממחשבות  שהורכב  ניגון  זה  היה  מתוכו.  פרץ  עולמים 

ומהשתוקקות ומעוד אי אלו תחושות  שמצויים היו בשפע בקרון המוות.
נפשו שוררה, בלהט שמימי ובפנימיות עמוקה, והתיבות הטמירות יצאו מפיו 

של ר‘ עזריאל לאט ובמתינות:
”אני מאמין...! אני מ-א-מ-י-ן! א-נ-י מ-א-א-א-מ-י-ן! באמונה שלימה! בביאת 
המשיח אני מאמין!“ אט אט לבשו המילים את המנגינה המיוחדת, ומשסיים 
ר‘ עזריאל דוד לסתת את המנגינה ולשורר אותה בלחש פעם אחת, שר אותה 

בשנית ובשלישית.
תוך דקות ספורות כבשה השירה את הכול, כשהיא הולכת ומתחזקת ובוקעת 
את  גם  בעוצמתה  לסחוף  ממשיכה  לקרון,  כדופן  ששימשו  העץ  מקורות 
היושבים בקרונות הסמוכים, נוגעת בכל הנשמות הכלואות בגופים שהצטופפו 

ברכבת.
”ואף על פי ש-י-ת-מ-ה-מ-ה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא! אני מאמין!“ 
נדמה היה כי העולם כולו על עציו ואבניו מצטרף לשירה היוקדת. ואף על פי 
האמונה  זה  כל  עם  כך,  כל  רחוקה  נראתה  והגאולה  קרוב,  כה  היה  שהכבשן 

נותרה איתנה, ואולי איתנה מתמיד.
משוננת,  עופרת  פיסת  שם  מאי  דוד  עזריאל  ר‘  א לתר  מספרים,  כך  ואז, 
שבאמצעותה חרט את תווי הניגון על נייר מהוה בכתב רועד, ומשסיים הכריז 
בקול רועם: ”רבותיי! אינני בטוח כלל שאצליח אי פעם לשוב מן התופת, אולם 
מבקש אני בכל לבי ממי שיצליח לשרוד ולשוב לארצות החיים, שיביא אתו את 
הניגון הקדוש הזה אל מורי ורבי, הרבי ממודז‘יץ היושב באמריקה, והוא כבר 

ידאג להפיצו בעולם ולהקנות לו את מקומו הראוי לו“.
מבלי  קמעא,  האטה  והרכבת  הלילה  וכשירד  לאתגר,  נענו  בחורים  שני  רק 

לחשוב פעמיים, הם נטלו את הדפים וקפצו חיש מהר מהקרון הדוהר.
הוא  מוראותיה.  כל  על  השואה  את  שעבר  לפני  לא  להינצל,  זכה  מהם  אחד 
הגיע לארצות הברית כשבגדיו לעורו ומיד מיהר לשים פעמיו לביתו של הרבי 

ממודז‘יץ.
בקול רועד הוא סיפר לרבי על בקשתו האחרונה של החסיד הקדוש. על הנייר 
המוות,  במחנות  התלאות:  אפופי  הקשים  הימים  כל  לאורך  ששמר  המרופט 
לעלות  ניסה  שבהן  הרעועות  ובאניות  הפרטיזנים  בבונקר  היערות,  בתוככי 
לארץ ישראל, כשהוא מגורש שוב ושוב בידי הז‘נדרמים הבריטיים, באכזריות 

וללא טיפת רגש.
והרבי ישב והאזין לאוד המוצל מאש שגולל לפניו איך שימר את הניגון בגיא 
צלמוות, בדבקות של מי שהוטלה עליו שליחות, של מי שהופקדה בידו צוואה 

מקודשת.
מתוכן,  בוקעות  שדמעות  עצומות  בעיניים  שר  והוא  לשיר.  הבחור  החל  ואז 

ובקול רועד שטלטל את כל שומעיו.
של  במוחם  שעברו  המחשבות  כל  את  בצליליו  מבטא  המרטיט  הניגון  והיה 
הנידונים למוות לאורך כל הדורות. והיו התיבות הקדושות לובשות ופושטות 

צורה. והייתה האווירה ספוגת קדושה וטהרה.
כך התפרסם הניגון הקדוש ברבים, עד שברבות הימים הפך לסמל של אמונה 
יהודית אמתית, אמונה שלא תיפסק לעולם, אמונה שתמשיך להחזיק לבבות 

נשברים, עד בוא הגאולה במהרה בימינו.
’דברי ישועה ונחמה‘ עמ‘ רפג

בזכות ’זהב‘ נושא הקדוש ברוך הוא פנים לישראל
”ְוִדי ָזָהב“ (א א)

אות  הרמז  (חלק  הטיול‘  ’אגרת  בספרו  המהר“ל,  אחי  מפרידבורג,  חיים  רבי  כתב 
לשלוש  רומזת  כד)  כה  (שמות  הפנים  לחם  שולחן  על  שנאמרה  ’זהב‘  תבת  כי  ז) 
הארץ  ’הזן,   - מדאורייתא  שחיובן  אלו  המזון,  ברכת  של  הראשונות  הברכות 

ובונה ירושלים‘.
בחיבורו ’טיול בפרדס‘ על ספר ’אגרת הטיול‘ (שם) הביא הגאון רבי שלמה זלמן 
מלאכי  שאלו  שכאשר  ב)  כ  (ברכות  בגמרא  המובא  את  שאמלוי  אבד“ק  ארנרייך 
ָפִנים  ִיָּׂשא  א  ’ֲאֶׁשר  יז):  י  (דברים  בתורתך  ”כתוב  הוא:  ברוך  הקדוש  את  השרת 
ְוא ִיַּקח ׁשַֹחד‘, והלא אתה נושא פנים לישראל, דכתיב (במדבר ו כו): ’ִיָּׂשא ה‘ ָּפָניו 
ֵאֶלי‘“? השיב להם הקדוש ברוך הוא: ”וכי לא אשא פנים לישראל?! שכתבתי 
להם בתורה: ’ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת‘ [שחיוב ברכת המזון הוא רק כשאוכלים 
כדי שביעה] והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה“. [שמברכים אף על 

כשיעור זית או כשיעור ביצה.]
דבריו  את  בפרשתנו  רבנו  משה  סיים  מה  מפני  להבין  נוכל  הדברים,  לאור 
לברכת  הרומז  ’זהב‘  בהזכרת  (רש“י)]  ישראל  לבני  מרומזת  כתוכחה  [שנאמרו 
וימחל  פנים  להם  שיישא  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  זו  זכות  להזכיר  כדי  המזון, 

לעוונם.

כיצד נוכל למנות את ישראל?
”ה‘ ֱאֵקיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם ְוִהְּנֶכם ַהּיֹום ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב“ (א י)

במדרש (דב“ר א יא) הביאו חז“ל על פסוק זה את הכתוב בתהילים (ה ח): ”ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶת“, ורבים העירו כי הדברים טעונים ביאור.

ונראה לבאר זאת על פי דברי ר“י אלברצלוני (ספר ’העתים‘ קעד) בשם רב האי גאון, 
שכאשר נאספים המתפללים לבית הכנסת ורוצים לדעת אם יש ביניהם עשרה, 
(תהילים   “...ָאבֹוא ֵביֶת יכולים הם למנות את הציבור בפסוק: ”ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּד
שם) שיש בו י‘ תבות, ובכך לא יעברו על האיסור למנות את ישראל ולא יגרמו 

להם עין הרע חלילה.
לפי זה נוכל להבין, שלאחר שבירך משה את ישראל בברכת: ”יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם 
הרע,  עין  בהם  תשלוט  שלא  לכך  לדאוג  הצורך  התעורר  יא)  (א  ְּפָעִמים“  ֶאֶלף 
לפיכך הביא את הפסוק: ”ואני ברוב חסדך“, ללמדנו שכדי למנוע עין רעה נוכל 

לספור את ישראל בעזרת פסוק זה. 
’גנוזות הפרשה‘

אלף זהובים - כיצד?
”ה‘ ֱאֵקי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים“ (א יא)

בתחילת פרשת וזאת הברכה (לג א) מפרש בעל הטורים בדרך רמז, שבברכה זו 
הורה משה רבנו לישראל שיברכו מאה ברכות בכל יום, ומאחר ששכרה של כל 

ברכה הינו עשרה זהובים (חולין פב א) יזכו לקבל אלף זהובים.
בגימטרייה  היא  ש‘ככם‘  שהעובדה  כך,  על  הוסיף  יהושע‘  יעקב  ’נחלת  בספר 

מאה, באה ללמדנו שפסוק זה עוסק בשכר אמירת מאה ברכות.
ויש להוסיף את דברי הש“ך (חו“מ שפב כ) הרמוזים בפסוק זה, שרק ברכה הנענית 
הם  ֶאֶלף‘  ָּכֶכם  ’ֲעֵליֶכם  המילים  של  התבות  ראשי  זהובים:  עשרה  שווה  באמן 

בגימטרייה צ“א כגימטרייה של אמן. 

אמירה מן השפה ולחוץ
”ַוַּתֲענּו ַוּתֹאְמרּו ֵאַלי ָחָטאנּו ַלה‘ ֲאַנְחנּו ַנֲעֶלה ְוִנְלַחְמנּו ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּונוּ ה‘“ (א מא)

ֵאיֶנִּני  ִּכי  ִתָּלֲחמּו  ְוא  ַתֲעלּו  א  ָלֶהם  ֱאמֹר  ֵאַלי  ה‘  נאמר: ”ַוּיֹאֶמר  הבא  ובפסוק 
ְּבִקְרְּבֶכם“ (א מב)

מדוע אפוא לא התקבלה תשובתם של ישראל?  
ביאר הרבי בעל ’מקור ברוך‘ מסערט ויז‘ניץ: כאן הדגישה התורה כי דבריהם 
שפתיים  כמס  זה  היה  כלומר  ֵאַלי‘,  ’ַוּתֹאְמרּו  בבחינת  אך  היו  ישראל  בני  של 

שניתן למשה, ולא כבקשת סליחה ראויה הבאה ממעמקי הלב.
’מקור ברוך‘ 

תפילה על כבוד שמים מתקבלת
”ְוא ָׁשַמע ה‘ ְּבקְֹלֶכם ְוא ֶהֱאִזין ֲאֵליֶכם“ (א מה)

”כך רגיל אני לפרש פסוק זה“ - כותב רבי שמעון סופר מקראקא, אחר שהביא 
את תמיהתו: מפני מה כופלת התורה את הלשון ’ולא שמע‘ ’ולא האזין‘?

ומסביר: ”ְוא ָׁשַמע - ה‘ ְּבקְֹלֶכם“, כיוון שבתפילותיכם לא נשמעה תפילה על 
ה‘, על הגלות וצער השכינה, לפיכך: ”ְוא ֶהֱאִזין ֲאֵליֶכם“ - אף כשהתפללתם על 

עצמכם לא זכיתם למענה.
וכבר אמרו חז“ל (’ילקוט שמעוני‘ תהילים תתמג) על הפסוק (תהילים צא יד): ”ֲאַׂשְּגֵבהוּ ִּכי 
ָיַדע ְׁשִמי“: ”אמר רבי יהושע בן לוי בשם רבי פנחס בן יאיר: מפני מה ישראל 
מתפללים בעולם הזה ואינם נענים? מפני שאינם יודעים שם המפורש!“ ואף 

כאן כוונתם ברורה שאינם יודעים להתפלל על כבוד שמים.
’מכתב סופר‘

לבכות בחודש הרחמים והסליחות
”ְוִאֵּמץ ֶאת ְלָבבֹו ְלַמַען ִּתּתוֹ ְבָיְד ַּכּיֹום ַהֶּזה“ (ב ל)

ַּכּיֹום   ְבָיְד ’ִּתּתוֹ  התבות  ושל  ’אלול‘,  הם  ְלַמַען‘  ְלָבבֹו  ֶאת  ’ְוִאֵּמץ  התבות  ראשי 
ַהֶּזה‘ הם ’תבכה‘, ללמדנו כי בחודש אלול על האדם להתאמץ לשוב בתשובה 
ולבכות על עוונותיו, ורק אז מובטח לו כי יינתן יצרו בידו – ככתוב: ”ְלַמַען ִּתּתוֹ 

ְבָיְד ַּכּיֹום ַהֶּזה“.
’כבוד יום טוב‘ פרשת שופטים; ’אמרי אברהם‘

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
ניגון של אמונה בעמק הבכא

מעעפני
הקד נושא

פנינ סיפם ם
אמונה ל

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


