
”ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי“ (שה“ש ו ג). פסוק זה שבראשי תיבותיו נרמז חודש אלול, הובא 
התפילה  עבודת  היא  הלא  זה,  חודש  מעבודות  לאחת  כסמך  הפוסקים  בספרי 
(קצשו“ע קכח א). בחודש זה קרוב הקדוש ברוך הוא אלינו יותר, ו תפילותינו נשמעות 
באופן מיוחד. כפי שכתב ה‘טור‘ (או“ח תקפא) שיש שנהגו להשכים מתחילת חודש 
לקבלת  מיוחדת  רצון  עת  הוא  זה  חודש  שכן  ותחנונים,  סליחות  לאמירת  אלול 
יום  בארבעים  השניים  הלוחות  לקבלת  להר  עלה  רבנו  שמשה  וכשם  התפיל., 
שבין ראש חודש אלול ליום הכיפורים ואז ביקש רחמים על ישראל ונענה, כך כל 

המרבה לבקש רחמים בימים אלו זכות היא לו.
אף סופי התיבות של ’אני לדודי ודודי לי‘, שבגימטרייה מניינם ארבעים, רומזים 
לתפילתו של משה באותם ארבעים יום שעמד לפני ה‘ בעלותו השמימה. (’אבודרהם‘ 

סדר תפילות ר“ה).

דורשי רשומות ציינו את העובדה כי לעולם פרשת ראה נקראת בשבת מברכים 
של חודש אלול או בשבת ראש חודש אלול, כדי שנלמד ממנה על מעלתו היתרה 
נֵֹתן  ָאֹנִכי  ”ְרֵאה  פרשתנו:  את  הפותח  הפסוק  את  הם  דרשו  וכך  זה.  חודש  של 
ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום“ - בתחילת חודש אלול, ”ְּבָרָכה ּוְקָלָלה“ - את האפשרות להשתדל 
ולהתפלל על השנה הבאה, אם תהיה מבורכת או חלילה להפך. כי ככל שנתכונן 

נוכל  כך  ובצדקה,  בתשובה  בתפילה,  יותר  זה  בחודש 
להגדיל את סיכויינו שהשם יתברך יכתבנו לשנת חיים 
ושלום ולחיי בריאות ואושר, שפע, נחת וכל טוב (’אמרי 

פ“י‘ מובא ב‘טוב הפנינים‘).

עת רצון מיוחדת
שבהם  מיוחדים  זמנים  יש  לתפילה  כי  הוא,  ידוע  כלל 
היא מתקבלת יותר. זו היא משמעות בקשתו של דוד 
המלך בתהלים (סט יד): ”ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְל ה‘ - ֵעת ָרצֹון“, וזו 
אף משמעות דבר ה‘ ביד הנביא ישעיה (מט ח): ”ּכֹה ָאַמר 
ה‘ ְּבֵעת ָרצֹון ֲעִניִתיךָ“. כלל זה הוא שהביא את מסדרי 
התחינה:  את  מלכנו‘  ’אבינו  בתפילת  להוסיף  התפילה 
מלפניך“,  רצון  ועת  רחמים  שעת  הזאת  השעה  ”תהא 

שכן לקבלת התפילה דרושה עת רצון מיוחדת.
אף בתפילת ’שמע קולנו‘ אנו מבקשים: ”וקבל ברחמים 

וברצון את תפילתנו“, ובפירוש התפילה לר“י בר יקר כתב 
’ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְל ה‘ ֵעת ָרצֹון‘“, וכפי שאמרו  על הנוסח ”ברצון“: ”על שם הכתוב 

במדרש (תנחומא מקץ ט) על פסוק זה: ”עתים הם לתפילה“.
דומה כי אין חודש שהינו ’עת רצון‘ לקבלת התפילה יותר מחודש אלול המכונה 
בפי העם ’חודש הרחמים והסליחות‘. מקור לכך מצאנו ב‘זוהר חדש‘ (כי תצא צו ב) 
שכתב על הפסוק: ”ּוָבְכָתה ֶאת ָאִביָה ְוֶאת ִאָּמּה ֶיַרח ָיִמים“ (דברים כא יג): זהו חודש 
אלול שבו עלה משה להר וביקש רחמים לפני הקדוש ברוך הוא שיסלח לישראל 

על חטא העגל.
בכתבי רבנו האריז“ל (’ספר הליקוטים‘ כי תצא כא) הובאו הדברים בתוספת: ”את אביה“ - 
זהו הקדוש ברוך הוא, ”ואת אמה“ - זו כנסת ישראל; יבכה האדם ויתחנן לפני ה‘ 

ירח ימים הוא חודש אלול, שהמה ימי רחמים ורצון.
והאדמו“ר בעל ’שפת אמת‘ מגור זצ“ל כתב (כי תצא תר“מ): ”זהו שנאמר (תהילים סט יד): 
”ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְל ה‘ ֵעת ָרצֹון“, כי בני ישראל מכוונים ויודעים להתעורר בתפילה 
בימים אלו, שגם בשמים מתעורר שערי רחמים“. ועוד הוסיף לכך רמז מן הכתוב 
ֶאֵּתן‘  א  ְלַאֵחר  ’ּוְכבֹוִדי  ֶאֵּתן“ -  א  ְלַאֵחר  ּוְכבֹוִדי  ְׁשִמי  הּוא  ה‘  ח): ”ֲאִני  מב  (ישעיהו 

הקליפות  את  הוא  ברוך  הקדוש  מסיר  אלו  שבימים  ללמדך  אלול.  תיבות  ראשי 
ואת הסטרא אחרא, והתפילות מזומנות להתקבל.

התפילה כהכנה לראש השנה
כתב המאירי ב‘חבור התשובה‘ (מאמר ב פ“א): ”ראוי לכל להשתדל קודם ראש השנה 
נהגו  ומזה  הלב.  בטהרת  השנה  לראש  שיכנס  כדי  ובתשובות,  תפילות  בהפצרת 
במקומות לקום בלילות, ולקבוע תפילה בבית הכנסת בכל שני וחמישי של אלול, 

כדרך שעושים כולם בעשרת ימי תשובה, ובתחנונים ובדברי כיבושין“.
וכך מצאנו שגדולי ישראל הקפידו מאוד על תפילותיהם בימים אלו:

על בעל ’דברי חיים‘ מצאנז מסופר כי בכל חודש אלול היה שולח לפני התיבה 
בעלי תפילה שהיו מתפללים ברגש ובהתלהבות, כדי לעורר הלבבות (’דרכי חיים‘ מב). 
הגאון רבי אריה לייב אפשטיין גאב“ד קניגסברג כתב בהקדמת ספר ’מעשה רב‘ 
דברי התעוררות לחיזוק עבודת התפילה, ובתוך דבריו כתב: ”בייחוד מראש חודש 
עכשיו  לא  אם  כי  להתפלל,  עשויים  שעיקרם  הנוראים,  הימים  אחר  עד  אלול 

אימתי, ייזהר להגיד כל התפילה בכוונה“.
על בעל ’בית אפרים‘ העידו, כי בכל ימות חודש אלול היה מתחזק מאוד בתפילה, 
כשפניו  הכנסת  בית  במזרח  במקומו  לעמוד  היה  ורגיל 
לקיר. אחר גמר התפילה, כשהלך לביתו, בדקו ומצאו 
במקום עומדו את הרצפה לחה מהדמעות ששפך בעת 

התפילה (’בית אהרן‘ [צוקרמן] בהקדמה הוריות).
המשגיח  העיד  זצ“ל  בלאזר  איצל‘ה  רבי  הגאון  על  אף 
דברנוביץ‘, הגאון רבי ישראל יעקב לובצ‘אנסקי, כי היה 
המוסר‘  ב‘בית  המנחה  תפילת  את  אלול  בימי  מתפלל 
דקובנא, והיה בוכה בדמעות שליש בתפילתו, ובגומרו 
להתפלל מצאו את הסטנדר רטוב מדמעותיו (’קדוש אלול‘ 

פרק יא).

התחזקות בעניית אמן
אחת מן המצוות שראוי שנתחזק בהן כהכנה ליום הדין 
בידינו  שיש  אמן  עניית  מצוות  היא  לטובה  עלינו  הבא 
לקיימה עשרות אם לא מאות פעמים בכל יום. מצווה זו, 

מלבד עצם חשיבותה, יש בה כוח מיוחד להשיב בתשובה שלמה.
רבי  הרה“ק  כ“ק  משב“ק  זצ“ל,  ראטה  אליהו  רבי  הרה“צ  המשפיע  סיפר  וכך 

שלומק‘ה מזוועהיל:
”קביעות הייתה לי להיכנס בכל יום לקיוסק ששכן בקרבת מגוריי, לשתות שם 
כוס משקה ולברך ’שהכל‘ בקול רם. המוכר, אדם פשוט שלא זכה לשמור תורה 
ומצוות, שמע בכל יום את ברכתי, ובשלב מסוים עשה חשבון נפש והגיע למסקנה 
שאין זה מן הראוי לעמוד בגילוי ראש ליד יהודי ירא שמיים המברך בחנותו ולא 

לענות ’אמן‘.
הוא השיג לעצמו כיפה, ובכל יום כשבירכתי, היה מכסה את ראשו ועונה בכוונה 
ששב  עד  רבים  ימים  עברו  ולא  הדברים,  השפעת  עליו  ניכרה  מהרה  עד  ’אמן‘. 
ועניית  בקול  ברכה  באמירת  ”כיצד  אליהו,  רבי  סיים  לנו“,  הרי  שלמה.  בתשובה 

אמן אחריה ניתן לשנות ליהודי את כל מהלך חייו ולקרבו לה‘ יתברך“.
הבה נתחזק כולנו בתפילה ובעניית אמן בחודש אלול הבא עלינו לטובה, וכך נזכה 

שתתחדש עלינו השנה הבאה לברכה ולא לקללה אמן.

פרשת ראה

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
חודש אלול - עת רצון

הנדר המובחר ביותר 
”ְוָהָיה ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה‘... ָׁשָּמה ָתִביאּו... ְוכֹל 

ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם ֲאֶׁשר ִּתְּדרּו ַלה‘“ (יב יא)

’אמן‘.  תיבות  ראשי   - ֲאֶׁשר‘  ִנְדֵריֶכם  ’ִמְבַחר 
שנוכל  ביותר  המובחרת  שהמתנה  לכך  רמז 
עניית  היא  הכנסת,  בבית   - ה‘  בבית  להביא 
אמן. רמז נוסף לכך נוכל ללמוד מכך שמספר 
כגימטרייה  צ“א,  הוא  נדרים  במסכת  הדפים 

של אמן.
קובץ ’ויזרע יצחק‘ טו עמ‘ 33; ’הדרן עלך‘ עמ‘ פה

אמרו חז“ל (שבת קיט ב): ”כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן“.
פירש הרה“ק רבי שלמה מקארלין: שערי גן עדן הם ’שערי התשובה‘, ובזאת הבטיחו לנו חז“ל 

כי למתחזק בכל כוחו בעניית אמן, יָּפתחו שערי מרומים לקבל תשובתו באהבה. 
(’בית אהרן‘ הגש“פ)

בפתח חודש אלול הבא עלינו לטובה, הבה נתחזק ונקפיד מידי יום על עניית אמן בכוונה 
כראוי, ובזאת נזכה שיפתחו לפנינו שערי תשובה, וכך נזכה לשנה טובה ומבורכת.

לברכה ולא לקללה אמן.

אבינו מלכנו, החזירנו בתשובה שלמה לפניך!אבינו מלכנו, החזירנו בתשובה שלמה לפניך!
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מהעיר  שגורשו  הנודעת  ’מיר‘  ישיבת  בני  מאות  ה‘תש“א.  אב  מנחם  חודש 
קובה שביפן בידי שלטונות העיר ששיתפו פעולה עם הנאצים, נודדים בדרכי 

מנוסתם לעבר העיר שנחאי שבסין.
בשלהי חודש אב הגיעו בני התורה שבעי טלטלות ונדודים לעיר שעתידים היו 

לשהות בה בשנים הבאות, ימים ספורים לפני חודש הרחמים והסליחות.
העיר שנחאי ידועה הייתה כמקום מפלט לכל פושע ומנודה, מה שגרם למצביא 
יבולע  פן  מאוד  לחשוש  זצ“ל  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  הנודע  המשגיח  הנערץ, 

לתלמידים, הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גשמית.
היו שהמליצו לו, למרן המשגיח, לפצל את הישיבה ולשלוח את כל מי שמסוגל 
ביכר  המשגיח  אולם  וקנדה,  הברית  ארצות  דוגמת  מבטחים,  לארץ  להימלט 

להותיר את הישיבה מאוחדת.
כך בתנאים לא תנאים, התגייסו יחדיו המשגיח רבי יחזקאל, ראש הישיבה רבי 
חיים שמואלביץ זצ“ל ויתר רבני הישיבה, לארגן מסגרת של ’אלול‘, ממש כפי 

שרגילים היו לעשות זאת ביושבם בעיירה מיר בהשקט ובטח.
שנים  שנבנה  והמפואר  הענק  הכנסת  בית  את  להם  שזימנה  היא  ההשגחה  יד 
לא רבות קודם לכן. בית כנסת שעד לאותה שעה איש לא הבין על מה ולמה 
נבנה בפאר ובגודל שכזה, אולם בפועל התברר כי משמים ייעדו אותו כמקום 
מפלט לבני ישיבת מיר המעטירה, כדי שיוכלו לשרוד את שנות הגלות ברווחה 

יחסית.
כך, בראש חודש אלול תש“א, צפו מאות זוגות עיניים במרן המשגיח העולה 
לבימת ההיכל בארשת פנים מפוחדת וחרֵדה, מכה בסטנדר שלפניו בהתרגשות 
מה  לי  אין  מזה  יותר  ’אלול‘!  בעבודת  מתחילים  ’אלול‘!  נכנס  ”הנה  ומכריז: 
מן  וירד  רועד  בקול  אמר  כך  ’אלול‘!“,  שכבר  שוב  להכריז  רק  ולומר,  להוסיף 

הבימה.
דבריו הקצרים ריגשו עד דמעות את בני הישיבה הדוויים והסחופים, שגופם 
אמנם היה בשנחאי הנידחת, אולם רוחם ונשמתם נטועים היו בליטא מכורתם. 
גורלם של הוריהם, של בני משפחתם ושל חבריהם היה לוט בערפל והדאגה 
הציפה את כל ישותם, אולם המצביא הגדול הכריז ’אלול!‘ וליותר מכך לא היו 

זקוקים.
סדרי ה‘מוסר‘ והשקידה העצומה בסדרי הלימוד היו סתירה מוחלטת לעולם 
החומרי, לרעב, למגפות ולטומאה ששררה בחוץ. שעות על גבי שעות שקדו 
התלמידים על התורה ועל העבודה, תוך התעלמות מוחלטת מהתנאים הקשים, 

מהמחשבות על גורל יקיריהם ומהחום הקשה מנשוא.
והחום היה קשה. מזג האוויר הלח לא היטיב עם הבחורים שלא היו רגילים לו 
כלל. פלגי זיעה ניגרו מפניהם ללא הרף, בגדיהם נצמדו לעורם והם ניסו לצנן 

את גופם בכל דרך אפשרית, ללא הועיל.
אולם גם תנאי מזג האוויר הקשים לא הצליחו למנוע מבני הישיבה להתרומם 

טפח ושניים מעל הקרקע ולהתכונן לימים הנוראים הממשמשים ובאים.
תפסה  שלאחריו  הרבים  ובחודשים  ’אלול‘  באותו  התפילה  הדברים,  מטבע 
מקום נכבד וחשוב ביותר. זיכרון אחיהם האומללים שנותרו באירופה המדממת 
לא מש ממוחם של הבחורים ולו לרגע. המשגיח תיקן לומר ברבים בכל שני 
וחמישי את תפילת ’אבינו מלכנו‘, ובנוסף כמה פרקי תהילים בעבור אחינו בני 

ישראל הנתונים בצרה ובשבייה, בסכנה נוראית.
עצומה  בכוונה  התיבה,  לפני  עובר  עצמו  הוא  היה  התהילים  אמירת  בשעת 
ובבכי מרעיד לבבות, ובני הישיבה היו גועים בבכי ואומרים את פרקי התהילים 
אחריו במתינות רבה כשכל מילה וכל פסוק מקבלים משמעות מיוחדת. הכול 

חשו כי ממרום מקשיבים לתפילות אלו בהקשבה יתֵרה.
בהגיע הימים הנוראים, עלו התפילות דרגה. עד כי אין לתאר את גודל הקדושה 
וההתעוררות ששררו שם. התפילות היו מרגשות ונלהבות, והבכיות והדמעות 

בקעו רקיעים.
בוערת  אש  של  אחת  מקשה  כשכולו  המשגיח  עמד  המזרח  שבכותל  בפינתו 
דמעות  ושלולית  בזיעה  ספוגה  טליתו  בדבקות,  עצומות  עיניו  ה‘;  בקדושת 

נקווית תחתיו.
השילוב  נסבלים.  בלתי  לגבהים  החום  מעלות  טיפסו  הכיפורים  ביום  דווקא 
של הצום והחום העיקו ללא נשוא, ובני הישיבה נאלצו להסיר את מעיליהם 
ומגבעותיהם ואף לשבת בחלק גדול מהתפילות. רק המשגיח נותר על משמרתו 

תוך התעלמות מוחלטת מהחום הנורא ששרר סביבו.
משך כל התפילה עמד על רגליו הצנומות, לבוש במעילו ועטוף בטליתו, כמלאך 
שלא מעלמא הדין, בדבקות שאין כדוגמתה. כיוון שהיה חולה וסבל מריאותיו 
נאלץ המשגיח לגשת מפעם לפעם במהלך התפילה לחוף הים הסמוך, לשאוף 

מעט אוויר צח ולאגור כוח להמשיך בעבודת היום.
בני הישיבה לא יכלו להסיר עיניהם ממנו. עצם מראהו גרם להם לחיזוק עצום 

ולהתעוררות נפלאה.
למשך כל ימי חייהם לא שכחו תלמידי ישיבת מיר הנודדת את אותם ’אלולים‘ 
עילאיים שעברו עליהם בעמק הבכא, ורישומם של התפילות שנשאו בימיהם 

הקשים השאירו את חותמם עד אחרון ימיהם.
’קדוש אלול‘ עמ‘ רלב

להבחין בין ברכה לקללה
”ְרֵאה ָאֹנִכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָלָלה“ (יא כו)

מפני מה נאמר כא ’היום‘?
תירץ בעל ’שפת אמת‘: אמרו חז“ל (אסתר רבה י ג): ”הרשעים ברשות ליבם“; אחרי שחוטא האדם 
פעם אחת, מאבד הוא את כוח הבחירה בטוב. אלא שברחמי הקדוש ברוך הוא על החוטא, מקבל 
הוא בכל יום כוחות חדשים כדי שיוכל לשוב ולבחור בטוב. כעין מאמר חז“ל (סוכה נב ב): ”יצרו של 

אדם מתגבר עליו בכל יום... ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו - אינו יכול לו“.
יום  בכל  אנו  מודים  כך  שעל  הרי“מ‘  ’חידושי  בעל  הגדול  סבו  בשם  אמת‘  ה‘שפת  והביא  הוסיף 
סיוע  מקבלים  אנו  יום  שבכל  על  לילה‘:  ובין  יום  בין  להבחין  בינה  לשכוי  ’הנותן  השחר:  בברכות 

’שפת אמת‘ ראה תרל“גמיוחד לבחור בין הברכה הנמשלת ל‘יום‘ לבין הקללה הנמשלת ל‘לילה‘.

אמירת הברכות בקול
”ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצוֹת ה‘ ֱאקֵיֶכם“ (יא כז)

פעם הבחין הרה“ק ה‘דברי חיים‘ מצאנז באדם המברך ברכות השחר לעצמו מבלי שיענו אמן אחר 
ברכותיו. פנה אליו הרבי ואמר לו בתוכחה מוסתרת: ”בתחילת פרשת ראה נאמר: ’ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר 
לברך  יש  ַהְּבָרָכה‘  ’ֶאת  כך:  זה  פסוק  לפרש  ניתן  הדרש  דרך  ועל  ֱאֵקיֶכם‘.  ה‘  ִמְצוֹת  ֶאל  ִּתְׁשְמעּו 
באופן של ’ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו‘ - שישמעו הסובבים ויענו אמן, ואין לזלזל בהלכה זו חלילה, כיוון שהיא 

בכלל ’ִמְצוֹת ה‘ ֱאֵקיֶכם‘...“ 
’עטרת חיים‘ עמ‘ קג

ויש להוסיף על דבריו: ’את‘ - ר“ת ’אמן תענה‘, וכך תזכה בברכה. כדברי הזוהר הקדוש (וילך רפה 
ע“ב) שעל ידי עניית אמן נשפעים הרבה ברכות וטובות, ע“ש. 

הרה“ג ר‘ גמליאל רבינוביץ שליט“א, מח“ס ’גם אני אודך‘

המרחם ירוחם
”ְוָנַתן ְל ַרֲחִמים ְוִרַחְמ“ (יג יח)

במסכת שבת (קנא ב) מובא לימודו של רבן גמליאל מפסוק זה: ”כל המרחם על הבריות - מרחמים 
עליו מן השמים“, שנאמר: ”ְוָנַתן ְל ַרֲחִמים“ – שאתם תוכל לרחם על הבריות; ”ְוִרַחְמ“ – כך תגרום 

שיימשכו עליך רחמי הקדוש ברוך הוא.
צער  את  לבו  על  מעלה  שאינו  מי  כי  (תתרכג)  חסידים‘  ’ספר  בעל  מלמדנו  התפילה  בעניין  אף 
חברו ואינו מתפלל בעבורו, אף תפילתו לא תיענה. וביאר שלפיכך אנו אומרים את כל התפילות 
רק   ,“ְוִרַחְמ ַרֲחִמים   ְל כנאמר: ”ְוָנַתן  וכו‘,  בענינו‘  ’ראה  ’רפאנו‘,  דוגמת:  רבים,  בלשון  והתחינות 
מי שמרחם על אחרים ירוחם בעצמו, שאם לא כן - מה בינו לבין בהמה שאינה מצטערת בצער 

חברתה?!
כמו כן ידוע פירושו של ה‘בעל שם טוב‘ זיע“א (ראה יג) על הפסוק: ”ה‘ ִצְּל ַעל ַיד ְיִמיֶנ“ (תהלים קכא 
ה) - הנהגת ה‘ היא כצל ביחס להנהגת האדם: אם הוא מרחם על האחרים, מרחמים משמים עליו.

תפילה על קברו של אבשלום
”ָּבִנים ַאֶּתם ַלה‘ ֱאקֵיֶכם“ (יד א)

הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ“ל היה ידוע ברגש המיוחד שפיעם בקרבו, וכך סיפר באחת משיחותיו 
עיר  שבירושלים  הצדיקים  קברות  על  לאחרונה  התפללתי  ”כמנהגי  הכיפורים:  יום  בליל  שמסר 

הקודש. את תפילתי סיימתי בקברו של ה‘אור החיים‘ הקדוש, אולם חשתי כי לא נעניתי.
בדרכי חזרה חלפתי ליד הציון המכונה ’יד אבשלום‘ ופתאום נעצרתי, ומלבי בקעה תפילה חרישית. 
מלוויי התבוננו בי בחוסר הבנה מוחלט ותמהו מה מקום יש לתפילה על קברו של איש שכזה, בן 

בלייעל שאביו נאלץ להעלותו שבע דרגות כדי לחלצו מן הגיהנום?
’ריבונו של עולם,  ’כזו הייתה תפילתי לפני ריבון העולמים‘, שיתפתי אותם כשסיימתי להתפלל: 
כך  אומר  כשאב  אולם  ולחוץ.  השפה  מן  הם  שדיבוריו  ייתכן  מוחל‘,  ’הריני  לחברו  אומר  כשאדם 

לבנו, הרי בוודאי מחילתו מחילה היא.
בשל  זאת,  למרות  אולם  בגינו,  הצטער  צער  וכמה  בנו  בידי  המלך  דוד  נרדף  כיצד  נא,  ראה  הנה 
היותו אביו - מחל לבנו על כל מעלליו. ריבונו של עולם, הלוא אב אתה ומחילתך מחילה, אמור 

’מח ולב‘ נדפס בספר הזיכרון לגר“ח שמואלביץ עמ‘ קח נא אפוא לנו: ’אני מוחל!‘“

אכילה ’בקדושה ובטהרה‘
”ְוָאַכְלָּת ִלְפֵני ה‘ ֱאקֶי ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם“ (יד כג)

בברכת ’מעין שלוש‘ אנו מבקשים: ”ונברכך עליה בקדושה וטהרה“, ולכאורה יש להבין את פשרן 
של מילים אלו: מה עניין קדושה וטהרה אצל ברכות הנהנין?

פירש זאת הגרי“ז סלוביצ‘יק מבריסק:
’ובנה  לכך:  שקדמו  למילים  אלא  עליה‘,  ל‘ונברכך  מתייחסות  אינן  ובטהרה‘  ’בקדושה  המילים 
שדינם  בירושלים  הנאכלים  שני  מעשר  מפֵירות  היינו   - מפריה‘  ונאכל  הקודש...  עיר  ירושלים 

להיאכל בקדושה ובטהרה ולא בטומאה. לפיכך מוסיפים אנו בבקשתנו: ’בקדושה ובטהרה‘.
’תורת זאב‘ זבחים סימן לב

צעקת הדל תקשיב ותושיע
”ְוָקָרא ָעֶלי ֶאל ה‘ ְוָהָיה ְב ֵחְטא“ (טו ט)

את משמעות האזהרה: ”ְוָקָרא ָעֶלי ֶאל ה‘“ פירש רש“י: ”שאם יקרא - ממהר  הקדוש ברוך הוא 
לפרוע“.

בעת   – ותושיע“  תקשיב  הדל  ”צעקת  ’נשמת‘:  בתפילת  אנו  שאומרים  את  החיד“א  פירש  וזאת 
שזועק הדל על רוע לבם של אחיו, מיד ממהר הקדוש ברוך הוא לפרוע מהם.

’פני דוד‘

בין מתנה למתנה
”ִּכי א ֶיְחַּדל ֶאְביֹון ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ“ (טו יא)

אם הובטחנו: ”ִּכי א ֶיְחַּדל ֶאְביֹון“, כיצד תיקנו חכמים לבקש בברכת המזון: ”ונא אל תצריכנו... 
לידי מתנת בשר ודם“, הלא גזרת הכתוב היא שלא יחדל אביון מקרב הארץ?

פירש הרה“ק רבי יעקב קופל חסיד, אביו של בעל ’אהבת שלום‘ מקוסוב: אין אנו מתפללים שלא 
נצטרך כלל לידי מתנת בשר ודם; אלא שאם חלילה נצטרך, לא יהיה זה לידי ’מתנת בשר ודם‘ - 
למתנת אדם החושב שהוא נותן משלו, ’כי אם לידך המלאה הפתוחה‘ - אלא למתנת אדם המכיר 
לאחיו  זאת  להעביר  שליח  אלא  אינו  והוא  יתברך,  הבורא  מידי  כפיקדון  הוא  לו  אשר  שכל  ויודע 

הנצרכים לכך.
’אהבת שלום‘

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
’אלול‘ בגלות שנחאי

מעעפני
להבחין ב

פנינ סיפם ם
בגל ל‘ ל

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


