
”ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי“ (שה“ש ו ג). דער פסוק וואס אין דעם איז מרומז חודש אלול אין זיינע ראשי 
תיבות, ווערט אראפ געברענגט אין די פוסקים ווי א ראי‘ אויף איינס פון די עבודות פון דעם 
שטארק  גאר  השי“ת  איז  חודש  דעם  אין  א).  קכח  (קצשו“ע  התפילה  עבודת  די  איז  דאס  חודש, 
נאנט צו אונז אויסהערן אונזערע בקשות, אזוי ווי דער ’טור‘ (או“ח תקפא) ברענגט אז עס זענען 
דא וואס פירן זיך אויפשטיין פון אנהויב חודש אלול צו זאגן אין די פארטאג‘ס שעה‘ן סליחות 
און תחנונים, ווייל דער חודש איז א ספעציעלע עת רצון אויף אננעמען די תפילות, אזוי ווי מיר 
טרעפן ביי משה רבינו וואס איז ארויף אויפן בארג סיני צו באקומען די צווייטע לוחות אין די 

פערציג טעג צווישן ר“ח אלול ביז יום כיפור.
אויך די סופי תיבות פון ’אני לדודי ודודי לי‘ וואס באטרעפן צוזאמען 40 זענען מרמז אויף די 
בארג  אויפן  ארויף  איז  ער  ווען  טעג  יענע 40  אין  געדאוונט  האט  ער  וואס  משה  פון  תפילות 

(’אבודרהם‘ סדר תפילות ר“ה).

שבת  אין  שטענדיג  מען  ליינט  ראה  פרשת  וואס  דאס  אנגעמערקט  האבן  רשומות  דורשי 
מברכים אדער אין שבת ראש חודש אלול, כדי זיך אפלערנען פון דעם די ספעציעלע מעלה 
ִלְפֵניֶכם  נֵֹתן  ָאֹנִכי  וואך: ”ְרֵאה  די  אין  פסוק  ערשטן  דעם  זיי  טייטשן  אזוי  און  חודש.  דעם  פון 
ַהּיֹום“ – אין אנהויב חודש אלול, ”ְּבָרָכה ּוְקָלָלה“ – די מעגליכקייט צו זארגן און דאווענען אויף 
דעם קומענדיגן יאר, אויב עס וועט זיין א געבענטשטע יאר צי פארקערט חלילה. ווי מער מיר 
וועלן זיך אנגרייטן אין דעם חודש, מיט תפילה, תשובה און צדקה, אזוי וועלן מיר שטערקער 
האפן צו השי“ת אז ער וועט אונז אפשרייבן א גוט געבענטשט יאר, געזונט מיט גליק, נחת און 

אלעס גוט‘ס (’אמרי פ“י‘ מובא ב‘טוב הפנינים‘).
א ספעציעלע עת רצון

ספעציעלע  פארהאן  זענען  עס  אז  כלל,  באקאנטער  א  איז  עס 
צייטן וואס דעמאלטס איז מסוגל אז די תפילות זאלן אנגענומען 
תהלים  אין  המלך  דוד  פון  בקשה  די  פון  כוונה  איז  דאס  ווערן. 
די  אויך  איז  דאס  און  ָרצֹון“,  ֵעת   - ה‘   ְל ְתִפָּלִתי  ”ַוֲאִני  יד):  (סט 
ח):  (מט  הנביא  ישעיה  דורך  השי“ת  פון  ענטפער  די  פון  כוונה 
מסדרי  די  האבן  דעם  וועגן   .“ֲעִניִתי ָרצֹון  ְּבֵעת  ה‘  ָאַמר  ”ּכֹה 
התפילה צוגעלייגט ביי די ’אבינו מלכנו‘ די בקשה: ”תהא השעה 
הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך“, ווייל כדי די תפילה זאל 

אנגענומען ווערן פעלט זיך אויס א ספעציעלע ’עת רצון‘.
אויך ביי די ברכה פון ’שמע קולנו‘ בעהטן מיר: ”וקבל ברחמים 
וברצון את תפילתנו“, און די כוונה פון ”ברצון“ שרייבט דער ר“י 

בר יקר אין זיין ’פירוש‘: עס איז געבויעט אויפן פסוק ”ואני תפילתי 
לך ה‘ עת רצון, און אזוי ווי עס שטייט אין מדרש (תנחומא מקץ ט) אויף דעם פסוק: עס זענען 

פארהאן צייטן וואס זענען מסוגל צו תפילה.
עס זעהט אויס אז עס איז נישט פארהאן נאך א חודש וואס איז א ’עת רצון‘ אויף אנצונעמען די 
תפילות מער ווי חודש אלול וואס ווערט אנגערופן ’חודש הרחמים והסליחות‘. א מקור צו דעם 
טרעפן מיר אין זוהר חדש (כי תצא צו ב) וואס שרייבט אויפן פסוק: ּוָבְכָתה ֶאת ָאִביָה ְוֶאת ִאָּמּה 
ֶיַרח ָיִמים“ (דברים כא יג): דאס מיינט חודש אלול וואס דעמאלטס איז משה רבינו ארויף אויפן 

בארג און געבעהטן פון השי“ת ער זאל מוחל זיין פאר די אידן אויפן זינד פונעם עגל.
אין די כתבים פון דעם אריז“ל (ספר הליקוטים כי תצא כא) איז עס מער ערקלערט: ”את אביה“ – 
דאס איז הקב“ה, ”ואת אמה“ – דאס איז כנסת ישראל; אין דעם חודש זאל א מענטש וויינען און 

זיך בעהטן צו השי“ת, ווייל די טעג פון חודש אלול זענען ימי רחמים ורצון.
און דער גערער רבי דער בעל ’שפת אמת‘ זצ“ל שרייבט (כי תצא תר“מ): דאס איז וואס שטייט 
(תהילים סט יד) ”ואני תפילתי לך ה‘ עת רצון“, אז די אידישע קינדער רעכענען און ווייסן אז אין 
די טעג איז די ריכטיגע צייט נתעורר צו ווערן צו דאווענען, ווייל אין הימל ווערן אין די טעג 
ערוועקט די שערי רחמים. און ער לייגט צו נאך א רמז פון די פסוק (ישעיהו מב ח): ”ֲאִני ה‘ הּוא 
’וכבודי לאחר לא אתן‘ איז ר“ת אלול, מ‘זאל זיך אפלערנען אז  ְׁשִמי ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר א ֶאֵּתן“ - 
די תפילות זענען גרייט  די סטרא אחרא און  די קליפות און  נעמט אוועק השי“ת  טעג  די  אין 

אנגענומען צו ווערן.
דאס דאווענען איז ווי א הכנה אויף ראש השנה

דער מאירי שרייבט אין זיין חיבור התשובה (מאמר ב פ“א): ”עס איז ראוי פאר יעדן איינעם 

זאל זיך צוגרייטן בעפאר ראש השנה מיט תפילות און מיט תשובה, כדי ער זאל אריינגיין אין 
ראש השנה מיט א ריינע הארץ, און וועגן דעם פירט מען זיך אין עטליכע פלעצער אויפשטיין 
ווען עס איז נאך ביינאכט, און קומען אין שוהל יעדן מאנטאג און דאנערשטאג אין דעם חודש 

צו דאווענען און בעהטן און הערן מוסר רייד, אזוי ווי אלע פירן זיך אין די טעג פון עשי“ת“.

און מיר טרעפן טאקע אויף גדולי ישראל וואס האבן ספעציעל אכטונג געגעבן אויף דעם אין 
די טעג:

אויפן ”דברי חיים“ פון צאנז דערציילט מען אז אין חודש אלול האט ער צוגעשיקט צום עמוד 
אזעלעכע בעלי תפילות וואס האבן געדאוונט מיט א געפיהל און א התלהבות, כדי צו מעורר 

זיין די הערצער (דרכי חיים מב). 

ספר  די  פון  הקדמה  די  אין  שרייבט  קעניגסבערג  גאב“ד  עפשטיין  לייב  אריה  רבי  גאון  דער 
זיינע  אינמיטן  און  התפילה,  עבודת  די  אין  זיין  מחזק  זיך  אויף  התעוררות  דברי  רב‘  ’מעשה 
ווערטער שרייבט ער דארט: ”און ספעציעל פון ראש חודש אלול ביז נאך די ימים הנוראים, 
וואס זענען בעיקר אוועק געשטעלט אויף תפילה, ווייל ’אם לא עכשיו אימתי‘, זאל ער אכטונג 

געבן צו ארויס זאגן אלע ווערטער מיט כוונה“.

און אויפן ’בית אפרים‘ האט מען עדות געזאגט, אז פון אנהויב חודש אלול האט ער זיך זייער 
מחזק געווען אין זיין עבודת התפילה, ער איז געווען געוואוינט צו שטיין אויף זיין פלאץ אויף 
מזרח, ווען זיין פנים איז צום וואנט, און נאכן דאווענען, ווען ער איז אהיים, האט מען געזעהן אז 
די ערד וואו ער איז געשטאנען איז פייכט פון די טרערן וואס ער האט פארגאסן ביים דאווענען 

(’בית אהרן‘ [צוקערמאן] בהקדמה הוריות).

אויך אויפן גאון רבי איצעל‘ע בלאזער זצ“ל האט דערציילט דער 
משגיח פון בראנאוויטש הגאון רבי ישראל יעקב לובצ‘אנסקי אז 
המוסר‘  ’בית  די  אין  מנחה  געדאוונט  ער  האט  אלול  חודש  אין 
אין קובנא, ווען ער פארגיסט טרערן ביים דאווענען, און ווען ער 
האט געענדיגט צו דאווענען האט מען געטראפן דעם סטענדער 

נאס פון זיינע טרערן (’קדוש אלול‘ פרק יא).

מחזק זיין דאס ענטפערן אמן

זאלן  מיר  אז  פאסיג  איז  דעם  מיט  וואס  פונקטן  די  פון  איינס 
זיך מחזק זיין אלץ א הכנה צום יום הדין הבעל“ט דאס איז די 
מצוה פון ענטפערן אמן וואס מיר קענען עס מקיים צעהנדליגע 
אויב נישט הונדערטער מאל א יעדן טאג. די מצוה, אויסער איז 
אייגענע חשיבות, האט עס אין דעם א ספעציעלן כח צו מחזיר זיין 

בתשובה שלימה.

און אזוי האט דערציילט דער משפיע הרה“צ רבי אליהו ראטה זצ“ל, דער גבאי פון כ“ק הרה“ק 
רבי שלמה‘קע זעוויהלער:

אין בין געווען געוואוינט אריינגיין יעדן טאג אין דעם ’קיאסק‘ וואס איז געווען נעבן מיין שטוב, 
טרינקען דארט א גלעזל משקה און זאגן הויעך די ברכה ’שהכל‘. דער פארקויפער, וואס איז 
געווען א איינפאכער מענטש וואס האט נישט זוכה געווען צו זיין א שומר תורה ומצוות, האט 
אזא  ווייל  הנפש:  חשבון  א  געמאכט  טאג  געוויסן  א  אין  האט  ברכה,  די  טאג  יעדן  געהערט 
חשובער מענטש קומט יעדן טאג דא אריין און זאגט א ברכה הויעך, איז נישט פאסיג אז איך 

זאל שטיין אקעגן אים אין א הוילן קאפ, און נישט ענטפערן ’אמן‘.

ער האט זיך פארשאפט א קאפל, און פון דעמאלטס, יעדן טאג ווען איך האב געזאגט די ברכה, 
האט זיך יענער אנגעטוהן די קאפל, און געענטפערט ’אמן‘ מיט כוונה. די דאזיגע התנהגות האט 
זייער שנעל געווירקט אויף אים, און עס איז נישט אדורך אסאך צייט ביז יענער האט אינגאנצן 
תשובה טוהן. האבן מיר פון דעם א באווייז, האט רבי אליהו געענדיגט, וויאזוי זאגן הויעך א 
ברכה און ענטפערן דערויף אמן קען טוישן דעם גאנצן לעבנ‘ס שטייגער פון א איד און אים 

דערנענטערן צו השם יתברך.

לאמיר זיך אלע מחזק זיין אין די עבודת התפילה און אין ענטפערן אמן אין דעם קומענדיגן 
לברכה  יאר  נייע  א  אונז  אויף  קומען  וועט  עס  אז  זיין  זוכה  מיר  וועלן  אזוי  און  אלול,  חודש 

ולא לקללה אמן.

פרשת  ראה

בס"ד

פון די טיפקייט פון די פרשה אין די ענינים פון אמן און תפילה  בנבנתיבות אמונים

דעם א

פון ם
חודש אלול – איז א עת רצון

דאס בעסטע נדר 
”ְוָהָיה ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה‘ ...ָׁשָּמה ָתִביאּו ...ְוכֹל ִמְבַחר 

ִנְדֵריֶכם ֲאֶׁשר ִּתְּדרּו ַלה‘“ (יב יא)
’מבחר נדריכם אשר‘ – איז ראשי תיבות ’אמן‘, פון דא 
איז א רמז אז דער אויסדערוועלטער מתנה וואס מיר 
איז  שוהל,  א  אין   – הויז  השי“ת‘ס  אין  ברענגען  קענען 
ענטפערן אמן. נאך איז עס א רמז, אז די צאל בלעטער 

פון מסכת נדרים איז 91, וויפיל עס באטרעפט אמן.
קובץ ’ויזרע יצחק‘ טו עמ‘ 33; ’הדרן עלך‘ עמ‘ פה

חז“ל זאגן (שבת קיט ב): ”כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן“.
הרה“ק רבי שלמה קארלינער האט געטייטשט: די טויערן פון גן עדן זענען די ’טויערן פון 

תשובה‘, און דאס איז די הבטחה פון חז“ל אז דער וואס זאגט אמן מיט זיין גאנצן כח, וועט מען 
אין הימל עפענען פאר אים די טויערן פון תשובה. 

(בית אהרן הגש“פ)

אין די צייט וואס דער חודש אלול טרעט אריין, לאמיר זיך שטארקן מיטן אכטונג געבן צו 
ענטפערן אמן מיט די ריכטיגע כוונה, און דורך דעם וועלן מיר זוכה אז עס וועלן זיך עפענען 

פאר אונז די טויערן פון תשובה, און אזוי וועלן מיר זוכה זיין צו א גוט געבענטשט יאר
לברכה ולא לקללה אמן.

אבינו מלכנו, החזירנו בתשובה שלמה לפניך!אבינו מלכנו, החזירנו בתשובה שלמה לפניך!
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ישיבה  מיר‘ער  באקאנטע  די  פון  בחורים  ישיבה  הונדערטער  ה‘תש“א.  אב  מנחם  חודש 
וואנדערן אויפן וועג, זיי אנטלויפן פון די שטאט קובא וואס איז אין יאפאן, פון דארט זענען זיי 
פארטריבן געווארן דורך די רשעות‘דיגע רעגירונג וואס האבן זיך צוגעשטעלט צו די נאצים, 

ווען זייער ריכטונג איז צו די שטאט ’שאנחיי‘ וואס איז אין כינע.
אפגעמוטשעט פון וואנדערן און פון זיך וואלגערן זענען זיי אנגעקומען צו דעם שטאט וואו 
דארטן וועלן זיי זיך אויפהאלטן אין לויף פון די קומענדיגע יארן מיט נישט גרינגע באדינגונגען, 

יעצט איז סוף חודש אב, געציילטע טעג בעפאר דעם חודש הרחמים והסליחות.
די שטאט שאנחיי איז געווען באקאנט אלץ א וואוין ארט פאר אלע פאברעכער און באנדיטן 
דער  גענעראל,  געשעצטן  דעם  צוגעברענגט  האט  דאס  אנטלויפן,  געמוזט  האבן  וואס 
באקאנטער משגיח רבי יחזקאל לעווינשטיין זצ“ל ער זאל זיך זייער זארגן עס זאל גארנישט 

געשעהן פאר די בחורים, סיי ברוחניות און סיי בגשמיות.
עס זענען געווען וואס האבן אנגעטראגן פארן משגיח ער זאל צוטיילן די ישיבה און אוועק 
שיקן וועמען ער האט געקענט צו א פארזיכערטע לאנד, אזוי ווי קיין אמעריקא און קאנאדא, 

אבער דער משגיח האט ענדערשט געוואלט לאזן די ישיבה פאראייניגט.
כאטש וואס דארט איז מען געווען אין גאר שווערע באדינגונגען, דאך האט זיך דער משגיח רבי 
יחזקאל, און דער ראש ישיבה רבי חיים שמואלעוויץ זצ“ל און די אנדערע מגידי שיעור פון די 
ישיבה אנגעגארטלט אנצופירן א סיסטעם פון ’אלול‘, פונקט אזוי ווי מ‘איז געווען געוואוינט 

עס צו טוהן ווען זיי זענען געווען אין די שטעטלע מיר אין די רוהיגע צייטן.
געבויעט  איז  וואס  שוהל  שיינעם  און  גרויסן  דעם  צוגעגרייט  זיי  האט  העליונה  השגחה  די 
געווארן פאר נישט אסאך יארן צוריק. דער שוהל וואס ביז יעצט האט קיינער נישט געוואוסט 
וועגן וואס מ‘האט עס געבויעט אזוי שיין און אזוי גרויס, אבער יעצט האט מען געזעהן אז די 
השגחה העליונה האט עס באשטימט פאר א רעטענונג פאר די חשובע ישיבת מיר, כדי זיי 

זאלן זיך קענען דארט אויפהאלטן אין די גלות יארן.
אזוי, אין ראש חודש אלול ה‘תש“א, האבן הונדערטער פאר אויגן געקוקט אויפן משגיח וואס 
גייט ארויף אויף דעם בימה ווען אויף זיין פנים דערקענט זיך די ציטער און שרעק, ער קלאפט 
אויפן סטענדער וואס איז פאר אים מיט גרויס התרגשות און רופט אויס: ”יעצט קומט אריין 
נאר  זאגן,  צו  נישט  איך  האב  דעם  פון  מער  ’אלול‘!  פון  עבודה  די  אן  מ‘הייבט  ’אלול‘!  דער 
אויסרופן נאכאמאל אז עס איז שוין ’אלול‘!“ די ווערטער האט ער געזאגט מיט א ציטערדיגן 

שטימע און איז אראפ פון דעם בימה.
די קורצע רייד איז געווען גענוג אנווארעמען די העצער פון די בחורים ביז צו טרערן, זייער 
גוף איז טאקע אין דעם פארווארפענעם שטאט שאנחיי, אבער זייער נשמה איז נאך אין ליטא 
זייער געבורט‘ס לאנד. די גורל פון זייערע עלטערן, פון זייער פאמיליע און פון זייערע חבירים 
איז אומקלאר, און דאס יאוש נעמט זיי ארום, אבער דער גרויסער גענעראל האט אויסגערופן 

’אלול!‘ און מער פון דעם האט נישט אויסגעפעלט.
’מוסר‘ פונקט ווי דאס לערנען פלייסיג די געווענליכע לימודים זענען  די סדרים פון לערנען 
געווען א גענצליכע קעגנזאץ צו דעם גשמיות‘דיגן וועלט, צו די הונגער, צו די מגיפות און צו 
די טומאה וואס האט געהערשט אינדרויסן. שעות אויף שעות זענען די בחורים געזיצן פלייסיג 
על התורה ועל העבודה, ווען זיי פארהוילן זיך אינגאנצן פון די שווערע באדינגונגען, פון די 

מחשבות אויף די צושטאנד פון זייערע נאנטע און פון די שווערע היץ.
די  פאר  אומדערטרעגליך  געווען  איז  פייכטקייט  די  שווער.  געווען  איז  ווארעמקייט  די  און 
בחורים וואס זענען אינגאנצן נישט געווען געוואוינט צו דעם. טראפן שווייס איז גערינען פון 
זייערע פנימ‘ער אן קיין אויפהער, זייערע קליידער האבן זיך צוגעקלעבט צו זייער קערפער און 

זיי האבן פראבירט אפקילן זייער קערפער אבער עס האט נישט געהאלפן.
אבער אויך די קלייניקייט האט נישט געקענט אפהאלטן די ישיבה לייט פון זיך צו הייבן א 
טפח העכער פון די גשמיות‘דיגע וועלט און זיך צוגרייטן צו די ימים נוראים וואס קומען שוין 

אן.
פארשטייט זיך, אז דאס דאווענען האט פארנומען א גרויסן ארט אין יענעם ’אלול‘ פונקט ווי 
אין די פריערדיגע חדשים וואס זענען פארלאפן. דאס געדענקעניש פון זייערע ברודער וואס 
זענען פארבליבן אין די בלוטיגע באדן פון איירופא האט זיך נישט אפגעטוהן פון די מוח פון די 
בחורים אויך אויף א מינוט נישט. יעדע ’מאנטאג און דאנערשטאג‘ האט דער משגיח געהייסן 
מ‘זאל זאגן ’אבינו מלכנו‘ און נאכדעם עטליכע קאפיטלעך תהילים אויף די צושטאנד פון די 

וואס זענען געבליבן אין א מורא‘דיגע סכנה.
מיט  און  כוונה  גרויס  מיט  עמוד,  צום  צוגעגאנגען  אליין  משגיח  דער  איז  ’תהלים‘  זאגן  ביים 
און  מיטגעוויינט  האבן  לייט  ישיבה  די  און  הערצער,  די  אויפגעציטערט  האט  וואס  געוויין  א 
באקומט  פסוק  און  ווארט  יעדע  ווען  געלאסן,  תהילים,  קאפיטלעך  די  אים  נאך  נאכגעזאגט 
א  מיט  תפילות  די  צו  מען  הערט  הימל  אין  אז  געשפירט  האבן  אלע  באדייט.  עקסטערע  א 

עקסטערע חשיבות.
ווען עס זענען אנגעקומען די ימים נוראים זעלבסט, זענען די תפילות ארויף א שטאפל. עד 
דארט  האט  וואס  התעוררות  און  קדושה  גרויסע  דאס  פארשטעלן  נישט  מ‘קען  אז  כך  כדי 
געשפאלטן  האבן  טרערן  די  און  געוויין  די  און  ווארעם  געווען  זענען  תפילות  די  געהערשט. 

הימלען.
אין זיין ווינקל אינעם מזרח וואנט איז דער משגיח געשטאנען ווען ער איז איין שטיק פייער. 
זיינע אויגן זענען פארמאכט מיט א דביקות, זיין טלית איז אנגעזאפט מיט שווייס און די טרערן 

פאלן אראפ אויף די ערד.
פונקט אין יום כיפור איז די היץ געווארן מער שטערקער, נישט צום אויסהאלטן. דאס פאסטן 
צוזאמען מיט די היץ האט זיי זייער שטארק געשטערט, און די בחורים האבן געמוזט אויסטוהן 
זייערע רעקלעך און זייערע הוטן און זענען אויך געזיצן אין א גרויסע חלק פון די תפילות. נאר 
דער משגיח איז געבליבן שטיין אויף זיין פלאץ ווען ער טוהט זיך אינגאנצן פארהוילן פון וואס 

עס איז ארום אים.
אין לויף פון אלע תפילות איז ער געשטאנען אויף זיינע מאגערע פוס, ווען ער איז אנגעטוהן 
מיט זיין רעקל און ארום גענומען מיט זיין טלית, פונקט ווי א מלאך נישט פון דעם וועלט, 
געקענט  נישט  האבן  לייט  ישיבה  די  און  גלייכן,  איר  אין  נישטא  איז  וואס  דביקות  א  מיט 
אראפנעמען זייערע אויגן פון אים. ’דאס‘ אליין וואס זיי האבן געזעהן האט זיי צוגעברענגט צו 

א געוואלדיגער חיזוק און א שטארקע התעוררות.
אינגאנצן  געווען  איז  און  לונגען  זיינע  אויף  געווען  קראנק  איז  משגיח  דער  ווייל  נאר 
אפגעשוואכט, האט ער געמוזט פון מאל צו מאל אינמיטן דאווענען צוגיין צום דערנעבעדיגן 
בארטן פונעם ים, זיך אנשעפן מיט ריינע לופט און זאמלען כח צו קענען ממשיך זיין צו דינען 

דעם אויבערשן.
זיי  אויף  אריבער  איז  וואס  ’אלול‘ס‘  דערהויבענע  די  פארגעסן  נישט  זיי  וועלן  לעבן  גאנץ  א 
לעבן  צוקונפטיגן  אינעם  דאווענען  וועלן  זיי  ווען  שטענדיג  אויך  און  גלות,  פינסטערן  אינעם 
וועט עס זיין אונטער דעם צייכן פון יענע תפילות וואס זיי האבן געדאוונט אין יענע שווערע 

יארן.
’קדוש אלול‘ עמ‘ רלב

קענען אויסוועלן צווישן ברכה און קללה
”ְרֵאה ָאֹנִכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָלָלה“ (יא כו)

וואס איז דאס לשון ’היום“?
געזינדיגט,  איינמאל  האט  מענטש  א  וואס  נאך  אמת“:  ”שפת  בעל  דער  ערקלערט  האט 
פארלירט ער די כח צו קענען אויסוועלן צו גיין אויפן גוטן וועג, אזוי ווי חז“ל זאגן (אסתר רבה י 
ג) ”די רשעים זענען אונטערגעווארפן זייערע הערצער“. נאר דער אויבישטער מיט זיין גרויסע 
רחמנות איז משפיע אויף אים יעדן טאג נייע כוחות כדי ער זאל יא קענען תשובה טוהן און 
אויסוועלן דעם גוטן וועג, ענליך צו וואס חז“ל זאגן (סוכה נב ב) ”יצרו של אדם מתגבר עליו בכל 
יום ואלמלא הקב“ה שעוזר לו - אינו יכול לו“, און ווייל השי“ת געבט יעדן טאג פרישע כוחות 

צו קענען אויסוועלן דעם גוטן וועג, שטייט ’היום‘.
’שפת אמת‘ אין נאמען פון זיין גרויסן זיידן דער ’חידושי הרי“מ‘ אז אויף דעם  לייגט צו דער 
זאגן מיר יעדן טאג ביי די ברכות השחר: ’הנותן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה‘; ד.מ. 
אויף דעם וואס מיר באקומען יעדן טאג א עקסטערע הילף אויסוועלן צווישן די ברכה וואס איז 

צוגעגלעכנט צו ’יום‘ און צווישן די קללה וואס איז צוגעגלעכנט צו ’לילה‘.
’שפת אמת‘ ראה תרל“ג

זאגן די ברכות הויעך
”ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצוֹת ה‘ ֱאקֵיֶכם“ (יא כז)

איינמאל האט הרה“ק דער ’דברי חיים‘ פון צאנז באמערקט ווי איינער זאגט צו זיך די ברכות 
השחר אן מ‘זאל ענטפערן אמן אויף זיינע ברכות. האט ער זיך געוואנדן צו אים און געזאגט: 
אין אנהויב פרשת ראה (יא כז) שטייט: ”את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה‘ אלוקיכם“, קען 
מען טייטשן דעם פסוק ווי עס וואלט געשטאנען, ’את הברכה‘ אז די ברכה דארף מען זאגן אויף 
אזא וועג פון ’אשר תשמעו‘ – אז די ארומיגע זאלן הערן און זאלן זאגן אמן, און מען טאר נישט 
גרינגשעצן אין דעם, ווייל דאס איז אריינגערעכנט צווישן אלע אנדערע ’מצוות ה‘ אלוקיכם‘... 
עטרת חיים עמ‘ קג

אמן,  ענטפערן  וועסט  דו  וואס  דעם  דורך  אז  תענה‘,  ’אמן  ר“ת  איז  ’את‘ –  צולייגן:  מ‘קען  און 
דורך  אז  ע“ב)  רפה  (וילך  הקדוש  זוהר  אין  שטייט  עס  ווי  אזוי  ברכה,  די  צו  זיין  זוכה  וועסטו 

ענטפערן אמן קומט אראפ אסאך ברכה און גוט‘ס.
הרה“ג ר‘ גמליאל ראבינאוויץ שליט“א, מח“ס ’גם אני אודך‘

דער וואס האט רחמנות אויף א צווייטן
”ְוָנַתן ְל ַרֲחִמים ְוִרַחְמ“ (יג יח)

אין מסכת שבת (קנא ב) האט רבן גמליאל ארויסגעלערנט פון דער פסוק: ”יעדער וואס האט 
רחמנות אויף א צוויייטן – האט מען אין הימל רחמנות אויף אים“, אזוי ווי עס שטייט: ”ונתן לך 
רחמים“, אז דו וועסט רחמנות האבן, נאכדעם וועט זיין: ”ורחמך“ – אז השי“ת וועט רחמנות 

האבן אויף דיר.
וואס  דער  אז  שטייט  (תתרכג)  חסידים‘  ’ספר  אין  דאוווענען,  ביים  אויך  ענין  דעם  טרעפן  מיר 
זיינע  אויף  תפילה  זיין  וועט  אים,  אויף  נישט  דאוונט  און  נישט  אים  בארירט  צער  חבר‘ס  זיין 
געברויכן אויך נישט אנגענומען ווערן, און וועגן דעם, אלע תפילות ווערן געזאגט בלשון רבים, 
אזוי ווי: ’רפאינו‘, ’ראה בעניינו‘ וכו‘, אזוי ווי עס שטייט ”ונתן לך רחמים ורחמך“, אז נאר ווער 
עס האט רחמנות אויף א אנדערן וועט מען אויף אים רחמנות האבן, ווייל אויב נישט – וואס 
איז דער אונטערשייד צווישן דער מענטש צו א בהמה וואס פילט נישט די צער פון די אנדערע 

בהמות?!
ַיד  ַעל   ִצְּל פסוק ”ה‘  אויפן  יג)  (ראה  זיע“א  טוב‘  שם  ’בעל  פונעם  נאמען  אין  באקאנט  איז  עס 
ְיִמיֶנ“ (תהלים קכא ה), אז די הנהגה פון השי“ת איז אזוי ווי א שאטן אקעגן די הנהגה פון דער 
מענטש ה‘ – אויב ער האט רחמנות אויף א צווייטן, וועט מען פון הימל אויך אויף אים רחמנות 

האבן.

א תפילה אויף דעם קבר פון אבשלום
”ָּבִנים ַאֶּתם ַלה‘ ֱאקֵיֶכם“ (יד א)

דער ראש ישיבה הגאון רבי חיים שמואלעוויץ זצ“ל איז געווען באקאנט מיט זיין ספעציעלן 
פארציילט  ער  האט  ערציילונג  קומענדיגע  די  און  אים,  אין  געשטורעמט  האט  וואס  געפיהל 
יום כיפור ביינאכט: אזוי ווי מיין שטייגער האב איך לעצטנ‘ס געדאוונט ביי די קברים פון די 
צדיקים וואס ליגן באערדיגט אין ירושלים עיה“ק, מיינע תפילות האב איך געענדיגט אויף דעם 
קבר פונעם ’אור החיים‘ הקדוש, אבער איך האב געשפירט אין מיין הארץ אז עס איז נאכנישט 

אנגענומען געווארן.
און  אבשלום‘  ’יד  אנגערופן  ווערט  וואס  ציון  דעם  נעבן  אריבער  איך  בין  צוריק  וועג  אויפן 
א  הארץ  מיין  פון  געקומען  ארויס  איז  אומגעראכטן  אפגעשטעלט,  זיך  איך  האב  פלוצלינג 
פון  פשט  איז  ’וואס  פארשטיין,  אן  אנגעקוקט  מיך  האבן  מיינע באגלייטער  געבעהט.  שטילע 
דאווענען אויף דעם קבר פון אזא פארשוין וואס זיין פאטער האט אים געדארפט ארויף ברענגען 

זיבן מאל כדי אים ארויס נעמען פון גיהנום?‘ – האבן זיי זיכער געטראכט ביין זיך אין הארץ.
”דאס איז געווען מיין געבעהט פארן אויבישטער“ – האב איך זיי דערציילט מיינע מחשבות ווען 
איך האב געענדיגט: ”רבונו של עולם, געווענליך ווען איינער זאגט פאר א צווייטן ’איך בין דיר 
מוחל‘, קען זיין אז עס איז נישט פון טיפן הארץ. אבער ווען א טאטע זאגט אזוי צו זיין זוהן, איז 

זיכער אז ער איז מוחל פון טיפן הארץ.
זעה נאר רבונו של עולם, וויאזוי איז דוד המלך נאכגעיאגט געווארן דורך זיין זוהן, וויפיל האט 
ער זיך געפלאגט וועגן אים, אבער פון דעסוועגן, אלץ א טאטע האט ער אים מוחל געווען. אויב 
אזוי, רבש“ע, דו ביזסט דאך א טאטע און ווען דו ביזסט מוחל איז עס אמת‘דיג, בעהט איך דיר 

זאג: ’איך בין מוחל‘!
’מח ולב‘ נדפס בספר הזכרון לגר“ח שמואלביץ עמ‘ קח 

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

ביי די נוסח הברכה פון ’מעין שלוש‘ בעהטן מיר: ”ונברכך עליה בקדושה וטהרה“, לכאורה איז 
שווער צו פארשטיין די כוונה פון די ווערטער: וואו קומט אריין די ענין פון קדושה וטהרה ביי 

די ברכות הנהנין?
האט הגרי“ז סאלאווייטשיק פון בריסק ערקלערט:

די ווערטער ’בקדושה ובטהרה‘ באציעהן זיך נישט אויף ’ונברכך עליה‘, נאר אויף די ווערטער 
פון  פירות  די  ד.מ.   – מפריה“  ...ונאכל  הקודש  עיר  ירושלים  ”ובנה  פריער:  פון  שטייען  וואס 
מעשר שני וואס מ‘קען זיי עסן נאר אין ירושלים. ווייל די פירות קען מען עסן נאר בקדושה 

ובטהרה און נישט בטומאה, וועגן דעם בעהטן מיר עס זאל זיין: ’בקדושה ובטהרה‘.
’תורת זאב‘ זבחים סימן לב

די אונטערשייד צווישן די מתנה און די מתנה
”ִּכי א ֶיְחַּדל ֶאְביֹון ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ“ (טו יא)

אויב השי“ת האט אונז צוגעזאגט: ”כי לא יחדל אביון“, איז וויאזוי האבן מען מתקן געווען צו 
בעהטן ביי ם בענטשן: ”ונא אל תצריכנו ...לידי מתנת בשר ודם“, עס איז דאך א גזירת הכתוב 

אז לא יחדל אביון מקרב הארץ?
האט געטייטש הרה“ק רבי יעקב קאפיל חסיד, דער פאטער פונעם ’אהבת שלום‘ פון קאסוב: 
מיר בעהטן נישט אז מיר זאלן אינגאנצן נישט צוקומען צו א מתנת בשר ודם. נאר אויב חלילה 
עס וועט אויספעהלן, זאל עס נישט זיין א ’מתנת בשר ודם‘ – ד.מ. א מתנה פון איינעם וואס 
פילט ביי זיך אז ער געבט פון זיינ‘ס, ”כי אם לידך המלאה הפתוחה“ – נאר פון איינעם וואס 
ווייסט אז זיין פארמעגן איז ווי א פקדון פונעם אויבערשטן ביי אים, און ער איז נאר דער שליח 

איבער צוגעבן פאר וועמען עס פעלט זיך אויס.
’אהבת שלום‘

פערל ווערטער איבער אמן 
און תפילה אין די פרשה פון די וואך

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים
’אלול‘ אינעם גלות שאנחיי
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