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בית הספר הממ"ד ..........................................

חודש אלול
לדעת לסלוח .שני חברים הלכו במדבר .בגלל
א .חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות .חז"ל למדו ,כי בר"ח
עניין מסוים ,פרץ ויכוח ביניהם .אחד החברים
סטר לחברו על הלחי .החבר שקיבל את הסטירה
אלול משה רבנו עלה להר סיני להתפלל לפני ה' על חטא העגל ,וירד
נפגע מאוד ,אך ללא מילה ,פשוט כתב על החול:
בערב יום כיפור בבשורה גדולה ,שאמר לו ה'" :סלחתי כדברך",
"החבר הכי טוב שלי ,סטר לי היום על הלחי" .הם
ונתן את התורה בשני לוחות הברית השניים .וידענו כי הימים הללו
המשיכו במסעם עד שהגיעו לנאת מדבר שופעת
מסוגלים לסליחה ומחילה.
מים ,והחליטו להתרחץ במימי האגם.
ב .ימי אלול הם עת רצון שיתקבלו תפילותינו לפני
אותו חבר שקיבל את הסטירה ,שקע
ה' .אמנם ,נכון הוא שמצד הקב"ה בכל השנה ובכל
בבוץ והחל לטבוע ,אבל חברו הטוב
רגע הוא שומע לתפילותינו ,אבל בימי אלול אנו
מה המקור
בא והציל אותו .אחרי שנרגע
מרגישים מצד עצמנו את הצורך הדחוף לתקן
מהפחד שתקף אותו ,קם וחרט
למנהג שתוקעים
רצון.
עת
את השנה ,ולכן אנו מרגישים שהימים הם
על אבן" :החבר הכי טוב שלי,
בשופר מראש חודש
ג .נוהגים לומר סדר סליחות בכל לילה בימות
הציל היום את חיי" .החבר שסטר
חודש,
החול .ספרדים – מתחילים למחרת ראש
אלול ועד ערב יום
לשני על הלחי שאל אותו" :אחרי
ואשכנזים – מתחילים בשבוע שלפני ראש השנה.
שסטרתי לך על הלחי ,כתבת בחול.
הכיפורים?
ד .את מנהג הסליחות מקיימים הבנים בלבד.
ועכשיו חרטת באבן  -למה?"
תשובות – לשלוח לכתובת שלמטה
הבנות רשאיות להקשיב או לומר תהילים וכד'.
החבר השיב לו" :כשמישהו פוגע בנו ,אנחנו
צריכים לרשום את זה בחול ,כדי שרוח המחילה
והסלחנות תוכל למחוק את זה.
אבל ,כשמישהו עושה לנו משהו טוב,
אנחנו חייבים לחרוט את זה על אבן ,כ
 איחולי שנה טובה .ממתי אפשר לאחל? מראש חודש אלול אפשר.
די ששום רוח לא תוכל למחוק".
 סליחות .האם ילד יכול להשתתף באמירת סליחות? בוודאי.
תלמידים חביבים ,לימדו לכתוב
 מתבייש לבקש סליחה .אני קצת מתבייש לבקש סליחה מחבר
את פגיעותיכם ועלבונותיכם על החול,
אמיץ
שפגעתי בו ,האם אפשר בדרך אחרת? נסה להתגבר ולהיות
אך את הברכות והטוב שבכם חרטו על אבן".
לבקש סליחה במפורש מהחבר .אם ממש מש קשה ובגלל זה אתה
נמנע ,אתה יכול לבקש במכתב ,אן בעזרת חבר שליח במקומך.

נאמר בתחילת הפרשה" :כי תצא למלחמה על אויבך ,ונתנו ה'
בידך ."...למה נאמר "כי תצא" בלשון יחיד? גם
ָ
אלהיך
הניצחון מובטח בלשון יחיד .מדוע?
סוד הניצחון תלוי בערך האחדות – ולכן הכל נזכר בלשון
יחיד .כאשר עם ישראל מאוחדים ביציאתם למלחמה ,הם
זוכים לניצחון משותף על האויבים.
רבי שמעון בר יוחאי מגלה בספר הזוהר ,כי יש בפסוק רמז גם
למחמה של האדם נגד יצר הרע ,שהוא האויב לאדם כי הוא
כל הזמן שואף לפתות ולהכשיל .גם סוד הניצחון נגד היצר
תלוי באחדות :באחדות של הקשר האישי כלפי כל עם ישראל,
ובאחדות של ההחלטה הברורה שלך האדם לרצות להילחם
ביצר ולא להיכשל" .כי תצא למלחמה" – ה' מבטיח לך לנצח.

אלול = החודש ה 21-האחרון לחודשי השנה.
סליחות = סדר אמירת מזמורי תהילים,
בקשות ווידוי ,שנוהגים לומר בעיקר מראש
חודש אלול ועד יום הכיפורים .נוהגים לאמרם
גם בימי צורך כמו עצירת גשמים וכדומה.

אֹוה ַבי יֵׁש ,"...בהפצת פעילות חינוכית לכלל ילדי ישראל.
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