
ת ְרֵאה ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
חֶֹדׁש ֱאלּול - ֵעת ָרצֹון

”ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי“ (ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ו ג). ָּפסּוק ֶזה ֶׁשְּבָראֵׁשי ֵּתבֹוָתיו ִנְרָמז חֶֹדׁש ֱאלּול, הּוָבא 
ְּבִסְפֵרי ַהּפֹוְסִקים ְּכֶסֶמ ְלַאַחת ֵמֲעבֹודֹות חֶֹדׁש ֶזה, ֲהלֹוא ִהיא ֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה (’ִקּצּור ֻׁשְלָחן 
ָערּו‘ קכח א). ְּבחֶֹדׁש ֶזה ָקרֹוב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵאֵלינּו יֹוֵתר, ּוְתִפּלֹוֵתינוּ ִנְׁשָמעֹות ְּבֹאֶפן 

ְמֻיָחד. ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ַה‘ּטּור‘ (או“ח תקפא) ֶׁשֵּיׁש ֶׁשָּנֲהגּו ְלַהְׁשִּכים ִמְּתִחַּלת חֶֹדׁש ֱאלּול ַלֲאִמיַרת 
ְסִליחֹות ְוַתֲחנּוִנים, ֶׁשֵּכן חֶֹדׁש ֶזה הּוא ֵעת ָרצֹון ְמֻיֶחֶדת ְלַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה, ּוְכֵׁשם ֶׁשּמֶֹׁשה 
ַרֵּבנּו ָעָלה ָלָהר ְלַקָּבַלת ַהּלּוחֹות ַהְּׁשִנִּיים ְּבַאְרָּבִעים ַהָּיִמים ֶׁשֵּבין רֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ְליֹום 
ֵאּלּו  ְּבָיִמים  ַרֲחִמים  ְלַבֵּקׁש  ַהַּמְרֶּבה  ָּכל   ָּכ ְוַנֲעָנה,  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ַרֲחִמים  ִּבֵּקׁש  ַהִּכּפּוִרים, 

ְזכּות ִהיא לֹו ּוְסגּוָלה ֶׁשֵּתָעֶנה ְּתִפָּלתֹו.

ַאף סֹוֵפי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ’ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי‘, ֶׁשְּבִגיַמְטִרָּיה ִמְנָיָנם ַאְרָּבִעים, רֹוְמִזים ִלְתִפָּלתֹו 
ְּתִפּלֹות  ֵסֶדר  (’ַא ּב ּו ִדְרַה ם‘  ַהָּׁשַמְיָמה.  ַּבֲעלֹותֹו  ה‘  ִלְפֵני  ֶׁשָעַמד  יֹום  ַאְרָּבִעים  ְּבאֹוָתם  מֶֹׁשה  ֶׁשל 

רֹאׁש ַהָּׁשָנה).

ֶׁשל  ְמָבְרִכים  ְּבַׁשָּבת  ִנְקֵראת  ְרֵאה  ָּפָרַׁשת  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֻעְבָּדה  ֶאת  ִצְּינוּ  ְרׁשּומֹות  ּדֹוְרֵׁשי 
ֶׁשל  ַהְּיֵתָרה  ַמֲעָלתֹו  ַעל  ִמֶּמָּנה  ֶׁשִּנְלָמד  ְּכֵדי  ֱאלּול,  חֶֹדׁש  רֹאׁש  ְּבַׁשָּבת  אֹו  ֱאלּול  חֶֹדׁש 
ִלְפֵניֶכם  נֵֹתן  ָאֹנִכי  ”ְרֵאה  ָּפָרָׁשֵתנּו:  ֶאת  ַהּפֹוֵתַח  ַהָּפסּוק  ֶאת  ֵהם  ָּדְרׁשּו   ְוָכ ֶזה.  חֶֹדׁש 
ַהּיֹום“ - ִּבְתִחַּלת חֶֹדׁש ֱאלּול, ”ְּבָרָכה ּוְקָלָלה“ - ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ְלִהְׁשַּתֵּדל ּוְלִהְתַּפֵּלל ַעל 

ַהָּׁשָנה ַהָּבָאה, ִאם ִּתְהֶיה ְמבֶֹרֶכת אֹו ָחִליָלה ְלֵהֶפ. ִּכי ְּכָכל 
 ָּכ ּוִבְצָדָקה,  ִּבְתׁשּוָבה  ִּבְתִפָּלה,  יֹוֵתר  ֶזה  ְּבחֶֹדׁש  ֶׁשִּנְתּכֹוֵנן 
נּוַכל ְלַהְגִּדיל ֶאת ִסּכּוֵיינוּ ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִיְכְּתֶבּנוּ ִלְׁשַנת ַחִּיים 
ְוָׁשלֹום ּוְלַחֵּיי ְּבִריאּות ָואֶֹׁשר, ֶׁשַפע, ַנַחת ְוָכל טּוב (’ִאְמֵרי ִפ“י‘ 

מּוָבא ְּב‘טּוב ַהְּפִניִנים‘).

ֵעת ָרצֹון ְמֻיֶחֶדת
ִהיא  ֶׁשָּבֶהם  ְמֻיָחִדים  ְזַמִּנים  ֵיׁש  ִלְתִפָּלה  ִּכי  הּוא,  ָידּוַע  ְּכָלל 
 ַהֶּמֶל ָּדִוד  ֶׁשל  ַּבָּקָׁשתֹו  ַמְׁשָמעּות  ִהיא  זֹו  יֹוֵתר.  ִמְתַקֶּבֶלת 
ַאף  ְוזֹו  ָרצֹון“,  ֵעת   - ה‘   ְל ְתִפָּלִתי  ”ַוֲאִני  יד):  (סט  ִּבְתִהִּלים 
ָאַמר  ”ּכֹה  ח):  (מט  ְיַׁשְעָיה  ַהָּנִביא  ְּבַיד  ה‘  ְּדַבר  ַמְׁשָמעּות 
ְמַסְּדֵרי  ֶאת  ֶׁשֵהִביא  הּוא  ֶזה  ְּכָלל  ֲעִניִתיךָ“.  ָרצֹון  ְּבֵעת  ה‘ 
ַהְּתִפָּלה ְלהֹוִסיף ִּבְתִפַּלת ’ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו‘ ֶאת ַהְּתִחָּנה: ”ְּתֵהא 

ַהָּׁשָעה ַהּזֹאת ְׁשַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון ִמְּלָפֶני“, ֶׁשֵּכן ְלַקָּבַלת 
ַהְּתִפָּלה ְּדרּוָׁשה ֵעת ָרצֹון ְמֻיֶחֶדת.

ַאף ִּבְתִפַּלת ’ְׁשַמע קֹוֵלנּו‘ ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: ”ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו“, ּוְבֵפרּוׁש 
ַהְּתִפָּלה ְלר“י ַּבר ָיָקר ָּכַתב ַעל ַהּנַֹסח ”ְּבָרצֹון“: ”ַעל ֵׁשם ַהָּכתּוב: ’ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְל ה‘ ֵעת 

ָרצֹון‘“, ּוְכִפי ֶׁשָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש (ַּתְנחּוָמא ִמֵּקץ ט) ַעל ָּפסּוק ֶזה: ”ִעִּתים ֵהם ִלְתִפָּלה“.
ְּבִפי  ַהְּמֻכֶּנה  ֱאלּול  ֵמחֶֹדׁש  יֹוֵתר  ַהְּתִפָּלה  ְלַקָּבַלת  ָרצֹון‘  ’ֵעת  ֶׁשִהּנֹו  חֶֹדׁש  ֵאין  ִּכי  ּדֹוֶמה 
ָהָעם ’חֶֹדׁש ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות‘. ָמקֹור ְלָכ ָמָצאנּו ְּב‘זַֹהר ָחָדׁש‘ (ִּכי ֵתֵצא ַצו ב) ֶׁשָּכַתב ַעל 
ַהָּפסּוק: ”ּוָבְכָתה ֶאת ָאִביָה ְוֶאת ִאָּמּה ֶיַרח ָיִמים“ (ְּדָבִרים כא יג): ֶזהּו חֶֹדׁש ֱאלּול ֶׁשּבֹו ָעָלה 

מֶֹׁשה ָלָהר ּוִבֵּקׁש ַרֲחִמים ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשִּיְסַלח ְלִיְׂשָרֵאל ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל.
ְּבִכְתֵבי ַרֵּבנּו ָהֲאִריזָ“ל (’ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים‘ ִּכי ֵתֵצא כא) הּוְבאּו ַהְּדָבִרים ְּבתֹוֶסֶפת: ”ֶאת ָאִביָה“ - ֶזהּו 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ”ְוֶאת ִאָּמּה“ - זֹו ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל; ִיְבֶּכה ָהָאָדם ְוִיְתַחֵּנן ִלְפֵני ה‘ ֶיַרח ָיִמים 

הּוא חֶֹדׁש ֱאלּול, ֶׁשֵהָּמה ְיֵמי ַרֲחִמים ְוָרצֹון.
יד):  סט  (ְּתִהִּלים  ֶׁשֶּנֱאָמר  ”ֶזהּו  תר“מ):  ֵתֵצא  (ִּכי  ָּכַתב  ָזָצ“ל  ִמּגּור  ֱאֶמת‘  ’ְׂשַפת  ַּבַעל  ְוָהַאְדמֹו“ר 
”ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְל ה‘ ֵעת ָרצֹון“, ִּכי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְמַכְּוִנים ְויֹוְדִעים ְלִהְתעֹוֵרר ִּבְתִפָּלה ְּבָיִמים 
(ְיַׁשְעָיהּו  ַהָּכתּוב  ִמן  ֶרֶמז   ְלָכ הֹוִסיף  ְועֹוד  ַרֲחִמים“.  ַׁשֲעֵרי  ִמְתעֹוֵרר  ַּבָּׁשַמִים  ֶׁשַּגם  ֵאּלּו, 

מב ח): ”ֲאִני ה‘ הּוא ְׁשִמי ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר א ֶאֵּתן“ - ’ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר א ֶאֵּתן‘ ָראֵׁשי ֵּתבֹות 

ֱאלּול. ְלַלֶּמְד ֶׁשְּבָיִמים ֵאּלּו ֵמִסיר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ַהְּקִלּפֹות ְוֶאת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, 
ְוַהְּתִפּלֹות ְמֻזָּמנֹות ְלִהְתַקֵּבל.

ַהְּתִפָּלה ַּכֲהָכָנה ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה
ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  קֶֹדם  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ַלּכֹל  ”ָראּוי  פ“א):  ב  (ַמֲאָמר  ַהְּתׁשּוָבה‘  ְּב‘ִחּבּור  ַהְּמִאיִרי  ָּכַתב 
ָנֲהגּו  ּוִמֶּזה  ַהֵּלב.  ְּבָטֳהַרת  ַהָּׁשָנה  ְלרֹאׁש  ֶׁשִּיָּכֵנס  ְּכֵדי  ּוִבְתׁשּובֹות,  ְּתִפּלֹות  ְּבַהְפָצַרת 
 ִּבְמקֹומֹות ָלקּום ַּבֵּלילֹות, ְוִלְקּבַֹע ְּתִפָּלה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבָכל ְׁשֵני ַוֲחִמיִׁשי ֶׁשל ֱאלּול, ְּכֶדֶר

ֶׁשעֹוִׂשים ֻּכָּלם ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה, ּוְבַתֲחנּוִנים ּוְבִדְבֵרי ִּכּבּוִׁשין“.
ְוָכ ָמָצאנּו ֶׁשְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ִהְקִּפידּו ְמאֹד ַעל ְּתִפּלֹוֵתיֶהם ְּבָיִמים ֵאּלּו:

ַּבֲעֵלי  ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  ׁשֹוֵלַח  ָהָיה  ֱאלּול  חֶֹדׁש  ְּבָכל  ִּכי  ְמֻסָּפר  ִמַּצאְנז  ַחִּיים‘  ’ִּדְבֵרי  ַּבַעל  ַעל 
ְּתִפָּלה ֶׁשָהיּו ִמְתַּפְּלִלים ְּבֶרֶגׁש ּוְבִהְתַלֲהבּות, ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ַהְּלָבבֹות (’ַּדְרֵכי ַחִּיים‘ מב). 

ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְרֵיה ֵליּב ֶאְּפְׁשֵטין ַגֲאָב“ד ֶקִניְגְסֶּברג ָּכַתב ְּבַהְקָּדַמת ֵסֶפר ’ַמֲעֵׂשה ַרב‘ ִּדְבֵרי 
ַעד  ֱאלּול  חֶֹדׁש  ֵמרֹאׁש  ָּכַתב: ”ְּבִיחּוד  ְּדָבָריו   ּוְבתֹו ַהְּתִפָּלה,  ֲעבֹוַדת  ְלִחּזּוק  ִהְתעֹוְררּות 
ַאַחר ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים, ֶׁשִעָּקָרם ֲעׂשּוִיים ְלִהְתַּפֵּלל, ִּכי ִאם א ַעְכָׁשו ֵאיָמַתי, ִיָּזֵהר ְלַהִּגיד 

ָּכל ַהְּתִפָּלה ְּבַכָּוָנה“.
ָהָיה  ֱאלּול  חֶֹדׁש  ְימֹות  ְּבָכל  ִּכי  ֵהִעידּו,  ֶאְפַרִים‘  ’ֵּבית  ַּבַעל  ַעל 
ְּבִמְזַרח  ִּבְמקֹומֹו  ַלֲעמֹד  ָהָיה  ְוָרִגיל  ִּבְתִפָּלה,  ְמאֹד  ִמְתַחֵּזק 
 ְּכֶׁשָהַל ַהְּתִפָּלה,  ְּגַמר  ַאַחר  ַלִּקיר.  ְּכֶׁשָּפָניו  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית 
ַלָחה  ָהִרְצָּפה  ֶאת  ָעְמדֹו  ְּבָמקֹום  ּוָמְצאּו  ָּבְדקּו  ְלֵביתֹו, 
ְּבַהְקָּדַמת  [צּוֶקְרַמן]  ַאֲהרֹן‘  (’ֵּבית  ַהְּתִפָּלה  ְּבֵעת   ֶׁשָּׁשַפ ֵמַהְּדָמעֹות 

הֹוָריֹות).

ַהַּמְׁשִּגיַח  ֵהִעיד  ָזָצ“ל  ְּבָלאֶזר  ִאיַצֶל‘ה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַעל  ַאף 
ָהָיה  ִּכי  לֹוְבצַ‘אְנְסִקי,  ַיֲעקֹב  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ְּדָבַרנֹוִביץ‘, 
ַהּמּוָסר‘  ְּב‘ֵבית  ַהִּמְנָחה  ְּתִפַּלת  ֶאת  ֱאלּול  ִּביֵמי  ִמְתַּפֵּלל 
ּוְבָגְמרֹו  ִּבְתִפָּלתֹו,  ָׁשִליׁש  ִּבְדָמעֹות  ּבֹוֶכה  ְוָהָיה  ְּדקֹוְבָנא, 
ֱאלּול‘  (’ָקדֹוׁש  ִמִּדְמעֹוָתיו  ָרטּוב  ַהְּסֶטְנֶּדר   ֶאת  ָמְצאּו  ְלִהְתַּפֵּלל 

ֶּפֶרק יא).

ִהְתַחְּזקּות ַּבֲעִנַּית ָאֵמן
ַאַחת ִמן ַהִּמְצוֹות ֶׁשָראּוי ֶׁשִּנְתַחֵּזק ָּבֶהן ַּכֲהָכָנה ַלּיֹום ַהִּדין ַהָּבא 
ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ִהיא ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ֶׁשֵּיׁש ְּבָיֵדינּו ְלַקְּיָמּה ַעְׂשרֹות ִאם א ְמאֹות ְּפָעִמים 

ְּבָכל יֹום. ִמְצָוה זֹו, ִמְּלַבד ֶעֶצם ֲחִׁשיבּוָתּה, ֵיׁש ָּבּה ּכֹחַ ְמֻיָחד ְלָהִׁשיב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה.
ְוָכ ִסֵּפר ַהַּמְׁשִּפיַע ָהַרב ַהַּצִּדיק ַרִּבי ֵאִלָּיהּו רֹאָטה ָזָצ“ל, ַמְׁשַּב“ק כ“ק ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי 

ְׁשלֹוְמֶק‘ה ִמְּזִועִהיל:
ּכֹוס  ָׁשם  ִלְׁשּתֹות  ְמגּוַרי,  ְּבִקְרַבת  ֶׁשָּׁשַכן  ִלְקיֹוְסק  יֹום  ְּבָכל  ְלִהָּכֵנס  ִלי  ָהְיָתה  ”ְקִביעּות 
ַמְׁשֶקה ּוְלָבֵר ’ֶׁשַהּכֹל‘ ְּבקֹול ָרם. ַהּמֹוֵכר, ָאָדם ָּפׁשּוט ֶׁשֹּלא ָזָכה ִלְׁשמֹר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, 
ָׁשַמע ְּבָכל יֹום ֶאת ִּבְרָכִתי, ּוְבָׁשָלב ְמֻסָּים ָעָׂשה ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש ְוִהִּגיַע ַלַּמְסָקָנה ֶׁשֵאין ֶזה ִמן 

ָהָראּוי ַלֲעמֹד ְּבִגּלּוי רֹאׁש ְלַיד ְיהּוִדי ְיֵרא ָׁשַמִים ַהְּמָבֵר ַּבֲחנּותֹו ְוא ַלֲענֹות ’ָאֵמן‘.
הּוא ִהִּׂשיג ְלַעְצמֹו ִּכָּפה, ּוְבָכל יֹום ְּכֶׁשֵּבַרְכִּתי, ָהָיה ְמַכֶּסה ֶאת רֹאׁשֹו ְועֹוֶנה ְּבַכָּוָנה ’ָאֵמן‘. 
ִּבְתׁשּוָבה  ֶׁשָּׁשב  ַעד  ַרִּבים  ָיִמים  ָעְברּו  ְוא  ַהְּדָבִרים,  ַהְׁשָּפַעת  ָעָליו  ִנְּכָרה  ְמֵהָרה  ַעד 
ְׁשֵלָמה. ֲהֵרי ָלנּו“, ִסֵּים ַרִּבי ֵאִלָּיהּו, ”ֵּכיַצד ַּבֲאִמיַרת ְּבָרָכה ְּבקֹול ַוֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֶריָה ִנָּתן 

.“ַחָּייו ּוְלָקְרבֹו ַלה‘ ִיְתָּבַר ְלַׁשּנֹות ִליהּוִדי ֶאת ָּכל ַמֲהָל
ִנְזֶּכה   ְוָכ ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  ַהָּבא  ֱאלּול  ְּבחֶֹדׁש  ָאֵמן  ּוַבֲעִנַּית  ִּבְתִפָּלה  ֻּכָּלנוּ  ִנְתַחֵּזק  ָהָבה 

ֶׁשִּתְתַחֵּדׁש ָעֵלינּו ַהָּׁשָנה ַהָּבָאה ִלְבָרָכה ְוא ִלְקָלָלה ָאֵמן.

ַהֶּנֶדר ַהֻּמְבָחר ְּביֹוֵתר 
”ְוָהָיה ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה‘... ָׁשָּמה ָתִביאּו... ְוכֹל 

ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם ֲאֶׁשר ִּתְּדרּו ַלה‘“ (יב יא)

ֶרֶמז  ’ָאֵמן‘.  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   - ֲאֶׁשר‘  ִנְדֵריֶכם  ’ִמְבַחר 
ְלָהִביא  ֶׁשּנּוַכל  ְּביֹוֵתר  ַהֻּמְבֶחֶרת  ֶׁשַהַּמָּתָנה   ְלָכ
ְּבֵבית ה‘ - ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִהיא ֲעִנַּית ָאֵמן. ֶרֶמז נֹוָסף 
ְּבַמֶּסֶכת  ַהַּדִּפים  ֶׁשִּמְסַּפר   ִמָּכ ִלְלֹמד  נּוַכל   ְלָכ

ְנָדִרים הּוא צ“א, ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ָאֵמן.

קֶֹבץ ’ַוִּיְזַרע ִיְצָחק‘ טו עמ‘ 33; ’ַהְדָרן ֲעָל‘ עמ‘ פה

ִאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ֶׁשֶבת ַקִיט ב): ”ּכֹל ָהעֹוָנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן“.
ֵּפֵרׁש ָהְרַה“ק ַרֵּבי ְׁשמֹה ִמַּקאְרִלין: ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן ֵהם ’ַׁשֲעֵרי ַהְּתׁשּוָבה‘, ּוָבזֹאת ִהְבִטיחֹו ָלנּו 

ֲחָז“ל ִּכי ְלִמְתַחֵּזק ְּבָכל ּכֹחֹו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ִיָּפְתחּו  ַׁשֲעֵרי ְמרֹוִמים ְלַקֵּבל ְּתׁשּוָבתֹו ְּבַאֲהָבה. 
(’ֵּבית ַאֲהרֹן‘ הגש“פ)

ְּבֶפַתח חֶֹדׁש ֱאלּול ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ָהָבה ִנְתַחֵּזק ְוַנְקִּפיד ִמיֵדי יֹום ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכָּוָנה 
ָּכָראּוי, ּוָבזֹאת ִנְזֶּכה ֶׁשִּיָּפְתחּו ְלָפֵנינּו ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה, ְוָכ ִנְזֶּכה ַלָּׁשָנה טֹוָבה ּוְמבֶֹרֶכת.

ִלְבָרָכה ְוא ִלְקָלָלה ָאֵמן.

!ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו, ַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶני!ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו, ַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶני
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קּוָּבה  ֵמָהִעיר  ֶׁשּגְֹרׁשּו  ַהּנֹוַדַעת  ’ִמיר‘  ְיִׁשיַבת  ְּבִני  ְמאֹות  תש“א.  ה“א  ָאב  ְמַנֵחם  חֶֹדׁש 
ְמנּוָסָתם  ְּבַדְרֵכי  נֹוְדִדים  ַהָּנאִצים,  ִעם  ְּפֻעָּלה  ֶׁשִׁשְּתפוּ  ָהִעיר  ִׁשְלטֹונֹות  ִּביֵדי  ֶׁשְּבַיָּפן 

ְלֵעֶבר ָהִעיר ַׁשְנַחאי ֶׁשְּבִסין.

ָהיּו  ֶׁשֲעִתיִדים  ָלִעיר  ּוְנדּוִדים  ַטְלֵטלֹות  ְׂשֵבֵעי  ַהּתֹוָרה  ְּבֵני  ִהִּגיעּו  ָאב  חֶֹדׁש  ְּבִׁשְלֵהי 
ִלְׁשהֹות ָּבּה ַּבָּׁשִנים ַהָּבאֹות, ָיִמים ְספּוִרים ִלְפֵני חֶֹדׁש ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות.

ַלַּמְצִּביא  ֶׁשָּגַרם  ָמה  ּוְמֻנֶּדה,  ּפֹוֵׁשַע  ְלָכל  ִמְפָלט  ִּכְמקֹום  ָהְיָתה  ְידּוָעה  ַׁשְנַחאי  ָהִעיר 
ְיֻבַּלע  ֶּפן  ְמאֹד  ַלֲחׁשֹׁש  ָזָצ“ל  ְלִויְנְׁשֵטיין  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע  ַהַּמְׁשִּגיַח  ַהֶּנֱעָרץ, 

ַלַּתְלִמיִדים, ֵהן ִמְּבִחיָנה רּוָחִנית ְוֵהן ִמְּבִחיָנה ַּגְׁשִמית.

ֶׁשְּמֻסָּגל  ִמי  ָּכל  ֶאת  ְוִלְׁשַח  ַהְּיִׁשיָבה  ֶאת  ְלַפֵּצל  ַהַּמְׁשִּגיַח,  ְלָמָרן  לֹו,  ֶׁשִהְמִליצּו  ָהיּו 
ְלִהָּמֵלט ְלֶאֶרץ ִמְבָטִחים, ֻּדְגַמת ֲאָרצֹות ַהְּבִרית ְוַקָּנָדה, אּוָלם ַהַּמְׁשִּגיַח ִּבֵּכר ְלהֹוִתיר 

ֶאת ַהְּיִׁשיָבה ְמֻאֶחֶדת.

ָּכ ִּבְתָנִאים א ְּתָנִאים, ִהְתַּגְּיסוּ ַיְחָּדו ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל, רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ַרִּבי ַחִּיים 
ְׁשמּוֵאֶלִביץ ָזָצ“ל ְוֶיֶתר ַרָּבֵני ַהְּיִׁשיָבה, ְלַאְרֵּגן ִמְסֶּגֶרת ֶׁשל ’ֱאלּול‘, ַמָּמׁש ְּכִפי ֶׁשְרִגיִלים 

ָהיּו ַלֲעׂשֹות זֹאת ְּביֹוְשָבם ָּבֲעָיָרה ִמיר ְּבַהְׁשֵקט ָוֶבַטח.

ַיד ַהַהְׁשָּגָחה ִהיא ֶׁשִּזְּמָנה ָלֶהם ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָהֲעָנק ְוַהְּמפָֹאר ֶׁשִּנְבָנה ָׁשִנים א ַרּבֹות 
ִּבְפֵאר  ִנְבָנה  ְוָלָּמה  ָמה  ַעל  ֵהִבין  א  ִאיׁש  ָׁשָעה  ְלאֹוָתּה  ֶׁשַעד  ְּכֶנֶסת  ֵּבית  ָלֵכן.  קֶֹדם 
ּוְבגֶֹדל ֶׁשָּכֶזה, אּוָלם ְּבפַֹעל ִהְתָּבֵרר ִּכי ִמָּׁשַמִים ִיֲעדּו אֹותֹו ִּכְמקֹום ִמְפָלט ִלְבֵני ְיִׁשיַבת 

ִמיר ַהַּמֲעִטיָרה, ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ִלְׂשרֹד ֶאת ְׁשנֹות ַהָּגלּות ִּבְרָוָחה ַיֲחִסית.

ָּכ, ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול תש“א, ָצפּו ְמאֹות זּוגֹות ֵעיַנִים ְּבָמָרן ַהַּמְׁשִּגיַח ָהעֹוֶלה ְלִביַמת 
ּוַמְכִריז:  ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ֶׁשְּלָפָניו  ַּבְּסֶטְנֶדר  ַמֶּכה  ַוֲחֵרָדה,  ְמֻפֶחֶדת  ָּפִנים  ַּבֲאֶרֶׁשת  ַהֵהיָכל 
”ִהֵּנה ִנְכַנס ’ֱאלּול‘! ַמְתִחיִלים ַּבֲעבֹוַדת ’ֱאלּול‘! יֹוֵתר ִמֶּזה ֵאין ִלי ָמה ְלהֹוִסיף ְולֹוַמר, 

ַרק ְלַהְכִריז ׁשּוב ֶׁשְּכָבר ’ֱאלּול‘!“, ָּכ ָאַמר ְּבקֹול רֹוֵעד ְוָיַרד ִמן ַהִּביָמה.

ְּדָבָריו ַהְּקָצִרים ִרְּגׁשּו ַעד ְּדָמעֹות ֶאת ְּבֵני ַהְּיִׁשיָבה ַהְּדוּוִיים ְוַהְּסחּוִפים, ֶׁשּגּוָפם ָאְמָנם 
ָהָיה ְּבַׁשְנַחאי ַהִּנַּדַחת, אּוָלם רּוָחם ְוִנְׁשָמָתם ְנטּוִעים ָהיּו ְּבִליָטא ְמכּוָרָתם. ּגֹוָרָלם ֶׁשל 
הֹוֵריֶהם, ֶׁשל ְּבֵני ִמְׁשַּפְחָּתם ְוֶׁשל ַחְבֵריֶהם ָהָיה לֹוט ַּבֲעָרֶפל ְוַהְּדָאָגה ֵהִציָפה ֶאת ָּכל 

ֵיׁשּוָתם, אּוָלם ַהַּמְצִּביא ַהָּגדֹול ִהְכִריז ’ֱאלּול!‘ ּוְליֹוֵתר ִמָּכ א ָהיּו ְזקּוִקים.

ִסְדֵרי ַה‘ּמּוָסר‘ ְוַהְּׁשִקיָדה ָהֲעצּוָמה ְּבִסְדֵרי ַהִּלּמּוד ָהיּו ְסִתיָרה ֻמְחֶלֶטת ָלעֹוָלם ַהָחְמִרי, 
ָלָרָעב, ְלַמֵּגפֹות ּוַלֻּטְמָאה ֶׁשָּׂשְרָרה ַּבחּוץ. ָׁשעֹות ַעל ַּגֵּבי ָׁשעֹות ָׁשְקדּו ַהַּתְלִמיִדים ַעל 
ַעל  ֵמַהַּמֲחָׁשבֹות  ַהָּקִׁשים,  ֵמַהְּתָנִאים  ֻמְחֶלֶטת  ִהְתַעְּלמּות   ָהֲעבֹוָדה, ּתֹו ְוַעל  ַהּתֹוָרה 

ּגֹוַרל ַיִּקיֵריֶהם ּוֵמַהחֹם ַהָּקֶׁשה ִמְּנׂשֹא.

ְוַהחֹם ָהָיה ָקֶׁשה. ֶמֶזג ָהֲאִויר ַהַּלח א ֵהיִטיב ִעם ַהַּבחּוִרים ֶׁשֹּלא ָהיּו ְרִגיִלים לֹו ְּכָלל. 
ַּפְלֵגי ֵזָעה ִנְּגרּו ִמְּפֵניֶהם ְלא ֶהֶרף, ִּבְגֵדיֶהם ִנְצְמדּו ְלעֹוָרם ְוֵהם ִנּסּו ְלַצֵּנן ֶאת ּגּוָפם ְּבָכל 

ֶּדֶר ֶאְפָׁשִרית, ְלא הֹוִעיל.

אּוָלם ַּגם ְּתָנֵאי ֶמֶזג ָהֲאִויר ַהָּקִׁשים א ִהְצִליחּו ִלְמנַֹע ִמְּבֵני ַהְּיִׁשיָבה ְלִהְתרֹוֵמם ֶטַפח 
ּוְׁשַנִים ֵמַעל ַהַּקְרַקע ּוְלִהְתּכֹוֵנן ַלָּיִמים ַהּנֹוָרִאים ַהְּמַמְׁשְמִׁשים ּוָבִאים.

ָמקֹום  ָּתְפָסה  ֶׁשְּלַאֲחָריו  ָהַרִּבים  ּוָבֳחָדִׁשים  ’ֱאלּול‘  ְּבאֹותֹו  ַהְּתִפָּלה  ַהְּדָבִרים,  ִמֶּטַבע 
ָמׁש  א  ַהְּמַדֶּמֶמת  ְּבֵאירֹוָּפה  ֶׁשּנֹוְתרּו  ָהֻאְמָלִלים  ֲאֵחיֶהם  ִזְכרֹון  ְּביֹוֵתר.  ְוָחׁשּוב  ִנְכָּבד 
ֶאת  ַוֲחִמִּׁשי  ֵׁשִני  ְּבָכל  ָּבַרִּבים  לֹוַמר  ִּתֵּקן  ַהַּמְׁשִּגיַח  ְלֶרַגע.  ְולּו  ַהַּבחּוִרים  ֶׁשל  ִמּמָֹחם 
ְּתִפַּלת ’ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו‘, ּוְבנֹוָסף ַּכָּמה ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים ַּבֲעבּור ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהְּנתּוִנים 

ַּבָּצָרה ּוַבִּׁשְבָיה, ְּבַסָּכָנה נֹוָרִאית.

ּוִבְבִכי  ֲעצּוָמה  ְּבַכָּוָנה  ַהֵּתָבה,  ִלְפֵני  עֹוֵבר  ַעְצמֹו  הּוא  ָהָיה  ַהְּתִהִּלים  ֲאִמיַרת  ִּבְׁשַעת 
ַאֲחָריו  ַהְּתִהִּלים  ִּפְרֵקי  ֶאת  ְואֹוְמִרים  ִּבְבִכי  ּגֹוִעים  ָהיּו  ַהְּיִׁשיָבה  ּוְבֵני  ְלָבבֹות,  ַמְרִעיד 
ִּכי  ָחׁשּו  ַהּכֹל  ְמֻיֶחֶדת.  ַמְׁשָמעּות  ְמַקְּבִלים  ָּפסּוק  ְוָכל  ִמָּלה  ְּכֶׁשָּכל  ַרָּבה  ִּבְמִתינּות 

ִמָּמרֹום ַמְקִׁשיִבים ִלְתִפּלֹות ֵאּלּו ְּבַהְקָׁשָבה ְיֵתָרה.

ַהְּקֻדָּׁשה  ּגֶֹדל  ֶאת  ְלָתֵאר  ֵאין  ִּכי  ַעד  ַּדְרָּגה.  ַהְּתִפּלֹות  ָעלּו  ַהּנֹוָרִאים,  ַהָּיִמים  ְּבַהִּגיַע 
ְוַהִהְתעֹוְררּות ֶׁשָּׂשְררּו ָׁשם. ַהְּתִפּלֹות ָהיּו ְמַרְּגׁשֹות ְוִנְלָהבֹות, ְוַהְּבִכּיֹות ְוַהְּדָמעֹות ָּבְקעּו 

ְרִקיִעים.

ְּבִפָּנתֹו ֶׁשְּבכֶֹתל ַהִּמְזָרח ָעַמד ַהַּמְׁשִּגיַח ְּכֶׁשֻּכּלֹו ִמְקָׁשה ַאַחת ֶׁשל ֵאׁש ּבֹוֶעֶרת ִּבְקֻדַּׁשת 
ה‘; ֵעיָניו ֲעצּומֹות ִּבְדֵבקּות, ַטִּליתֹו ְספּוָגה ְּבֵזָעה ּוְׁשלּוִלית ְּדָמעֹות ִנְקֵוית ַּתְחָּתיו.

ַּדְוָקא ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ִטְּפסּו ַמֲעלֹות ַהחֹם ִלְגָבִהים ִּבְלִּתי ִנְסָּבִלים. ַהִּׁשּלּוב ֶׁשל ַהּצֹום 
ּוִמְגְּבעֹוֵתיֶהם  ְמִעיֵליֶהם  ֶאת  ְלָהִסיר  ֶנֶאְלצּו  ַהְּיִׁשיָבה  ּוְבֵני  ְנׂשא,  ְלא  ֵהִעיקּו  ְוַהחֹם 
ְוַאף ָלֶׁשֶבת ְּבֵחֶלק ָּגדֹול ֵמַהְּתִפּלֹות. ַרק ַהַּמְׁשִּגיַח נֹוַתר ַעל ִמְׁשַמְרּתֹו ּתֹו ִהְתַעְּלמּות 

ֻמְחֶלֶטת ֵמַהחֹם ַהּנֹוָרא ֶׁשָּׂשַרר ְסִביבֹו.

 ְּכַמְלָא ְּבַטִּליתֹו,  ְוָעטּוף  ִּבְמִעילֹו  ָלבּוׁש  ַהְּצנּומֹות,  ַרְגָליו  ַעל  ָעַמד  ַהְּתִפָּלה  ָּכל   ֶמֶׁש
ֶׁשֹּלא ֵמָעְלָמא ָהֵדין, ִּבְדֵבקּות ֶׁשֵאין ְּכֻדְגָמָתּה. ֵּכיָון ֶׁשָהָיה חֹוֶלה ְוָסַבל ֵמֵראֹוָתיו ֶנֱאַלץ 
ַהַּמְׁשִּגיַח ָלֶגֶׁשת ִמַּפַעם ְלַפַעם ְּבַמֲהַל ַהְּתִפָּלה ְלחֹוף ַהָּים ַהָּסמּו, ִלְׁשאֹף ְמַעט ֲאִויר 

ַצח ְוֶלֱאגֹר ּכֹחַ ְלַהְמִׁשי ַּבֲעבֹוַדת ַהּיֹום.

ָעצּום  ְלִחּזּוק  ָלֶהם  ָּגַרם  ַמְרֵאהּו  ֶעֶצם  ִמֶּמּנּו.  ֵעיֵניֶהם  ְלָהִסיר  ָיְכלּו  א  ַהְּיִׁשיָבה  ְּבֵני 
ּוְלִהְתעֹוְררּות ִנְפָלָאה.

’ֱאלּוִלים‘  אֹוָתם  ֶאת  ַהּנֹוֶדֶדת  ִמיר  ְיִׁשיַבת  ַּתְלִמיֵדי  ָׁשְכחּו  א  ַחֵּייֶהם  ְיֵמי  ּכֹל   ְלֶמֶׁש
ִעָּלִאִּיים ֶׁשָעְברּו ֲעֵליֶהם ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא, ְוִרּׁשּוָמם ֶׁשל ַהְּתִפּלֹות ֶׁשָּנְׂשאּו ִּביֵמיֶהם ַהָּקִׁשים 

ִהְׁשִאירּו ֶאת חֹוָתָמם ַעד ַאֲחרֹון ְיֵמיֶהם.

’ָקדֹוׁש ֱאלּול‘ עמ‘ רלב

ְלַהְבִחין ֵּבין ְּבָרָכה ִלְקָלָלה
”ְרֵאה ָאֹנִכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָלָלה“ (יא כו)

ִמְּפֵני ָמה ֶנֱאָמר ָּכאן ’ַהּיֹום‘?
ֵּתֵרץ ַּבַעל ’ְׂשַפת ֱאֶמת‘: ָאְמרּו ֲחָז“ל (ֶאְסֵּתר ַרָּבה י ג): ”ָהְרָׁשִעים ִּבְרׁשּות ִלָּבם“; ַאֲחֵרי ֶׁשחֹוֵטא ָהָאָדם 
ַּפַעם ַאַחת, ְמַאֵּבד הּוא ֶאת ּכֹחַ ַהְּבִחיָרה ַּבּטֹוב. ֶאָּלא ֶׁשְּבַרֲחֵמי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ַהחֹוֵטא, 
ְמַקֵּבל הּוא ְּבָכל יֹום ּכֹחֹות ֲחָדִׁשים ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ָלׁשּוב ְוִלְבחֹר ַּבּטֹוב. ְּכֵעין ַמֲאָמר ֲחָז“ל (ֻסָּכה נב ב): 

”ִיְצרֹו ֶׁשל ָאָדם ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְּבָכל יֹום... ְוִאְלָמֵלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשעֹוֵזר לֹו - ֵאינֹו ָיכֹול לֹו“.
הֹוִסיף ְוֵהִביא ַה‘ְּׂשַפת ֱאֶמת‘ ְּבֵׁשם ָסבֹו ַהָּגדֹול ַּבַעל ’ִחּדּוֵׁשי ָהִרי“מ‘ ֶׁשַעל ָּכ מֹוִדים ָאנּו ְּבָכל יֹום 
ְמַקְּבִלים  ָאנּו  יֹום  ֶׁשְּבָכל  ַעל  ַלְיָלה‘:  ּוֵבין  יֹום  ֵּבין  ְלַהְבִחין  ִביָנה  ַלֶּׂשְכִוי  ’ַהּנֹוֵתן  ַהַּׁשַחר:  ְּבִבְרכֹות 

ִסּיּוַע ְמֻיָחד ִלְבחֹר ֵּבין ַהְּבָרָכה ַהִּנְמֶׁשֶלת ְל‘יֹום‘ ְלֵבין ַהְּקָלָלה ַהִּנְמֶׁשֶלת ְל‘ַלְיָלה‘.
’ְׂשַפת ֱאֶמת‘ ְרֵאה תרל“ג

ֲאִמיַרת ַהְּבָרכֹות ְּבקֹול
”ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצוֹת ה‘ ֱאקֵיֶכם“ (יא כז)

ֶׁשַּיֲענּו  ִמְּבִלי  ְלַעְצמֹו  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות   ַהְּמָבֵר ְּבָאָדם  ִמַּצאְנז  ַחִּיים‘  ַה‘ִּדְבֵרי  ָהְרַה“ק  ִהְבִחין  ַּפַעם 
ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹוָתיו. ָּפָנה ֵאָליו ָהַרִּבי ְוָאַמר לֹו ְּבתֹוָכָחה ֻמְסֶּתֶרת: ”ִּבְתִחַּלת ָּפָרַׁשת ְרֵאה ֶנֱאָמר: 
’ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצוֹת ה‘ ֱאֵקיֶכם‘, ְוַעל ֶּדֶר ַהְּדָרׁש ִנָּתן ְלָפֵרׁש ָּפסּוק ֶזה ָּכ: ’ֶאת 
ַהְּבָרָכה‘ ֵיׁש ְלָבֵר ְּבֹאֶפן ֶׁשל ’ֲאֶׁשר ִתְׁשְמעּו‘ - ֶׁשִּיְׁשְמעּו ַהּסֹוְבִבים ְוַיֲענּו ָאֵמן, ְוֵאין ְלַזְלֵזל ַּבֲהָלָכה 

זֹו ָחִליָלה, ֵּכיָון ֶׁשִהיא ִּבְכָלל ’ִמְצוֹת ה‘ ֱאֵקיֶכם‘...“ 
’ֲעֶטֶרת ַחִּיים‘ עמ‘ קג

ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף ַעל ְּדָבָריו: ’ֶאת‘ - ָר“ת ’ָאֵמן ַּתֲעֶנה‘, ְוָכ ִּתְזֶּכה ִּבְבָרָכה. ְּכִדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוֵּיֶל רפה 
ע“ב) ֶׁשַעל ְיֵדי ֲעִנַּית ָאֵמן ִנְׁשָּפִעים ַהְרֵּבה ְּבָרכֹות ְוטֹובֹות, ע“ׁש. 

‘ָהַרב ַהָּגאֹון ר‘ ַּגְמִליֵאל ַרִּבינֹוִביץ ְׁשִליָט“א, מח“ס ’ַּגם ֲאִני אֹוְד

ַהְּמַרֵחם ְיֻרַחם
”ְוָנַתן ְל ַרֲחִמים ְוִרַחְמ“ (יג יח)

 - ַהְּבִרּיֹות  ַעל  ַהְּמַרֵחם  ”ָּכל  ֶזה:  ִמָּפסּוק  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ֶׁשל  ִלּמּודוֹ  מּוָבא  ב)  (קנא  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת 
ַהְּבִרּיֹות;  ַעל  ְלַרֵחם  ּתּוַכל  ֶׁשָּבֶהם   – ַרֲחִמים“   ְל ”ְוָנַתן  ֶׁשֶּנֱאָמר:  ַהָּׁשַמִים“,  ִמן  ָעָליו  ְמַרֲחִמים 

”ְוִרַחְמ“ – ָּכ ִּתְגרֹם ֶׁשִּיָּמְׁשכּו ָעֶלי ַרֲחֵמי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.
ַצַער  ֶאת  ִלּבֹו  ַעל  ַמֲעֶלה  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ִּכי  (תתרכג)  ֲחִסיִדים‘  ’ֵסֶפר  ַּבַעל  ְמַלְּמֵדנּו  ַהְּתִפָּלה  ְּבִעְנַין  ַאף 
ֲחֵברֹו ְוֵאינֹו ִמְתַּפֵּלל ַּבֲעבּורֹו, ַאף ְּתִפָּלתֹו א ֵּתָעֶנה. ּוֵבֵאר ֶׁשְּלִפיָכ ָאנּו אֹוְמִרים ֶאת ָּכל ַהְּתִפּלֹות 
 ,“ְוִרַחְמ ַרֲחִמים   ְל ַּכֶּנֱאָמר: ”ְוָנַתן  ְוכוּ‘,  ְּבָעְנֵינוּ‘  ’ְרֵאה  ’ְרָפֵאנּו‘,  ֻּדְגַמת:  ַרִּבים,  ִּבְלׁשֹון  ְוַהְּתִחּנֹות 
ַרק ִמי ֶׁשְּמַרֵחם ַעל ֲאֵחִרים ְיֻרַחם ְּבַעְצמֹו, ֶׁשִאם א ֵּכן - ָמה ֵּבינֹו ְלֵבין ְּבֵהָמה ֶׁשֵאיָנּה ִמְצַטֶעֶרת 

ְּבַצַער ֲחֶבְרָּתּה?!
ְּכמֹו ֵכן ָידּוַע ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘ ִזיָע“א (ְרֵאה יג) ַעל ַהָּפסּוק: ”ה‘ ִצְּל ַעל ַיד ְיִמיֶנ“ (ְּתִהִּלים 
ְמַרֲחִמים  ָהֲאֵחִרים,  ַעל  ְמַרֵחם  הּוא  ִאם  ָהָאָדם:  ְלַהְנָהַגת  ְּבַיַחס  ְּכֵצל  ִהיא  ה‘  ַהְנָהַגת   - ה)  קכא 

ִמָּׁשַמִים ָעָליו.

ְּתִפָּלה ַעל ִקְברֹו ֶׁשל ַאְבָׁשלֹום
”ָּבִנים ַאֶּתם ַלה‘ ֱאקֵיֶכם“ (יד א)

ְּבַאַחת  ִסֵּפר   ְוָכ ְּבִקְרּבֹו,  ֶׁשִּפֵעם  ַהְּמֻיָחד  ָּבֶרֶגׁש  ָידּוַע  ָהָיה  ָזָצ“ל  ְׁשמּוֵאֶלִביץ  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ַהַּצִּדיִקים  ִקְברֹות  ַעל  ָלַאֲחרֹוָנה  ִהְתַּפַּלְלִּתי  ”ְּכִמְנָהִגי  ַהִּכּפּוִרים:  יֹום  ְּבֵליל  ֶׁשָּמַסר  ִמִּׂשיחֹוָתיו 
ַחְׁשִּתי  אּוָלם  ַהָּקדֹוׁש,  ַהַחִּיים‘  ָה‘אֹור  ֶׁשל  ְּבִקְברֹו  ִסַּיְמִּתי  ְּתִפָּלִתי  ֶאת  ַהּקֶֹדׁש.  ִעיר  ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים 

ִּכי א ַנֲעֵניִתי.
ְּתִפָּלה  ָּבְקָעה  ּוִמִּלִּבי  ֶנֱעַצְרִּתי,  ּוִפְתאֹום  ַאְבָׁשלֹום‘  ’ַיד  ַהְּמֻכֶּנה  ַהִּצּיּון  ְלַיד  ָחַלְפִּתי  ֲחָזָרה  ְּבַדְרִּכי 
ֲחִריִׁשית. ְמַלַּוי ִהְתּבֹוְננּו ִּבי ְּבחֶֹסר ֲהָבָנה ֻמְחָלט ְוָתְמהּו ָמה ָמקֹום ֵיׁש ִלְתִפָּלה ַעל ִקְברֹו ֶׁשל ִאיׁש 

ֶׁשָּכֶזה, ֶּבן ְּבִלַּיַעל ֶׁשָאִביו ֶנֱאַלץ ְלַהֲעלֹותֹו ֶׁשַבע ְּדָרגֹות ְּכֵדי ְלַחְּלצֹו ִמן ַהֵּגיִהּנֹום?
’ָּכזֹו ָהְיָתה ְּתִפָּלִתי ִלְפֵני ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים‘, ִׁשַּתְפִּתי אֹוָתם ְּכֶׁשִּסַּיְמִּתי ְלִהְתַּפֵּלל: ’ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם, 
 ְּכֶׁשָאָדם אֹוֵמר ַלֲחֵברֹו ’ֲהֵריִני מֹוֵחל‘, ִיָּתֵכן ֶׁשִּדּבּוָריו ֵהם ִמן ַהָּׂשָפה ְוַלחּוץ. אּוָלם ְּכֶׁשָאב אֹוֵמר ָּכ

ִלְבנֹו, ֲהֵרי ְּבַוַּדאי ְמִחיָלתֹו ְמִחיָלה ִהיא.
ִהֵּנה ְרֵאה ָנא, ֵּכיַצד ִנְרַּדף ָּדִוד ַהֶּמֶל ִּביֵדי ְּבנֹו ְוַכָּמה ַצַער ִהְצַטֵער ְּבִגינֹו, אּוָלם ַלְמרֹות זֹאת, ְּבֶׁשל 
ֱהיֹותֹו ָאִביו - ָמַחל ִלְבנֹו ַעל ָּכל ַמֲעָלָליו. ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם, ֲהלֹוא ָאב ַאָּתה ּוְמִחיָלְת ְמִחיָלה, ֱאמֹר 

ָנא ֵאפֹוא ָלנּו: ’ֲאִני מֹוֵחל!‘“
’מַֹח ְוֵלב‘ ִנְדַּפס ְּבֵסֶפר ַהִּזָּכרֹון ַלְּגַר“ח ְׁשמּוֵאֶלִביץ עמ‘ קח 

ֲאִכיָלה ’ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה‘
”ְוָאַכְלָּת ִלְפֵני ה‘ ֱאקֶי ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם“ (יד כג)

ֶאת  ְלָהִבין  ֵיׁש  ְוִלְכאֹוָרה  ְוָטֳהָרה“,  ִּבְקֻדָּׁשה  ָעֶליָה   ּוְנָבֶרְכ” ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ָׁשׁש‘  ’ֵמֵעין  ְּבִבְרַּכת 
ִּפְׁשָרן ֶׁשל ִמִּלים ֵאּלּו: ָמה ִעְנַין ְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה ֵאֶצל ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין?

ֵּפֵרׁש זֹאת ַהְּגִרי“ז סֹולֹוֵביצִ‘יק ִמְּבִריְסק:
’ּוְבֵנה   :ְלָכ ֶׁשָּקְדמּו  ַלִּמִּלים  ֶאָּלא  ָעֶליָה‘,  ְל‘ּוְנָבֶרְכָך  ִמְתַיֲחסֹות  ֵאיָנן  ּוְבָטֳהָרה‘  ’ִּבְקֻדָּׁשה  ַהִּמִּלים 
ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש... ְונֹאַכל ִמִּפְרָיּה‘ - ַהְינּו ִמֵּפרֹות ַמֲעַׂשר ֵׁשִני ַהֶּנֱאָכִלים ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשִּדיָנם 

ְלֵהָאֵכל ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ְוא ְּבֻטְמָאה. ְלִפיָכ מֹוִסיִפים ָאנּו ְּבַבָּקָׁשֵתנּו: ’ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה‘.
’ּתֹוַרת ְזֵאב‘ ְזָבִחים ִסיָמן לב

ֵּבין ַמָּתָנה ְלַמָּתָנה
”ִּכי א ֶיְחַּדל ֶאְביֹון ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ“ (טו יא)

ִאם ֻהְבַטְחנּו: ”ִּכי א ֶיְחַּדל ֶאְביֹון“, ֵּכיַצד ִּתְּקנּו ֲחָכִמים ְלַבֵּקׁש ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון: ”ְוָנא ַאל ַּתְצִריֵכנוּ... 
ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם“, ֲהלֹוא ְּגֵזַרת ַהָּכתּוב ִהיא ֶׁשֹּלא ֶיְחַּדל ֶאְביֹון ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ?

ֵּפֵרׁש ָהְרַה“ק ַרִּבי ַיֲעקֹב קֹוֶּפל ָחִסיד, ָאִביו ֶׁשל ַּבַעל ’ַאֲהַבת ָׁשלֹום‘ ִמּקֹוסֹוב: ֵאין ָאנּו ִמְתַּפְּלִלים 
’ַמְּתַנת  ֶׁשֹּלא ִנְצָטֵר ְּכָלל ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם; ֶאָּלא ֶׁשִאם ָחִליָלה ִנְצָטֵר ,א ִיְהֶיה ֶזה ִליֵדי 
ֶאָּלא  ַהְּפתּוָחה‘ -  ַהְּמֵלָאה   ְלָיְד ִאם  ’ִּכי  ִמֶּׁשּלֹו,  נֹוֵתן  ֶׁשהּוא  ַהחֹוֵׁשב  ָאָדם  ְלַמְּתַנת  ָוָדם‘ -  ָּבָׂשר 
ְלַמְּתַנת ָאָדם ַהַּמִּכיר ְויֹוֵדַע ֶׁשָּכל ֲאֶׁשר לֹו הּוא ְּכִפָּקדֹון ִמיֵדי ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר, ְוהּוא ֵאינֹו ֶאָּלא ָׁשִליַח 

.ְלַהֲעִביר זֹאת ְלֶאָחיו ַהִּנְצָרִכים ְלָכ
’ַאֲהַבת ָׁשלֹום‘

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
’ֱאלּול‘ ְּבָגלּות ַׁשְנַחאי

ני ַמעּפְ
ֵּב להבִחין

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
לּול‘ ְּבָגל

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


