
קבלת עול מלכות שמים תחילה
"ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו" (יב ג)

תלמיד  מזאסלב,  מרדכי  רבי  הצדיק  של  הרבים  תפקידיו  בין 
מינויו  היה  מזאסלב',  'החזן  בכינויו  שנודע  טוב'  שם  ה'בעל 
כאחראי על אמירת 'קריאת שמע' בבית היולדת, בצוותא חדא 

עם ילדי ה'חיידר', בלילה שלפני הברית.
ואיזו  זה,  מנהג  פשר  "מהו  מקוריץ:  פנחס  רבי  ידידו,  שאלו 
כוונה מכוון אתה בו?" השיבו רבי מרדכי: "בשעה שאני קורא 
(ברכות  חז"ל  דברי  את  עיניי  למול  אני  שם  התינוק  עם  'שמע' 
שיקבל  כדי  אלא  שמע'?  אם  ל'והיה  'שמע'  קדמה  'למה  א):  יג 
עליו עול מלכות שמים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצות'. 
מעתה, כיון שהתינוק שלפניי עומד לקיים בבוקר שלמחרת את 
נותן  הדין  המילה,  מצוות  היא  הלא  בחייו,  הראשונה  המצווה 
שאקבל עמו בלילה הקודם עול מלכות שמים בקריאת שמע".
'אות ברית' עמ' 841

מילה – ליהודים בלבד
ומצווה,  מצווה  כל  לפני  נאמרת  אינה  המצוות  ברכת  כידוע, 
וכמה כללים נאמרו בדבר. אחד מהם הובא בשו"ת 'בנימין זאב' 
(סי' קסט): ברכת המצוות נאמרת רק לפני מצוות ייחודיות לזרע 
ישראל, ולא לפני מצוות המתקיימות לעתים גם על ידי גויים. 
שהרי לא ניתן להודות עליהן במילים: "אשר קדשנו במצוותיו", 

כי אף הגויים מקיימים אותן.
אלא שלפי כלל זה קשה: מפני מה מברכים אנו ברכת המצוות 
על המילה, שאף הישמעאלים מקיימים אותה? במה התקדשנו 

בה יותר מהם?
אלא, כיוון שנאמר במשנה (שבת קלז ב): "מל ולא פרע... כאילו 
אינם  הפריעה  על  מקפידים  שאינם  הישמעאלים   – מל"  לא 
"אשר  ברכת:  את  בצדק  מברכים  ונמצאנו  כנימולים,  נחשבים 

קדשנו במצוותיו" אף על מצווה זו.
'מקרי דרדקי'

שמע ה' קול בכיי
מגריידיץ  זצ"ל  גוטמאכר  אליהו  רבי  הגאון  דברי  הם  ידועים 
שבוכה  בשעה  אפרים':  'עוללות  בעל  בשם  א)  קל  שבת  (הגהות, 
מניעות.  בלא  למרומים  תפילתו  עולה  המילה,  מצער  התינוק 
בכי  עם  יחד  תפילתו  את  שעה  באותה  לכלול  האדם  יכול  לכן 

התינוק, ולהעלותה עמו.
נפלאה',  כ'עצה  הסגולה  את  גוטמאכר  הגר"א  הגדיר  בדבריו 
קֹול  ה'  "ָׁשַמע  ט-י):  (ו  בתהלים  הפסוק  מן  רמז  לה  הביא  ואף 
ִּבְכִיי... ה' ְּתִפָּלִתי ִיָּקח"; 'ָׁשַמע ה' קֹול ִּבְכִיי' –רמז לבכי התינוק, 

שבאמצעותו יתקיים בי 'ה' ְּתִפָּלִתי ִיָּקח'.
רמז נוסף לכך הביא בעל 'מנורת המאור' (נר ג' כלל א' ח"א פ"ב): 
ברכת 'שומע תפילה' מסתיימת במילים: "כי אתה שומע תפילת 
מילה  מצוות  שבזכות  מכאן  'מילה'.  בגימטרייה  'פה'  פה";  כל 

שומע הבורא לתפילותיהם של ישראל.
('הליכות  זצ"ל  אויערבאך  הגרש"ז  דברי  את  לציין  המקום  כאן 
להרהר  יש  בשבת  שחלה  שבברית   (31 הע'  פי"ז  תפילה,   – שלמה' 

בבקשה בלב, כיוון שאסור לאדם לבקש צרכיו בשבת.

משכורת כפולה
ב'הרחמן' שאחר ברכת המזון של סעודת ברית המילה מבקשים 
פעלו  ה'  ישלם  המילה...  ברית  בעל  יברך  הוא  "הרחמן  אנו: 
ומשכורתו כפולה", ויש להבין: על אף שמצווה גדולה היא, 

מדוע יש לקבל עליה שכר כפול?
שכר  לקבל  ראוי  התינוק  אין  המילה  ברית  בשעת  והביאור: 
מושלם, שכן עדיין אינו 'בר דעת', והמצווה לא נעשתה מרצונו. 
אך כאשר הוא עצמו מכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו, 
ברצונו ובחפץ לִבו, אזי למפרע משלים הוא את המצווה שהחל 
בה בקטנותו, ועל כן יש לכפול את שכרו באותה שעה – הן על 

מילת בנו והן על השלמת מילת עצמו.
'מתוקים מדבש'

מעלת אמירת מילות התהלים 
"ֶנַגע ָצַרַעת הּוא ְוָרָאהּו ַהּכֵֹהן ְוִטֵּמא אֹתֹו" (יג ג)

עליו  המלך  דוד  ביקש  תריג):  רמז  תהלים  (ילק"ש  חז"ל  אמרו 
השלום מלפני הקדוש ברוך הוא שאמירת תהלים תעלה לרצון 
לפניו כעיסוק בהלכות נגעים ואהלות. ולכאורה יש להבין מדוע 

ביקש דווקא 'כנגעים ואהלות'?
ביאר הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע: אחת מהלכות נגעים היא, 
אם  ואף  הכהן.  ביד  נתונה  והטהרה  הטומאה  על  שההכרעה 
הוא עם הארץ ואינו מבין את משמעותה, עליו לבקש מישראל 

תלמיד חכם שיפסוק בעבורו והוא יחזור על דבריו.
זהו שביקש דוד המלך עליו השלום, שאמירת פסוקי התהלים 
תועיל אף למי שאינו מבין את משמעותם, כאותו כהן שפוסק 

בנגעים אף אם אין הוא מבין את משמעות הדברים.
'אמרתך חייתני' עמ' 393

רק הבורא יכול לרפא
"ְוִהְתַּגָּלח ְוֶאת ַהֶּנֶתק א ְיַגֵּלַח" (יג לג)

כך כתב בעל ספר החינוך (מצוה קע) על טעמה של מצוות עשה 
זו:

"שיסבול כל אדם אי זה צער ואי זה עונש שיענישהו השם ברוך 
הוא ולא יבעט בהם. ואל יחשוב שיהיה יכולת בידו לבטל אותם 
הא-ל  מאת  תחינה  לבקש  לו  יש  רק  הבריות,  מן  ולהעלימם 

ברוך הוא שירפא מחץ מכותיו".

לא להתעלם מצער הזולת
"ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא" (יג מה)

ורבים  לרבים,  צערו  להודיע  צריך   – ִיְקָרא'  ָטֵמא  'ְוָטֵמא  "תניא: 
יבקשו עליו רחמים" (שבת סז א). 

פירותיו  המשיר  לאילן  סגולה  (שם)  הגמרא  למדה  זה  מפסוק 
ואמרה שיש לצבוע את האילן בצבע אדום כדי שיראו הרבים 

ויבקשו עליו רחמים.

בימים  זצ"ל:  פינקוס  שמשון  רבי  הגאון  מכך  למד  גדול  מוסר 
עברו הייתה האמונה בכוח התפילה חזקה כל כך, עד שאפילו 
וכמה  כמה  אחת  ועל  מתפללים.  היו  פירותיו  המשיר  אילן  על 
שהשכילו להבין את כוחה של תפילה על החולה או על הנתון 

בצרה.

על  חולים,  על  קשות  שמועות  יום  שומעים  בכל  אנו,  והנה 
אנשים הנתונים בקשיי פרנסה, ועוד כהנה וכהנה צרות קשות 
קצרה  אנחה  שאחר  ייתכן  זה  הכיצד  ליצלן;  רחמנא  ומשונות 
נעבור לסדר היום כאילו לא אירע דבר?! הלוא מן הדין שהיינו 
שמועה  כל  ועל  חולה  כל  על  נרגשת  תפילה  לשאת  צריכים 

קשה המגיעה לאוזנינו!

מדברי הגמרא נראה כי זהו התפקיד המוטל עלינו, וכיצד אפוא 
נוכל להשתמט ממנו?!

תפילתו של בעל לשון הרע אינה מתקבלת

אמרו חז"ל כי על המצורע לקרוא: "ָטֵמא ָטֵמא" כדי שאחרים 
ישמעו ויבקשו עליו רחמים.

ויש לשאול: מדוע שלא יבקש המצורע רחמים על עצמו? אלא, 
ששערי  לפי  'סגירא'  מכונה  שהמצורע  הקדוש  בזוהר  הובא 

שמים נסגרו בפניו, ולכן נזקק הוא לתפילתם של אחרים.

'מדרש יהונתן' לר"י אייבשיץ

האיסור לפשפש בחטאי הזולת

"ָּבָדד ֵיֵׁשב ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבֹו" (יג מו)

בעת שבאה צרה על האדם, שומה עליו להתבונן בדרכיו, לערוך 
חשבון נפש ולשוב בתשובה שלמה. כפי שכתב הרמב"ם (תעניות 
א ג) שהאומר על צרה שפקדה את הציבור כי: "דבר זה ממנהג 

העולם אירע לנו, וצרה זו נקרה נקרית – הרי זו דרך אכזרית".

וילנא  בעיר  פרצה  חולירע  ומגֵפת  תר"ח  בשנת  אירע  מעשה 
וגלילותיה. חללים רבים נפלו, והכול פשפשו במעשיהם לראות 

מה נדרשים הם לתקן כדי להעביר מעליהם את רוע הגזֵרה.

זולתם.  בחטאי  דווקא  לפשפש  בחרו  התושבים  מן  מעט  מתי 
אחד מאלו ניגש לרבי ישראל מסלנט שכיהן באותה עת כראש 
ישיבה בוילנא, והחל לפרט בפניו עניינים רבים שנראים היו לו 

כטעונים תיקון, לא אצלו, כי אם אצל חבריו וידידיו.

מדוע  המצורע;  מן  ולמד  "צא  ישראל:  רבי  לו  אמר  בתגובה 
עם  לשבת  עליו  אסרו  ואף  מחנות  לשלושה  מחוץ  הושיבוהו 
טמא אחר? הסיבה להלכה זו נעוצה בכך שחטאו החל בחיפוש 
תמידי אחר חסרונות זולתו. על כן הושיבוהו מחוץ למחנה, כי 
סירחונו,  לתלות  במי  לו  יהיה  לא  איש,  ללא  בדד  בהיותו  שם, 

וייאלץ לפשפש בנגעי עצמו".
'טללי אורות'

מעשה דומה אירע בימי קום המדינה: בעוד דם ישראל נשפך 
ואמר:  מבריסק  הגרי"ז  של  לביתו  אדם  נכנס  בחוצות,  כמים 
"נראה לי כי כל הצרות והייסורים באו עלינו בגין ריבוי חילולי 

השבת בארץ הקודש".

אמר לו הרב מבריסק: "אל נא תעמוד בסוד ה', כי הלוא ידעת 
אם לא שמעת על יונה הנביא, אשר גם בהיותו בספינה המלאה 
בעובדי גילולים, הצדיק דין שמים ואמר (יונה א יב): 'ְבֶׁשִּלי ַהַּסַער 

ַהָּגדֹול ַהֶּזה' ולא תלה את הרעה באחרים".

'אוצרות התורה'

פרשת תזריע

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
ילה

פני ם

שפע רב בזכות אמן
"ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי 

ַהָּׁשָנה" (יב ב)

סופי התיבות: "ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם" הם 'אמן', ללמדנו כי 
הברכה המושפעת בחודש ניסן שהוא ראשון לחודשי 
השנה, מותנית בכך שבני ישראל יענו עליה אמן, ובכך 

יגלו דעתם כי רצונם לקבלה.
'תורת אמת' פר' החודש תרל"א

תותותתותאאא!א!גם אני אומר ברכות השחר בחברותא! בחבחבררבר הההשששחשחרר כרככרכוותות בבבב ואאואומממרמר אנאאאנאנאנאניייייי גגגםםם

אמן – למען שמו באהבה
ביום ו' כ"ט באדר ב' (תרכ"ו) חל יום היארצייט 

של הרה"ק בעל ה'תפארת שלמה' מראדומסק זיע"א.

כך פרש את  מאמר חז"ל (ברכות נג ב): 
"גדול העונה אמן יותר מהמברך":

גדלותו של העונה אמן נובעת מכך שבניגוד למברך המודה 
על ההנאה שנהנה בעצמו, העונה אמן מודה על הנאתו של חברו, 

ונמצא שהודאתו הינה לשם שמים וללא כל פניות.
('תפארת שלמה' – שער התפילה)
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הרב יהודה ג. הינו מוהל ותיק שחשב שאין דבר שיכול להפתיעו. בשנים הרבות שבהן 
עוסק הוא בהכנסת תינוקות וגם מבוגרים בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום, הספיק 

להיתקל כמעט בכל בעיה אפשרית, ובסייעתא דשמיא גם להתמודד עמה בהצלחה.
עם כל זאת יודע הרב ג. כי ללא סייעתא דשמיא בלתי אפשרי לעשות דבר, ועל כן הוא 
מקפיד לשאת תפילה נרגשת לפני כל ברית שאליה הוא מוזמן, לבל תצא תקלה תחת 

ידו, חס ושלום.
זו,  הנהגה  היטב  להסביר  כדי  בו  שיש  מופלא  סיפור  שמור  יהודה  רבי  של  באמתחתו 

וכה הם דבריו:
"היה זה לפני שנים מספר. הוזמנתי לברית מילה שנערכה ביישוב מרוחק לתינוק שנולד 
בשבת, ובריתו הייתה אמורה להיערך גם היא בשבת. מדובר היה ביישוב חילוני, אך לא 
הייתה זו הפעם הראשונה שבה הוזמנתי למאורע שכזה, ועם השנים הורגלתי להתמסר 

למען המצווה הגדולה הזו.
ובכל זאת, לא היה זה דבר קל ופשוט בעבורי, שכן לצורך כך היה עליי להתארגן עם 
בני ביתי לשהות של שבת שלמה במקום זר ומרוחק, דבר שהיה בו בחינה מסוימת של 

'מסירות נפש'.
*

ביום רביעי שלפני הברית נסעתי במיוחד לאותו יישוב מרוחק כדי לבדוק את התינוק. 
ברוך ה', הכול היה בסדר.

בערב שבת הגעתי ליישוב והתקבלתי בכבוד גדול. לאחר שסיימתי את הכנותיי לשבת 
הגעתי שוב לבית התינוק כדי לוודא שאכן ניתן לקיים את הברית למחרת לאחר תפילת 
השחרית. אלא שאז הבחנתי לחרדתי באדמימות חזקה שהחלה להתפתח באחת מעיניו 

של התינוק.
כמקובל ניסיתי להניח שקית תה על עין התינוק, אלא שלא חלפה דקה והעין התמלאה 
את  וכיסתה  שוב  התפרצה  היא  בשנית,  המוגלה  שנוקתה  לאחר  גם  דלקתית.  במוגלה 

האישון.
להורי  רב  בצער  להודיע  נאלצתי  ההלכה  לכללי  ובהתאם  הדלקת,  מעצמת  הופתעתי 
התינוק כי לא אוכל לערוך את הברית למחרת. הלכה היא, ואין בידי לנטות ממנה כמלוא 

נימה.
לכבוד  ליישוב  הגיעו  הן  ולרטון;  לכעוס  החל  המפתיעה  מההודעה  המום  שהיה  האב 
יוקרתי  קייטרינג  ובשירותי  האולם  בשכירת  רב  כסף  והושקע  רבים,  אורחים  השמחה 

ליותר ממאה אורחים, האם ייתכן שהכול ירד לטמיון?!
כל  אין  כי  נחרץ  אך  נעים  בקול  לאב  הבהרתי  החלטתי;  על  השפיע  לא  שהדבר  אלא 
יש  ולכן  שמים,  בידי  הכול  כי  לדעת  עליו  הנוכחי.  במצב  הברית  את  לערוך  אפשרות 

לקבל את המצב הבלתי צפוי שנוצר בהבנה.
הראשונה  הפעם  זו  הייתה  לא  אותי.  הפתיעה  האב  של  התנגדותו  עצמת  כי  אכחד  לא 
שבה נאלצתי למסור הודעה דומה להורי תינוק, אך מעולם לא נתקלתי בהתנגדות כה 

נחרצת. למרות זאת קיוויתי שעד למחרת בבוקר יקבל האב את הדין באהבה.
*

עיני  בזווית  רבים.  באנשים  הכנסת  בית  התמלא  שחרית  תפילת  לאחר  השבת,  בבוקר 
הבחנתי באחד מבני המשפחה המסביר במבוכה לנוכחים שייתכן שהברית לא תתקיים 

כמתוכנן, ועד מהרה התפשטה השמועה בקרב הקהל.
הכול התקשו להשלים עם השינוי המפתיע בתוכנית וניסו להציע רעיונות שונים כדי 

לפתור את הבעיה. מובן שבכל דבריהם לא היה ממש.
אצטרך  שבו  למקרה  מנומקת  'דרשה'  הכנתי  בלִבי  לבאות.  והמתנתי  הצד  מן  עמדתי 
אבי התינוק  ניגש אליי  שאז  לא תתקיים הברית. אלא  מדוע  להסביר לנוכחים בפירוט 
'מזה כמה שעות שעינו של התינוק נקייה לגמרי ואין בה זכר  ופקד עליי בקול תקיף: 

לדלקת, אפשר להתחיל את הברית!'
מדלקת  התינוק  סבל  שאתמול  החלטית  בנעימות  לו  והסברתי  מדבריו  התרגשתי  לא 
להחלמתו  עד  ימים  כמה  להמתין  ויש  הברית,  את  לערוך  אסור  היום  גם  ולכן  בעין, 

המלאה. 
האב ה'מבין' המשיך לטעון בשלו כי אין כל טעם לדחות את הברית, ואף הוסיף באיום 

מרומז כי לא לשם כך הם הזמינו אותי אליהם לשבת...
ולפתע 'הבריק' אחד מבני המשפחה וקרא בקול גדול: 'אם המוהל לא רוצה לערוך את 
הברית, אין כל בעיה! אוכל להביא מוהל אחר מן היישוב הסמוך, אני מכיר מוהל שגר 

שם, ולא יעורר בעיות'...
הקהל הסכים עם הדובר בהנהונים נמרצים, ואני שעמדתי בתווך כשה בודד בין זאבים 
הגבתי על אתר: 'לא אוכל למנוע מכם לעשות את שתחפצו, אך דעו כי מתוקף חובתי 

להודיע למוהל על הדלקת שראיתי אצל התינוק אמש, ואף לא אימנע מלעשות זאת'.
בהבינם שאני מתעתד לטרפד את הרעיון שהציעו, החליטו הנוכחים להשלים עם גזר 

הדין ולהתיישב לסעודה, לכל הפחות יאכלו יחדיו במסיבת רעים.
*

החלטתי להמתין מן הצד למקרה שבו יחליטו בני המשפחה לממש את 'איומם'. טעון 
הייתי ברגשות קשים: 'כך לא מתנהגים יהודים בני מאמינים', הרהרתי לעצמי נוגות.

ואז אירע דבר שטרף את כל הקלפים: אחד מקרובי משפחת האם שנעמד לשאת כמה 
מילים, ומיד לאחר מכן פצח בשירה קולנית שסחפה אחריה את כל בני משפחתו.

שמעתי את השירה ונרעדתי. הצלילים היו מוכרים לי עד אימה. ניסיתי לפשפש במוחי 
בניסיון להבין מהו מקורם, ואז נזכרתי: בצעירותי התגוררתי למשך תקופת מה באחת 
מארצות נֵכר. ביתי שכן בקרבת מקום לכנסייה ולא פעם יצא לי בעוונותיי לשמוע את 

צלילי הטומאה.
כעת לא היה לי כל ספק; ניגשתי מיד לאחד מן המוזמנים שעמד מחוץ לאולם ונראה 
היה כאיש הגון, ושאלתיו: 'אמור לי, האם ידועים לך פרטים על אודות מוצאה של אם 

התינוק'?
'כן', השיב לי האיש בתמימות, 'מוצאה הוא מחו"ל. היא נולדה כגויה, אך התגיירה לפני 

נישואיה'.
'ומי גייר אותה?', המשכתי ושאלתי בזעזוע הולך וגובר.

'אם אינני טועה היא התגיירה בגיור רפורמי כדת וכדין', השיב לי בן שיחי. ניכר היה כי 
אינו מבין את גודל הבעיה במשפט שזה הרגע הוציא מפיו.

מן  נשמתי  עמקי  עד  מזועזע  הייתי  בבהלה.  מהמקום  לנוס  מיהרתי  זאת,  בשומעי 
כל  על  לבטלה,  ובברכה  גוי  לילד  בשבת  ברית  בעריכת  נכשלתי  שכמעט  המחשבה 

המשתמע מכך.
במוצאי השבת, טרם עזבתי את היישוב, ניסיתי לבוא בדברים עם האב ולהסביר לו את 
חומרת העניין. אמרתי לו כי כל עוד האם לא עברה גיור כהלכה, משמעות הדבר שבניו 

אינם יהודיים, אך הוא שילח אותי בזעף מעל פניו.
נפרדתי ממנו בצער. נוכחתי לדעת עד כמה חשובה היא ההנהגה שקיבלתי על עצמי 
– להקדים תפילה לכל מעשה. הנה כי כן זימן הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו ובחסדיו 
דלקת נדירה, כזו שתוך זמן קצר נעלמה במפתיע, וזאת כדי שלא איכשל בחילול שבת 

ובברכה לבטלה".
'מוסף שב"ק' לך-לך תשס"ח

שינה לרשעים – הנאה להם ולעולם
"שינה... לרשעים – הנאה להם והנאה לעולם, לצדיקים – רע להם ורע לעולם" (סנהדרין עב א).

לאחר שהודינו לבורא יתברך בברכת 'המעביר שנה' על שהתעוררנו משנתנו, נותר לנו עדיין לוודא; 
האם התעוררותנו רצויה, או שמא מוטב היה אילו היינו ממשיכים בשנתנו.

בתורתך  שתרגילנו  מלפניך...  רצון  "ויהי  מיוחדת:  בבקשה  הברכה  את  אנו  ממשיכים  זאת  מסיבה 
ודבקנו במצותיך ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עברה ועון...", באמירתה של בקשה זו מגלים 
אנו דעתנו כי כל מטרת קימתנו בבוקר היא אך ורק כדי לעבוד את ה', ללמוד תורתו ולשמור מצוותיו, 

ונמצא שהתעוררותנו – טובה משנתנו.

ברכת  אחר  אמן  לענות  שאין  א)  מו  או"ח  (שו"ע  להלכה  נפסק  מה  מפני  להבין  נוכל  זה  ביאור  לפי 
'המעביר שנה', שכן עד שלא יצהיר המברך על כוונתו להקדיש את יומו לעבודת ה', היאך ניתן לענות 
אמן על ברכתו; אולי מוחזק הוא בגדר רשע ששנתו טובה מהתעוררותו, ונמצא שהוא מברך ברכה 

לבטלה שאין לענות אחריה אמן?!

אך כאשר הוא ממשיך ומבקש מיד: "שתרגילנו בתורתך", ובכך מגלה דעתו ורצונו לכלול את עצמו 
בין הצדיקים שמטרת התעוררותם בבוקר היא לעבוד את ה' ולשמור חוקיו ומצוותיו, או אז יכולים 
סידור  יהודה'  ב'ליקוטי  הובא  וכן  טו,  סי'  ברלין  חיים  רבי  לגאון  חיים'  'נשמת  (שו"ת  ברכתו  אחר  אמן  לענות  אנו 

התפילה בשם ה'אמרי אמת').
לפתוח דף חדש

סיבה נוספת לסמיכות בקשת 'ויהי רצון' לברכת 'המעביר שנה' היא שבברכת 'המעביר שנה' הודינו 
מחשבותינו  שאריות  את  מאתנו  סילק  בבד  ובד  מעינינו  השינה  את  הוא  ברוך  הקדוש  שסילק  על 
פרשת  בפני  עומדים  הננו  כעת  לחלוטין.  חדש  יום  להתחיל  שנוכל  כדי  האתמול,  מיום  ורצונותינו 
שמא  או  יותר,  טובים  להיות  ואילך  מכאן  ולהתחיל  חדש'  'דף  לפתוח  האם  לבחור  ובידינו  דרכים, 

נשוב חלילה לכסלה.

לפיכך ראוי שמיד עם בוא הבוקר נבקש ממנו יתברך שיסייע בידינו להגשים את שאיפתנו הכמוסה 
בלִבנו, ולהתחיל את היום החדש בדרך טובה יותר מאתמול, מתוך דבֵקות אמתית בה' ובמצוותיו. 

ועל כן אנו מסמיכים את ברכת 'המעביר שנה' לבקשת 'ויהי רצון' ('אשי ישראל').

ולהודות  לשוב  עלינו  מדוע  הקודם;  בעלון  שהבאנו  הקושיה  פי  על  זאת  שביארו  יש  נוסף  באופן 
'פוקח עורים'? ויש ליישב כי בתחילה הודינו על  על פקיחת העיניים אחר שהודינו על כך בברכת 
פקיחת העיניים הגשמית המסייעת בידינו לכל ענייני העולם, אך כעת אנו מודים על פקיחת העיניים 

הרוחנית המסייעת לנו בלימוד התורה הקדושה ובקיום מצוותיה. 

נפרד  בלתי  חלק  היא  זו  בקשה  כי  רצון',  'ויהי  תפילת  את  שנה'  ל'המעביר  אנו  מסמיכים  לפיכך 
(הסבא  הרוחנית  העיניים  פקיחת  על  כהודאה  זו  ברכה  של  טיבה  על  אותנו  מלמדת  והיא  מהברכה, 

מקעלם זצ"ל 'אהל משה' מצורע).
כדבר הרגיל

בספר 'עולת תמיד' ביאר את הנוסח 'שתרגילנו': כל יהודי השומר תורה ומצוות, שואף משחר טל 
ילדותו לגדול ולהתעלות ברמתו הרוחנית. שאיפה זו הינה תוצאה של חינוך מקטנות ושל הימשכות 

אחר הנשמה הגבוהה הנתונה בקרבנו, שהיא חלק אלוק ממעל.

וככל  הזה,  העולם  תענוגי  אחר  אותנו  מושך  הגוף  ה'הרגל':  כוח  הוא  בפנינו  העומד  המכשול  ברם, 
להמשיך  חזקה  תשוקה  בלבו  נוצרת  כך  הזה,  העולם  ולענייני  בטלים  לדברים  עצמו  מרגיל  שאדם 
"אם  תתעג):  רמז  עקב  (ילק"ש  חז"ל  שאמרו  כפי  בפניהם  לעמוד  מסוגל  אינו  ולבסוף  ועוד,  עוד  בהם 

תעזבני יום – יומיים אעזבך".

לפיכך מבקשים אנו מהקדוש ברוך הוא: "שתרגילנו בתורתך" – עשה שדברי התורה ומצוותיה יהיו 
ה'הרגל' שלנו, שנימשך אחריהם ולא נתרגל לפנות לבֵנו לבטלה. שאם כך יהיה, נזכה להגשים את 

שאיפתנו ולגדול בתורה וברוחניות (ע"פ 'עולת תמיד' פ"ט; 'שיח יצחק').

מתפללים  –אנו  בתורתך"  "שתרגילנו  דבש'):  ('יערות  אייבשיץ  יהונתן  רבי  הגאון  ביאר  לכך  בדומה 
לקדוש ברוך הוא שכפי שאנו מורגלים בטבענו שלא לאכול דבר טמא או לחלל שבת חלילה, כך 
יסור  ולא  לטבע  התורה  לימוד  אצלנו  שייהפך  כדי  בלבֵנו,  התורה  לימוד  מצוות  את  וירגיל  יחקוק 

לבבנו ממנו (ר"י אייבשיץ, 'יערות דבש').

כשנשאל פעם האדמו"ר בעל ה'אמרי אמת' מגור: כיצד מבקשים אנו 'שתרגילנו בתורתך', הלוא כוח 
אנו  אין  והשיב:  טעם?  בו  מוצא  אינו  הזמן  במשך  מה,  לדבר  שהמתרגל  שלילי,  ככוח  ידוע  ההרגל 
מחדש  פעם  שבכל  ולשינה,  לשתייה  לאכילה,  הדומה  הרגל  על  אם  כי  שכזה,  'הרגל'  על  מבקשים 

אדם מוצא בהן טעם (סידור 'ליקוטי יהודה').

בלי  לחיות  יכולים  שאיננו  מרגישים  שאנו  שכפי  א)  יב  (דף  מלוניל  לר"א  המנהגות'  ב'ספר  כתב  וכך 
אכילה ושתייה, כך עלינו להרגיש כלפי התורה – שאין אנו יכולים לחיות בלעדיה.

כאן המקום להביא את אשר כתב ה'כתר ראש' (עא) בשם רבו הגר"א: "כשישכים אדם בבוקר ויקבל 
עליו ביום ההוא עול תורה באמת ובלב תמים, אז יסורו ממנו כל הביטולים ובוודאי יצליח ביום ההוא 
בתורה. וכפי תוקף קבלת עול התורה בבוקר וכפי חיזוק ההסכמה, כן יעזרהו ה' בו ביום וכן יסורו 

הטרדות ממנו".
ודבקנו במצוותיך

עוד מבקשים אנו מהקדוש ברוך הוא: "ְוַדְּבֵקנּו ְּבִמְצוֶֹתי" – עשה שלא נהיה כאותם בני אדם שגם 
בשעה שהם מקיימים את המצוות, אין אור קדושת המצוות משפיע עליהם לקדשם ולרוממם, 

אלא עשה שהמצוות תהיינה 'דבוקות' בנו ותהפוכנה לחלק בלתי נפרד מאִתנו, כך שכל עצמיותנו 
תתרומם ותתנשא למדרגה רוחנית גבוהה ('שיח יצחק').

הגאון רבי חיים פרידלנדר זצ"ל תמה: לכאורה ראוי היה לומר להיפך; "שתרגילנו במצוותיך ודבקנו 
מתאימה  ובמצוות  בתורה,  דבוק  האדם  שיהיה   – 'דבקות'  הלשון  מתאימה  בתורה  שכן  בתורתך", 

הלשון 'הרגל' – שיתרגל האדם לקיימן?

התורה  בדברי  ולהגות  לעסוק  האדם  על  אלא  ובתשוקה,  בדבֵקות  די  אין  התורה  בלימוד  וביאר: 
יכול  במצוות  זאת  לעומת  בתורתך".  "שתרגילנו  אנו:  מבקשים  לכן  כולה,  היממה  במהלך  בפועל, 
האדם להיות 'רגיל' בקיום המצוות, אך כיוון שעושה אותן כ'מצוות אנשים מלומדה', אין הוא דבק 

בהן בכל לִבו, לפיכך מבקשים אנו: "ודבקנו במצוותיך" ('שפתי חיים', ביאורי תפילה).

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 

בזכות "זמן תפילה"

מעתע האר ססיפפפפום  ם

מן

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

'יהי רצון' שאחר ברכת 'המעביר שינה'


