
ת ַתְזִריַע ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים ְּתִחָּלה
"ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו" (יב ג)

ַּתְלִמיד  ִמַזאְסַלב,  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ָהַרִּבים  ַּתְפִקיָדיו  ֵּבין 
ִמּנּויוֹ  ָהָיה  'ַהַחָּזן  ִמַזאְסַלב',  ְּבִכּנּויוֹ  ֶׁשּנֹוַדע  טֹוב'  ֵׁשם  ַה'ַּבַעל 
ֲחָדא  ְּבַצְוָּתא  ַהּיֹוֶלֶדת,  ְּבֵבית  ְׁשַמע'  'ְקִריַאת  ֲאִמיַרת  ַעל  ְּכַאֲחַראי 

ִעם ַיְלֵדי ַה'ֵחיֶדר', ַּבַּלְיָלה ֶׁשִּלְפֵני ַהְּבִרית.
ְוֵאיזֹו  ֶזה,  ִמְנָהג  ֵּפֶׁשר  "ַמהּו  ִמּקֹוִריץ:  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ְיִדידֹו,  ְׁשָאלֹו 
קֹוֵרא  ֶׁשֲאִני  "ְּבָׁשָעה  ָמְרְּדַכי:  ַרִּבי  ֵהִׁשיבּו  ּבֹו?"  ַאָּתה  ְמַכֵּון  ַּכָּוָנה 
'ְׁשַמע' ִעם ַהִּתינֹוק ָׂשם ֲאִני ְלמּול ֵעיַני ֶאת ִּדְבֵרי ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות יג א): 
'ָלָּמה ָקְדָמה 'ְׁשַמע' ִל'ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע'? ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשְּיַקֵּבל ָעָליו עֹל 
ֵמַעָּתה,  ִמְצוֹות'.  עֹל  ָעָליו  ְיַקֵּבל   ָּכ ְוַאַחר  ְּתִחָּלה,  ָׁשַמִים  ַמְלכּות 
ֵּכיָון ֶׁשַהִּתינֹוק ֶׁשְּלָפַני עֹוֵמד ְלַקֵּים ַּבּבֶֹקר ֶׁשְּלָמֳחַרת ֶאת ַהִּמְצָוה 
ֶׁשֲאַקֵּבל  נֹוֵתן  ַהִּדין  ַהִּמיָלה,  ִמְצַות  ִהיא  ֲהלֹוא  ְּבַחָּייו,  ָהִראׁשֹוָנה 

ִעּמֹו ַּבַּלְיָלה ַהּקֹוֵדם עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים ִּבְקִריַאת ְׁשַמע".
'אֹות ְּבִרית' עמ' 841

ִמיָלה – ִליהּוִדים ִּבְלַבד
ַּכָּידּוַע, ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶרת ִלְפֵני ָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה, ְוַכָּמה 
(סי'  ְזֵאב'  'ִּבְנָיִמין  ְּבׁשוּ"ת  הּוָבא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ַּבָּדָבר.  ֶנֶאְמרּו  ְּכָלִלים 
ְלֶזַרע  ִיחּוִדּיֹות  ִמְצוֹות  ִלְפֵני  ַרק  ֶנֱאֶמֶרת  ַהִּמְצוֹות  ִּבְרַּכת  קסט): 
ּגֹוִיים.  ְיֵדי  ַעל  ַּגם  ְלִעִּתים  ַהִּמְתַקְּימֹות  ִמְצוֹות  ִלְפֵני  ְוא  ִיְׂשָרֵאל, 
ֶׁשֲהֵרי א ִנָּתן ְלהֹודֹות ֲעֵליֶהן ַּבִּמִּלים: "ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו", 

ִּכי ַאף ַהּגֹוִיים ְמַקְּיִמים אֹוָתן.
ֶאָּלא ֶׁשְּלִפי ְּכָלל ֶזה ָקֶׁשה: ִמְּפֵני ָמה ְמָבְרִכים ָאנּו ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות 
ַעל ַהִּמָּלה, ֶׁשַאף ַהִּיְׁשְמֵעאִלים ְמַקְּיִמים אֹוָתּה? ְּבָמה ִהְתַקַּדְׁשנּו 

ָּבּה יֹוֵתר ֵמֶהם?
ֶאָּלא, ֵּכיָון ֶׁשֶּנֱאָמר ַּבִּמְׁשָנה (ַׁשָּבת קלז ב): "ָמל ְוא ָּפַרע... ְּכִאּלּו א 
ָמל" – ַהִּיְׁשְמֵעאִלים ֶׁשֵאיָנם ַמְקִּפיִדים ַעל ַהְּפִריָעה ֵאיָנם ֶנְחָׁשִבים 
ִקְּדָׁשנּו  "ֲאֶׁשר  ִּבְרַּכת:  ֶאת  ְּבֶצֶדק  ְמָבְרִכים  ְוִנְמֵצאנּו  ְּכִנּמֹוִלים, 

'ִמְקֵרי ַּדְרַּדֵּקי'ְּבִמְצוֹוָתיו" ַאף ַעל ִמְצָוה זֹו.

ָׁשַמע ה' קֹול ִּבְכִיי
ִמְּגַרייִדיץ  ָזָצ"ל  ּגּוְטַמאֶכר  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
ֶׁשּבֹוֶכה  ְּבָׁשָעה  ֶאְפַרִים':  'עֹוְללֹות  ַּבַעל  ְּבֵׁשם  א)  קל  ַׁשָּבת  (ַהָּגהֹות, 
ַהִּתינֹוק ִמַּצַער ַהִּמיָלה, עֹוָלה ְּתִפָּלתֹו ַלְּמרֹוִמים ְּבא ְמִניעֹות. ָלֵכן 
ָיכֹול ָהָאָדם ִלְכל ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶאת ְּתִפָּלתֹו ַיַחד ִעם ֶּבִכי ַהִּתינֹוק, 

ּוְלַהֲעלֹוָתּה ִעּמֹו.
ִנְפָלָאה',  ְּכ'ֵעָצה  ַהְּסֻגָּלה  ֶאת  ּגּוְטַמאֶכר  ַהְגָּר"א  ִהְגִּדיר  ִּבְדָבָריו 
קֹול  ה'  "ָׁשַמע  ט-י):  (ו  ִּבְתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ִמן  ֶרֶמז  ָלּה  ֵהִביא  ְוַאף 
ִּבְכִיי... ה' ְּתִפָּלִתי ִיָּקח"; 'ָׁשַמע ה' קֹול ִּבְכִיי' – ֶרֶמז ְלֶבִכי ַהִּתינֹוק, 

ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו ִיְתַקֵּים ִּבי 'ה' ְּתִפָּלִתי ִיָּקח'.
ֶרֶמז נֹוָסף ְלָכ ֵהִביא ַּבַעל 'ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור' (ֵנר ג' ְּכָלל א' ח"א פ"ב): 
ִּבְרַּכת 'ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה' ִמְסַּתֶּיֶמת ַּבִּמִּלים: "ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל 
ֶּפה"; 'ֶּפה' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ִמיָלה'. ִמָּכאן ֶׁשִּבְזכּות ִמְצַות ִמיָלה ׁשֹוֵמַע 

ַהּבֹוֵרא ִלְתִפּלֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.
('ֲהִליכֹות  ָזָצ"ל  אֹוֶיעְרָּבאְך  ַהְּגָרָׁש"ז  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלַצֵּין  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
ְלַהְרֵהר  ֵיׁש  ְּבַׁשָּבת  ֶׁשָחָלה  ֶׁשִּבְבִרית   (31 הע'  פי"ז  ְּתִפָּלה,   – ְׁשמֹה' 

ַּבַּבָּקָׁשה ַּבֵּלב, ֵּכיָון ֶׁשָאסּור ָלָאָדם ְלַבֵּקׁש ְצָרָכיו ְּבַׁשָּבת.

ַמְׂשּכֶֹרת ְּכפּוָלה
ַהִּמיָלה  ְּבִרית  ְסעּוַדת  ֶׁשל  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֶׁשַאַחר  ְּב'ָהַרֲחָמן' 
ְמַבְּקִׁשים ָאנּו: "ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵר ַּבַעל ְּבִרית ַהִּמיָלה... ְיַׁשֵּלם 

ה' ָּפֳעלֹו ּוַמְׂשָּכְרּתֹו ְּכפּוָלה", ְוֵיׁש ְלָהִבין: ַעל ַאף ֶׁשִּמְצָוה ְּגדֹוָלה 
ִהיא, ַמּדּוַע ֵיׁש ְלַקֵּבל ָעֶליָה ָׂשָכר ָּכפּול?

ָׂשָכר  ְלַקֵּבל  ָראּוי  ַהִּתינֹוק  ֵאין  ַהִּמיָלה  ְּבִרית  ִּבְׁשַעת  ְוַהֵּבאּור: 
'ַּבר ַּדַעת', ְוַהִּמְצָוה א ֶנֶעְׂשָתה ֵמְרצֹונֹו.  ֻמְׁשָלם, ֶׁשֵּכן ֲעַדִין ֵאינֹו 
ַא ַּכֲאֶׁשר הּוא ַעְצמֹו ַמְכִניס ֶאת ְּבנֹו ִּבְבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, 
ִּבְרצֹונֹו ּוְבֵחֶפץ ִלּבֹו, ֲאַזי ְלַמְפֵרַע ַמְׁשִלים הּוא ֶאת ַהִּמְצָוה ֶׁשֵהֵחל 
ָּבּה ְּבַקְטנּותֹו, ְוַעל ֵּכן ֵיׁש ִלְכּפֹל ֶאת ְׂשָכרֹו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה – ֵהן ַעל 

ִמיַלת ְּבנֹו ְוֵהן ַעל ַהְׁשָלַמת ִמיַלת ַעְצמֹו.
'ְמֻתִּקים ִמְּדַבׁש'

ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִמּלֹות ַהְּתִהִּלים 
"ֶנַגע ָצַרַעת הּוא ְוָרָאהּו ַהּכֵֹהן ְוִטֵּמא אֹתֹו" (יג ג)

ָאְמרּו ֲחָז"ל (ילק"ש ְּתִהִּלים רמז תריג): ִּבֵּקׁש ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום 
ִמִּלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ַּתֲעֶלה ְלָרצֹון ְלָפָניו 
ְּכִעּסּוק ְּבִהְלכֹות ְנָגִעים ָוֳאָהלֹות. ְוִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין ַמּדּוַע ִּבֵּקׁש 

ַּדְוָקא 'ִּכְנָגִעים ָוֳאָהלֹות'?
ֵּבֵאר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָּדִוד ִמָּטאְלֶנא ִזי"ַע: ַאַחת ֵמִהְלכֹות ְנָגִעים 
ִהיא, ֶׁשַהַהְכָרָעה ַעל ַהֻּטְמָאה ְוַהָּטֳהָרה ְנתּוָנה ְּבַיד ַהּכֵֹהן. ְוַאף ִאם 
הּוא ַעם ָהָאֶרץ ְוֵאינֹו ֵמִבין ֶאת ַמְׁשָמעּוָתּה, ָעָליו ְלַבֵּקׁש ִמִּיְׂשָרֵאל 

ַּתְלִמיד ָחָכם ֶׁשִּיְפסֹק ַּבֲעבּורֹו ְוהּוא ַיֲחזֹר ַעל ְּדָבָריו.
ֶזהּו ֶׁשִּבֵּקׁש ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֶׁשֲאִמיַרת ְּפסּוֵקי ַהְּתִהִּלים 
ּתֹוִעיל ַאף ְלִמי ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ֶאת ַמְׁשָמעּוָתם, ְּכאֹותֹו ּכֵֹהן ֶׁשּפֹוֵסק 

ִּבְנָגִעים ַאף ִאם ֵאין הּוא ֵמִבין ֶאת ַמְׁשָמעּות ַהְּדָבִרים.
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ַרק ַהּבֹוֵרא ָיכֹול ְלַרֵּפא
"ְוִהְתַּגָּלח ְוֶאת ַהֶּנֶתק א ְיַגֵּלַח" (יג לג)

ָּכ ָּכַתב ַּבַעל ֵסֶפר ַהִחּנּוְך (ִמְצָוה קע) ַעל ַטֲעָמּה ֶׁשל ִמְצַות ֲעֵׂשה זֹו:

 ֶׁשִּיְסּבֹל ָּכל ָאָדם ֵאי ֶזה ַצַער ְוֵאי ֶזה עֶֹנׁש ֶׁשַּיֲעִניֵׁשהּו ַהֵּׁשם ָּברּו"
הּוא ְוא ִיְבַעט ָּבֶהם. ְוַאל ַיֲחׁשֹב ֶׁשִּיְהֶיה ְיכֶֹלת ְּבָידֹו ְלַבֵּטל אֹוָתם 
 ּוְלַהֲעִליָמם ִמן ַהְּבִרּיֹות, ַרק ֵיׁש לֹו ְלַבֵּקׁש ְּתִחָּנה ֵמֵאת ָהֵא-ל ָּברּו

הּוא ֶׁשְּיַרֵּפא ַמַחץ ַמּכֹוָתיו".

א ְלִהְתַעֵּלם ִמַּצַער ַהּזּוָלת
"ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא" (יג מה)

'ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא' – ָצִרי ְלהֹוִדיַע ַצֲערֹו ָלַרִּבים, ְוַרִּבים  "ַּתְנָיא: 
ְיַבְּקׁשּו ָעָליו ַרֲחִמים" (ַׁשָּבת סז א). 

ֵּפרֹוָתיו  ַהַּמִּׁשיר  ְלִאיָלן  ְסֻגָּלה  (ָׁשם)  ַהְּגָמָרא  ָלְמָדה  ֶזה  ִמָּפסּוק 

ָהַרִּבים  ֶׁשִּיְראּו  ְּכֵדי  ָאדֹם  ְּבֶצַבע  ָהִאיָלן  ֶאת  ִלְצּבַֹע  ֶׁשֵּיׁש  ְוָאְמָרה 
ִויַבְּקׁשּו ָעָליו ַרֲחִמים.

ְּבָיִמים  ָזָצ"ל:  ִּפיְנקּוס  ִׁשְמׁשֹון  ַרִּבי  ַהָּגאֹון   ִמָּכ ָלַמד  ָּגדֹול  מּוָסר 
ֶׁשֲאִפּלוּ  ַעד   ,ָּכ ָּכל  ֲחָזָקה  ַהְּתִפָּלה  ְּבכֹחַ  ָהֱאמּוָנה  ָהְיָתה  ָעָברּו 
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ְוַעל  ִמְתַּפְּלִלים.  ָהיּו  ֵּפרֹוָתיו  ַהַּמִּׁשיר  ִאיָלן  ַעל 
ַהָּנתּון  ַעל  אֹו  ַהחֹוֶלה  ַעל  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ּכָֹחּה  ֶאת  ְלָהִבין  ֶׁשִהְׂשִּכילּו 

ְּבָצָרה.
ַעל  חֹוִלים,  ַעל  ָקׁשֹות  ְׁשמּועֹות  יֹום  ְּבָכל  ׁשֹוְמִעים  ָאנּו,  ְוִהֵּנה 
ֲאָנִׁשים ַהְּנתּוִנים ִּבְקָׁשֵיי ַּפְרָנָסה, ְועֹוד ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה ָצרֹות ָקׁשֹות 
ְקָצָרה  ֲאָנָחה  ֶׁשַאַחר  ִיָּתֵכן  ֶזה  ָהֵכיַצד  ִליְצָּלן;  ַרְחָמָנא  ּוְמֻׁשּנֹות 
ֶׁשָהִיינּו  ַהִּדין  ִמן  ֲהלֹוא  ָּדָבר?!  ֵאַרע  א  ְּכִאּלּו  ַהּיֹום  ְלֵסֶדר  ַנֲעבֹר 
ְצִריִכים ָלֵׂשאת ְּתִפָּלה ִנְרֶּגֶׁשת ַעל ָּכל חֹוֶלה ְוַעל ָּכל ְׁשמּוָעה ָקָׁשה 

ַהַּמִּגיָעה ְלָאְזֵנינּו!
ִמִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ִנְרֶאה ִּכי ֶזהּו ַהַּתְפִקיד ַהּמּוָטל ָעֵלינּו, ְוֵכיַצד ֵאפֹוא 

נּוַכל ְלִהְׁשַּתֵּמט ִמֶּמּנּו?!

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַּבַעל ָלׁשֹון ָהַרע ֵאיָנּה ִמְתַקֶּבֶלת
ֶׁשֲאֵחִרים  ְּכֵדי  ָטֵמא"  "ָטֵמא  ִלְקרֹא:  ַהְּמצָֹרע  ַעל  ִּכי  ֲחָז"ל  ָאְמרּו 

ִיְׁשְמעּו ִויַבְּקׁשּו ָעָליו ַרֲחִמים.
ְוֵיׁש ִלְׁשאֹל: ַמּדּוַע ֶׁשֹּלא ְיַבֵּקׁש ַהְּמצָֹרע ַרֲחִמים ַעל ַעְצמֹו? ֶאָּלא, 
הּוָבא ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשַהְּמצָֹרע ְמֻכֶּנה 'ְסִגיָרא' ְלִפי ֶׁשַּׁשֲעֵרי ָׁשַמִים 

ִנְסְּגרּו ְּבָפָניו, ְוָלֵכן ִנְזָקק הּוא ִלְתִפָּלָתם ֶׁשל ֲאֵחִרים.
'ִמְדַרׁש ְיהֹוָנָתן' ְלר"י ַאְיְּבִׁשיץ

ָהִאּסּור ְלַפְׁשֵּפׁש ַּבֲחָטֵאי ַהּזּוָלת
"ָּבָדד ֵיֵׁשב ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבֹו" (יג מו)

 ְֹּבֵעת ֶׁשָּבָאה ָצָרה ַעל ָהָאָדם, ׂשּוָמה ָעָליו ְלִהְתּבֹוֵנן ִּבְדָרָכיו, ַלֲער
ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש ְוָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה. ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ָהַרְמָּב"ם (ַּתֲעִנּיֹות 
א ג) ֶׁשָהאֹוֵמר ַעל ָצָרה ֶׁשָּפְקָדה ֶאת ַהִּצּבּור ִּכי: "ָּדָבר ֶזה ִמִּמְנַהג 

ָהעֹוָלם ֵאַרע ָלנּו, ְוָצָרה זֹו ִנְקרֹה ִנְקֵרית – ֲהֵרי זֹו ֶּדֶר ַאְכָזִרית".
ִויְלָנא  ָּבִעיר  ָּפְרָצה  ֳחִליַרע  ּוַמֵּגַפת  תר"ח  ִּבְׁשַנת  ֵאַרע  ה  ַמֲעֹשֶ
ּוְגִלילֹוֶתיָה. ֲחָלִלים ַרִּבים ָנְפלּו, ְוַהּכֹל ִּפְׁשְּפׁשּו ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ִלְראֹות 

ָמה ִנְדָרִׁשים ֵהם ְלַתֵּקן ְּכֵדי ְלַהֲעִביר ֵמֲעֵליֶהם ֶאת רַֹע ַהְּגֵזָרה.
זּוָלָתם.  ַּבֲחָטֵאי  ַּדְוָקא  ְלַפְׁשֵּפׁש  ָּבֲחרּו  ַהּתֹוָׁשִבים  ִמן  ְמַעט  ְמֵתי 
ֶאָחד ֵמֵאּלּו ִנַּגׁש ְלַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמַּסַּלְנט ֶׁשִּכֵהן ְּבאֹוָתּה ֵעת ְּכרֹאׁש 
ְיִׁשיָבה ְּבִויְלָנא, ְוֵהֵחל ְלָפֵרט ְּבָפָניו ִעְנָיִנים ַרִּבים ֶׁשִּנְרִאים ָהיּו לֹו 

ִּכְטעּוִנים ִּתּקּון, א ֶאְצלֹו, ִּכי ִאם ֵאֶצל ֲחֵבָריו ִויִדיָדיו.
ַמּדּוַע  ַהְּמצָֹרע;  ִמן  ּוְלַמד  "ֵצא  ִיְׂשָרֵאל:  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ִּבְתגּוָבה 
ִעם  ָלֶׁשֶבת  ָעָליו  ָאְסרּו  ְוַאף  ַמֲחנֹות  ִלְׁשלֹוָׁשה  ִמחּוץ  הֹוִׁשיבּוהּו 
ָטֵמא ַאֵחר? ַהִּסָּבה ַלֲהָלָכה זֹו ְנעּוָצה ְּבָכ ֶׁשֶחְטאֹו ֵהֵחל ְּבִחּפּושׂ 
ְּתִמיִדי ַאַחר ֶחְסרֹונֹות זּוָלתֹו. ַעל ֵּכן הֹוִׁשיבּוהּו ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה, ִּכי 
ִסְרחֹונוֹ,  ִלְתלֹות  ְּבִמי  לֹו  ִיְהֶיה  א  ִאיׁש,  ְלא  ָּבָדד  ִּבְהיֹותֹו  ָׁשם, 

ְוֵיָאֵלץ ְלַפְׁשֵּפׁש ְּבִנְגֵעי ַעְצמֹו".
'ַטְלֵלי אֹורֹות'

 ִנְׁשַּפ ִיְׂשָרֵאל  ַּדם  ְּבעֹוד  ַהְּמִדיָנה:  קּום  ִּביֵמי  ֵאַרע  ּדֹוֶמה  ה  ַמֲעֹשֶ
ְוָאַמר:  ִמְּבִריְסק  ַהְּגִרי"ז  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ָאָדם  ִנְכַנס  ַּבחּוצֹות,  ַּכַּמִים 
ִחּלּוֵלי  ִרּבּוי  ְּבִגין  ָעֵלינּו  ָּבאּו  ְוַהִּיּסּוִרים  ַהָּצרֹות  ָּכל  ִּכי  ִלי  "ִנְרֶאה 

ַהַּׁשָּבת ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש".

ָאַמר לֹו ָהַרב ִמְּבִריְסק: "ַאל ָנא ַּתֲעמֹד ְּבסֹוד ה', ִּכי ֲהלֹוא ָיַדְעָּת 
ִאם א ָׁשַמְעָּת ַעל יֹוָנה ַהָּנִביא, ֲאֶׁשר ַּגם ִּבְהיֹותֹו ַּבְּסִפיָנה ַהְּמֵלָאה 
ְּבעֹוְבֵדי ִּגּלּוִלים, ִהְצִּדיק ִּדין ָׁשַמִים ְוָאַמר (יֹוָנה א יב): 'ְבֶׁשִּלי ַהַּסַער 

ַהָּגדֹול ַהֶּזה' ְוא ָּתָלה ֶאת ָהָרָעה ַּבֲאֵחִרים".
'אֹוְצרֹות ַהּתֹוָרה'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ּלה

ני ּפְ ם

ֶׁשַפע ַרב ִּבְזכּות ָאֵמן
ָלֶכם  הּוא  ִראׁשֹון  ֳחָדִׁשים  רֹאׁש  ָלֶכם  ַהֶּזה  "ַהחֶֹדׁש 

ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה" (יב ב)

סֹוֵפי ַהֵּתבֹות: "ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם" ֵהם 'ָאֵמן', ְלַלְּמֵדנּו ִּכי 
ְלָחְדֵׁשי  ִראׁשֹון  ֶׁשהּוא  ִניָסן  ְּבחֶֹדׁש  ַהֻּמְׁשַּפַעת  ַהְּבָרָכה 
 ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַיֲענּו ָעֶליָה ָאֵמן, ּוְבָכ ַהָּׁשָנה, ֻמְתֵנית ְּבָכ

ְיַגּלּו ַּדְעָּתם ִּכי ְרצֹוָנם ְלַקְּבָלּה.

'ּתֹוַרת ֱאֶמת' פר' ַהחֶֹדׁש תרל"א

ַחר ְּבַחְברּוָתא! ַּׁׁגם ֲאִני אֹוֵמר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ ֹוֹו ֹוֹו

ָאֵמן – ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה
ְּביֹום ו' כ"ט ַּבֲאָדר ב' (תרכ"ו) ָחל יֹום ַהָּיאְרַצייט 

ֶׁשל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל ַה'ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה' ֵמָראדֹוְמְסק ִזיָע"א.

ָּכ ֵּפֵרׁש ֶאת ַמֲאַמר ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות נג ב): 
:"ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ֵמַהְּמָבֵר"

ַּגְדלּותֹו ֶׁשל ָהעֹוֶנה ָאֵמן נֹוַבַעת ִמָּכ ֶׁשְּבִנּגּוד ִלְמָבֵר ַהּמֹוֶדה 
ַעל ַהֲהָנָאה ֶׁשֶּנֱהָנה ְּבַעְצמֹו, ָהעֹוֶנה ָאֵמן מֹוֶדה ַעל ֲהָנָאתֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו,

 ְוִנְמָצא ֶׁשהֹוָדָאתֹו ִהָּנּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים ּוְלא ָּכל ְּפִנּיֹות.
('ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה' – ַׁשַער ַהְּתִפָּלה)
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ָהַרב ְיהּוָדה ג. ִהּנֹו מֹוֵהל ָוִתיק ֶׁשָחַׁשב ֶׁשֵאין ָּדָבר ֶׁשָּיכֹול ְלַהְפִּתיעֹו. ַּבָּׁשִנים ָהַרּבֹות ֶׁשָּבֶהן עֹוֵסק 
הּוא ְּבַהְכָנַסת ִּתינֹוקֹות ְוַגם ְמֻבָּגִרים ִּבְבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ִהְסִּפיק ְלִהָּתֵקל 

ִּכְמַעט ְּבָכל ְּבָעָיה ֶאְפָׁשִרית, ּוְבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ַּגם ְלִהְתמֹוֵדד ִעָּמּה ְּבַהְצָלָחה.
ִעם ָּכל זֹאת יֹוֵדַע ָהַרב ג. ִּכי ְלא ִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי ַלֲעׂשֹות ָּדָבר, ְוַעל ֵּכן הּוא ַמְקִּפיד 
ָלֵׂשאת ְּתִפָּלה ִנְרֶּגֶׁשת ִלְפֵני ָּכל ְּבִרית ֶׁשֵאֶליָה הּוא ֻמְזָמן, ְלַבל ֵּתֵצא ַּתָּקָלה ַּתַחת ָידֹו, ַחס ְוָׁשלֹום.
ְּבַאְמַּתְחּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ָׁשמּור ִסּפּור ֻמְפָלא ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַהְסִּביר ֵהיֵטב ַהְנָהָגה זֹו, ְוכֹה ֵהם 

ְּדָבָריו:
ֶׁשּנֹוַלד  ְלִתינֹוק  ְמֻרָחק  ְּבִיּׁשּוב  ֶׁשֶּנֶעְרָכה  ִמיָלה  ִלְבִרית  ֻהְזַמְנִּתי  ִמְסָּפר.  ָׁשִנים  ִלְפֵני  ֶזה  "ָהָיה 
ְּבַׁשָּבת, ּוְבִריתֹו ָהְיָתה ֲאמּוָרה ְלֵהָעֵרְך ַּגם ִהיא ְּבַׁשָּבת. ְמֻדָּבר ָהָיה ְּבִיּׁשּוב ִחּלֹוִני, ַא א ָהְיָתה 
זֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבּה ֻהְזַמְנִּתי ִלְמאָֹרע ֶׁשָּכֶזה, ְוִעם ַהָּׁשִנים ֻהְרַּגְלִּתי ְלִהְתַמֵּסר ְלַמַען ַהִּמְצָוה 

ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹו.
ּוְבָכל זֹאת, א ָהָיה ֶזה ָּדָבר ַקל ּוָפׁשּוט ַּבֲעבּוִרי, ֶׁשֵּכן ְלצֶֹרְך ָּכ ָהָיה ָעַלי ְלִהְתַאְרֵּגן ִעם ְּבֵני ֵּביִתי 
ִלְׁשהּות ֶׁשל ַׁשָּבת ְׁשֵלָמה ְּבָמקֹום ָזר ּוְמֻרָחק, ָּדָבר ֶׁשָהָיה ּבֹו ְּבִחיָנה ְמֻסֶּיֶמת ֶׁשל 'ְמִסירּות ֶנֶפׁש'.

*
 ָּברּו ַהִּתינֹוק.  ֶאת  ִלְבּדֹק  ְּכֵדי  ְמֻרָחק  ִיּׁשּוב  ְלאֹותֹו  ִּבְמֻיָחד  ָנַסְעִּתי  ַהְּבִרית  ֶׁשִּלְפֵני  ְרִביִעי  ְּביֹום 

ה', ַהּכֹל ָהָיה ְּבֵסֶדר.
ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ִהַּגְעִּתי ַלִּיּׁשּוב ְוִהְתַקַּבְלִּתי ְּבָכבֹוד ָּגדֹול. ְלַאַחר ֶׁשִּסַּיְמִּתי ֶאת ֲהָכנֹוַתי ְלַׁשָּבת ִהַּגְעִּתי 
ַהַּׁשֲחִרית.  ְּתִפַּלת  ְלַאַחר  ְלָמֳחָרת  ַהְּבִרית  ֶאת  ְלַקֵּים  ִנָּתן  ֶׁשָאֵכן  ְלַוֵּדא  ְּכֵדי  ַהִּתינֹוק  ְלֵבית  ׁשּוב 

ֶאָּלא ֶׁשָאז ִהְבַחְנִּתי ְלֶחְרָדִתי ְּבַאְדִמימּות ֲחָזָקה ֶׁשֵהֵחָּלה ְלִהְתַּפֵּתַח ְּבַאַחת ֵמֵעיָניו ֶׁשל ַהִּתינֹוק.
ִהְתַמְּלָאה  ְוָהַעִין  ַּדָּקה  ָחְלָפה  ֶׁשֹּלא  ֶאָּלא  ַהִּתינֹוק,  ֵעין  ַעל  ֵּתה  ַׂשִּקית  ְלָהִניַח  ִנִּסיִתי  ִּכְמֻקָּבל 

ְּבֻמְגָלה ַּדַּלְקִּתית. ַּגם ְלַאַחר ֶׁשֻּנְּקָתה ַהֻּמְגָלה ַּבֵּׁשִנית, ִהיא ִהְתָּפְרָצה ׁשּוב ְוִכְּסָתה ֶאת ָהִאיׁשֹון.
ֻהְפַּתְעִּתי ֵמָעְצַמת ַהַּדֶּלֶקת, ּוְבֶהְתֵאם ִלְכָלֵלי ַהֲהָלָכה ֶנֱאַלְצִּתי ְלהֹוִדיַע ְּבַצַער ַרב ְלהֹוֵרי ַהִּתינֹוק 

ִּכי א אּוַכל ַלֲערֹ ֶאת ַהְּבִרית ְלָמֳחָרת. ֲהָלָכה ִהיא, ְוֵאין ְּבָיִדי ִלְנטֹות ִמֶּמָּנה ִּכְמלֹוא ִניָמה.
ָהָאב ֶׁשָהָיה ָהמּום ֵמַההֹוָדָעה ַהַּמְפִּתיָעה ֵהֵחל ִלְכעֹס ְוִלְרטֹן; ֵהן ִהִּגיעּו ַלִּיּׁשּוב ִלְכבֹוד ַהִּׂשְמָחה 
ִמֵּמָאה  ְליֹוֵתר  ֻיְקָרִתי  ֵקְיֶטִריְנג  ּוְבֵׁשרּוֵתי  ָהאּוָלם  ִּבְׂשִכיַרת  ַרב  ֶּכֶסף  ְוֻהְׁשַקע  ַרִּבים,  אֹוְרִחים 

אֹוְרִחים, ַהִאם ִיָּתֵכן ֶׁשַהּכֹל ֵיֵרד ְלִטְמיֹון?!
ֶאָּלא ֶׁשַהָּדָבר א ִהְׁשִּפיַע ַעל ַהְחָלָטִתי; ִהְבַהְרִּתי ָלָאב ְּבקֹול ָנִעים ַא ֶנְחָרץ ִּכי ֵאין ָּכל ֶאְפָׁשרּות 
ַלֲערֹ ֶאת ַהְּבִרית ַּבַּמָּצב ַהּנֹוְכִחי. ָעָליו ָלַדַעת ִּכי ַהּכֹל ִּביֵדי ָׁשַמִים, ְוָלֵכן ֵיׁש ְלַקֵּבל ֶאת ַהַּמָּצב 

ַהִּבְלִּתי ָצפּוי ֶׁשּנֹוַצר ַּבֲהָבָנה.
א ֲאַכֵחד ִּכי ָעְצַמת ִהְתַנְּגדּותֹו ֶׁשל ָהָאב ִהְפִּתיָעה אֹוִתי. א ָהְיָתה זֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבּה 
ֶנֱחֶרֶצת.  ּכֹה  ְּבִהְתַנְּגדּות  ִנְתַקְלִּתי  א  ֵמעֹוָלם   ַא ִּתינֹוק,  ְלהֹוֵרי  ּדֹוָמה  הֹוָדָעה  ִלְמסֹר  ֶנֱאַלְצִּתי 

ַלְמרֹות זֹאת ִקִּויִתי ֶׁשַעד ְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר ְיַקֵּבל ָהָאב ֶאת ַהִּדין ְּבַאֲהָבה.
*

ְּבבֶֹקר ַהַּׁשָּבת, ְלַאַחר ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ִהְתַמֵּלא ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַּבֲאָנִׁשים ַרִּבים. ְּבָזִוית ֵעיִני ִהְבַחְנִּתי 
ְּבַאַחד ִמְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ַהַּמְסִּביר ִּבְמבּוָכה ַלּנֹוְכִחים ֶׁשִּיָּתֵכן ֶׁשַהְּבִרית א ִּתְתַקֵּים ַּכְמֻּתְכָנן, ְוַעד 

ְמֵהָרה ִהְתַּפְּׁשָטה ַהְּׁשמּוָעה ְּבֶקֶרב ַהָּקָהל.
ַהּכֹל ִהְתַקּׁשּו ְלַהְׁשִלים ִעם ַהִּׁשּנּוי ַהַּמְפִּתיַע ַּבָּתְכִנית ְוִנּסּו ְלַהִּציַע ַרְעיֹונֹות ׁשֹוִנים ְּכֵדי ִלְפּתֹר ֶאת 

ַהְּבָעָיה. מּוָבן ֶׁשְּבָכל ִּדְבֵריֶהם א ָהָיה ַמָּמׁש.
ָעַמְדִּתי ִמן ַהַּצד ְוִהְמַּתְנִּתי ַלָּבאֹות. ְּבִלִּבי ֵהַכְנִּתי 'ְּדָרָׁשה' ְמֻנֶּמֶקת ְלִמְקֶרה ֶׁשּבֹו ֶאְצָטֵר ְלַהְסִּביר 
ַלּנֹוְכִחים ְּבֵפרּוט ַמּדּוַע א ִּתְתַקֵּים ַהְּבִרית. ֶאָּלא ֶׁשָאז ִנַּגׁש ֵאַלי ֲאִבי ַהִּתינֹוק ּוָפַקד ָעַלי ְּבקֹול 
ַּתִּקיף: 'ִמֶּזה ַּכָּמה ָׁשעֹות ֶׁשֵעינֹו ֶׁשל ַהִּתינֹוק ְנִקָּיה ְלַגְמֵרי ְוֵאין ָּבּה ֵזֶכר ַלַּדֶּלֶקת, ֶאְפָׁשר ְלַהְתִחיל 

ֶאת ַהְּבִרית!'
א ִהְתַרַּגְׁשִּתי ִמְּדָבָריו ְוִהְסַּבְרִּתי לֹו ִּבְנִעימּות ֶהְחֵלִטית ֶׁשֶאְתמֹול ָסַבל ַהִּתינֹוק ִמַּדֶּלֶקת ָּבַעִין, 

ְוָלֵכן ַּגם ַהּיֹום ָאסּור ַלֲערֹ ֶאת ַהְּבִרית, ְוֵיׁש ְלַהְמִּתין ַּכָּמה ָיִמים ַעד ְלַהְחָלָמתֹו ַהְּמֵלָאה. 
ָהָאב ַה'ֵּמִבין' ִהְמִׁשי ִלְטעֹן ְּבֶׁשּלֹו ִּכי ֵאין ָּכל ַטַעם ִלְדחֹות ֶאת ַהְּבִרית, ְוַאף הֹוִסיף ְּבִאּיּום ְמֻרָּמז 

ִּכי א ְלֵׁשם ָּכ ֵהם ִהְזִמינּו אֹוִתי ֲאֵליֶהם ְלַׁשָּבת...
ֶאת   ַֹלֲער רֹוֶצה  א  ַהּמֹוֵהל  'ִאם  ָּגדֹול:  ְּבקֹול  ְוָקָרא  ַהִּמְׁשָּפָחה  ִמְּבֵני  ֶאָחד  'ִהְבִריק'  ּוְלֶפַתע 
ַהְּבִרית, ֵאין ָּכל ְּבָעָיה! אּוַכל ְלָהִביא מֹוֵהל ַאַחר ִמן ַהִּיּׁשּוב ַהָּסמּו, ֲאִני ַמִּכיר מֹוֵהל ֶׁשָּגר ָׁשם, 

ְוא ְיעֹוֵרר ְּבָעיֹות'...
ַהָּקָהל ִהְסִּכים ִעם ַהּדֹוֵבר ְּבִהְנהּוִנים ִנְמָרִצים, ַוֲאִני ֶׁשָעַמְדִּתי ַּבָּתֶו ְּכֶׂשה ּבֹוֵדד ֵּבין ְזֵאִבים ֵהַגְבִּתי 
ַעל ֲאָתר: 'א אּוַכל ִלְמנַֹע ִמֶּכם ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶׁשַּתְחְּפצּו, ַא ְּדעּו ִּכי ִמּתֶֹקף חֹוָבִתי ְלהֹוִדיַע ַלּמֹוֵהל 

ַעל ַהַּדֶּלֶקת ֶׁשָרִאיִתי ֵאֶצל ַהִּתינֹוק ֶאֶמׁש, ְוַאף א ֶאָּמַנע ִמַּלֲעׂשֹות זֹאת'.
ַּבֲהִביָנם ֶׁשֲאִני ִמְתַעֵּתד ְלַטְרֵּפד ֶאת ָהַרְעיֹון ֶׁשִהִּציעּו, ֶהְחִליטּו ַהּנֹוְכִחים ְלַהְׁשִלים ִעם ְּגַזר ַהִּדין 

ּוְלִהְתַיֵּׁשב ַלְּסעּוָדה, ְלָכל ַהָּפחֹות יֹאְכלּו ַיְחָּדו ִּבְמִסַּבת ֵרִעים.
*

ֶהְחַלְטִּתי ְלַהְמִּתין ִמן ַהַּצד ְלִמְקֶרה ֶׁשּבֹו ַיְחִליטּו ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְלַמֵּמׁש ֶאת 'ִאּיּוָמם'. ָטעּון ָהִייִתי 
ִּבְרָגׁשֹות ָקִׁשים: 'ָּכ א ִמְתַנֲהִגים ְיהּוִדים ְּבֵני ַמֲאִמיִנים', ִהְרַהְרִּתי ְלַעְצִמי נּוגֹות.

ְוָאז ֵאַרע ָּדָבר ֶׁשָּטַרף ֶאת ָּכל ַהְּקָלִפים: ֶאָחד ִמְּקרֹוֵבי ִמְׁשַּפַחת ָהֵאם ֶׁשֶּנֱעַמד ָלֵׂשאת ַּכָּמה ִמִּלים, 
ּוִמָּיד ְלַאַחר ִמֵּכן ָּפַצח ְּבִׁשיָרה קֹוָלִנית ֶׁשָּסֲחָפה ַאֲחֶריָה ֶאת ָּכל ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו.

ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַהִּׁשיָרה ְוִנְרַעְדִּתי. ַהְּצִליִלים ָהיּו ֻמָּכִרים ִלי ַעד ֵאיָמה. ִנִּסיִתי ְלַפְׁשֵּפׁש ְּבמִֹחי ְּבִנָּסיֹון 
ֵמַאְרצֹות  ְּבַאַחת  ָמה  ְּתקּוַפת   ְלֶמֶׁש ִהְתּגֹוַרְרִּתי  ִּבְצִעירּוִתי  ִנְזַּכְרִּתי:  ְוָאז  ְמקֹוָרם,  ַמהּו  ְלָהִבין 

ֵנָכר. ֵּביִתי ָׁשַכן ְּבִקְרַבת ָמקֹום ַלְּכֵנִסָּיה ְוא ַּפַעם ָיָצא ִלי ַּבֲעוֹונֹוַתי ִלְׁשמַֹע ֶאת ְצִליֵלי ַהֻּטְמָאה.
ָהָיה  ְוִנְרֶאה  ָלאּוָלם  ִמחּוץ  ֶׁשָעַמד  ַהֻּמְזָמִנים  ִמן  ְלֶאָחד  ִמָּיד  ִנַּגְׁשִּתי  ָסֵפק;  ָּכל  ִלי  ָהָיה  א  ָּכֵעת 

ְּכִאיׁש ָהגּון, ּוְׁשַאְלִּתיו: 'ֱאמֹר ִלי, ַהִאם ְידּוִעים ְל ְּפָרִטים ַעל אֹודֹות מֹוָצָאּה ֶׁשל ֵאם ַהִּתינֹוק'?
ִלְפֵני  ִהְתַגְּיָרה   ַא ְּכגֹוָיה,  נֹוְלָדה  ִהיא  ֵמחּו"ל.  הּוא  'מֹוָצָאּה  ִּבְתִמימּות,  ָהִאיׁש  ִלי  ֵהִׁשיב  'ֵּכן', 

ִנּׂשּוֶאיָה'.
'ּוִמי ִּגֵּיר אֹוָתּה?', ִהְמַׁשְכִּתי ְוָׁשַאְלִּתי ְּבַזֲעזּוַע הֹוֵל ְוגֹוֵבר.

'ִאם ֵאיֶנִּני טֹוֶעה ִהיא ִהְתַגְּיָרה ְּבִגּיּור ֶרפֹוְרִמי ַּכָּדת ְוַכִּדין', ֵהִׁשיב ִלי ֶּבן ִׂשיִחי. ִנָּכר ָהָיה ִּכי ֵאינֹו 
ֵמִבין ֶאת ּגֶֹדל ַהְּבָעָיה ַּבִּמְׁשָּפט ֶׁשֶּזה ָהֶרַגע הֹוִציא ִמִּפיו.

ִמן ַהַּמְחָׁשָבה  ְּבׁשֹוְמִעי זֹאת, ִמַהְרִּתי ָלנּוס ֵמַהָּמקֹום ְּבֶבָהָלה. ָהִייִתי ְמֻזְעָזע ַעד ִעְמֵקי ִנְׁשָמִתי 
.ֶׁשִּכְמַעט ִנְכַׁשְלִּתי ַּבֲעִריַכת ְּבִרית ְּבַׁשָּבת ְלֶיֶלד ּגֹוי ּוִבְבָרָכה ְלַבָּטָלה, ַעל ָּכל ַהִּמְׁשַּתֵּמַע ִמָּכ

ְּבמֹוָצֵאי ַהַּׁשָּבת, ֶטֶרם ָעַזְבִּתי ֶאת ַהִּיּׁשּוב, ִנִּסיִתי ָלבֹוא ִּבְדָבִרים ִעם ָהָאב ּוְלַהְסִּביר לֹו ֶאת ֻחְמַרת 
ָהִעְנָין. ָאַמְרִּתי לֹו ִּכי ָּכל עֹוד ָהֵאם א ָעְבָרה ִּגּיּור ַּכֲהָלָכה, ַמְׁשָמעּות ַהָּדָבר ֶׁשָּבָניו ֵאיָנם ְיהּוִדִּיים, 

ַא הּוא ִׁשֵּלַח אֹוִתי ְּבַזַעף ֵמַעל ָּפָניו.
 – ַעְצִמי  ַעל  ֶׁשִּקַּבְלִּתי  ַהַהְנָהָגה  ִהיא  ֲחׁשּוָבה  ַּכָּמה  ַעד  ָלַדַעת  נֹוַכְחִּתי  ְּבַצַער.  ִמֶּמּנּו  ִנְפַרְדִּתי 
ַּדֶּלֶקת  ּוַבֲחָסָדיו  ַרֲחָמיו  ְּברֹב  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִזֵּמן  ֵכן  ִּכי  ִהֵּנה  ה.  ַמֲעֹשֶ ְלָכל  ְּתִפָּלה  ְלַהְקִּדים 
ּוִבְבָרָכה  ַׁשָּבת  ְּבִחּלּול  ֶאָּכֵׁשל  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְוזֹאת  ְּבַמְפִּתיַע,  ֶנֶעְלָמה  ָקָצר  ְזַמן   ֶׁשּתֹו ָּכזֹו  ְנִדיָרה, 

ְלַבָּטָלה".
'מּוָסף שב"ק' ֵל-ְל תשס"ח

ֵׁשָנה ָלְרָׁשִעים – ֲהָנָאה ָלֶהם ְוָלעֹוָלם
"ֵׁשָנה... ָלְרָׁשִעים – ֲהָנָאה ָלֶהם ַוֲהָנָאה ְלעֹוָלם, ַלַּצִּדיִקים – ַרע ָלֶהם ְוַרע ָלעֹוָלם" (ַסְנֶהְדִרין עב א).

ְלַאַחר ֶׁשהֹוֵדינּו ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְּבִבְרַּכת 'ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה' ַעל ֶׁשִהְתעֹוַרְרנּו ִמְּׁשָנֵתנּו, נֹוַתר ָלנּו ֲעַדִין ְלַוֵּדא; ַהִאם 
ִהְתעֹוְררּוֵתנּו ְרצּוָיה, אֹו ֶׁשָּמא מּוָטב ָהָיה ִאּלּו ָהִיינּו ַמְמִׁשיִכים ִּבְׁשָנֵתנּו.

ְוַדְּבֵקנּו   ְּבתֹוָרֶת ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו   ...ִמְּלָפֶני ָרצֹון  "ִויִהי  ְמֻיֶחֶדת:  ְּבַבָּקָׁשה  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ָאנּו  ַמְמִׁשיִכים  זֹאת  ִמִּסָּבה 
ְּבִמְצוֶֹתי ְוַאל ְּתִביֵאנּו א ִליֵדי ֵחְטא ְוא ִליֵדי ֲעֵבָרה ְוָעוֹן...", ַּבֲאִמיָרָתּה ֶׁשל ַּבָּקָׁשה זֹו ְמַגִּלים ָאנּו ַּדְעֵּתנּו ִּכי 
ָּכל ַמְּטַרת ִקיָמֵתנּו ַּבּבֶֹקר ִהיא ַא ְוַרק ְּכֵדי ַלֲעבֹד ֶאת ה', ִלְלֹמד ּתֹוָרתֹו ְוִלְׁשמֹר ִמְצוֹוָתיו, ְוִנְמָצא ֶׁשִהְתעֹוְררּוֵתנּו 

– טֹוָבה ִמְּׁשָנֵתנּו.

'ַהַּמֲעִביר  ִּבְרַּכת  ַאַחר  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ֶׁשֵאין  א)  מו  או"ח  (שו"ע  ַלֲהָלָכה  ִנְפָסק  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין  נּוַכל  ֶזה  ֵּבאּור  ְלִפי 
ֵׁשָנה', ֶׁשֵּכן ַעד ֶׁשֹּלא ַיְצִהיר ַהְּמָבֵר ַעל ַּכָּוָנתוֹ ְלַהְקִּדיׁש ֶאת יֹומֹו ַלֲעבֹוַדת ה', ֵהיַא ִנָּתן ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ִּבְרָכתֹו; 
ַלֲענֹות  ֶׁשֵאין  ְלַבָּטָלה  ְּבָרָכה   ְמָבֵר ֶׁשהּוא  ְוִנְמָצא  ֵמִהְתעֹוְררּותֹו,  טֹוָבה  ֶׁשְּׁשָנתֹו  ָרָׁשע  ְּבֶגֶדר  הּוא  ֻמְחָזק  אּוַלי 

ַאֲחֶריָה ָאֵמן?!

ֵּבין  ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְכל  ּוְרצֹונֹו  ַּדְעּתֹו  ְמַגֶּלה   ּוְבָכ  ,"ְּבתֹוָרֶת "ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו  ִמָּיד:  ּוְמַבֵּקׁש   ַמְמִׁשי הּוא  ַּכֲאֶׁשר   ַא
ַהַּצִּדיִקים ֶׁשַּמְּטַרת ִהְתעֹוְררּוָתם ַּבּבֶֹקר ִהיא ַלֲעבֹד ֶאת ה' ְוִלְׁשמֹר ֻחָּקיו ּוִמְצוֹוָתיו, אֹו ָאז ְיכֹוִלים ָאנּו ַלֲענֹות ָאֵמן 

ַאַחר ִּבְרָכתֹו (ׁשּו"ת 'ִנְׁשַמת ַחִּיים' ַלָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ֶּבְרִלין ִסיָמן טו, ְוֵכן הּוָבא ְּב'ִלּקּוֵטי ְיהּוָדה' ִסּדּור ַהְּתִפָּלה ְּבֵׁשם ָה'ִאְמֵרי ֱאֶמת').

ִלְפּתַֹח ַּדף ָחָדׁש
ַעל  הֹוִדינּו  ֵׁשָנה'  'ַהַּמֲעִביר  ֶׁשְּבִבְרַּכת  ִהיא  ֵׁשָנה'  'ַהַּמֲעִביר  ְלִבְרַּכת  ָרצֹון'  'ִויִהי  ַּבָּקַׁשת  ִלְסִמיכּות  נֹוֶסֶפת  ִסָּבה 
ֶׁשִּסֵּלק ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ַהֵּׁשָנה ֵמֵעיֵנינּו ּוַבד ְּבַבד ִסֵּלק ֵמִאָּתנּו ֶאת ְׁשֵאִרּיֹות ַמְחְׁשבֹוֵתינּו ּוְרצֹונֹוֵתינּו ִמּיֹום 
ָהֶאְתמֹול, ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלַהְתִחיל יֹום ָחָדׁש ַלֲחלּוִטין. ָּכֵעת ִהְננּו עֹוְמִדים ִּבְפֵני ָּפָרַׁשת ְּדָרִכים, ּוְבָיֵדינּו ִלְבחֹר ַהִאם 

ִלְפּתַֹח 'ַּדף ָחָדׁש' ּוְלַהְתִחיל ִמָּכאן ָוֵאיָל ִלְהיֹות טֹוִבים יֹוֵתר, אֹו ֶׁשָּמא ָנׁשּוב ָחִליָלה ְלִכְסָלה.

ְלִפיָכ ָראּוי ֶׁשִּמָּיד ִעם ּבֹא ַהּבֶֹקר ְנַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַר ֶׁשְּיַסֵּיַע ְּבָיֵדינּו ְלַהְגִׁשים ֶאת ְׁשִאיָפֵתנּו ַהְּכמּוָסה ְּבִלֵּבנּו, 
ָאנּו  ֵּכן  ְוַעל  ּוְבִמְצוֹוָתיו.  ַּבה'  ֲאִמִּתית  ְּדֵבקּות   ִמּתֹו ֵמֶאְתמֹול,  יֹוֵתר  טֹוָבה   ְּבֶדֶר ֶהָחָדׁש  ַהּיֹום  ֶאת  ּוְלַהְתִחיל 

ַמְסִמיִכים ֶאת ִּבְרַּכת 'ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה' ְלַבָּקַׁשת 'ִויִהי ָרצֹון' ('ִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל').

ְּבֹאֶפן נֹוָסף ֵיׁש ֶׁשֵּבֲארּו זֹאת ַעל ִּפי ַהֻּקְׁשָיה ֶׁשֵהֵבאנּו ֶּבָעלֹון ַהּקֹוֵדם; ַמּדּוַע ָעֵלינּו ָלׁשּוב ּוְלהֹודֹות ַעל ְּפִקיַחת 
ָהֵעיַנִים ַאַחר ֶׁשהֹוֵדינּו ַעל ָּכ ְּבִבְרַּכת 'ּפֹוֵקַח ִעְּוִרים'? ְוֵיׁש ְלַיֵּׁשב ִּכי ִּבְתִחָּלה הֹוִדינּו ַעל ְּפִקיַחת ָהֵעיַנִים ַהַּגְׁשִמית 
ַהְּמַסַּיַעת ָלנּו ְּבִלּמּוד  ָהרּוָחִנית  ָהֵעיַנִים  ְּפִקיַחת  ַעל  מֹוִדים  ָאנּו  ָּכֵעת   ַא ָהעֹוָלם,  ִעְנְיֵני  ְּבָיֵדינּו ְלָכל  ַהְּמַסַּיַעת 

ַהּתֹוָרה ַהְּקֻדָּׁשה ּוְבִקּיּום ִמְצוֹוֶתיָה. 

'ִויִהי ָרצֹון', ִּכי ַּבָּקָׁשה זֹו ִהיא ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ֵמַהְּבָרָכה,  ְלִפיָכ ַמְסִמיִכים ָאנּו ְל'ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה' ֶאת ְּתִפַּלת 
'אֶֹהל  ָזָצ"ל  ִמֶּקעֶלם  (ַהַּסָּבא  ָהרּוָחִנית  ָהֵעיַנִים  ְּפִקיַחת  ַעל  ְּכהֹוָדָאה  זֹו  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ִטיָבּה  ַעל  אֹוָתנּו  ְמַלֶּמֶדת  ְוִהיא 

מֶֹׁשה' ְמצַֹרע).

ְּכָדָבר ָהָרִגיל
ְּבֵסֶפר 'עֹוַלת ָּתִמיד' ֵּבֵאר ֶאת ַהֻּנָּסח 'ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו': ָּכל ְיהּוִדי ַהּׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ׁשֹוֵאף ִמַּׁשַחר ַטל ַיְלדּותֹו 
ִלְגּדֹל ּוְלִהְתַעּלֹות ְּבָרָמתֹו ָהרּוָחִנית. ְׁשִאיָפה זֹו ִהָּנּה ּתֹוָצָאה ֶׁשל ִחּנּו ִמַּקְטנּות ְוֶׁשל ִהָּמְׁשכּות ַאַחר ַהְּנָׁשָמה 

ַהְּגבֹוָהה ַהְּנתּוָנה ְּבִקְרֵּבנּו, ֶׁשִהיא ֵחֶלק ֱאַּק ִמַּמַעל.

ְּבָרם, ַהִּמְכׁשֹול ָהעֹוֵמד ְּבָפֵנינּו הּוא ּכֹחַ ַה'ֶהְרֵּגל': ַהּגּוף מֹוֵׁש אֹוָתנּו ַאַחר ַּתֲענּוֵגי ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ּוְכָכל ֶׁשָאָדם 
ַמְרִּגיל ַעְצמֹו ִלְדָבִרים ְּבֵטִלים ּוְלִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ָּכ נֹוֶצֶרת ְּבִלּבֹו ְּתׁשּוָקה ֲחָזָקה ְלַהְמִׁשי ָּבֶהם עֹוד ָועֹוד, 
."ּוְלַבּסֹוף ֵאינֹו ְמֻסָּגל ַלֲעמֹד ִּבְפֵניֶהם ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָז"ל (ילק"ש ֵעֶקב רמז תתעג): "ִאם ַּתַעְזֵבִני יֹום – יֹוַמִים ֶאֱעָזְב

ְלִפיָכ ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: "ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו ְּבתֹוָרֶת" – ֲעֵׂשה ֶׁשִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ּוִמְצוֹוֶתיָה ִיְהיּו ַה'ֶהְרֵּגל' 
ֶׁשָּלנּו, ֶׁשִנָּּמֵׁש ַאֲחֵריֶהם ְוא ִנְתַרֵּגל ְלַפּנֹות ִלֵּבנּו ְלַבָּטָלה. ֶׁשִאם ָּכ ִיְהֶיה, ִנְזֶּכה ְלַהְגִׁשים ֶאת ְׁשִאיָפֵתנּו ְוִלְגּדֹל 

ְּבתֹוָרה ּוְברּוָחִנּיּות (ַעל ִּפי 'עֹוַלת ָּתִמיד' פ"ט; 'ִׂשיַח ִיְצָחק').

 ָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ַלָּקדֹוׁש ָּברּו – "ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ ('ַיֲערֹות ְּדַבׁש'): "ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו ְּבתֹוָרֶת ְּבדֹוֶמה ְלָכ
הּוא ֶׁשְּכִפי ֶׁשָאנּו ֻמְרָּגִלים ְּבִטְבֵענּו ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹל ָּדָבר ָטֵמא אֹו ְלַחֵּלל ַׁשָּבת ָחִליָלה, ָּכ ַיֲחקֹק ְוַיְרִּגיל ֶאת ִמְצַות 

ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְּבִלֵּבנּו, ְּכֵדי ֶׁשֵּיָהֵפְך ֶאְצֵלנּו ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְלֶטַבע ְוא ָיסּור ְלָבֵבנּו ִמֶּמּנּו (ר"י ַאְיְּבִׁשיץ, 'ַיֲערֹות ְּדַבׁש').

ְּכֶׁשִּנְׁשַאל ַּפַעם ָהַאְדמֹו"ר ַּבַעל ָה'ִאְמֵרי ֱאֶמת' ִמּגּור: ֵּכיַצד ְמַבְּקִׁשים ָאנּו 'ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו ְּבתֹוָרֶת', ֲהלֹוא ּכֹחַ ַהֶהְרֵּגל 
ַעל  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֵאין  ְוֵהִׁשיב:  ַטַעם?  ּבֹו  מֹוֵצא  ֵאינֹו  ַהְּזַמן   ְּבֶמֶׁש ָמה,  ִלְדַבר  ֶׁשַהִּמְתַרֵּגל  ְׁשִליִלי,  ְּככֹחַ  ָידּוַע 
'ֶהְרֵּגל' ֶׁשָּכֶזה, ִּכי ִאם ַעל ֶהְרֵּגל ַהּדֹוֶמה ַלֲאִכיָלה, ִלְׁשִתָּיה ּוְלֵׁשיָנה, ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש ָאָדם מֹוֵצא ָּבֶהן ַטַעם 

(ִסּדּור 'ִלּקּוֵטי ְיהּוָדה').

ְוָכ ָּכַתב ְּב'ֵסֶפר ַהִּמְנָהגֹות' לר"א ִמּלּוִניל (ַּדף יב א) ֶׁשְּכִפי ֶׁשָאנּו ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ְּבִלי ֲאִכיָלה 
ּוְׁשִתָּיה, ָּכ ָעֵלינּו ְלַהְרִּגיׁש ְּכַלֵּפי ַהּתֹוָרה – ֶׁשֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ִּבְלָעֶדיָה.

ָּכאן ַהָּמקֹום ְלָהִביא ֶאת ֲאֶׁשר ָּכַתב ַה'ֶּכֶתר רֹאׁש' (עא) ְּבֵׁשם ַרּבֹו ַהְגָּר"א: "ְּכֶׁשַּיְׁשִּכים ָאָדם ַּבּבֶֹקר ִויַקֵּבל ָעָליו 
ַּבּיֹום ַההּוא עֹל ּתֹוָרה ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלב ָּתִמים, ָאז ָיסּורּו ִמֶּמּנּו ָּכל ַהִּבּטּוִלים ּוְבַוַּדאי ַיְצִליַח ַּבּיֹום ַההּוא ַּבּתֹוָרה. ּוְכִפי 

ּתֶֹקף ַקָּבַלת עֹל ַהּתֹוָרה ַּבּבֶֹקר ּוְכִפי ִחּזּוק ַהַהְסָּכָמה, ֵּכן ַיַעְזֵרהוּ ה' ּבֹו ַּבּיֹום ְוֵכן ָיסּורּו ַהְּטָרדֹות ִמֶּמּנּו".

ְוַדְּבֵקנּו ְּבִמְצוֹוֶתי
עֹוד ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: "ְוַדְּבֵקנּו ְּבִמְצוֶֹתי" – ֲעֵׂשה ֶׁשֹּלא ִנְהֶיה ְּכאֹוָתם ְּבֵני ָאָדם ֶׁשַּגם 

ְּבָׁשָעה ֶׁשֵהם ְמַקְּיִמים ֶאת ַהִּמְצוֹות, ֵאין אֹור ְקֻדַּׁשת ַהִּמְצוֹות ַמְׁשִּפיַע ֲעֵליֶהם ְלַקְּדָׁשם ּוְלרֹוְמָמם, ֶאָּלא ֲעֵׂשה 
ֶׁשַהִּמְצוֹות ִּתְהֶייָנה 'ְּדבּוקֹות' ָּבנּו ְוַתֲהֹפְכָנה ְלֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ֵמִאָּתנּו, ָּכ ֶׁשָּכל ַעְצִמּיּוֵתנּו ִּתְתרֹוֵמם ְוִתְתַנֵּׂשא 

ְלַמְדֵרָגה רּוָחִנית ְּגבֹוָהה ('ִׂשיַח ִיְצָחק').

ְוַדְּבֵקנּו   ְּבִמְצוֹוֶתי "ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו   ;ְלֵהֶפ לֹוַמר  ָהָיה  ָראּוי  ִלְכאֹוָרה  ָּתַמּה:  ָזָצ"ל  ְפִריְדַלְנֶדּר  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ַהָּלׁשֹון  ַמְתִאיָמה  ּוַבִּמְצוֹות  ַּבּתֹוָרה,  ָּדבּוק  ָהָאָדם  ֶׁשִּיְהֶיה  'ְּדֵבקּות' –  ַהָּלׁשֹון  ַמְתִאיָמה  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשֵּכן   ,"ְּבתֹוָרֶת

'ֶהְרֵּגל' – ֶׁשִּיְתַרֵּגל ָהָאָדם ְלַקְּיָמן?

 ּוֵבֵאר: ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֵאין ֵּדי ִּבְדֵבקּות ּוִבְתׁשּוָקה, ֶאָּלא ַעל ָהָאָדם ַלֲעסֹק ְוַלֲהגֹות ְּבִדְבֵרי ַהּתֹוָרה ְּבפַֹעל, ְּבַמֲהַל
ַהְּיָמָמה ֻּכָּלּה, ָלֵכן ְמַבְּקִׁשים ָאנּו: "ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו ְּבתֹוָרֶת". ְלֻעַּמת זֹאת ְּבִמְצוֹות ָיכֹול ָהָאָדם ִלְהיֹות 'ָרִגיל' ְּבִקּיּום 
ַהִּמְצוֹות, ַא ֵּכיָון ֶׁשעֹוֶׂשה אֹוָתן ְּכ'ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה', ֵאין הּוא ָּדֵבק ָּבֶהן ְּבָכל ִלּבֹו, ְלִפיָכ ְמַבְּקִׁשים ָאנּו: 

"ְוַדְּבֵקנּו ְּבִמְצוֹוֶתי" ('ִׂשְפֵתי ַחִּיים', ֵּבאּוֵרי ְּתִפָּלה).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ִּבְזכּוָתּה ֶׁשל ַּדֶּלֶקת

ע ַמעּתַ ט וום  ַמּבָ סִספפּפּ ם
ׁשל תּה ָנה' ֲעִביר ׁשֵ ת 'ַהּמַ ְרּכַ ַאַחר ּבִ 'ְיִהי ָרצֹון' ׁשֶ

"ן) ֶרת ָהַרְמּבָ מֹו. (ִאּגֶ ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


