
ת ְרֵאה ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּבָרָכה ַעל ִנּתּוץ ֲעבֹוָדה ָזָרה
”ַאֵּבד ְּתַאְּבדּון ֶאת ָּכל ַהְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָׁשם ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר 
ִמְזְּבחָֹתם“  ֶאת  ְוִנַּתְצֶּתם  ֱאֵהיֶהם...;  ֶאת  אָֹתם  יְֹרִׁשים  ַאֶּתם 

(יב ב-ג)

ָהעֹוָלם  ִמן  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ּוְלַאֵּבד  ְלַבֵער  ִנְצַטּוֵינוּ  ֶזה  ְּבָפסּוק 
(ַסְנֶהְדִרין צ א; סה“מ ָלַרְמָּב“ם ֲעֵׂשה קפה).

ֶׁשֶּנְעְקָרה  ָמקֹום  ”ָהרֹוֶאה  ֶנֱאָמר:  א)  (נד  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
 ֵקינוּ ֶמֶלַאָּתה ה‘ ֱא] ִמֶּמּנּו ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים, אֹוֵמר: ָּברּו
ָהעֹוָלם] ֶׁשֶּנֶעְקָרה ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ֵמַאְרֵצנּו“. ְוֵיׁש ְלָבֵרר ָמה 
ִּדינֹו ֶׁשל ָהעֹוֵקר ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּבַעְצמֹו, ַהִאם ְמָבֵר ַעל ִקּיּום 

ַהִּמְצָוה ִּכְׁשַאר ְמַקְּיֵמי ִמְצַות ֲעֵׂשה?
ֲאֶׁשר   ...ָּברּו”  :ְלָבֵר ָעָליו  ֶׁשָאֵכן  ָּפַסק  (ָׁשם)  ַהַּמַהְרשָׁ“א 
 ַא ֵמַאְרֵצנּו“.  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַלֲעקֹר  ְוִצּוָנוּ  ְּבִמְצוֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו 
ִויְלקֹוִמיר  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַרִּבינֹוִביץ  ִּבְנָיִמין  ַרִּבי   ָּכ ַעל  ָּתַמּה 
ֶׁשֵאין  ַהִּמְצוֹות)  ִּבְרַּכת  ְּבַאּבּוִדְרַהם,  (הּוְבָאה  ַּפַלאט  ֶּבן  ר“י  יַטת  ִמּׁשִ
ֲעֵבָרה  ַמֲעֵׂשה  ְיֵדי  ַעל  ִנְגָרם  ֶׁשִחּיּוָבּה  ִמְצָוה  ַעל  ְמָבְרִכים 
[ַּכֲהָׁשַבת ְּגֵזָלה]. ְוֵכיַצד ֵאפֹוא ִנָּתן ְלָבֵר ַעל ִאּבּוד ֲעבֹוָדה 
ָזָרה, ֲהא ַאף ִאם ֶנֶעְׂשָתה ִּביֵדי ּגֹוִיים, ַּגם ָלֶהם ִהיא ֶנֱחֶׁשֶבת 
ְּבֵני  ִמְצוֹות  ְּבֶׁשַבע  ִנְכָלל  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ִאּסּור  ֶׁשֲהֵרי  ֲעֵבָרה, 

נַֹח?
ָּתלּוי  ֶׁשִּקּיּוָמּה  ִמְצָוה  ַעל  ַרק  ֶׁשָאֵכן,  ֵּתֵרץ  ָהַאֶּדֶר“ת  ְּבנֹו 
ַּבֲעֵבָרה ֶׁשָעָׂשה ְיהּוִדי ֵאין ְמָבְרִכים, ַא ִמְצָוה ֶׁשִּמְתַקֶּיֶמת 

ְּבִעְקבֹות ֲעֵבָרה ֶׁשָעָׂשה ּגֹוי – ְמָבְרִכים ָעֶליָה.
ֲהָׁשַבת  ִמְצַות  ֶאת  ַהָּים‘:  ’ַמְרָּגִלּיֹות  ַּבַעל  ֵּתֵרץ  ַאֵחר  ְּבאֶֹפן 
 ,ַעל ָּכ ַהְּגֵזָלה ְמַקֵּים ַהַּגְזָלן ְּבַעְצמֹו, ָלֵכן ֵאין ָראּוי ֶׁשְּיָבֵר
אּוָלם ֶאת ָהֲעבֹוָדה ַהָּזָרה ָעָׂשה ָאָדם ַאֵחר. ַוֲאִפילּו ֲעָׂשָאּה 
ְיהּוִדי, ֲהֵרי ַלְּמַנֵּתץ אֹוָתּה ֵאין ָּכל ֶקֶׁשר ָלֲעֵבָרה, ָלֵכן ְּבַוַּדאי 

.ָיכֹול הּוא ְלָבֵר
’ַמַהְרָׁש“א‘ ְּבָרכֹות ח“א נז ב; ’ְּבֵני ִּבְנָיִמין‘ ַעל ָהַרְמָּב“ם ע“ז ז א; ’ְמקֹור ַהְּבָרָכה‘ עמ‘ י

ִמָּכל ְּפִסיָעה ִנְבָרא ַמְלָא
”ִּכי ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה‘ ֱאקֵיֶכם ִמָּכל ִׁשְבֵטיֶכם 

ָלׂשּום ֶאת ְׁשמֹו ָׁשם ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ָׁשָּמה“ (יב ה) 
רֹאׁש ַחְכֵמי ְירּוָׁשַלִים ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַיֲעקֹב ַאְלָגאִזי ֵהִביא ְּבֵׁשם 
ִנְבָרא  ִלירּוָׁשַלִים  ָהעֹוִלים  ֶׁשָּצֲעדּו  ְּפִסיָעה  ֶׁשִּמָּכל  ִמְדָרׁש, 
ַמְלָא. ְוִהְסִמי ְלָכ ֶאת ַהָּפסּוק ִּבְתִהִּלים (מב ה): ”ִּכי ֶאֱעבֹר 
ַּבָּס ֶאַּדֵּדם ַעד ֵּבית ֱאקִים ְּבקֹול ִרָּנה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג“; 
ִנָּתן  ֲאַזי  ַלֲעלֹות,  ָהְרָגִלים  עֹוֵלי  ְּכֶׁשִהְתִחילּו   – ֶאֱעבֹר“  ”ִּכי 
ְלִהְתַקֵּדם  ֶׁשהֹוִסיפּו  ְּכָכל  ְואּוָלם   ,“ַּבָּס”  – ְלסֹוְפָרם  ָהָיה 
ְלרֹב  חֹוֵגג“,  ְּבֶגֶדר: ”ָהמֹון  ֵהם  ָהיּו  ְּכָבר  ֱאקִים“,  ֵּבית  ”ַעד 

ַהַּמְלָאִכים ֶׁשִהְצָטְרפּו ֲאֵליֶהם.
ּוְבאֹותֹו ִעְנָין הּוָבא ִּבְׁשמֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב, 
ֶׁשַאף ְּבָיֵמינּו, ַהֲהִליָכה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהְּמֻכֶּנה ’ִמְקָּדׁש ְמַעט‘ 
ִנְבָרא  ְּפִסיָעה  ּוִמָּכל  ַהִּמְקָּדׁש,  ְלֵבית  ַּכֲהִליָכה  ֲחׁשּוָבה 

 .ַמְלָא
’יֹוֵסף ְּתִהּלֹות‘ [ַלִחידָ“א] ְּתִהִּלים מב ה; ’ַמֲעֵׂשה ְיִחיֵאל‘ [ָלִרי“מ ַהְיְּבֶנר] ֵעֶקב 

ָּברּו ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ֶחְנָוִני
ּוְבנֵֹתיֶכם  ּוְבֵניֶכם  ַאֶּתם  ֱאקֵיֶכם  ה‘  ִלְפֵני  ”ּוְׂשַמְחֶּתם 
ְוַעְבֵדיֶכם ְוַאְמהֵֹתיֶכם ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ְּבַׁשֲעֵריֶכם ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק 

ְוַנֲחָלה ִאְּתֶכם“ (יב יב)
ֵּפֵרׁש ַה‘ְּכָתב סֹוֵפר‘: 

”ַאֶּתם ּוְבֵניֶכם“ – ִּתְׂשְמחּו ְותֹודּו ַעל ַהַּנֲחָלה ֶׁשֶהֱעִניק ָלֶכם 
ה‘ ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְואּוָלם ַהֵּלִוי יֹוֶדה ִויַׁשֵּבַח ַּדְוָקא ַעל ”ִּכי ֵאין 
ְּבִקְנְיֵני  ִמַּלֲעסֹק  אֹותֹו  ֶׁשּפָטְרוּ   – ִאְּתֶכם“  ְוַנֲחָלה  ֵחֶלק  לֹו 
ַהָּקֶנה  ֶּבן  ְנחּוְנָיא  ַרִּבי  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשָהָיה  ּוְכִפי  ַהֶּזה.  ָהעֹוָלם 
 ְלָפֶני ֲאִני  ”מֹוֶדה  ב):  כו  (ְּבָרכֹות  ַהִּמְדָרׁש  ִמֵּבית  ִּביִציָאתֹו 
ַׂשְמָּת  ְוא  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ִמּיֹוְׁשֵבי  ֶחְלִקי  ְמָּת  ֶׁשּׂשַ ֱאַקי  ה‘ 
ָהִראׁשֹון]  ְקָרנֹות...“ ּוֵפֵרׁש ַרִׁש“י [ְּבֵפרּוׁשֹו  ִמּיֹוְׁשֵבי  ֶחְלִקי 
ֶׁש‘ּיֹוְׁשֵבי ְקָרנֹות‘ ֵהם ַהֶחְנָוִנים ָהעֹוְסִקים ְּבַפְרָנָסָתם ְוֵאיָנם 

ֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה. 
’ְּכַתב סֹוֵפר‘

ַרֵחם ָעֵלינּו ְּבֶטֶרם ְנַרֵחם ַעל ֲאֵחִרים
”ְוָנַתן ְל ַרֲחִמים ְוִרַחְמ“ (יג יח)

ֲחָכִמים (ַׁשָּבת קנא ב) ֵּפְרׁשּו ָּפסּוק ֶזה ָּכ: ”ְוָנַתן ְל ַרֲחִמים“ – 

ֶׁשְּתַרֵחם ַעל ַהְּבִרּיֹות, ּוִמּתֹו ָּכ: ”ְוִרַחְמ“. ְלַלֶּמְד ֶׁש: ”ָּכל 
ַמִים“.  ַהְּמַרֵחם ַעל ַהְּבִרּיֹות ְמַרֲחִמין ָעָליו ִמן ַהּׁשָ

ִלּבֹו  ַעל  ָהָאָדם  ”ְוִיֵּתן  ג):  ֶרֶמז  (יֹו“ד  ָהַרמָּ“א  ָּכַתב  ֶזה  ְּבִעְנָין 
ֶׁשהּוא ְמַבֵּקׁש ָּכל ָׁשָעה ַּפְרָנָסתֹו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ּוְכמֹו 
ֶׁשהּוא ְמַבֵּקׁש ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִיְׁשַמע ַׁשְוָעתוֹ, ָּכ הּוא 

ִיְׁשַמע ַׁשְוַעת ֲעִנִּיים“.
ַעל ִּפי ֶזה ֵּפֵרׁש ַהַּמַהְרשָׁ“א (ח“א, ַׁשָּבת ָׁשם) ֶאת ְלׁשֹון ַהָּפסּוק 
ְמאֹד“.  ַדּלֹונּו  ִּכי   ַרֲחֶמי ְיַקְּדמּונּו  ”ַמֵהר  ח):  (עט  ִּבְתִהִּלים 
ַעל  ֶׁשְּנַרֵחם  ַעד  ַּתְמִּתין  ְוַאל   ,“ַרֲחֶמי ְיַקְּדמּונּו  ”ַמֵהר 
ְוֵאין  ְמאֹד“  ”ַדּלֹונּו  ֶׁשֵּכן   ,ְלַרֲחֶמי ְראּוִיים  ְוִנְהֶיה  ַהְּבִרּיֹות 
ֶׁשְּתַרֵחם  ִלְפֵני  ַלֲאֵחִרים  ְצָדָקה  ְוָלֵתת  ְלַרֵחם  ִּביָכְלֵּתנוּ 

ָעֵלינּו.
ֵאין ְּבָרָכה ְלא ִׂשְמָחה

”ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו ְוא ֵיַרע ְלָבְב ְּבִתְּת לֹו“ (טו י)
ַהִּמְצוֹות‘  ’ִּבְרַּכת  ְמָבְרִכים  ֵאין  ַמּדּוַע  ֵאָלה:  ַהּׁשְ ִהיא  ְידּוָעה 

ִלְפֵני ִקּיּום ִמְצַות ַהְּצָדָקה ְּבׁשֹוֶנה ִמָּכל ִמְצַות ֲעֵׂשה? 
ֶׁשַהִּסָּבה  ֵהִׁשיב  ַהִּמְצוֹות)  ִּבְרַּכת  ְּבַאּבּוִדְרַהם  (הּוָבא  ַּפַלאט  ֶּבן  ר“י 
ִהיא ִמּשּׁום ֶׁשֵאין ְמָבְרִכים ַעל ִמְצָוה ֶׁשִּקּיּוָמּה ָּתלּוי ְּבַדַעת 
ֲאֵחִרים. ְּכִמְצַות ְצָדָקה, ֶׁשִאם ְיָסֵרב ֶהָעִני ִלּטֹל ֶאת ַהְּצָדָקה 

א נּוַכל ְלַקְּיָמּה.
ַלְּתׁשּוָבה  ָגתֹו  ְּבַהּׂשָ ָהַרֲאַב“ד  ָנַתן   ְלָכ ַאֶחֶרת  ְּתׁשּוָבה 
ִמְצָוה  ַעל  ְמָבְרִכים  ֵאין  ִּכי  ָׁשם),  ַאּבּוִדְרַהם  (ְרֵאה  ָהֲאמּוָרה 
ִּכְבָיכֹול  ִנְרֶאה   ְּבָכ ֶׁשֵּכן  ַהּזּוָלת,  ֶׁשל  ֵמֶחְסרֹונֹו  ֶׁשּנֹוַבַעת 

ֶׁשָאנּו מֹוִדים ַעל ֵסֶבל זּוָלֵתנּו.
ַעל  ֵמִריָמנֹוב  ֶמְנֶּדל  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ָנַתן   ְלָכ נֹוָסף  ִיחּוִדי  ַטַעם 

ִּפי ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו:
 א ֵיַרע ְלָבְבֶׁשִהְזִהיָרה ַהּתֹוָרה ֶאת נֹוֵתן ַהְּצָדָקה: ”ְו ִמָּכ
ְּבִתְּת לֹו“, ָלַמְדנּו ִּכי ֵיׁש ָלֵתת ֶאת ַהְּצָדָקה ְּבִׂשְמָחה, ּוְכִפי 
 ַהָּצִרי ִעם  ְצָדָקה  ”ַלֲעׂשֹות  תעט):  (ִמְצָוה   :‘ַהִחּנּו’ ֶׁשָּכַתב 
נֹוֵתן  ְּכָלל   ֶׁשְּבֶדֶר ּוְלִפי  ֵלָבב“.  ּוְבטּוב  ְּבִׂשְמָחה  ֵאֶליָה 
ַהְּצָדָקה ֵאינֹו ְמַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ְּכִתּקּוָנהּ ְּבִׂשְמָחה, ָלֵכן א 

ִּתְּקנּו ְּבָרָכה ְלִמְצָוה זֹו.
’ָמאֹור ָוֶׁשֶמׁש‘ ִּפיְנָחס 

ַהַּמָּצה ִמְתַּפֶּלֶלת ֶׁשּנֹאְכֶלָּנה
”ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם עִֹני“ (טז ג)

ָּדַרׁש ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘:
ֶׁשַהַּמָּצה   ְלַלֶּמְד עִֹני“,  ”ֶלֶחם  ַלַּמָּצה  ַהָּכתּוב  ָקָרא   ְלָכ

ַעְצָמּה, ִּכְבָיכֹול, עֹוָנה ּוִמְתַּפֶּלֶלת ֶׁשּנֹאְכֶלָּנה. 
ַפת ֱאֶמת‘ ֶאת ַהָּפסּוק ֶׁשֶּנֱאָמר ְּבָפָרַׁשת  ְּכֵעין ֶזה ֵּפֵרׁש ַה‘ּׂשְ
ֶאל  ִּתְׁשְמעּו  ָׁשמַֹע  ִאם  ”ְוָהָיה  ג):  יא  (ְּדָבִרים  ְׁשַמע  ְקִריַאת 
ּוְמַבֶּקֶׁשת  קֹול  ַמְׁשִמיָעה  ַעְצָמּה  ֶׁשַהִּמְצָוה  ִמְצֹוַתי....“, 

ֵמָהָאָדם ֶׁשְּיַקְּיֶמָּנה. 
’ְּדָרׁשֹות ֲחַתם סֹוֵפר‘ ח“ב ַּדף רעד ב; ’ְׂשַפת ֱאֶמת‘ ֵעֶקב תרל“א

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

אׁש ם

ני ּפְ ם

ָאֵמן ַאַחר ַהְּבָרכֹות ְוַאַחר ַהְּקָללֹות
”ְוָנַתָּתה ֶאת ַהְּבָרָכה ַעל ַהר ְּגִרִזים ְוֶאת ַהְּקָלָלה ַעל 

ַהר ֵעיָבל“ (יא כט)
ְוֶאת  ַהְּבָרָכה...  ֶאת  ”ְוָנַתָּתה  ִּתְרֵּגם:  אּוְנְקלֹוס 
[ַהְּמָבְרִכים]...  ְמָבְרַכָּיא  ַית  ”ְוִתֵּתן   – ַהְּקָלָלה“ 
ֲהא  ְלָהִבין,  ְוֵיׁש  [ַהְּמַקְּלִלים]“.  ְמַלְטַטָּיא  ְוַית 
ְוֶאת  ַהְּבָרכֹות  ֶׁשֶאת  א)  לב  (סֹוָטה  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ְׁשֵני  ֵּבין  ֶׁשָעְמדּו  ְוַהְּלִוִּיים  ַהּכֲֹהִנים  ָאְמרּו  ַהְּקָללֹות 
ֶהָהִרים. ֶאָּלא ֶׁשַּבְּבָרכֹות ִהּטּו ֵהם ְּפֵניֶהם ְלִכּוּון ַהר 
ֵאפֹוא  ֵּכיַצד  ֵעיָבל.  ַהר  ְלִכּוּון   – ּוַבְּקָללֹות  ְּגִריִזים, 
ִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס ֶׁשַהְּמָבְרִכים ַיַעְמדּו ַעל ַהר ְּגִריִזים 

ְוַהְמַּקְּלִלים ַעל ַהר ֵעיָבל?
ֵּתֵרץ ַרִּבי יֹוֵסף ָּדִוד ַרָּבּה ֶׁשל ַׁשאלֹוִניִקי:

ָאֵכן, ַהְּלִוִּיים ֶׁשָעְמדּו ְּבַתְחִּתית ֶהָהִרים ֵהם ֶׁשָאְמרּו 
ָבִטים  ֶׁשַהּׁשְ ֵּכיָון  ְואּוָלם  ְוַהְּקָללֹות,  ַהְּבָרכֹות  ֶאת 
ִּדְבֵריֶהם;  ַאַחר  ָאֵמן  ָענּו  ֶהָהִרים  ַעל  ֶׁשָעְמדּו 
ַהְּבָרכֹות ֶנֶאְמרּו ְּכַלֵּפי ֵאּלּו ֶׁשָענּו ָאֵמן ְּבַהר ְּגִריִזים, 
ֵּפֵרׁש   ְלָכ ֵעיָבל.  ְּבַהר  ָהעֹוִנים  ְּכַלֵּפי   – ְוַהְּקָללֹות 
ַעְצָמם  ְוַהְמַּקְּלִלים  ַהְּמָבְרִכים  ֶׁשִּכְבָיכֹול  אּוְנְקלֹוס 
יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ”ָּגדֹול  ֶׁשֲהֵרי:  ֶהָהִרים,  ַעל  ָעְמדּו 

’ֶצַמח ָּדִוד‘ִמן ַהְּמָבֵר“ (ְּבָרכֹות נג ב).

ת ְרֵאה ָרׁשַ 294ּפָ תשע"ט
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ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ְמֻחָּתנֹו  ֶׁשָּנָׂשא  ַּבֶהְסֵּפד 
ַּבַעל  ַּדאְנִציג  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ִמּוִיְלָנא, 
ֵּבית  ְּבֵהיַכל  ַהְגָּר“א  ַעל  ָאָדם‘,  ’ַחֵּיי 
ַּבֵּסֶפר  (ִנְדַּפס  ְּבִויְלָנא  ַהָּגדֹול  ַהְּכֶנֶסת 
ָעָליו  ָקָרא  כז)  עמ‘  ַרֲחִמים‘  ’ַׁשֲעֵרי 
ַה‘ַחֵּיי ָאָדם‘ ֶאת ַהָּכתּוב (ְמָלִכים ב‘ ב 
יב): ”ָאִבי ָאִבי ֶרֶכב ִיְׂשָרֵאל ּוָפָרָׁשיו“, 
ְוֶאת ֶׁשִּתְרֵּגם יֹוָנָתן: ֶׁשֵהיִטיב ְלִיְׂשָרֵאל 
ּוִמָּפָרִׁשים,  ֵמֶרֶכב  יֹוֵתר  ִּבְתִפָּלתֹו 
יֹום  ֶאת  ”ִזְכרּו  ַלּנֹוְכִחים:  ְוִהְזִּכיר 
ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְלָכאן  ֶׁשָּבא  ַהִּמְלָחָמה, 
ְלִהְתַּפֵּלל, ְוהּוא ִּבְתִפָּלתֹו ִהִּציל אֹוָתנּו 
ִמָּכל ֶרֶכב ּוָפָרִׁשים. ִאם ֵּכן, ְּבַוַּדאי ָאנּו 
ִבְּגֵדיֶכם,  ִקְרעּו  ָעָליו,  ִלְקרַֹע  ְמֻחָּיִבים 
ִיְׂשָרֵאל  ִּתְפֶאֶרת  ְּגאֹון  ֶאת  ה‘  ָקַרע  ִּכי 

ֵמָעֵלינּו...“
ָאָדם‘  ַה‘ַחֵּיי  ָרַמז  ְּתִפָּלה  ְלֵאיזֹו 

ְּבֶהְסֵּפדֹו? ַעל ָּכ ַּבִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו:
תקנ“ד,  ַּתּמּוז  ְּבחֶֹדׁש  ְּבי“ז  ֶזה  ָהָיה 
ְּכַאְרַּבע ָׁשִנים ֶטֶרם ֲעלֹות ַהָּגאֹון ָזָצ“ל 
ָהרּוִסים  ֵחילֹות  ַמְיָמה.  ַהּׁשָ ִּבְסָעָרה 
ִויְלָנא  ָהִעיר  ֶאת  ִלְכּבֹׁש  ִּבְּקׁשּו  ֲאֶׁשר 
ְלטּו  ֶׁשּׁשָ ַהּפֹוָלִנים  ָהֲאִציִלים  ִמיֵדי 
ָּבּה, ֵהֵחּלּו ְּבָמצֹור ַעל ָהִעיר ְוִהְרִעיׁשּו 

אֹוָתּה ְּבֵאׁש ּתֹוְתֵחיֶהם ְלא ַרֲחִמים.
ָמִגֶּניָה  אּוָלם  ְוֶנֶחְרָבה,  ָהְלָכה  ָהִעיר 
ֲהרּוִגים  ְמאֹות  ִוְּתרּו.  א  ָהַעְקָׁשִנים 
ֵמֵאׁש  ְּכתֹוָצָאה  ָּבְרחֹובֹות  ִנְמנּו 
ִמיהּוֵדי  ַרִּבים  ָהיּו  ְּבתֹוָכם  ָהרּוִסים, 
ְלֵאׁש  ָקְרָּבן  ָנְפלּו  ֲאֶׁשר  ִויְלָנא  ָהִעיר 
ִליֵדי  ַהְּדָבִרים  ִהִּגיעּו  ַהָּמצֹור.  ֵחיל 
ָּכ, ֶׁשְּביֹום ֶאָחד ִּבְלַבד ִנְמנּו ְלַמְעָלה 

לֹוִׁשים ֲחָלִלים ְיהּוִדִּיים. ִמּׁשְ
ָהרּוִסי  ַהָּמצֹור   ִנְמַׁש יֹום  ִּכְׁשלֹוִׁשים 
ַהְרָעָׁשה  ֵּבין  ַּכֲאֶׁשר  ִויְלָנא,  ַעל 
ֵּבין   ִּתּוּו ִנְסיֹונֹות  ַנֲעׂשּו  ְלַהְרָעָׁשה 
ָלֲאִציִלים  ָהרּוִסי  ַהָּצָבא  ִמְפֶקֶדת 
ַהּפֹוָלִנים ְּבַמָּטָרה ִלְגרֹם ָלֶהם ְלִהָּכַנע 
ּתֹוָׁשֶביָה  ָוָדם  ָהִעיר  ֻּתְחַרב  ְּבֶטֶרם 
ָהֲאִציִלים  אּוָלם  ַּכַּמִים,   ֵפ ִיּׁשָ
א  ְּכבֹוָדם  ַעל  ְמרּו  ֶׁשּׁשָ ַהּפֹוָלִנים 

ִהְסִּכימּו ְלִהָּכַנע.
ֶׁשָּלֶהם  ַעל  ָעְמדּו  ָהרּוִסים  ֶׁשַּגם  ֶאָּלא 
ְּבַעְקָׁשנּות.  ָהִעיר  ַעל  ָלצּור  ְוִהְמִׁשיכּו 
 ִנְמַׁש יֹום  ִּכְׁשלֹוִׁשים   ְּבֶמֶׁש  ,ְוָכ
ַהָּמצֹור ָהרּוִסי ַעל ִויְלָנא, ַּכֲאֶׁשר ִמֵּדי 
ְוֶנֱהָרִגים  ָּבִּתים  ֶנְחָרִבים  ְּביֹומֹו  יֹום 
ה ָעָׂשר  ֲעָׂשרֹות. ַעד ֲאֶׁשר ְּביֹום ֲחִמּׁשָ
ְלחֶֹדׁש ְמַנֵחם ָאב, ְלַאַחר ֶׁשִּקְּבלּו עֹוד 
ַהּפֹוָלִנים  ֶׁשל  ִמיֵדיֶהם  ִעֵּקׁש  ֵסרּוב 
ֶׁשל  ַסְבָלנּוָתם  ָּפְקָעה  ַהְּנצּוִרים, 
ִצְבאֹות ָהרּוִסים, ְוֵהם ֶהְחִליטּו ִלְפּתַֹח 
ְּביֹוֵתר,  ְּכֵבָדה  ְּבַהְרָעָׁשה  ָהִעיר  ַעל 
ִּכי  ִּבָּטחֹון   ּתֹו ִּכּוּוִנים,  ְוַכָּמה  ִמַּכָּמה 
 ֶּדֶר ָלֶהם  ְלַהְבִקיַע  ַיְצִליחּו  ְּבסֹוָפּה 

ְוִלְכּבֹׁש ֶאת ָהִעיר ַהְּמֻבֶּצֶרת.
ָראֵׁשי ְקִהַּלת ְיהּוִדי ִויְלָנא ֲאֶׁשר נֹוְכחּו 
ִהְכִריזּו  ֲעֵליֶהם,  ַהְּמַאֶּיֶמת  ַּבַּסָּכָנה 
 ,ָּכ ּוְזָעָקה.  ְּתִפָּלה  ֲעֶצֶרת  ַעל  ִמָּיד 
ַהִּמְתַנֲהִלים  ַהְּקָרבֹות  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמם 
ְקִהַּלת  ְּבֵני  ָּכל  ִהְתַּכְּנסּו  ָהִעיר  ַעל 

ִויְלָנא ַלֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 
ַהָּגדֹול ְּבֶבִכי ּוִבְדָמעֹות ְׁשִליׁש, ְלַהִּפיל 
ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ה‘ ֶׁשָּיחּוס ַעל 
ְׁשֵאִרית ַהְּפֵלָטה ְוַיִּציֵלם ִמָּיד ְמַבְּקֵׁשי 

ַנְפָׁשם.

ִלְתִפָּלה  ִהְצָטֵרף  ִמּוִיְלָנא  ַהָּגאֹון  ַאף 
קֹורֹות  רֹוְׁשֵמי  ֶׁשְּמִעיִדים  ּוְכִפי  זֹו, 

ָהִעִּתים:

ּוְנֵׁשיֶהם  ֵהם  ָּבִעיר,  ִיְׂשָרֵאל  ֲעַדת  ”ָּכל 
ּוְבֵניֶהם, ִנְקְּבצּו ֻּכָּלם ֶאל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
ַהָּגדֹול, ִּבְבִכי ּוְתִפָּלה ְוַתֲחנּוִנים. ַוַּיַעל 
ַהּקֶֹדׁש  ֲארֹון  ֶאל  ֵאִלָּיהּו  ַרֵּבנּו  ַהָּגאֹון 
ּוָפַתח אֹותֹו, ְוֵהֵחל לֹוַמר ֶאת ַהִּמְזמֹור: 
’ַיַעְנ ה‘ ְּביֹום ָצָרה‘. ְלֶפַתע ִנְׁשַמע קֹול 
ִּבְׁשִריָקה  ָעַבר  ַהּתֹוָתח  ְוַכּדּור  ַרַעם, 
ֶׁשֲעַדת  ַהָּגדֹול  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְּבַגג  ּוָפַגע 

ִויְלָנא ֶנֶאְספּו ֵאָליו.

ָּבֶרַגע  ּובֹו  ִמַּפַחד,  ָיָצא  ָהָעם  ָּכל  ֵלב 
ָקָרא ַהָּגאֹון ַרֵּבנּו ֵאִלָּיהּו ְּבקֹול: ’ָּבֵטל, 
ַהּתֹוָתח  ַּכּדּור  ִהְתַרֵחׁש:  ְוַהֵּנס  ָּבֵטל!‘, 
ִנְתַקע ְּבעִֹבי ַהַּגג ְוָהֵאׁש ִנְפְסָקה. ָמִגֵּני 
ָלִעיר  ִנְכְנסּו  ְוַהּכֹוְבִׁשים  ִנְכְנעּו,  ָהִעיר 

ְּבֻתִּפים ּוְבִצְלָצִלים ַוְּתִהי ָהְרָוָחה“.

ֶאת  ָּכְבׁשּו  ֶׁשָהרּוִסים  ְלַאַחר  ַרק 
ָהִעיר  ָמִגֵּני  ָּכָאמּור,  ַהֵּנס;  נֹוַדע  ָהִעיר 
ֶׁשֹּלא  ְּבַדְעָּתם  ְוָגְמרּו  ִנְמנּו  ָהַעְקָׁשִנים 
ַהַּכּדּור  ַעד  ְלִהָּלֵחם  ֶאָּלא  ְלִהָּכַנע, 
ָהִעיר  ַהְחָרַבת  ִּבְמִחיר  ְולּו  ָהַאֲחרֹון, 

ֻּכָּלּה ַעד ַהְּיסֹוד.

ֶׁשִהְתַּכְּנסּו  ָׁשָעה  ֶׁשְּבאֹוָתּה  ֶאָּלא 
ַהְּיהּוִדים ִלְתִפָּלה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֶאָחד 
ֲאֶׁשר  ַהּפֹוָלִנים  ָהֲאִציִלים  ִמִּנְכְּבֵדי 
ִהְתּגֹוֵרר ְּבִויְלָנא, א ָיכֹול ָהָיה ַלֲעמֹד 
ְּבִעירֹו  ִלְראֹות  ַּכּלֹות  ְּכֶׁשֵעיָניו  ִמֶּנֶגד 
ַההֹוֶלֶכת ְוֶנֱחֶרֶבת, ּוִמּשּׁום ָּכ ֶהֱחִליט 
ֶאת  ְוִלְפּתַֹח  ְּבַכּפֹו  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ָלִׂשים 

ַׁשֲעֵרי ָהִעיר ִלְפֵני ֵחילֹות רּוְסָיה.

לֹו  ָעָלה  ַהָּדָבר  ִּכי  ְלַצֵּין  ְלמֹוָתר   ַא
אּוָלם  ְמֻרִּבים.  ּוְבַמֲאַמִּצים  ַרב  ְּבִסּכּון 
ָּבֵטל“,  ”ָּבֵטל,  ַהָּגאֹון  ִהְכִריז  ַּכֲאֶׁשר 
ָעִרים ִנְפְּתחּו  ָנְׂשאּו ַמֲאַמָּציו ְּפִרי. ַהּׁשְ
ַּבֲעָדם  ִנְכַנס  ָהרּוִסי  ְוַהָּצָבא  ִלְרָוָחה, 
ְלקֹול ְּתרּועֹות ִנָּצחֹון, ְוַלְּיהּוִדים ָהְיָתה 

אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ִויָקר.

ַהְגָּר“א  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ְלכֹחוֹ  ֵזֶכר 
ְלַהְחָרָבתֹו  ְוַעד  ְלדֹורֹות,  ֵמָאז  ִנְׁשַאר 
ֵּבית  ְּבַגג  ָּתקּוַע  ָהָיה  ַהּשֹׁוָאה,  ִּביֵמי 
ִויְלָנא אֹותֹו ַּכּדּור  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ַהְּכֶנֶסת 
ַהִּמְלָחָמה,  ִסּיּום  ֶאת  ֶׁשִּסֵּמל  ּתֹוָתח 
ְלִזָּכרֹון ּוְלֵנס ְלָכל ָהרֹוִאים ֲאֶׁשר נֹוְכחּו 
ֵהִחיָׁשה  ֲאֶׁשר  ַהְּתִפָּלה  ְּבכֹחַ  ִלְראֹות 
ָלִעיר  ַהֶּטַבע   ִמֶּדֶר ְלַמְעָלה  ְיׁשּוָעה 

ְוִליהּוֶדיהָ.

’ַהָּגאֹון ֶהָחִסיד ִמּוִיְלָנא‘ עמ‘ רסא

ִלּמּוד קֶֹדם ַהְּתִפָּלה 
ְּכִפי ֶׁשִהְתָּבֵאר ַּבַּמֲאָמר ַהּקֹוֵדם, ְּכֵדי ֶׁשַהְּתִפָּלה 
ֻמְקֶּדֶמת.  ֲהָכָנה  ָלּה  ִנְדֶרֶׁשת  ַּכָּיאּות,  ֵּתָאֵמר 
ָׁשָעה  ׁשֹוִהין  ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים  ”ֲחִסיִדים   ּוְלָכ
ַאַחת ּוִמְתַּפְּלִלין“ (ְּבָרכֹות ל ב), ְּכֵדי ְלָהִכין ַעְצָמם 

ִּכְדָבֵעי.
ַרִּבים ִמְּגדֹוֵלי ּוְמאֹוֵרי ַהּדֹורֹות, ָנֲהגּו ָּכ ְּבַעְצָמם 
ּוְבַצּוָאֹוֵתיֶהם  ִּבְקִהּלֹוֵתיֶהם   ָּכ ִהְנִהיגּו  ְוַאף 
ְּבִלּמּוד  ַלְּתִפָּלה  ְלִהְתּכֹוֵנן  ַחְלֵציֶהם,  ְליֹוְצֵאי 
ְּבַאְׁשמֶֹרת,  ַמְׁשִּכיִמים  ָהיּו   ָּכ ְלֵׁשם  ּתֹוָרה. 
ְלַאַחר  ְוַרק  ּתֹוָרה,  ְּבִלּמּוד  יֹוָמם  ֶאת  ּפֹוְתִחים 

ִמֵּכן ִמְתַּפְּלִלים.
ַמֲעלֹות ַרּבֹות ֶיְׁשָנן ְּבַהְנָהָגה זֹו, ֶאת ֶחְלָקן ְנִביא 

ַּבַּמֲאָמר ֶׁשְּלָפֵנינּו. 

ַמֲעַלת ַהִּלּמּוד קֶֹדם ַהְּתִפָּלה
 ְּבִדְבֵרי ֲחָכֵמינּו

ִנְפַּתח ַּבְּמקֹורֹות ֶׁשהּוְבאּו ְלָכ ַּבְּסָפִרים ְּבֵׁשם 
ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה:

ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות לא א) ָקבּוַע ֲחָכִמים: ”ֵאין עֹוְמִדין 
 ִמּתֹו ֶאָּלא  ַעְצבּות...   ִמּתֹו א  ְלִהְתַּפֵּלל 
ִּדְבֵרי  ”ְּכגֹון  ַרִׁש“י:  ּוֵפֵרׁש  ִמְצָוה“,  ֶׁשל  ִׂשְמָחה 
ַרָּבָנן)  (ד“ה  ּוַבּתֹוְספֹות  ּתֹוָרה“,  ֶׁשל  ַּתְנחּוִמים 

ֵּפְרׁשּו: ”ְּכגֹון ֶׁשָעַסק ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה“.
ס  ְּברּוָרה‘  ’ִמְׁשָנה  ְרֵאה  ה“ה,  פ“א  (ְּבָרכֹות  ִּבירּוַׁשְלִמי  ַאף 
ְקִריַאת  ֶׁשָּקְראּו  ֵמַהַּתָּנִאים  ַּכָּמה  ַעל  הּוָבא  ד) 
ַלֲעמֹד  ”ְּכֵדי  ְוזֹאת:  ַהְּתִפָּלה,  קֶֹדם  ְׁשַמע 

ִּבְתִפָּלה ִמּתֹו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה“.
ִמְּלׁשֹון  ָּדְרׁשּו  ב)  רב  ַּדף  (ְּבֵראִׁשית  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר 
ַהָּכתּוב (ִמְׁשֵלי יג ב): ”ְוֵעץ ַחִּיים ַּתֲאָוה ָבָאה“: ִמי 
ְּתִפָּלתֹו,  ְיַקֵּבל  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֶׁשרֹוֶצה 
 ִיְׁשַּתֵּדל ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא ’ֵעץ ַחִּיים‘, ְוָכ
ִיְתַקְּבלּו  ֶׁשִּמְׁשֲאלֹוָתיו  ָבָאה‘,  ’ַּתֲאָוה  ּבֹו:  ְיֻקַּים 

ְלָרצֹון ִלְפֵני ה‘.
עֹוד ָּדְרׁשּו ִּבְפִסיְקָּתא ַרָּבִתי (מ) ֶאת ַהְּפסּוִקים 
ִּבְתִהִּלים (יז א-ב): ”ְּתִפָּלה ְלָדִוד ִׁשְמָעה ה‘ ֶצֶדק 
ִׂשְפֵתי  ְּבא  ְתִפָּלִתי  ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה 
ֶּתֱחֶזיָנה   ֵעיֶני ֵיֵצא  ִמְׁשָּפִטי   ִמְּלָפֶני ִמְרָמה; 
ָעַמְדנּו  א  ִמְרָמה‘ –  ִׂשְפֵתי  ’ְּבא  ֵמיָׁשִרים“... 
 ִמּתֹו ְוא  ְּבטֵיָלה  ְּדַבר   ִמּתֹו א  ַלְּתִפָּלה 
ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה   ִמּתֹו ֶאָּלא  ִמְרָמה,  ִׂשְפֵתי 
ִמְׁשָּפִטי   ִמְּלָפֶני’  :ְלִפיָכ טֹוִבים.  ּוַמֲעִׂשים 
ֵיֵצא‘ ְוַאל ִּתְסַּתֵּכל ְּבַמֲעִׂשים ָרִעים ִאם ֵיׁש ָלנּו, 

ֶׁשֶּנֱאָמר: ’ֵעיֶני ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים‘“.
ֶאת   ְלָכ  ִהְסִמי ב)  (ַרָּבא  ֵאִלָּיהּו‘  ְּדֵבי  ּובְ‘ַתָּנא 
ְּבַהְדַרת  ַלה‘  ”ִהְׁשַּתֲחוּו  ב-ג):  כט  (ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק 
קֶֹדׁש; קֹול ה‘ ַעל ַהָּמִים“ – ”ִמָּכאן ָאְמרּו: ַאל 
ַאַחת,  ֲהָלָכה  ֶׁשּיֹאַמר  ַעד  ִּבְתִפָּלה  ָאָדם  ַיֲעמֹד 
ָּפסּוק ֶאָחד, ְלָכ ֶנֱאָמר: ’ִהְׁשַּתֲחוּו ַלה‘ ְּבַהְדַרת 
קֶֹדׁש; קֹול ה‘ ַעל ַהָּמִים‘ – ֵאין ַמִים ֶאָּלא ִּדְבֵרי 

ּתֹוָרה“.

ָּבת ַהְנָהָגה ְמֻיֶחֶדת ְּביֹום ַהּׁשַ
ֵיׁש ֶׁשֵהִביא ָמקֹור נֹוָסף ַלְּדָבִרים ִמִּדְבֵרי ’ַּתָּנא 
ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהן  ָאַמר   ָּכ” א):  (ַרָּבה  ֵאִלָּיהּו‘  ְּדֵבי 
ָלֶכם  ָּכַתְבִּתי   ָּכ א  ָּבַני  ְלִיְׂשָרֵאל,  הּוא   ָּברּו
 ...‘א ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִמִּפי’ :ְּבתֹוָרִתי
ְוִיְׁשֶנה  ָאָדם  ַיְׁשִּכים  ְלעֹוָלם  ָאְמרּו,  ִמָּכאן 
ְּבַׁשָּבת, ְוֵיֵל ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת...“ [ּוְכֵעין ֶזה הּוָבא 
ִּבְתׁשּובֹות ַהְּגאֹוִנים (מּוַסאְפָיה סי‘ פז) ”ָּכ ִהְראּונּו 
ַמִים ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֶׁשַּמְׁשִּכיִמין ּוָבִאין ְּבָבֵּתי  ִמן ַהּׁשָ
 – ְולֹוְמִדים  טֹוִבים  ּוְבָיִמים  ְּבַׁשָּבתֹות  ְּכֵנִסּיֹות 
ִמָּדה ָיָפה ֵהן עֹוִׂשין. ְוָכ ִמְנָהג ְּבָבֶבל ִמְּתִחַּלת 

ָּגלּות ִראׁשֹוָנה“].
ַהָּנ“ל  ֶׁשַהְּדָבִרים  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ִמִּדְבֵרי  ְוִנְרֶאה 

ַלֲעׂשֹות  ְּבֶאְפָׁשרּותֹו  ֶׁשֵאין  ִמי  ַעל  ֲאמּוִרים 
ְּבַוַּדאי  ֶׁשְּבֶאְפָׁשרּותֹו  ִמי   ַא ַהחֹל,  ִּבימֹות  ֵּכן 
מּוָטב ֶׁשַאף ִּבימֹות ַהחֹל ַיְׁשִּכים ְוִיְׁשֶנה ּוְלַאַחר 

ִמֵּכן ִיְתַּפֵּלל (ׁשּו“ת ’ִמְׁשֵנה ָׂשִכיר‘ [ְלר“י ַטייְכַטל] או“ח כ).

ַמֲחֶקת ַרִׁש“י ְותֹוְספֹות
ְותֹוְספֹות  ַרִׁש“י  ֶנְחְלקּו  ב)  (ה  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
 (ד“ה ָסמּו) ִאם ֻמָּתר ִלְלמֹד קֶֹדם ַהְּתִפָּלה. ַרִׁש“י
ַעל  ָּכְתבּו  ֶאָּלא)  (ד“ה  ּוַבּתֹוְספֹות  ֶׁשָאסּור,  ָּכַתב 
ְוֶנְחְלקּו  ֵליּה“,  ִמָּנא  ָיַדְעִּתי  ”א  ַרִׁש“י:  ִּדְבֵרי 

ֶׁשְּבַוַּדאי ֻמָּתר ִלְלמֹד.
ֶׁשָהִאּסּור  ִהְכִריַע  ו)  פט  (או“ח   ‘ָערּו ְלָחן  ַּב‘ּׁשֻ
ְזַמן  ִהִּגיַע  ִמּׁשֶ ַרק  הּוא  ַהְּתִפָּלה  קֶֹדם  ִלְלמֹד 
ְּבֵביתֹו  ֶׁשִּמְתַּפֵּלל  ְלִמי  ֶאָּלא  ְוֵאינֹו  ַהְּתִפָּלה. 
 ִמּתֹו ֶׁשָּמא  ַלֲחׁשֹׁש  ֶׁשֵּיׁש  ִמְדָרׁשֹו,  ְּבֵבית  אֹו 
ְׁשַמע  ְקִריַאת  ְזַמן  ַיְפִסיד  ְּבִגְרָסתֹו  ִטְרָּדתֹו 
ּוְתִפָּלה. ַא ִמי ֶׁשָרִגיל ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 
ִּבְזַמן ָקבּוַע, ְוֵכן ִמי ֶׁשּמֹוֵסר ִׁשעּור ָלַרִּבים, ֻמָּתר 
לֹו ִלְלמֹד קֶֹדם ַהְּתִפָּלה. ּובַ‘ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה‘ (ָׁשם 
קֶֹדם  ִלְלמֹד  ֶׁשִהְתִחיל  ִמי  ֶׁשַאף  הֹוִסיף  ל)  ס“ק 

 .ְלַהְמִׁשי לֹו  ֻמָּתר  ְלִהְתַּפֵּלל,  ֶׁשֻּמָתּר  ַהְּזַמן 
ְוֵכן ִהִּתיר ְלִמי ֶׁשַּמֲעִמיד ’ׁשֹוֵמר‘ ֶׁשֵאינֹו עֹוֵסק 

ַּבּתֹוָרה ְוָיכֹול ְלַהְזִּכיר לֹו ְלִהְתַּפֵּלל.
ָאָב“ד  ַאִּביׁש  ְלַרִּבי  ַאְבָרָהם‘  ’ִּבְרַּכת  ַּבֵּסֶפר 
ִהְכִריַע  ֶאָּלא)  בתוד“ה  ב  ה  (ְּבָרכֹות  ְפַרְנְקפּוְרט 

ְּבַמֲחֶקת ָהִראׁשֹוִנים:
ֶׁשַּבּדֹור,  ְיִחיִדים  ְלַגֵּבי  ֲאמּוִרים  ַרִׁש“י  ִּדְבֵרי 
ִמִּמָּטָתם  ְּכֶׁשעֹוְמִדים  ּוִמָּיד  ַּבה‘  ַהְּדֵבִקים 
מּוָטב  ֲאַזי  ה‘,  ַלֲעבֹוַדת  ַנְפָׁשם  ָחְׁשָקה 
ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ֵהם ֵּתֶכף ּוִמָּיד ְּבִקיָמָתם, ֶׁשֵּכן ִיָּתֵכן 
ֶׁשִּלּמּוד ַהּתֹוָרה ַיְפִריֵדם ְמַעט ֵמאֹוָתּה ְּדֵבקּות. 
ְּכֶעְרֵּכנּו  ֲאָנִׁשים  ַעל  ִּדְּברּו  ַהּתֹוְספֹות   ַא
א  ֶׁשְּכֶׁשעֹוְמִדים ִמִּמָּטָתם ִלָּבם ָטרּוד ִמָּיד ְּבַמּׂשָ
מּוָטב  ְוָלֵכן  ֻחִּלין,  ֶׁשל  ְּדָבִרים  ּוְׁשַאר  ּוַמָּתן 
ֶׁשַּיְקִּדימּו ְוַיַעְסקּו ַּבּתֹוָרה, ֶׁשַעל ְיֵדי ָּכ ִיָּפְרדוּ 
ָּכָראּוי.  ֶׁשִּיְתַּפְּללּו  ִלְהיֹות  ְוָיכֹול  ֵמַהַּגְׁשִמּיּות 
ְּבַצַער  רּוי  ֶׁשּׁשָ ְלִמי  ֲאמּוִרים  ִּדְבֵריֶהם  ּוִבְפָרט 
ְיֵדי  ֶׁשַעל  א),  לא  (ְּבָרכֹות  ְלִהְתַּפֵּלל  לֹו  ְוָאסּור 
ְלַמְדֵרַגת  ַיִּגיַע  ִׂשְמָחה   ִמּתֹו ַּבּתֹוָרה  ֶׁשַּיֲעסֹק 
ְמָחה, ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים יט ט): ”ִּפּקּוֵדי ה‘ ְיָׁשִרים  ַהּׂשִ

ְמַׂשְּמֵחי ֵלב“.

ְלַהִּציל ִצּבּור ָׁשֵלם
ִּב‘ְפִרי ְמָגִדים‘ (סי‘ א במשב“ז ח) ָּכַתב ֶׁשִּמי ֶׁשהּוא 
ַהְּתִפָּלה.  קֶֹדם  ֶׁשִּיְלַמד  ָראּוי  ּתֹוָרה  ַּבַעל 
ָנָתן  ַרִּבי  ְּדֵלייְקוּוד  ַהַּמְׁשִּגיַח  ַעל  הּוָבא   ְוָכ

ַווְכְטפֹויֶגל ָזָצ“ל:
”ַּפַעם ָקָרא ַהַּמְׁשִּגיַח ִלְקבּוַצת ַּבחּוִרים ְוָאַמר 
ִלְזּכֹות  ִנְפָלָאה  ֶאְפָׁשרּות  ֶאָחד  ְלָכל  ֵיׁש  ָלֶהם: 
ְלַהִּציל ֶאת ָּכל ַהִּצּבּור, ְוֵאי? ַעל ְיֵדי ֶׁשָהָאָדם 
ַהְּתִפָּלה  ַהְתָחַלת  ִלְפֵני  ַלְּתִפָּלה  ֻמְקָּדם  ַמִּגיַע 
ְויֹוֵׁשב ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה. ּוֵבֵאר ֶאת ְּדָבָריו ַעל ִּפי 
ָמָׁשל (ְרֵאה זַֹהר ח“ב ַּדף קלא ב) ְלֶמֶל ֶׁשַּמִּגיַע ָלִעיר; 
ִאם ְּבֵני ָהִעיר א יֹוְצִאים ִלְקָראתֹו ְלַקֵּבל ֶאת 
ָּפָניו, הּוא ּגֹוֵזר ְּגֵזרֹות ָרעֹות ֲעֵליֶהם. ֲאָבל ִאם 
ֵיׁש ַּכָּמה ִמְּבֵני ָהִעיר ֶׁשָּבִאים ֻמְקָּדם ּוְמַקְּבִלים 
ַוֲאִפילּו  ָּבֶזה.  ִמְתַּפֵּיס   ַהֶּמֶל  ,ַהֶּמֶל ְּפֵני  ֶאת 
ִנְׁשָאר   ַהֶּמֶל ָלבֹוא,  ְמַאֲחִרים  ָהִעיר  ֶׁשַאְנֵׁשי 

ְמֻפָּיס ְוא ּגֹוֵזר ֲעֵליֶהם ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות.
ָאַמר ַהַּמְׁשִּגיַח: ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ֶזהּו ַהְקָּבַלת ְּפֵני 
ִלְפֵני  יֹוֵׁשב  ָאָדם  ֶׁשִאם  ָּבֶזה  ּוְמבָֹאר  ִכיָנה,  ַהּׁשְ
ֶׁשֻּכָּלם ַמִּגיִעים ַלְּתִפָּלה ְולֹוֵמד ּתֹוָרה הּוא ָיכֹול 

ְלַהִּציל ִצּבּור ָׁשֵלם“ (’ֶלֶקט ְרִׁשימֹות‘ – ְּתִפָּלה עמ‘ פג).

ל  ט ַעל ַמֲעָלָתּה ׁשֶ ַמּבָ
ְדָרׁש ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ’ַהׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ

ַהָּפָגז ִנְתַקע ַעל ִּתְקַרת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת

ע ט עּתַ בּבָ מַמַ
’ההַהְשכ

ָ ַַָ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּתְקר על

ּו פפּפּ סִסִ ם
ְדָרׁש‘ (ד‘) ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ’ַהׁשְ

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


