בס"ד

תפילה נוראה שתיקן רבינו השל״ה הקדוש
לאמרו בכל עת ובפרט בערב ראש חודש סיון
את ָהעו ָֹלםּ ,ו ֵמעו ָֹלם וְ ַעד עו ָֹלם ַא ָּתה
את ָהעו ָֹלם ,וְ ַא ָּת ּה ה ּוא ֱאל ֵֹקינ ּו ִמ ׁ ּ ֶש ָּב ָר ָ
ַא ָּת ּה ה ּוא ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ַעד ׁ ֶש ּל ֹא ָּב ָר ָ
את עו ָֹל ְמ ָך ְּבגִ ין ְל ִא ׁ ְש ְּתמו ַֹדע ֱא ָלה ּו ָת ְך ְּב ֶא ְמ ָצע ּות ּתו ָֹר ְת ָך ַה ְ ּקדו ׁ ָֹשה ְּכמ ֹו ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבו ֵֹתינ ּו זִ ְכרוֹנָ ם
ֵאלּ .ו ָב ָר ָ

אשית"ִּ ,ב ׁ ְש ִביל ּתו ָֹרה ּו ִב ׁ ְש ִביל יִ ְש ָׂר ֵאלִּ ,כי ֵהם ַע ְּמ ָך וְ נַ ֲח ָל ְת ָך ֲא ׁ ֶשר ָּב ַח ְר ָּת ָּב ֶהם ִמ ָּכל ָה ֻא ּמוֹת,
"ב ֵר ׁ ִ
ִל ְב ָר ָכהְּ .
וְ נָ ַת ָּת ָל ֶהם ּתו ָֹר ְת ָך ַה ְ ּקדו ׁ ָֹשה ,וְ ֵק ַר ְב ָּתם ְל ׁ ִש ְמ ָך ַה ָגּדוֹל .וְ ַעל ִק ּי ּום ָהעו ָֹלם וְ ַעל ִק ּי ּום ַה ּתו ָֹרה ָּבא ָלנ ּו ִמ ְּמ ָך

"פר ּו ּו ְרב ּו" ,וְ ָכ ַת ְב ָּת ְּבתו ָֹר ְת ָך "וְ ִל ַּמ ְד ֶּתם או ָֹתם ֶאת ְּבנֵ ֶיכם" ,וְ ַה ַּכ ָ ּונָ ה
ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ׁ ְשנֵ י ִצ ּו ּויִ יםָּ .כ ַת ְב ָּת ְּבתו ָֹר ְת ָך ּ ְ
את ,יָ ַצ ְר ָּת ַאף ָע ִש ָׂיתְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִנ ְּהיֶ ה ֲאנַ ְחנ ּו
את ִּכי ִאם ָל ׁ ֶש ֶבת ,וְ ִל ְכבו ְֹד ָך ָּב ָר ָ
ִּב ׁ ְש ֵּת ֶיהן ֶא ָחתִּ ,כי ל ֹא ְלתֹה ּו ָב ָר ָ

ְל ַט ֲה ֵרנ ּו
עלון  | 6ער"ח סיון תשע"ח

מתוך דברות קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
בשבת-קודש פרשת במדבר תשע״ו קודם ברכת החודש

אודות חובת ביעור נגעי הטכנולוגיה

וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאינ ּו וְ ֶצ ֶא ָצ ֵאי ָּכל ַע ְּמ ָך ֵּבית יִ ְש ָׂר ֵאל יו ְֹד ֵעי ׁ ְש ֶמ ָך וְ לו ְֹמ ֵדי ּתו ָֹר ֶת ָך.

ּו ְב ֵכן ָאבוֹא ֵא ֶל ָיך ה' ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים ,וְ ַא ּ ִפיל ְּת ִח ָנ ִּתי ,וְ ֵעינַ י ְל ָך ְּתל ּויוֹת ַעד ׁ ֶש ְּת ָח ֵנּנִ י וְ ִת ׁ ְש ַמע ְּת ִפ ָּל ִתי ְל ַהזְ ִמין

הן נודע גודל סגולת יום ערב ר"ח סיון ,אשר השל"ה הק' כותב כי זמן זה מסוגל מאוד להתפלל עבור צאצאנו ולהעתיר בעד
עתיד דורותינו ,וישראל עם קדושים אכן נוהגים לומר את התפילה המובא בספרו בהתעוררות עצומה .אמנם השל"ה הק'
שעת רצון לתפלה זו היא בערב
מוסיף ,כי בכדי שהתפילה תתקבל לרצון יש להקדים לה הכנה דרבה ,ואלו דבריו' :ולבי אומרֵ ,
ראש חודש סיון ,הוא החודש שבו ניתנה התורה ,ואז נקראים בנים לה' אלקינו .וראוי לישב בתענית ביום ההוא הוא ואשתו,
ויתעוררו בתשובה ,ויתקנו כל ענייני הבית איסור והיתר וטומאה וטהרה ,וכל העניינים'.

אתי ְל ַב ֵ ּק ׁש ּו ְל ַח ֵנּן
"ביִ ְר ָא ֶת ָך"ִּ .כי ַעל ֵּכןָּ ,ב ִ
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו "ל ּו יִ ְחיֶ ה ְל ָפנֶ ָיך"ּ ,ו ֵפ ְר ׁש ּו ַר ּבו ֵֹתינ ּו זִ ְכרוֹנָ ם ִל ְב ָר ָכהְּ ,
ִמ ְּל ָפנֶ ָיך ׁ ֶש ְ ּי ֵהא זַ ְר ִעי וְ זֶ ַרע זַ ְר ִעי ַעד עו ָֹלם זֶ ַרע ָּכ ׁ ֵשר ,וְ ַאל יִ ָּמ ֵצא ִבי ּו ְבזַ ְר ִעי ּו ְבזֶ ַרע זַ ְר ִעי ַעד עו ָֹלם ׁש ּום ּ ְפס ּול
ארי ִמ ׁ ְשנָ ה,
ארי ִמ ְק ָראָ ,מ ֵ
וָ ׁ ֶש ֶמץַ ,א ְך ׁ ָשלוֹם וֶ ֱא ֶמת וְ טוֹב וְ יָ ׁ ָשר ְּב ֵעינֵ י ֱאל ִֹהים ּו ְב ֵעינֵ י ָא ָדם ,וְ יִ ְהי ּו ַּב ֲע ֵלי תו ָֹרהָ ,מ ֵ

והנה בימינו כאשר הנסיונות רבו כמו רבו והפגעים והמרעין בישין מתחדשים בכל יום עד אשר תיסמרנה שערות ראש מכובד
המערכה מבית ומחוץ ובפרט בכלי-המשחית הטכנולוגיים אשר כבר הרעיש הגאון בעל שבט הלוי
זצ"ל כי מיום בריאת העולם לא נברא כלי משחית כזה ,הרי על אחת כמה וכמה כי בערב
ראש חודש סיון עלינו לתקן את ענייני הבית טומאה וטהרה ולבער את נגע הטכנולוגיה
מן הבית ,ויום זה מסוגל לכך עד מאוד והוא יום הדין לתקן ענין זה.

ִלי ָּבנִ ים ּו ָבנוֹת ,וְ גַ ם ֵהם יִ ְפר ּו וְ יִ ְר ּב ּו ֵהם ּו ְבנֵ ֶיהם ּו ְבנֵ י ְּבנֵ ֶיהם ַעד סוֹף ָּכל ַהדּ וֹרוֹת ְל ַת ְכ ִלית ׁ ֶש ֵהם וַ ֲאנִ י וַ ֲאנַ ְחנ ּו
שוֹת ּו ְל ַק ֵ ּים ֶאת ָּכל ִ ּד ְב ֵרי ַּת ְלמ ּוד ּתו ָֹר ְת ָך ְּב ַא ֲה ָבה,
ֻּכ ָּלנ ּו יַ ַע ְסק ּו ְּבתו ָֹר ְת ָך ַה ְ ּקדו ׁ ָֹשה ִל ְלמֹד ּו ְל ַל ֵּמד ִל ׁ ְשמֹר וְ ַל ֲע ׂ
וְ ָה ֵאר ֵעינֵ ינ ּו ְּבתו ָֹר ֶת ָך וְ ַד ֵּבק ִל ֵּבנ ּו ְּב ִמ ְצוו ֶֹת ָיך ְל ַא ֲה ָבה ּו ְליִ ְר ָאה ֶאת ׁ ְש ֶמ ָךָ .א ִבינ ּו ָאב ָה ַר ֲח ָמןֵּ ,תן ְל ֻכ ָּלנ ּו ַח ִ ּיים
ֲא ֻר ִּכים ּו ְבר ּו ִכיםִ ,מי ָכמו ָֹך ָאב ָה ַר ֲח ִמים זו ֵֹכר יְ צ ּו ָריו ְל ַח ִ ּיים ְּב ַר ֲח ִמים ,זָ ְכ ֵרנ ּו ְל ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ְּכמ ֹו ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ֵּלל

ארי ִמדּ וֹת ְּתר ּו ִמ ּיוֹת ,וְ יַ ַע ְבד ּו ָך ְּב ַא ֲה ָבה ּו ְביִ ְר ָאה
ארי גו ְֹמ ֵלי ֲח ָס ִדיםָ ,מ ֵ
ארי ִמ ְצוָ הָ ,מ ֵ
ארי ָרזָ אָ ,מ ֵ
ארי ַת ְלמ ּודָ ,מ ֵ
ָמ ֵ
ּ ְפנִ ִימית ,וְ ל ֹא יִ ְר ָאה ִחיצוֹנִ ית .וְ ֵתן ְל ָכל ְגּוִ ָ ּיה ּוגְ וִ ָ ּיה ֵמ ֶהם ֵ ּדי ַמ ְחסו ָֹר ּה ְּב ָכבוֹד ,וְ ֵתן ָל ֶהם ְּב ִריא ּות וְ ָכבוֹד וְ כ ַֹח ,וְ ֵתן
ָל ֶהם קו ָֹמה וְ י ִֹפי וְ ֵחן וָ ֶח ֶסד ,וְ יִ ְהיֶ ה ַא ֲה ָבה וְ ַא ֲחוָ ה וְ ׁ ָשלוֹם ֵּבינֵ ֶיהם ,וְ ַתזְ ִמין ָל ֶהם זִ ּו ּוגִ ים ֲהג ּונִ ים ִמ ֶז ַּרע ַּת ְל ִמ ֵידי

ֲח ָכ ִמים ִמ ֶז ַּרע ַצ ִ ּד ִיקים ,וְ גַ ם ֵהם זִ ּו ּוגָ ם יִ ְהי ּו ְּכמו ָֹתם ְּכ ָכל ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ּ ַפ ַּל ְל ִּתי ֲע ֵל ֶיהםִּ ,כי זִ ָּכרוֹן ֶא ָחד עו ֶֹלה ְל ָכאן
ּו ְל ָכאןַ .א ָּתה ה' יו ֵֹד ַע ָּכל ַּת ֲעל ּומוֹתּ ,ו ְל ָפנֶ ָיך נִ גְ ל ּו ַמ ְצ ּפ ּונֵ י ִל ִּביִּ ,כי ַכוָ נָ ִתי ְּב ָכל ֵא ֶּלה ְל ַמ ַען ׁ ִש ְמ ָך ַה ָגּדוֹל וְ ַה ָ ּקדו ֹׁש
ּו ְל ַמ ַען ּתו ָֹר ְת ָך ַה ְ ּקדו ׁ ָֹשהַ .על ֵּכן ֲענֵ נִ י ה' ֲענֵ נִ י ַּב ֲעב ּור ָה ָאבוֹת ַה ְ ּקדו ׁ ִֹשים ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹבּ ,ו ִבגְ ָל ָלם ּתו ׁ ִֹש ַיע
ָּבנִ ים ִל ְהיוֹת ָה ֲענָ ִפים דּ ו ִֹמים ְל ׁ ָש ְר ׁ ָשםּ ,ו ַב ֲעב ּור ָ ּדוִ ד ַע ְב ֶ ּד ָך ֶרגֶ ל ְר ִב ִיעי ַּב ֶּמ ְר ָּכ ָבהַ ,ה ְּמ ׁשו ֵֹרר ְּבר ּו ַח ָק ְד ׁ ֶש ָך.

ׁ ִשיר ַה ַּמ ֲעלוֹת ַא ׁ ְש ֵרי ָּכל יְ ֵרא ה' ַהה ֵֹל ְך ִּב ְד ָר ָכיו .יְ גִ ַיע ַּכ ּ ֶפ ָיך ִּכי תא ֵֹכל ַא ׁ ְש ֶר ָיך וְ טוֹב ָל ְךֶ .א ׁ ְש ְּת ָך ְּכגֶ ֶפן
פֹּ ִר ָ ּיה ְּביַ ְר ְּכ ֵתי ֵב ֶית ָך ָּבנֶ ָיך ִּכ ׁ ְש ִת ֵלי זֵ ִיתים ָס ִביב ְל ׁ ֻש ְל ָחנֶ ָךִ .ה ֵנּה ִכי ֵכן יְ ב ַֹר ְך ָג ֶּבר יְ ֵרא ה' .יְ ָב ֶר ְכ ָך ה' ִמ ִ ּצ ּיוֹן
ּו ְר ֵאה ְּבט ּוב יְ ר ּו ׁ ָש ָליִ ם ֹּכל יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָיךּ .ו ְר ֵאה ָבנִ ים ְל ָבנֶ ָיך ׁ ָשלוֹם ַעל יִ ְש ָׂר ֵאל.
ָא ָנּא ה' ׁשו ֵֹמ ַע ְּת ִפ ָּלה ,יְ ֻק ַ ּים ָּבנ ּו ַה ּ ָפס ּוק .וַ ֲאנִ י זֹאת ְּב ִר ִיתי או ָֹתם ָא ַמר ה' ר ּו ִחי ֲא ׁ ֶשר ָע ֶל ָיך ּו ְד ָב ַרי ֲא ׁ ֶשר ַש ְׂמ ִּתי
ְּב ִפ ָיך ל ֹא יָ מ ּו ׁש ּו ִמ ּ ִפ ָיך ּו ִמ ּ ִפי זַ ְר ֲע ָך ּו ִמ ּ ִפי זֶ ַרע זַ ְר ֲע ָך ָא ַמר ה' ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עו ָֹלם .יִ ְהי ּו ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן ִל ִּבי
ְל ָפנֶ ָיך ה' צ ּו ִרי וְ גו ֲֹא ִלי:

וכל אשר חפץ לזכות בבנים קדושים והגונים
ולדורות ישרים ומבורכים  -חובה עליו להתרחק
כמטחוי קשת מכל הכלים המשחיתים ולטהר את
ביתו מכל רע ,ומוטל עלינו לפרוש מחמישים שערי
היתר בכדי לא להגיע לשער אחד של איסור כי
עתיד דורותינו תלוי ועומד בדבר הזה ,ורק
כך נזכה לבנים יראים ושלמים.
ובזכות זה ,יתקיימו בנו כל הבקשות הנזכרים בתפילת
השל"ה הק' ,ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר לזכות
לבנים ובני בנים צדיקים ותלמידי חכמים יראים ושלמים,
ויזכו לראות ברכה בתלמודם ,ולפרנסה לדורי דורות,
ולזיווגים הגונים ,אכי"ר.
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לכבוד קהל אנשי שלומינו די בכל
אתר ואתר ,הע”י.
בהתקרב האי יומא דקא גרים ,יום תפילה
ובקשת רחמים ,יום ערב ר”ח סיון אשר בו
שופכים שיח ומעתירים בתפילה על נפשינו
ונפש צאצאינו ,הננו בדברים אודות גודל חובת
השעה ,להכין נפשינו לקראת יום גדול זה אשר
נקבע ע”י כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א ליום חשבון
הנפש ובדק הבית מפני פגעי הטכנולוגיה ונזקיו,
כהכרזת קדשו בשבת מברכים סיון לפני קריאת
התורה ,לטהרינו ולקדשינו.
אמרו חז”ל (ברכות לב‘ ):ארבעה דברים צריכין
חיזוק ,תורה ,תפילה ,מעשים טובים ודרך ארץ’.
בימינו אנו ,אין לך דבר הצריך חיזוק בכל עת ובכל
שעה ,בכל כוחינו ומאודינו ובמלוא הרצינות
והאחריות ,כסוגיית הטכנולוגיה לענפיה,
ההולכת ומתפתחת ללא הרף ,ואשר לדאבון לב
אינה פוסקת מלהפיל חללים רבים.
ארבעה דברים הללו הצריכים חיזוק ,כולם
לוקים בחסר ע”י פגעי הטכנולוגיה .התורה,
התפילה ,המעשים טובים  -כולם אינם נעשים
בשלימות הראוי כאשר האדם שקוע ראשו ורובו
במכשירים השונים למיניהם וסוגיהם.
גם מידת ה’דרך ארץ’ נשחקת והולכת‘ .דרך
ארץ’ פירושו הנהגתו האנושית של האדם עם
האנשים הסובבים אותו ,וקשריו עם בני משפחתו
וחבריו .אדם המוקף כל כולו בכלים המשחיתים,
מתמכר אליהם וקשור בהם ,מפסיק להיות בן
אדם! הוא מתנתק כליל מן החברה הסובבת
אותו ,מתרחק מבני משפחתו ,ואפילו שוכח

מצרכיו האישיים! גם גדולי אנשי המדע מקרב
אומות העולם מתריעים אודות נזקי הטכנולוגיה
החמורים ההופכים את האדם לחיה טכנולוגית
מהלכת ,ועל אחת כמה וכמה כי האדם מנתק
כל קשר עם צרכיו וחובותיו הרוחניים ,ומתרחק
לחלוטין מקונו רח”ל.

אוי! כמה צריך להתייגע ולעמול בכדי לזכך את
כתמי הנפש ולתקן את פגמי הנשמה! כמה צריך לעבוד
ולהתאמץ כדי לטהר את המח והלב מזוהמת הראיות
האסורות ומטומאת המחשבות הפסולות .צדיקים היו
אומרים כי כל ראיה אסורה נחקקת ונחרטת בעומק
הלב ,וקשה מאד להסירו ולמוחקו.

כ”ק אדמו”ר שליט”א עמד והתריע מנהמת לבו:
הרחק מן הכיעור והדומה לו! כל אשר חפץ לזכות
בבנים הגונים חובה עליו להתרחק כמטחוי קשת
מכל הכלים המשחיתים ולטהר את ביתו מכל רע,
וחובה עלינו לפרוש מחמישים שערי היתר בכדי
לא להגיע חלילה לשער אחד של איסור ,כי עתיד
דורותינו תלוי ועומד בדבר הזה.
ואמנם עלינו לדעת ,כי כל פירצה קלה מהווה
סכנה איומה וחמורה ,כאשר כל סדק קטן עלול
להתרחב לממדים מבהילים תוך זמן קצר,
ופעמים רבות  -כאשר מוצא את עצמו או את בני
ביתו בעמקי השאול  -כבר מאוחר מדי ,וצועק על
לשעבר!
זאת ועוד ,כל פירצה קלה כרוכה בלאוין
חמורים מדאורייתא ,אשר תוצאותיהם מי
ישורנה ,וכפי שהתבטא אחד מגדולי משפיעי
דורנו שליט”א :אנשים סבורים כי חורבנם של
הכלים המשחיתים מתבטא רק בהשפעתם
ההרסנית האיומה ובדרדרם את האדם לעברי
פי פחת ולעומקי שאול תחתיות .אולם האמת
היא כי כל ראיה אסורה ,כל מחשבה פסולה ,כל
הרהור קל  -הריהו חורבן נורא ,אשר קשה מאד
לתקנו ולשקמו!
כל ראיה אסורה פוגמת בנפש ומטמטמת את
הלב ,מקררת ומכבה כל זיק של יהדות ,ומעמעמת
ומקהה כל ניצוץ ורגש של קדושה והתרוממות.

איככה אפוא ירצה האדם לחנך את ביתו וצאצאיו אחריו
בדרך התורה והיראה ,להדריכם על במתי החום והלהט
החסידי ,להלהיב את ליבם בקיום המצוות ולהבעיר בהם
רצון טהור וזך לגדול יהודים נאמנים אשר ליבם בוער לה’
ולתורתו ,בה בעת אשר נפשו וליבו צחיחים ויבשים באין
שום לחלוחית וחיות דקדושה .הלוא על האדם להיות
טופח על מנת להטפיח ,וכאשר ראשו וליבו שקועים
בדברים אסורים  -על כרחו הריהו מקרין על ילדיו ובני
ביתו ממהותו הפנימית ,ומחדיר בהם קרירות וניתוק מכל
דבר שבקדושה.
למענינו ולמען צאצאינו ,נתרחק כליל מכל דבר
העלול לכבות את הזיק היהודי היוקד בקרבינו ,נשמור
פתחי בתינו ופתחי בתי נפשינו לבל יעבור דרכם שום
דבר העלול להוריד לטמיון את עמלינו אלו הבנים,
ונעשה חשבונו של עולם ,לחשב ההפסד והנזק העצום
לעומת הרווח הבטל ברוב.
הבה נא נעשה ככל האפשר להימנע אנו וצאצאינו
אפילו מראיה אחת בלתי הגונה ,להיזהר אפילו ממחשבה
אחת אשר איננה טהורה ,ולהתרחק מכל דבר אשר איננו
‘אויס געהאלטן’ במלוא הכשרות וההידור ,ובזכות זה
נזכה אנו וזרעינו לשפע קודש ולרגשי טהרה ,לחיות
דקדושה ולשמחה של מצוה ,ותפילת האבות על הבנים
אשר תיאמר על ידינו ביום זה תתקבל לרחמים ולרצון
לפני אדון כל ,אמן כן יהי רצון.

״

ואף המוכרח להשתמש בכלים
אלו וקיבל היתר מן כל הרבנים
להשתמש בהם בתנאים
מסויימים ,אין הכוונה כי הותר לו
השימוש בהם ככל אשר יחפוץ,
אלא ההיתר הינו אך ורק על
השימוש ההכרחי ביותר ,ותו לא.
והרי זה דומה לאדם המוכרח
להתעסק לפרנסתו בנקיונם
של ביבי שופכין המלאים רפש
וצחנה ,אשר הגם כי אין הדבר
נוח לו ונפשו נמאסת מכך -
אמנם ההכרח לא יגונה והוא
עושה זאת על כרחו; אולם
ודאי כי אין הוא חפץ להתעסק
בכך יותר מן הצורך ההכרחי,
ומיד כאשר יוכל יפרוש מזה.
וכמו כן הוא הדבר הזה ,כי הגם
אשר לדברים ההכרחיים הותר
לו השימוש ,אך מעבר לכך לא
יחפוץ להתעסק בהם כלל ,והדבר
אסור בתכלית האיסור.
מתוך דב״ק כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א
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